„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” (Tamási Áron)
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ÖNKORMÁNYZAT
„A” TÍPUSÚ
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Enying Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja a 2008. évre

a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsõoktatási hallgatók számára
a 2007/2008. tanév második és a 2008/2009.
tanév elsõ félévére vonatkozóan

Helyesbítés
Szörfi István, Enying Város Jegyzõje az alábbi levelet juttatta el
az Enyingi Hírmondó szerkesztõségéhez:
„Tisztelt Szerkesztõség!
Az Enyingi Hírmondó 2007. szeptemberi számában a „Rövid
hírek az Enyingi Katolikus Egyházközség életébõl” címû cikkükre ezúton szeretnék helyesbítést kérni.
A cikkben az alábbiak jelentek meg: „... Egyházközségünk
örömmel fogadta Enying Város Önkormányzatának döntését,
miszerint az 50-es években államosított egyházi ingatlant,
amely a Szabadság tér 5. szám alatt található, visszaadja egyházközségünk tulajdonába. …”
Tájékoztatom, hogy Enying Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete nem hozott olyan döntést, mely szerint a Szabadság tér 5. szám alatti ingatlant átadná vagy visszaadná a Római
Katolikus Egyházközség tulajdonába.
Mellékelten megküldöm a Képviselõ-testület e tárgyban hozott
legutolsó 197/2007 (V.30.) számú határozatát, további felhasználásra.
Kérem, hogy a fentiek alapján az Enyingi Hírmondó következõ
számában a helyesbítést leközölni szíveskedjen.
Enying, 2007. szeptember 25.
Tisztelettel: Szörfi István jegyzõ”

Kivonat
A Képviselõ-testület 2007. május 30. napján megtartott ülésének jegyzõkönyvébõl
Enying Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 197/
2007. (V. 30.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete úgy határozott, hogy az Enying, Szabadság tér 5. sz. alatti ingatlan Római Katolikus Egyház részére történõ átadásával és a tervezett
hasznosítással elveikben egyetért. Az átadásra, illetve a hasznosításra vonatkozó konkrét megállapodás-tervezet elkészítésére
felkéri a polgármestert és a Polgármesteri Hivatalt.
Határidõ: 2007. augusztus 31.
Felelõs: Tóth Dezsõ polgármester
Enying, 2007. június 7.
Tóth Dezsõ s. k.
Szörfi István
polgármester
jegyzõ
Gál Balázs s.k.
Gebula Béla Ákos s. k.
hitelesítõ
hitelesítõ
A kivonat hiteléül:

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó
lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidõn belül, államilag támogatott, teljes idejû (nappali
tagozatos) felsõfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsõfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
Figyelem!
– Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a rendvédelmi
és katonai felsõoktatási intézmények hallgatói.
– A középiskolai akkreditált iskolarendszerû felsõfokú szakképzésben résztvevõ tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
– Doktori (PhD) képzésben résztvevõk nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.
– Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2007. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdõ hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2008. õszén már nem áll fenn, úgy
a 2008/2009. tanév elsõ félévére esõ ösztöndíj már nem kerül
folyósításra.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is,
akiknek a hallgatói jogviszonya a felsõoktatási intézményben a
pályázás idõpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának
feltétele, hogy a 2007/2008. tanév második félévére már beiratkozzon a felsõoktatási intézménybe.
Az ösztöndíj idõtartama 10 hónap, azaz két egymást követõ tanulmányi félév (2007/2008. tanév második, illetve a 2008/2009.
tanév elsõ féléve).
Az ösztöndíj folyósításának kezdete: 2008. március.
Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó
hallgatói jogviszonya a 2007/2008. tanév második félévében
megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott
pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban
hozzáférhetõ pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázatok benyújtási határideje:
2007. október 31.
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A Török Bálint Általános Iskola hírei
A nyári vakáció, táborozás után elindult a 2007/2008. tanév iskolánkban. Szeptember 2-án, az ünnepélyes tanévnyitón 22 tanuló ölthette magára a sportmezt, õk az iskola sporttagozatos
1.a osztályának tanulói. Osztályfõnökük Pásztor Margit, pedagógiai asszisztensük Körözsi Sándorné és napközis nevelõjük
Mihály Margit.

A nyelvi irányultságú osztály tanulóinak is feltûzték a 8. osztályosok az iskola jelvényét. Õk huszonöten vannak. Osztályfõnökük Csókás Eszter, pedagógiai
asszisztensük Megyeriné Tóth Gabriella, napközis nevelõjük
Mihály Margit. A két elsõ osztály a magas létszám miatt segítõ
pedagógust is kapott Botos Katalin személyében. Jó tanulást
kívánunk a kicsi elsõseinknek!
Az iskola gazdag programkínálata kezdetét vette szeptember
7-én pénteken, az esélyegyenlõség napjával. A képek tanúsíthatják, mekkora sikere volt a rendezvénynek. Katóné Szántó
Márta mûvésztanár rajzóráin szájjal, az ügyesebbek lábbal festették a képeket. A székesfehérvári Esélyek Háza Megyeriné
Tóth Gabriella a segítségével tartotta meg programját iskolánkban.
Köszönjük a Szülõi Munkaközösség anyagi hozzájárulását is,
amelynek köszönhetõen valamennyi felsõs tanulónk részt ve-

