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

ÜNNEPI PROGRAMOK
2009. MÁRCIUS 15.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 161. évfordulója alkalmából
tisztelettel meghívjuk városunk lakosságát az ünnepi rendezvényekre:

2009. március 15., 15.00 óra
Megemlékezés a mûvelõdési házban

Ünnepi beszédet mond Tóth Dezsõ polgármester

A Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény ünnepi mûsora, majd koszorúzás a Turul szobornál

2009. március 13., 9.00 óra
Körzeti népdaléneklõ verseny a Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskolában

2009. március 16., 13.30 óra
Városi szavalóverseny a városi könyvtárban

A rendezvényekre mindenkit tisztelettel és szeretettel várunk!



»  2009. MÁRCIUS «

2 ENYINGI HÍRMONDÓ

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
A többször átdolgozott tervek közül a képviselõ-testület az alábbi módosítá-
sokkal elfogadta a 2009. évi költségvetésrõl szóló 11/2009. (III. 02.) számú
rendeletet, mely megtekinthetõ a városi könyvtárban, valamint a polgár-
mesteri hivatalban.
Támogatást nyert a testület részérõl a városi bölcsõde a Közép-dunántúli
Operatív program keretében kiírásra kerülõ pályázaton való részvételi szán-
déka, így a bölcsõdei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésnek és kapacitás
bõvítésének önrésze 4.000.000,- Ft-tal került szerepeltetésre a rendeletben.
Nem került elfogadásra a Kistérségi Iroda által tervezett Enyingre vonatkozó
2009. évi kistérségi hozzájárulás. A testület úgy döntött, hogy a hozzájárulás
olyan mértékû emelését fogadja el a tavalyi évhez képest, amilyen mértékû
emelést az önkormányzat saját intézményeinek költségvetésében engedé-
lyezett. Ennek megfelelõen a hozzájárulást 16.723.000,- Ft-tal fogadták el a
képviselõk, mely összeg az év folyamán tovább csökken majd, hiszen 2009.
május 1. napjától Enying város önállóan oldja meg a központi orvosi ügyele-
tet, így az erre fizetendõ kistérségi hozzájárulás idõarányosan csökken. A
polgármester felhatalmazást kapott az orvosi ügyelet szervezésével kapcso-
latos tárgyalás megkezdésére, s az ügyelet ellátására vonatkozó ajánlatot a
testület márciusi ülésén kell elõterjesztenie.
Megemelt mértékben kerültek szerepeltetésre a hatósági jogkörhöz köthe-
tõ, a bírságokkal, pótlékokkal összefüggõ és a gépjármûadó bevételek.
A dologi kiadásokat a 2008. évi III. negyedévi teljesítés alapján, 4,5 %-os inf-
lációval növelten szerepelteti a testület.

A 2009. évi költségvetésbe betervezett fejlesztési
kiadások a következõk:

Mûfüves pályalízing 2.000.000,- Ft
Szennyvíz (szerzõdés) 540.000,- Ft
Szennyvíz pályázat önrésze 16.389.000,- Ft
Malomárok lámpatest 184.000,- Ft
Madarász utcai telekalakítás 8.974.000,- Ft
Buszöböl kialakítás önrésze (Dózsa Gy. u.) 1.956.000,- Ft
Településközpont rehabilitáció tervek 4.368.000,- Ft
Bölcsõde pályázat önrésze 4.000.000,- Ft
Gimnázium tetõfelújítás önrésze 4.005.000,- Ft
Fejlesztési hitelek törlesztése 12.661.000,- Ft
Járdaépítés 1.000.000,- Ft
Útkátyúzás 5.000.000,- Ft
Fûnyíró lízing 173.000,- Ft
Fogászat eszközlízing 127.000,- Ft
Szeméttelephez kerítés 350.000,- Ft
Kossuth u. 22. tetõ és parkoló 2.464.000,- Ft
Multifunkcionális munkagép beszerzése 6.500.000,- Ft
Városi könyvtár szerverjavítás 230.000,- Ft
Kabókapuszta Mûv. Ház kazáncsere 180.000,- Ft
Fenti módosításokkal a költségvetés fõösszegeit 1.178.954,- eFt kiadással,
és 1.178.954,- eFt bevétellel fogadta el a testület.

TELEPÜLÉSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ

Értesítés érkezett a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökségtõl,
mely szerint az önkormányzat pályázata megfelelt ugyan az elvárt követel-
ményeknek, forráshiány miatt azonban a megvalósítás támogatására nincs
lehetõség. Tekintettel arra, hogy a testület nem tekintette teljes mértékben
korrektnek az eljárás körülményeit, valamint a döntést rendkívül hátrányos-
nak értékeli az egyébként is hátrányos helyzetben lévõ város vonatkozásá-
ban, úgy döntöttek a képviselõk, hogy ezen aggályaiknak a Regionális Fej-
lesztési Ügynökség ügyvezetõ igazgatójának írt levélben adnak hangot.

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJ

Tekintettel a díjemelés lakosságot súlyosan érintõ kérdésére hosszas vita
után a testület arra az álláspontra jutott, hogy az önkormányzat ki van szol-
gáltatva a települési szilárd hulladék kezelését végzõ cégnek, s az önkor-
mányzat költségvetése nem teszi lehetõvé a szolgáltató által kért és a lakos-

ság által fizetett díjkülönbözet megfizetésének felvállalását, ezért úgy dön-
tött, hogy elfogadja a térítési díjak Zöldfok Zrt. által ajánlott 21%-os mértékû
emelését. Felhívja a lakosság figyelmét, hogy – amennyiben a háztartásban
keletkezett hulladék mennyisége megengedi – cseréljék kisebbre hulladék-
tároló edényeiket, ezáltal csökkenthetõ az emelés mértéke.

SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS -TISZTÍTÁS

A beérkezett ajánlatokat és szerzõdéstervezeteket áttekintve a testület az
önkormányzat és a lakosság szempontjából legkedvezõbb ajánlatot adó
szászvári székhelyû KISS-TIKE Kft.-vel köt szerzõdést a Víziközmû Társulat
szervezésére vonatkozóan.
Az önkormányzat által korábban, a közbeszerzési eljárások lefolytatásával
megbízott cég egyszerû közbeszerzési eljárást folytatott le Enying város
szennyvízelvezetés és tisztítás projekt projektmenedzseri feladatainak ellá-
tására, valamint a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésére
vonatkozóan. A beérkezett ajánlatok közül a projektmenedzseri feladatok el-
látására a veszprémi székhelyû BEST Kft. 7.450.000,- Ft+áfa ajánlatát fo-
gadta el a testület, míg a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány elkészí-
tése kapcsán a szintén veszprémi székhelyû KM-Projekt Kft.-vel köt szerzõ-
dést 12.400.000,- Ft+áfa értékben.

HERCEG BATTHYÁNY FÜLÖP GIMNÁZIUM
ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Az összevont oktatási intézmény megbízott vezetõje elkészítette az intéz-
mény alapdokumentumait, melyeket szakértõ véleményezett. A képvise-
lõ-testület, mint fenntartó jóváhagyta a Pedagógiai Programot, a Szervezeti
és Mûködési Szabályzatot, valamint a Házirendet. Az intézmény Minõség-
irányítási Programját nem hagyták jóvá a képviselõk, felkérték az intézmény
vezetõjét a program önkormányzati minõségirányítási programmal való
összehangolására, és 2009. június 30. napjáig a testület elé terjesztésére.

SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA

A Mezõföldi Többcélú Kistérségi Társulás irodájának vezetõje tájékoztatást
adott az oktatási, kulturális és sportbizottság ülésén az óvoda kistérségi
szinten történõ mûködtetésének gazdasági elõnyérõl. A bizottság úgy ítélte
meg, hogy érdemesnek tartja a megfontolásra a felvetett lehetõséget, s a
bizottsági felkérésnek eleget téve a testület úgy döntött, megvizsgálja az in-
tézmény társulás általi mûködtetésének lehetõségét. A testület jelen dönté-
se nem jelent elkötelezettséget, csupán az elõnyök-hátrányok feltárását
szolgálja.