hetett a Galérius Uszoda nyílt
napján. Célunk az volt, legalább
egyszer esélyt adjunk mindenkinek arra, hogy eltölthessen egy
délelõttöt egy, a XXI. századi
igényeknek megfelelõ sportlétesítményben.
A nevelõk sem tétlenkedtek. Egy
szombat délelõttön Dely Zsolt
édesapa vezetésével – aki megvásárolta a fûmagot, a mûtrágyát, kölcsönözte gépeit – befüvesítettük az iskola udvarához újonnan csatolt területet.
Köszönjük az édesapa segítségét, valamint a Szolgáltató Intézmény közremûködését.
Az enyingi néptáncmozgalom „feltámasztására” Nemes Diánával, a Mûvelõdési Ház vezetõjével egy újabb kísérletet teszünk. Várjuk azoknak a jelentkezését, akik a hét végén szabad
idejüket arra áldozzák, hogy újra büszkélkedhessen városunk
egy tánccsoporttal.
Reméljük, kezdeményezésünket támogatják a szülõk, a lakosság, a város vezetõi is.
Sajnos – feltételek hiányában – nem indulhatott el iskolánkban
a mûvészetoktatás. A tanszakok 1 évig szünetelnek. A mûvészeti nevelés azonban tovább folyik szakköri formában.
Az elsõ sportsikerek sem maradtak el, így megvannak a „jutalomvonat” elsõ utasai. A Tinódi Lantos Sebestyén Református
Iskola által szeptember 15-én megrendezett emlékfutáson
tanulóink remekül szerepeltek.
Iskolánkban befejezõdtek a nyári felújítási munkák. A Szolgáltató Intézmény munkáját dicséri az udvari épület külsõ vakolása, a számítástechnika terembe pedig Németh János vállalkozó
ajándékozott 10 2 személyes asztalt, 20 széket, így ott is még
jobb körülmények között elkezdõdhetett az oktatás.
Nagy örömünkre 520000,- forintot nyertünk a Fejér Megyei
Közoktatásáért Közalapítvány eszközbeszerzési pályázatán,
amelyet reményeink szerint a fenntartó 3470000,- forinttal kiegészít, így megtörténhet egy modern kémiai laboratórium
felszerelése.
Mohai Istvánné igazgató

VAS GEREBEN MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR HÍREI
Mûvelõdési Ház

Októberi programok:

Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig: 8-20 óráig, szombaton: 10-18 óráig.
A hétvégi nyitva tartás a rendezvények igénye szerint változhat.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk
2007. október 13-án az idei szüreti mulatságra:
(helyszín a mûvelõdési ház elõtti parkoló, esõ esetén a mûvelõdési ház).
1400: Rozmaring nyugdíjasklub mûsora, Középbogárdi népdalkör, Török
Bálint Iskola modern táncosai, A kistérségi Batthyány néptáncegyüttes
mûsora, 1600: Moulin Rouge – slágerfeldolgozások, 1645: El Mariacchi
(Homoky Viktor és együttese).
A délután folyamán marhapörkölt kapható lesz.

2007. október 23.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 51.
évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségre
2007. október 23-án kerül sor.
15 órakor ünnepi mûsor a mûvelõdési házban, ünnepi köszöntõt mond
Tóth Dezsõ polgármester, majd koszorúzás a z 56-os kopjafánál (kb.
15.45-kor).

2. Kolompos együttes zenés gyermekmûsora óvodásoknak
5. Mesés akadályverseny alsósoknak
7. Könyves vasárnapi rendkívüli nyitva tartás (8-12)
8. „Játék és irodalom 100 percben” (vetélkedõ gimnazistáknak)
9. 14 óra Idõsek világnapi ünnepség
9. 16.00: „Miért vágyik az ember a jóra?” – találkozás Schäffer Erzsébettel
10. 14.00: Vendégünk Sohonyai Edit írónõ
13. délelõtt országos nyugdíjas-találkozó programjai a mûvelõdési házban,
délután szüreti mulatság
23. 1956-os városi megemlékezés
26. HEFOP-projekt zárókonferenciája

Állandó programok:
hétfõ, csütörtök: keleti harcmûvészet; kedd:Rozmaring nyugdíjasklub,
szerda: Barátság nyugdíjasklub, csütörtök: társastánc, Vöröskereszt foglalkozásai, Balatonbozsoki nyugdíjasklub, utolsó szombatok: éremgyûjtõk.
További programjaink iránt érdeklõdjenek az intézményben.
Rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk!
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A Városi Könyvtár vendége
lesz: Sohonyai Edit

A Városi Könyvtár vendége
lesz: Schäffer Erzsébet

Székesfehérvár, 1970. 09. 14.
Érettségi után egészségüggyel, természetgyógyászattal kapcsolatos szaktanfolyamokat végeztem (infarktus-rehabilitáció, értorna, sztrecsing, aromaterápia, relaxáció stb.)
Ösztöndíjak:
1994-ben Magyar Könyv Alapítvány Tarkabab c. regény megjelentetése;
1999-ben Lánczos Kornél–Szekfû
Gyula Alapítvány – Csuportkép c. kötet megírása
„Kamaszként egyáltalán nem voltam
szép kislánynak mondható. A felületes szemlélõ számára leginkább fiúnak tûntem, s emiatt számos kínos kalandba keveredtem. Ráadásul nagy dioptriaszámú szemüveget is kellett viselnem. Nagyon görcsös, szorongó kamasz voltam, sok mindent
nem értettem a körülöttem lévõ világból. Legfõképpen a fiúkat.
Pfú! De jó, hogy kinõttem ezeket az éveket! Vissza ne jöjjön az a
sok hideglelés, meg vakrandi még álmomban sem! Sosem tudtam pl. egy DISCO-ban felszabadultan jól érezni magam, mert
a barátnõimmel folyton azt vártuk: „Ma este lesz az. Ma fogunk
megismerkedni VELE!” – és ez persze sosem következett be.
Így átestünk a ló túloldalára, és minden buli elõtt sorba vettük,
milyen szerencsétlenség fog történni velünk. Persze mindig egy
olyan verzió jött be, ami addig eszünkbe sem jutott. S mit köszönhetek ennek a sok kalamajkának? Azt, hogy nagyon jó maradt a memóriám. Pontosan tudom, milyen gátlásosnak lenni,
milyen érzés az esélytelenek kétségbeesésével szerelmesnek
lenni, s milyen elérhetetlennek tûnik ebben az állapotban a boldogság. Ma már rendhagyó író-olvasó találkozókat tartok
szerte az országban, ahol metakommunikációról, önbizalomról
(leginkább annak hiányáról), fiú-lány kapcsolatokról… beszélek a kamaszoknak. Remélem, hitelesen.”