KÖZÉTKEZTETÉS

A közétkeztetésre vonatkozó határozott idejû szerzõdés 2009. évben lejár,
ezért a közétkeztetést ellátó vállalkozás kiválasztására közbeszerzési eljárás
meghirdetésérõl döntött a testület. A kiírásnak való megfelelés egyik felté-
tele, hogy az iskola épületében a továbbiakban fõzõkonyha nem üzemeltet-
hetõ. A testület felhívja a szolgáltatást igénybe vevõ lakosság figyelmét,
hogy tekintettel a jelenlegi szolgáltató rendkívül alacsony áraira – melyeket
maga a szolgáltatást végzõ sem tud a jövõben felvállalni – a térítési díjak je-
lentõs mértékû emelésére kell számítani.

ÖNKORMÁNYZAT

Folytatás a következõ oldalon.
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ALBA VOLÁN
MENETREND

Az Alba Volán Zrt. 2009. március 1-jétõl tervezett
menetrend módosításával, a járatszám-csökken-
téssel a testület nem értett egyet, azt nem támo-
gatja.

ILLEGÁLIS
HULLADÉKLERAKÁS

Az illegális hulladéklerakás megszüntetése érde-
kében a testület a volt szeméttelep bekerítésérõl
döntött, melyhez 350.000,- Ft-ot biztosít 2009.
évi költségvetésében.

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS

A képviselõ-testület felhívja rá a figyelmet, hogy
az önkormányzat tulajdonában nincs szociális jel-
legû bérlakás, ezért az életkörülmények javítása
érdekében benyújtott kérelmeket nem áll módjá-
ban támogatni.

FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK
PÓTLÁSA

A fás szárú növények pótlására - amennyiben az
helyben nem megoldható - a Cifrakert közpark-
ban, a Balatonbozsoki közparkban, a balatonbo-
zsoki óvoda mellett a Józsefkuti árokban, vala-
mint Kabókapuszta sportpályán biztosít lehetõsé-
get az önkormányzat.

HATÓSÁGI FÕÁLLATORVOSI
IRODA

Szívességi használati szerzõdés keretében az ön-
kormányzat Szabadság tér 14. szám alatti ingatla-
nának irodahelyiségét a Fejér Megyei Mezõgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatal Állategészségügyi
Igazgatósága számára használatba adja 2009. ja-
nuár 1. napjától határozatlan idõre. E naptól a Ha-
tósági Fõállatorvosi Iroda a Szabadság tér 14.
szám alatti irodaépületben mûködik.

CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

Tekintettel a pályázati forrásokra a testület úgy
döntött, módosítja Enying város csapadékvíz el-
vezetési tervét, s Alsótekeres településrész csa-
padékvíz-elvezetését a tervbõl kivéve, más mó-
don kívánja azt megvalósítani.

PÉNZÜGYI JELLEGÛ
DÖNTÉSEK

A képviselõ-testület módosította a 2007. évi
pénzmaradvány jóváhagyásáról és felhasználá-
sáról szóló korábbi határozatát, jóváhagyta a fo-
lyószámla hitel szerzõdés lejáratának 2010. már-
cius 31. napjáig történõ meghosszabbítását,
kényszerûségbõl tudomásul vette a fejlesztési hi-
tel szerzõdések kamatemelésre vonatkozó módo-
sítását.

Folytatás az elõzõ oldalról. Rövid hírek az Enyingi Katolikus
Egyházközség életébõl

Fontos idõszak kezdõdött február 25-ével, ham-
vazószerdával minden katolikus ember számára.
A nagyböjti idõszak alkalmat ad rá, hogy elmé-
lyüljünk, és hogy különféle lemondásokkal (pl.
pénteki hústilalom) kapcsolódhassunk Krisztus
értünk vállalt szenvedéséhez. A húsvétra való
méltó felkészülésünket segítheti, ha részt ve-
szünk péntekenként 16 órakor (a szentmisét
megelõzõen) a keresztúti imádságban.
A nagyböjti idõszakot megelõzõen, február 11-én
volt a betegek világnapja. Idõsebb testvéreinknek
idén is volt lehetõsége, hogy szentmise kereté-
ben felvegyék a betegek kenetének szentségét.
Enyingen 46-an éltek ezzel a lehetõséggel, és ré-
szesültek e szentségben.
Február 22-én a vasárnapi szentmise alkalmával
a katolikus iskolák részére volt templomi gyûjtés,
melynek eredményeként 27.300 Ft-ot adtak
össze a kedves hívek. Ezúton is köszönjük adomá-
nyaikat, melyeket az egyházmegyei hivatal felé
továbbítottunk.
Ahogy a regionális lapok is beszámoltak róla, feb-
ruár 17-én szép egyházi eseménynek adott ott-
hont a székesfehérvári bazilika. 1989. február
11-én az esztergomi bazilikában Paskai László bí-
boros úr öt új püspököt szentelt fel. Az azóta el-
hunyt Ács István egri és Dékány Vilmos esztergo-
mi segédpüspököt, valamint Mayer Mihály pécsi,
Takács Nándor székesfehérvári püspököt és Vár-
szegi Asztrik pannonhalmi fõapát urat. Ennek a
szentelésnek 20 éves fordulóján a jubilánsok há-
laadó, koncelebrált szentmisét mutattak be a szé-
kesfehérvári bazilikában, amelynek fõcelebránsa
dr. Paskai László bíboros volt, aki a szentbeszédet
is tartotta.
Két tartalmasnak ígérkezõ kirándulásra szeret-
nénk felhívni a kedves hívek figyelmét. Mindket-
tõt Szép Ottóné szervezi. Az egyik kirándulás célja
Mariazell, Ausztria legnagyobb búcsújáró helye.
A kirándulás idõpontja május 23. Részvételi díj
6.690 Ft+5 Euro. Jelentkezni március 31-éig le-
het a 22/372-818-as telefonszámon vagy szemé-
lyesen a szervezõnél.
A másik kiránduláson Eisenstadban az Eszter-
házy-kastélyt, Bécsben a Schönnbrunni-kastélyt,
a Gloriettét, valamint a kapucinus templomot te-
kinthetik meg. A kirándulás idõpontja július 18.
Részvételi díj 5.640 Ft+5 Euro. Jelentkezni július
1-jéig lehet a 22/372-818-as telefonszámon vagy
személyesen a szervezõnél.
Elkészült egy egyházközségi tájékoztató füzet,
amely Enying, Balatonbozsok, Kisláng, Lepsény,
Mátyásdomb és Mezõszentgyörgy egyházközsé-
geinek életébe enged betekintést mind a tavalyi
évet illetõen, mind a jövõre vonatkozóan. Vissza-
tekinthetünk segítségével a 2008-as esztendõ
egyházközségünk életében jelentõs eseményei-
re, tartalmaz egy rövid gazdasági beszámolót is.
A fejlesztési tervek között szerepel a leendõ kato-
likus közösségi ház (Szabadság tér 5.) terveinek
elkészítése. Statisztikát tartalmaz az érintett tele-
pülésen kiszolgáltatott szentségekrõl, valamint
rövid tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy
kik és milyen feltételek mellett részesülhetnek a
keresztség, a bérmálkozás és a házasság szent-
ségében, valamint kik és milyen módon lehetnek
elsõáldozók. Bemutatja ez a kis füzet a települé-
seken tevékenykedõ karitászcsoportokat, ill. a te-
metõi rendelet leginkább közérdekû pontjait is fel-
tünteti, valamint fontos információkat tartalmaz

az egyházadóra vonatkozóan. Az egyházközségi
tájékoztatót a kedves hívek az egyházadó kimuta-
tásával és csekkjével együtt kapják meg.

Március 14-én 19.00 órától jótékonysági bál lesz
Lepsényben, a mûvelõdési házban Hári Évike
megsegítésére. A lepsényi kislány gyógyíthatat-
lan betegségben szenved, a kezelések, amelyek-
kel állapotát fenntarthatják, rendkívül nagy anya-
gi terhet jelentenek a család számára. Az 500
Ft-os belépõjegyeket Németh Györgyinél, az
enyingi plébánián lehet megvásárolni. Kérünk
mindenkit, ha módjában áll, tombolaajándékkal
járuljon hozzá a rendezvényhez, amelyeket köszö-
nettel továbbítanának a rendezõségnek, egy lep-
sényi alapítványnak. Tekintettel a nagyböjti idõ-
szakra, mi az estet csak anyagilag igyekszünk tá-
mogatni.