„Amikor szerdánként kinyitom a
Nõk Lapját, már évek óta elsõ
dolgom végigpörgetni, és ha
meglátom ezt a portrét a jobb felsõ sarokban, amit most Önök is,
megnyugszom: megint írt nekem
“A Schäffer”. Valamit, ami fontos, ami olyan, mintha levelet
kaptam volna a testvéremtõl – ha
lenne testvérem.”
Példaképe, Lázár Ervin írta
róla: „Istenáldotta tehetséggel
egy sajátos, semmihez sem hasonlítható mûfajt teremtett.
Írásai olyanok, mint a szemünk
elõtt kinyíló virágok. Habkönnyûek és súlyosan fénylõk.” Schäffer Erzsébet írásai különös ötvözetei novellának, balladának, riportnak, levélnek,
naplónak…

Megjelent mûvek: Macskaköröm (1990, 2001, 2004) Móra; Szerelemlék (1991) Móra; Tarkabab (1995) magánkiadás; ebbõl a
regénybõl filmnovella is készült, melybõl 2001-ben Pajor Dóra
rendezõ tv-filmet készített, Csuportkép címmel.; Le a csajokkal! (2002, 2004) Móra; Jasmine (2003, 2005) Móra;
Csuportkép (2003) Árgus-Vörösmarty Társaság; Le a pasikkal!
(2004, 2006) Móra; Engem szeress! (2005) Móra.
[Forrás: morakiado.hu]

MEGHÍVÓ
Az Enyingi Polgárok Szövetsége szeretettel meghívja az
enyingieket az 1956-os forradalom és szabadságharc
51. évfordulója tiszteletére rendezett
ünnepi megemlékezésére, melynek idõpontja:

2007. október 21. (vasárnap),
17.30 óra.
Program:
17.30-kor ünnepi szentmise
az enyingi katolikus templomban.
Megemlékezés az 56-os kopjafánál.
Kérjük, mindenki hozzon magával
egy szál virágot és gyertyát tisztelete jeléül.