Kérjük a kedves híveket, és minden jó szándékú
embert, hogy ne feledkezzen el nyilatkozni sze-
mélyi jövedelemadójának 1 %+1 %-áról. A Ma-
gyar Katolikus Egyház technikai száma továbbra
is: 0011.

Elérhetõségeink:

(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@gmail.com (e-mail).

Az enyingi plébániai hivatal munkanapokon
8–15 óráig tart nyitva.

Nagyböjti készület
minden napra

Vasárnap – Tartsatok bûnbánatot, és higgyetek
az evangéliumban!

Ismét elolvasom a napi evangéliumi részt. Hosz-
szabb idõt töltök a családommal.

Hétfõ – Legyetek szentek, mert én az Úr szent va-
gyok! Szeretettel gondolok keresztény magyar
elõdeinkre. Elolvasok két magyar szentrõl szóló
életrajzot.

Kedd – A szavam eléri célját, amiért küldtem.

Elfogadom-e Jézust személyes megváltómnak?
Rendet teszek a környezetemben.

Szerda – Ninive lakói hittek Istennek és bûnbá-
nati ruhát vettek fel.

Imádkozom a családomért. Kitûzöm a szentgyó-
násom idõpontját.

Csütörtök – Kérjetek és kaptok!

Imádkozom az evangéliumi élet terjedéséért. Ké-
rés nélkül ajánlok fel segítséget.

Péntek – Aki elfordul az igazságtól, az bûnt követ
el.

Imádkozom a környezetemben élõ bûnösökért.
Tudatosan és örömmel vállalom a böjtöt.

Szombat – Teljesítsd az Úr szavát szívedbõl-lel-
kedbõl!

Mi okoz nehézséget és örömöt a hitemben? Kere-
sem az alkalmat, hogy Jézusról beszélhessek.
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Az enyingi református gyülekezet hírei
Böjt hava

Hittanosainkkal február utolsó elõtti szombatján tartottuk meglepetés
tejbegrízzel súlyosbított farsangi mulatságunkat, hogy még böjt kezdete
elõtt kitáncoljuk magunkat. Ugyanis a húsvét elõtti hatodik vasárnap
böjtfõ, vagyis böjt elsõ vasárnapja, amit a reformátusok úrvacsoraosz-
tással ünnepelnek meg. A negyvennapos idõszak hossza Jézus megkí-
sértésére utal, arra, amikor negyven napig volt egyedül a pusztában, és
állta a próbát a Sátán kísértésével szemben. Böjt idején ezért elsõsorban
nem a mi böjtölésünk játssza a fõszerepet, hanem az övé. Nem a mi le-
mondásunk (akár a húsételekrõl, akár más egyébrõl), nem a mi szenve-
désünk van a böjti idõszak középpontjában, hanem Krisztusé: amit ér-
tünk tett, amit miattunk és értünk elszenvedett.
Kálvin egyik reformátor kortársa, a zürichi Heinrich Bullinger ezt írja a
böjtrõl: „Ha igazán akarsz böjtölni: egyél, igyál, aludjál, de a test ápolása
folytán ne legyél elbizakodott… Tarts böjtöt a gonosz cselekedetekben,
tartsd távol magad a gonosz beszédektõl, tartóztasd meg magad a go-
nosz gondolatoktól.”
Böjt idejére így vetül rá a nagypénteki kereszt árnyéka, de így lappang
benne annak a feltámadása is, aki ezt mondta magáról: „Én vagyok a fel-
támadás és az élet, aki hisz bennem, ha meghal is, él.” (János evangéliu-
ma 11,25).

Alkalmaink
Szeretettel várjuk a böjti idõben is állandó gyülekezeti és istentiszteleti
alkalmainkra:
kedd, 17.00: családi bibliaóra (meghívás szerint)
csütörtök, 17.00: tematikus est (Tinódi díszterme)
péntek 17.00: kisifi (hatodikosok számára, a díszteremben)
vasárnap 10.30: gyermek-istentisztelet, amelyen a kisgyerekek a
templomból mennek át hitoktatóinkkal az iskolába
vasárnap 10.30: gyülekezeti istentisztelet
vasárnap 14.00: istentisztelet az idõsek otthonában
a hónap elsõ vasárnapján, 10.30: családi zenés istentisztelet
a hónap elsõ vasárnapján, 15.00: istentisztelet Balatonbozsokon
a hónap elsõ vasárnapján, 16.00: gyülekezeti teadélután iskolánk
dísztermében
húsvét elsõ napja (április 12, vasárnap), 10.30: úrvacsorás isten-
tisztelet a református templomban
14.00: úrvacsorás istentisztelet az idõsek otthonában
15.00: úrvacsorás istentisztelet Balatonbozsokon
húsvét másnapján (hétfõ), 10.30: úrvacsorás istentisztelet a reformá-
tus templomban

Zenés családi istentiszteletek
Ádvent óta minden hónap elsõ vasárnapján egy kissé rendhagyó isten-
tiszteletre várjuk szeretettel az enyingi polgárokat. Ezeken az istentiszte-
leteken ugyanis iskolánk zenemûvészeti tanszakra járó diákjai is dicsé-

rik Istent zsoltár, dicséret, klasszikus és népdal elõadásaikkal. A januári
istentiszteleten korábbi, iskolaalapító-igazgató lelkészünk, Hajdú Zoltán
hirdette az Igét, a februári zenés istentiszteleten pedig az alábbi diákja-
ink szólaltatták meg hangszereiket:

Szabó Ágnes (318., 65., 134. énekek), Bognár Stefánia (161. 471. di-
cséretek, „A bundának…” kezdetû magyar népdal), Németh Ádám
(398., 460. dicséret), Bálint Sára (Hajdú Mihály: Mazurka), Gebula Kíra
(Papp Lajos: Sur le pont d’Avignon), Fehér Angéla (Soleado),
Suba-Faluvégi Szilárd (J. S. Bach: D-dúr Musette), továbbá egyik diá-
kunk két unokatestvére is játszott: Kelemen Bella Anna (Ludwig van
Beethoven: Német tánc) és Kelemen Róza („Jaj, de szép egy fa”). Azon-
ban nemcsak hangszerrel, hanem élõszóval is szolgáltak a gyermekek:
Suba-Faluvégi Zsófia „Az elveszett bárány”, Nyírádi-Ángyán Boglárka
„Illés és a sareptai özvegy”, Sziklai Anita „Az Éden”, Horváth Dorina „Az
etióp kincstárnok” és Kiss Viktória Mónika Jézus és a kisgyermekek ta-
lálkozásának a történetét mondták el.

Köszönettel tartozunk nekik, illetve felkészítõ tanáraiknak, Bálint Gyõzõ-
nek, Demény Istvánnak, Kovács Lászlónak, Kovácsné Ternyák Anikónak
és Teleki Miklósnak.

Szeretettel várjuk a következõ zenés családi istentiszteletre márci-
us 29-én.

Hogyan lehetek gyülekezeti tag?

Ha nemrég költözött Enyingre vagy Balatonbozsokra; ha régóta itt él, de
szeretne a református gyülekezet tagja lenni, szeretettel várjuk isten-
tiszteleteinken és más alkalmainkon, illetve jelentkezzen telefonon vagy
a 372-019-es vagy a 372-981-es számokon, vagy személyesen a refor-
mátus iskolában.

Fenntartói járulék

Gyakran hívjuk egyházadónak is, ami csak azért megtévesztõ, mert ez
nem kivetett adó, hanem önként vállalt hozzájárulás a gyülekezet fenn-
tartásához. A gazdasági élet drasztikus visszaesése – melynek végét
egyelõre senki sem látja – miatt presbitériumunk az idei évben nem vál-
toztatta meg a fenntartói járulék mértékét. Úgy véljük, ha mi mindannyi-
an, az enyingi-balatonbozsoki reformátusok éves jövedelmünk 1 %-át,
de aktív dolgozók esetében legalább évi 6000 Ft-ot, nyugdíjasok eseté-
ben pedig a nyugdíj összegének 1 %-át, de legalább évi 4000 Ft-ot fize-
tünk, azzal nem csak a jelenlegi állapotokat tudnánk fenntartani, de vég-
re komoly templomfelújításba foghatnánk, iskolánkat is nagyobb mér-
tékben támogathatnánk, komoly karitatív, diakóniai szolgálatot végez-
hetnénk mind a két településrészen.