„Ercsiben születtem, poros kis falu volt akkor, de volt Dunánk.
Apukám uradalmi számtartó volt, édesanyám temesvári polgárlány, aki gondolt egyet, jelentkezett a Lufthansához, és elment Berlinbe. Amikor negyvenötben végre haza tudott jönni,
a kis kék bõröndjével leszállt Pesten a vonatról, még nem tudta,
hogy itt is marad. Csinos fehér, piros tûpettyes blúzában benyitott egy munkaközvetítõbe, ahol egyenesen az én szálfatermetû
apukámba botlott. Apu társalkodónõt keresett vidéken élõ
édesanyjának. Anyu úgy gondolta, ez éppen neki való feladat, s
apám is mély benyomást tett rá. Igencsak meglepõdött, amikor
Ercsiben kiderült: egy sokszoknyás parasztasszonynak kereste
a fia a „társalkodónõt”, csak a szemrevaló kisasszonynak nem
merte bevallani. Anyámnak azonban esze ágában sem volt menekülni. Mindent megtanult a nagyanyám mellett, én pedig
arra emlékszem, hogy volt néhány igazán paradicsomi év a
gyerekkoromban.
Késõbb elköltöztünk Ercsibõl. Egy Pest környéki, kis hegyi faluba kerültünk, ahol szívdobogva fogadtam életem elsõ májusfáját. Aztán elmúlt a gyerekkor
Elköltöztem, különös fõbérlõk albérlõje lettem, és „szabálytalan” életbe fogtam: segédmunkáskodtam, színházat csináltam,
báboztunk. És írni is az idõtájt kezdtem. Rengeteget utaztam
akkoriban fõleg autóstoppal. Ma sem értem, hogy nem féltem
annyit kalandozni.
Sokáig a Gyermekünk címû lapnál dolgoztam, aztán hívtak a
Nõk Lapjához, már több mint tíz éve itt vagyok. Munkámmal
kapcsolatban sok helyre eljutottam a világban, Székelyföldtõl
Ománig. Ha tehetem, mindenütt igyekszem megkóstolni azt az
országot, ahol járok.
Már négy felnõtt gyerek mamája és két kisebb nagymamája vagyok, de kalandor természetem még mindig kibújik belõlem…
Visszatérve a hagyományokra: próbálok következetesen mindent megtanulni, ami régen, gyerekkoromban természetes volt,
de én magam már nem gyakoroltam a saját konyhámban. Rájöttem, ha most kihagyom, hogy megtanuljam a disznóvágáskori teendõket, a szilvalekvárfõzést, az abálást, a lecsóeltevést, és egyszer majd a kenyérsütést is, akkor mindez menthetetlenül eltûnik a családunk, a gyerekeim életébõl – és örökre
elfelejtõdik. Ha valami nem jut eszembe, ma is felhívom
anyámat – ahogy a lányaim engem…”
Mûvei: Pipacsvirágom, 2000; Bodobács, 2002; Egyszer volt,
2003; Hol nem volt, 2004; Lábujjhegyen, 2005; Ómama és a fõpincérek, 2007.
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Református
Rövid hírek az Enyingi Katolikus
Egyházközség
Egyházközség életébõl
hírei
Augusztusban megnyílt Székesfehérvá- re. Egy délutáni program keretében beron a „Szent Imre 1000 éve” kiállítás. A
tárlat több mint száz alkotáson keresztül
mutatja be Szent Imre ezeréves tiszteletének változó formáit. A kiállítás november 11-ig látogatható az Egyházmegyei
Múzeumban (Székesfehérvár, Városház
tér) keddtõl szombatig, 10-18 óráig, vasárnap 14-18 óráig. További információ a
www.szentimreherceg.hu weboldalon olvasható.
Szeptember 1-jén negyedszerre tartott
Egyházmegyei Látónapot a Székesfehérvári Püspökség, amelyen részt vettek egyházközségünk képviselõtestületének tagjai, a világi lelkipásztori munkatársak és
hitoktatók, hogy együtt gondolkodjanak
egyházmegyénk lelkipásztoraival és világi híveivel a csökkenõ számú papság
munkájának hatékonyabb segítésérõl és
az új egyházmegyei törvénykönyvrõl így
folytatva az egyházmegyei élet megújítására irányuló törekvéseket.
Az egyházmegyei törekvésekkel összhangban szeptember 17-én tartotta alakuló ülését az enyingi lelkipásztori körzet
pasztorális tanácsa, melynek feladata,
hogy a hasonló nehézségekkel küzdõ települések együttmûködését szolgálja. A
pasztorális tanács 12 település (Balatonbozsok, Dég, Enying, Kisláng, Középbogárdpuszta, Lajoskomárom, Lepsény,
Mátyásdomb, Mezõkomárom, Mezõszentgyörgy, Mezõszilas és Szabadhídvég) egyházközségi világi elnökeit, hitoktatóit, karitász vezetõit és lelkipásztori
munkatársait gyûjti egy közös szervezetbe. Jelenleg ezt a körzetet két lelkipásztor látja el, ezért is kiemelkedõen fontos a
lelkipásztori munkatársak bevonása.
Júliusban Enyingen is megalakult - a környék egyházközségeihez hasonló módon
- a karitasz csoport 15 taggal és számos
aktivistával. Gróf Dr. Batthyány-Strattman Lászlót, a szegények orvosát választotta a csoport névadóul. A szervezõdés
célja megkeresni a településünkön élõ
nagycsaládosokat, egyedülálló és idõs,
beteg embereket, akiknek magányán, nehézségein szeretnénk enyhíteni. Szeptember 24-én, 25-én és 26-án ruha- játékés könyvgyûjtési akciót hirdettünk, majd
az utána következõ héten szétosztottuk
azokat az értékes és használható tárgyakat és ruhadarabokat, melyeket az adományozók más településeken hasonló
módon gyûjtöttek össze. Hasonló jótékonysági akciót tervezünk a karácsony
elõtti idõszakban, amelyrõl a lakosságot
hirdetményekben fogjuk értesíteni.
Szeptember 15. és 22. között zajlott az országos érdeklõdést kiváltó Budapesti Városmisszió. Szeptember 19-én plébániánk fiataljaival elutaztunk a rendezvény-

mutattuk az 1000 éve született Szent
Imre herceget egy felnõtteknek szóló vetélkedõ formájában.
Októbertõl ismét folytatódik a felnõtteknek szóló Biblia-kör. Minden hónap elsõ
és harmadik hétfõjén 18 órakor kezdõdik
a foglalkozás a plébánia közösségi termében. Alkalmunk nyitott, bárkit szívesen
látunk.
A gimnazista korosztálynak minden hónap második és negyedik szombatján 18
órakor tartunk foglalkozást a plébánia
közösségi termében. Szeretettel hívjuk és
várjuk a fiatalokat kötetlen beszélgetésre, együttlétre.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is elindult az óvodákban a gyerekeknek játékos
foglalkoztatása, ahol az alapvetõ emberi
és keresztény értékekkel találkozhatnak.
Az I. számú óvodában pénteken 10.45kor, a II. számú óvodában pénteken 8.00
órakor, a balatonbozsoki óvodában kedden 8.00 órakor van foglalkozás. Szeretettel várjuk a gyermekeket.
A Tinódi Lantos Sebestyén Református
Általános Iskolában az órarend keretében, heti két alkalommal vehetnek részt
katolikus hitoktatásban a tanulók. A Török Bálint Általános Iskolában tanuló diákokat a katolikus plébánia közösségi
termébe várjuk pénteken 13 órára hittanfoglalkozásra.
Várjuk azokat a fiatalokat és felnõtteket,
akik nem részesültek a keresztség szentségében és szeretnének a jézusi értékrend szerint élni és ennek jeleként a keresztség szentségében részesülni, hogy
jelentkezzenek a plébánián. Számukra
kéthetente pénteken este van foglalkozás
és beszélgetés a plébánia közösségi termében.
Településünkön október hónaptól a vasárnapi szentmisék rendje megváltozik.
A balatonbozsoki templomban a hónap
elsõ vasárnapján 8 órakor szentmisét, a
többi vasárnapon igeliturgiát tartunk. Az
enyingi hívek a hónap elsõ vasárnapján
10.30-kor igeliturgián, a többi vasárnap
szentmisén vehetnek részt. Szentgyónás
elvégzésére a szentmise kezdete elõtt negyed órával van lehetõség mindkét helyen, vagy külön idõpont is kérhetõ a plébánián.
A plébániai hivatal munkanapokon 8-tól
15 óráig tart nyitva. Elérhetõk vagyunk a
(06-22) 372-111 (üzenetrögzítõ és fax),
(06-30) 699-01-93 (Németh Györgyi irodai munkatárs), (06-30) 628-16-11 (Dózsa István plébános) dozsaistvan@
freemail.hu (email)
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Gyülekezetünk lesz a házigazdája október 31-ikén a Dél-Balatoni Református
Gyülekezetek Regionális Együttmûködésének hagyományos megemlékezésén,
a reformáció ünnepén.
A reformáció mindenkié, aki hagyja,
hogy Isten igéje megszólaljon számára, és
az igében megnyílik elõtte a Krisztus titka, Isten evangéliuma. A mai rohanó világunkban habár minden azt sugallja, hogy
a hit magánügy, be kell látnunk ez nem
így van, hanem személyes döntésen alapuló közösségi életvitel. Az õseink példájából tudhatjuk, hogy a vallás egy közösség közös ügye, amely segít a közösségnek és az egyénnek a nehézségek leküzdésében. A mi feladatunk: példamutató
elõdeink emlékét megõrizve, gyülekezetépítõ és megtartó munkájukat folytatva,
hitéletünket erõsíteni. Ez segít hozzá
bennünket az Enyingen élõ felekezetek
közti jó kapcsolat kiterjesztéséhez és felelõsségteljes gondolkodásra településünk iránt.
Ifjúságunk hitben való nevelésére a gyülekezetben, iskolánkban és a családokban is figyelmet fordítunk. Gyülekezetünkben elkezdõdtek a konfirmációs alkalmak elõkészületei, gyûjtjük azokat a
fiatalokat, akik élni kívánnak a konfirmáció lehetõségével. Ezúton is felhívjuk a
református családok figyelmét, akiknek
konfirmandus korú gyermekük van, minél elõbb jelentkezzenek a lelkészi hivatalban, illetve a református iskolában.
Iskolánk lencse és Köles néptánc csoportja szeptember 29-én Veresegyházon
szerepelt szüreti mulatságon, ahová a
szülõk is szépszámmal kisérték el gyermekeiket.
Október 1-jén a Zene világnapján iskolánk házi koncerttel ünnepelt.
Október 3-án a Klebelsberg megemlékezést tartottunk és kiállítást nyitunk meg a
Balaton élõvilága témakörben, a Tihanyi
Biológiai Kutató Intézet alapításának évfordulója kapcsán.
Október 6-án tanáraink és diákjaink
Bánffyhunyadon a Ravasz László Napokon vendégszerepelnek.
Az Enyingi Hírmondó hirdetési díjai
A/4

Díj

20% áfa Összesen

1 oldal

8.350

1.670

10.020

1/2 oldal

5.390

1.078

6.468

1/4 oldal

4.720

944

5.664

1/8 oldal

3.270

654

3.924

1/16 oldal

2.060

412

2.472
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LAPSZEMLE

Emlékeim
Meggyõzõdésem, hogy arról szabad beszélni, amit saját szememmel láttam, fülemmel hallottam, szívemmel-lelkemmel
éreztem.
Tanúsítom forradalom egy csoda volt. A
forradalmat nem szerveztük, spontán kitört. Az 1956-os forradalom szent küzdelme volt népünkre. 1956. október
22-én összegyûltünk az audtórium Maximumban. Életem egyik legszebb emléke.
Elhatároztok, hogy másnap, 23-án délután, akárhogyan dönt Piros elvtárs,
csendes felvonulást tartunk a Bem szoborhoz. Majd a szobortól elmegyünk a
rádióhoz és beolvastatjuk a 12 pontot.
Okos tanáraink tudták mit kell ilyenkor
mondani a lelkes ifjúságnak, ez így szólt:
„Ne üljetek fel semminemû provokációnak, csak csendesen vonuljatok.”…
Akkor még naivak is voltunk. Azt hittük,
hogy a mûvelt Nyugat és Amerika mellénk áll. Tehát 23-án délután gyülekeztünk a Gellért téren. Elsõ csoda: a téren
hangos csatazajjal a Kertészeti Egyetem
diákjai lukas zászlóval, mint egy vonat keresztül húztak rajtunk. A lukas zászló
azért volt lukas, mert nem volt idõ magyarzászlót gyártani, ki kellett vágni a
meglévõkbõl a szovjet címert. Szinte beleremegtünk. Csak ne legyen valami bajuk bátor egyetemi társainknak.
Második csoda: gimnazista lányok gombostûre tûzött nemzeti színû szalagokat
tûztek a mellükre. Nagyon szép tiszta tekintetû lányok voltak. Történelmi tény,
saját szememmel láttam õket.
Harmadik csoda: egy tentori hang elkiáltotta „nyolcas sorba sorakozó”. Na és ez
is valami? Igen ám, de ha valaki stopperral mérte volna az idõt, akkor tapasztalhatta volna, hogy egy percen belül az óriási tömeg sorba állt. Nem nézte senki,
hogy ki a szomszédja, háziasszony vagy
professzor. Ha a becsület, haza és a kedves ismeretlen hang azt mondta, sorakozó, akkor sorba kell állni. A gyengébbek
kedvéért nem vitatta senki a nyolcas számát, a sor irányát, stb.

Együtt dobbant a tömeg szíve. Sajnos ígéretemnek nem tudok teljesen eleget tenni. Bár mi döntöttük el, hogy a Bem szoborhoz megyünk, de hála Istennek olyan
sokan voltunk, hogy mi már nem fértünk
oda, így fogalmam sincs, mi történt a téren. Viszont jó Nemecsek módjára elindultunk a Rádióhoz, mert így beszéltük
meg. A rádió utcája viszonylag keskeny.
Természetesen nem fért mindenki oda,
így én sem. Messzirõl hallottam a kiabálásokat, láttam némi füstölgõ valamit,
egyszóval ismét fogalmam sincs, hogy mi
történt a Rádió elõtt. Errõl beszéljenek
azok, akik közel voltak. Másnap, 24-én ismét hatott a Nemecsek effektus, és bementem az egyetemre, mert úgy állapodtunk meg, hogy ott majd megbeszéljük a
továbbiakat. Csak azt nem kalkuláltuk
be, hogy már tûzharcban lesz a város és a
közlekedés kissé komplikálttá vált. Mondanom sem kell, hogy rajtam kívül nem
volt ott senki. Eszméltem, ez forradalom
a javából. … Bár professzoraim elõre
figyelmeztettek, hogy „ne vegyük fel a
kesztyût.”
Hogy ki hogyan viselkedett, miért fogott
fegyvert, az egy külön pszichológiai tanulmányt érdemelne. Erre én nem vállalkozom. Noha sokat gondolkodtam róla.
Ismét szemtanúi lehettünk, hogy milyen
leleményes és szellemes ez a magyar nép.
A történelembõl már tudjuk, hogy ledöntötték a Sztalin szobrot, de arra kevesen
emlékeznek, hogy a körútra vontatták ki
a „tetemet”.
Negyedik csoda: a parlamenti sortûz utáni napon felkeresett a húgom. Ugyanis õ
azt hallotta az utcán, hogy el kellene
menni ma is a Parlament elé, mert még
azt fogja hinni az ÁVH, hogy félünk. Természetesen, hogy odamegyünk. Már csak
az hiányzik, hogy azt higgyék, hogy mi félünk. Tehát elmentünk a tetthelyre és farkasszemet néztünk a fegyveres õrökkel.
És vártunk. Vártunk és nem lõttek. Tehát
saját lábunkon jöttünk haza. Ez ilyen
egyszerû volt.
A fenti ténynek lélektani jelentõsége van.
Egyszerûen nem féltünk. A megalkuvásnak nem volt értelme. Ha letörnek bennünket, ha meghátrálunk tovább vegetálunk, azaz akkor sem maradunk életben.
Ugyanis amit õk szántak nekünk, az nem
volt élet.
Ötödik csoda: a Rákóczi úton EMKE
mellett haladó szovjet tank meghibásodott. Javítás céljából felnyitotta a tank fedelét egy katona. Abban a pillanatban
8-10 fiú (10-14 évesek) felugrottak a
tankra és barátságosan, hevesen tárgyalásba kezdtek a katonával. Kezdeti zavarából szemmel láthatóan kigyógyult a katona. Önfeledten rázta a fiúk kezét. Megengedte, hogy a fiúk megbámulják a fegyverét, belenézhettek a tankba. Igaz, nem
hallottam tisztán, hogy mirõl volt szó,
csak a hangfoszlányokból következtettem, hogy a fiúk megértették a katonával,
hogy nem Szueznél vannak, és mi nem vagyunk egymás ellenségei. Honnan volt
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ezeknek a gyerekeknek ennyi eszük és
bátorságuk, hogy abban a pillanatban
pont errõl kell beszélni., és nem történhet
bajuk. Milyen csodálatos emberi ösztönnel rendelkezett a fiúcsoport és a szovjet
katona, hogy két perc alatt rájöjjenek
arra, hogy mindkét fél csak szenvedõ
alanya ennek az iszonyatos elkeseredett
harcnak.
Hatodik csoda: aludni mentem haza a
Wesselényi utcába. Mindig kint voltam
az utcán. Mesteri taktikával tudtam közlekedni úgy, hogy ne találjon el lövedék.
Mindent meg lehet tanulni, némi gyakorlással. Iszonyú látvány volt szétlõtt fejû fiatalokat látni az utca kövezetén. Lelkiismeret furdalásom lett. Mi határoztuk el
az egyetemen, hogy felvonulunk, és én is
mondtam, hogy tüntessünk és lám, mi lett
belõle. Akkor még nem tudtam, hogy
több gócpontja is volt a forradalomnak,
tehát nem csak én vagyok az oka a tragédiának. Mit csináljak hát? A megoldás
kézenfekvõ volt, odamentem egy kisfiúhoz, aki teljes harci felszereléssel rendelkezett, elõvettem minden pedagógiai érzékemet, s mintha apja lettem volna a kölyöknek, így szóltam hozzá:
Barátok vagyunk….. nagyon büszke vagyok rád….. Én már egyetemista vagyok,
nekem elhiheted, amit szeretnék neked
mondani. Ezek nagyon erõsek. Rengeteg
a tankjuk. Ha az összes tankot kilõnénk,
akkor majd repülõvel jönnek ellenünk, és
mindannyian meghalunk. Kár volna életedért, és anyu nagyon szomorú lenne, ha
halva találna téged. Senki nem tart gyávának, ha most leteszed a fegyvert és hazamész szüleidhez.
Életem egyik nagy kudarca volt, dühösen
és bizalmatlanul nézett rám. Nem volt
több választásom. Elbúcsúztam Tõle.
Nem, hiszem, hogy ép bõrrel megúszta.
A hetedik csoda: nem loptak a magyarok.
Börtön, és áruházak tárva-nyitva voltak.
Nem tûnt el semmi. Egy dobozt láttam a
körút környékén. Egy cédula volt benne:
”Adakozzatok a felkelõknek.” Tele volt
pénzzel Senki nem vett el belõle, senkinek nem volt az a hátsó gondolata, hogy
valaki ilyen trükkel akar meggazdagodni
Baross utca környékén volt egy Csemege
volt, melynek kirakat üvegét a légnyomás
Kitörte. A kirakatban márkás italok voltak. Három napig, amíg arra jártam, érintetlenek az üvegek. Ebbõl következik a
forradalom tisztasága: ha az emberek
észrevették volna, hogy valaki kihasználja a helyzetet és kiemel valamit a kirakatból azt ott a helyszínen meglincselték volna.
Nem volt szükség repülõgépes támadásra
sem. A tankok szétlõttek bennünket. Egy
puskalövés a mi oldalunkról egy ágyúlövés a tankból, egy századfordulós épület
vált romhalmazzá, benne a felkelõk. A
kegyetlen bosszú összeszedte az aktív
magyarokat
Folytatás a következõ oldalon®
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„meggyõzte” õket a brutális erejével,
hogy többet nem tudok akarni és élni. Kiket kötél által halállal, kiket veréssel sújtottak. Utóbbit azért tették, hogy legyen
hírmondó
De hol van már az a csodálatos Elektrotechnikai tanszék, ahonnan egy táltosi
bölcsességgel irányítottak minket 56ban.
Tisztelt Taky professzor úr. Bizonyára
már a mennyekbe vagy. Üzenj valami
okosat édes Hazánknak a rádió hullámain úgy, mint valaha azt tetted.
Az Isten áldjon meg. Sokat gondol Rád.
Molnár Rezsõ
Örök egyetemi hallgatód
Magyar Világ, 2006. november 30.
Gyûjtötte: Nagy István

EVSE—hírek
VETERÁN BIRKÓZÓ VB
(35 év felettieknek)
Szombathely, 2007. aug. 30.—szept. 2.
ARÉNA SAVARIA
Kategóriák: A – 35 – 40 évesek; B – 40 –
45 évesek; C – 45 – 50 évesek; D – 50 – 55
évesek; E – 55 év felett.
31 ország 387 versenyzõje lépett szõnyegre. (Ausztrália, Irán, Irak, orosz, ukrán,
Azerbajdzsán, grúz, cseh, német, finn,
norvég, svéd, USA, lett, francia, szlovák
stb.). Az eseményen a nemzetközi birkózószövetség (FILA) elnöke Raphael
Martinetti is részt vett. A versenyzõk között római olimpiai helyezett, Európa- és
világbajnok is indult.
A rendkívül erõs mezõnyben a magyar
csapat öt aranyérmet szerzett, valamint
több ezüst és bronzérmet, ezzel az éremtáblázaton az arabok (7 aranyérem) mögött a II. helyen végzett, ami nagyon jó
eredmény.
Jómagam az „ A” kategória 63 kg-os súlycsoportjában léptem szõnyegre, ahol tízen mérlegeltünk. Mivel a sorsoláson a
legkisebb számot húztam, így az I. fordulóban elsõ nyerõ voltam. A II. fordulóban
norvég birkózóval küzdöttem. 0-3-nál
fordítottam meg a mérkõzést és végül 6-3
és 2-0-s pontozással jutottam a négy közé.
Itt a svéd ellen 6-3 és 5-0-ás technikai tussal gyõztem le, döntõbe kerültem. Az
aranyéremért a német Olat Brandt ellen
birkóztam, aki a másik ágon a kétszeres
világbajnok ukrán Stepanánt búcsúztatta. Kemény csatában, két menetben 2-2
és 2-0-s pontozással nyertem, és ezzel a
súlycsoport világbajnoka lettem, valamint engem választottak az „A” kategória legjobb magyar versenyzõjének. Az
aranyérmet és a különdíjat Gáspár Tamás, a Magyar Birkózó Szövetség igazgatója adta át.
Mátyás Gábor

Barátságból jeles!
Nagy várakozás elõzte meg a jankowicei
lengyel diákcsoport érkezését a Bocsor
István Gimnáziumban, különösen azután
hogy kiderült, nemcsak a diákok és tanáraik érkeznek viszontlátogatásra, hanem
velük tart az iskola igazgatója, Norbert
Niestolik és a kisváros polgármestere,
Stanislaw Gembalczyk is.

utcácskái és klasszicista, eklektikus, copf
stílusú mûemlék épületei, a város nevezetes virágórájának megtekintése mellett a
Bazilikába, a Babamúzeumba, a Romkertbe látogattak el. Felkeresték a nemrég felújított színház épületét, majd egy
kis játékos kvíz segítségével bejárták a
Bory vár zegzugos termeit is.

A gimnáziumok közötti testvériskolai
kapcsolatot még tavasszal a Bocsor István Gimnázium kezdeményezte, a kapcsolat felvételének fõ célja, hogy alkalmat teremtsen a középiskola tanulóinak
arra, hogy az angol és a német nyelvet
gyakorolhassák, más népek kultúráját
megismerjék, barátságokat kössenek. A
több napos program fõ szervezõje és koordinátora Szentiványi Zsuzsanna nyelvtanár volt, munkájában a gimnázium
nyelvszakos tanárai Bánhegyi Balázsné,
Szabó Gyöngyi, Németh Zsófia, KatóNémeth Katalin segítették.

Este az enyingi Mûvelõdési Házban folytatódott a program. Itt Nemes Diána és a
Barátság Nyugdíjas Klub vezetõje, Bagi
Imréné várta és köszöntötte a lengyel-magyar diáksereget és kísérõiket. A
Nyugdíjas klub vezetõje és tagjai gondoskodtak a vendéglátásról és a jó hangulatról. A kölcsönös ajándékozás után kellemes beszélgetés alakult ki a klub tagjai és
a vendégek között. A szerdai nap a fõvárossal való ismerkedés jegyében telt. A
város nevezetességeit követõen az újdonság erejével ható Terror Háza Múzeumba látogattak el, és szereztek mélyreható
ismereteket interaktív módon a nyilas és
kommunista diktatúra idõszakából.

Hétfõn este érkeztek meg a gimnáziumba, ahol már várták õket a vendéglátó
szülõk és gyermekeik. Az itt-tartózkodás
idejére ugyanis a tavasszal Jankowicében
járt tanulók családjai biztosították a 21
fõs diákcsoport részére a szállást és az ellátást.
A polgármestert és az igazgató urat a
kabókai Varga-tanya tulajdonosai szállásolták el egy hétre.
A közös programok, az ismerkedés a településsel kedden kezdõdött. Az iskolai
fogadás során Bedi Andrea igazgató köszöntötte a vendégeket, majd a magyar
népmûvészet hagyományait õrzõ Cserepes Csûrbe látogattak el. Ezt követõen
Enying város jellegzetes mûemlék épületét a gróf Batthyányi Fülöp által 1840ben építtetett katolikus templomot tekintették meg, ahol Dózsa István esperes
várta õket. A közismerten keresztény hagyományokon nevelkedett lengyel diákok kellõ áhítattal hallgatták az épület
történetét és járták azt körbe.
Ezután a szoros menetrendben zajló
programok sorában elsõként a városházán Tóth Dezsõ polgármester fogadta a
vendégeket, ahol a lengyel delegáció nevében
Jankowice
polgármestere
Stanislaw Gembalczyk kezdeményezte a
gimnáziumok közötti testvériskolai kapcsolat testvérvárosi kapcsolattá való kiszélesítését. Ezt követõen a megyeszékhellyel, Székesfehérvárral való ismerkedés következett. A történelmi belváros
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Még ezen a napon este a fenntartó részérõl Gebula Béla Ákos az oktatási kulturális és sportbizottság elnöke házigazdaként képviselõtársaival fogadta a lengyel
város küldöttségét. A Gebula Pincészetben eltöltött kötetlen, fesztelen baráti
hangulatú vacsora és borkóstolás alkalmával újra szóba került a testvérvárosi
kapcsolat kezdeményezése.
Csütörtökön hosszabb Balaton körüli kirándulásra indult a kis csapat, a programban többek között a tapolcai tavasbarlang és Balatonfüred is szerepelt.
És aki nem fáradt el nagyon, az délután
még lóra pattanva sportolhatott is, hiszen
a kabókai Varga tanya tulajdonosai fogadták õket.
Este elérkezett a búcsúest, melyet kivételesen nem várt egyik fél sem. A jellegzetes magyar gulyás elfogyasztása után,
melyrõl a szülõk közössége gondoskodott, fergeteges diszkó és spontán breakverseny vette kezdetét. Nem is akarták
abbahagyni, pedig már tudták, még este
csomagolni kell, mert reggel indulnak
haza.
Péntek reggel a magyar gyerekek és szüleik, a gimnázium igazgatónõje és tanárai
búcsúztatták a vendégekbõl immár barátokká vált lengyel diákokat és kísérõiket.
S a kapcsolat folytatódik, barátságból jeles….
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TURUL ÉTELBÁR
Enying, Kossuth u. 8. Telefon: 06 (22) 372 291
S ok

s z e r e t e t t e l v á r j u k ke d v e s v e n d é g e i n k e t ig é n y e s k ö r n y e z e t b e n ,
u d v a r i a s k i s z o l g á l á s s a l , v á l t o z a t o s é t e l - é s it a l v á l a s z t é k k a l .

Minden hétköznap elõfizetéses napi menü: 650 Ft.

Elõfizetés nélkül is választható napi menü levessel, többfajta fõétellel: 850 Ft
Vállaljuk családi rendezvények, baráti és céges összejövetelek lebonyolítását.

Az étteremben max. 25 fõ létszámig, egyéb helyszínen kitelepüléssel, akár 200 fõig.
Vállaljuk továbbá igényes hidegtálak kivitelezését, lakodalmak, állófogadások szervezését, lebonyolítását.

Októbertõl étel kiszállítással bõvül szolgáltatásunk, házhozszállítással kedveskedünk Önnek!
A szállítás Enying, Kabókapuszta, Balatonbozsok területén ingyenes.
10km-es körzetig 500 Ft-ot számítunk fel szállítási díjként.

Minden fõétel mellé ajándék dobozos sör vagy üdítõ választható, Turul tál mellé 1 liter gyümölcslé jár!
Próbálja ki éttermünk s zolgáltatásait, nem fog csalódni!
Az ételekhez jó étvágyat k íván Nyikos István fõszakács

Felnõttképzés Siófokon
8 általánossal
dajka,
érettségizetteknek
gyógypedagógiai asszisztens
OKJ-s szakképzések indulnak.
Eng. sz.: 01-0446-04

Jelentkezni:
Krúdy Oktatásszervezés,
06 (20) 915 6603,
06 (30) 612 6569, 06 (1) 321 3519

Kárpátia együttes: Neveket akarok hallani!
Neveket akarok hallani,
Kik 56 hóhérai?!
Kik hoztak ítéletet,
Egy tiszta forradalom felett.
Mert a bûn az csak bûn marad,

Kezükhöz vér tapad.
Istentõl embertõl ne várjon irgalmat,
Ezernyi áldozat
most sírjából felmutat.
Gyilkos és áruló
Szent földben nem nyughat!

MELLÉKJÖVEDELEM!
JAVÍTSON ÉLETSZÍNVONALÁN!
Érdeklõdni:
06 (70) 457 2275
06 (70) 457 2293
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Mûvelõdési Ház - Enying. Cím: 8130 Enying, Bocskai u. 1. Tel./fax: 06 (22) 372 128. E-mail: enying@vasgmuvhaz.axelero.net. HU ISSN 0866-5265.

» 2007. OKTÓBER «