A fenntartói járulékot évek óta több, akár havi részletben is lehet fizetni
banki átutalással, személyesen vagy csekken. Összehasonlításul: aktív
keresõ esetében a járulék mértéke havi szinten (500 Ft) nem sokkal
több, mint egy (!) doboz olcsóbb cigaretta ára.

Az egyetlen gyülekezeti szolgálat, ami pénzdíjat von maga után, a teme-
tés. Ahogy más gyülekezetekben, úgy nálunk is a temetési díjak jelentõs
mértékû kedvezményeivel fejezzük ki hálánkat azok felé, akik nem saj-
nálták életükben a fenntartói járulékot gyülekezetüktõl. Sok kellemetlen
pillanat elkerülhetõ lenne, ha minél többen odafigyelnénk a járulék pon-
tos fizetésére – de még több felemelõ pillanata lehetne a gyarapodás-
nak, és a (sz)építkezéseknek.

Enying város
megújult honlapja

Örömmel tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Enying vá-
ros megújult hivatalos honlapja 2009. januártól megtekinthe-
tõ a www.enying.eu címen. Az érdeklõdõknek jó böngészést
kívánnak a honlap szerkesztõi.
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2009. évi eseménynaptár és túraterv
2009. január 3., 9.00 óra: Munkatúra, Kisgyón-
bánya
Felelõs: Nagy József Ödön, Sziládi János (szgk.)
2009. január 12., 17.00 óra: Természetbarát meg-
beszélés
mûvelõdési ház (2008. évi túrák felidézése, a 2009.
évi terv egyeztetése, elfogadása, tagdíjak rendezé-
se.)
2009. január 31., 8.00 óra: IV. Észak-Dunántúli
Kupa 2009. 1.
Kincsesbánya 10,-20,-30 (ÉDK. Kupa Kincsesbánya)
Enying–Kincsesbánya–Enying Túravezetõk: Nagyné
Csontos Gyöngyi, Sziládi János, Nagy József Ödön,
Gere Gizella
2009. február 14., 8.00 óra: Munkatúra, Kisgyón-
bánya
Felelõs: Sziládi János (szgk.)
2009. február 21., 8.00 óra: Észak-Dunántúli Pi-
ros
Enying–Csesznek–Enying
Túravezetõk: Nagy József Ödön
2009. március 8., 8.00 óra: „Nõnapi” Túra
Enying–Tab–Enying
Túravezetõk: Nagyné Csontos Gyöngyi, Gere Gizella
2009. március 21., FM-i Természetbarát Szö-
vetség Küldött Közgyûlése
(Szfvár. Nagy József Ödön)
2009. március 29. 7.00 óra: Természetjáró mun-
katúra
Kisgyón Bizottság által szervezett munkatúra
(Külsõ közterületek rendezése)
Felelõsök: Nagy József Ödön (autóbusz), Kovács
Zoltán, Sziládi János
2009. április 5. 6.00 óra: IV. Észak-Dunántúli
Kupa 2009. 2.
IVV túranap 5,-10,-20 - Sopron
Enying–Sopron–Enying
Túravezetõ: Nagy József Ödön, Nagyné Csontos
Gyöngyi
2009. április 19., 8.00 óra: Munkatúra Kisgyón-
bánya
Felelõs: Sziládi János (szgk.)
2009. április 25., 7.00 óra: IV. Észak-Dunántúli
Kupa 2009. 3.
„Gejzirit 20”– Aszófõ
Enying–Aszófõ–Tihany–Enying
Túravezetõ: Nagy József Ödön, Nagyné Csontos
Gyöngyi
2009. május 2-3., 8.00 óra: Kisgyón Ügyelet I.
Felelõs: Sziládi János (szgk.)
2009. május ., 17.00 óra: Enyingi VSE Közgyûlés
(Polgármesteri hivatal küldöttek: 15 fõ )
2009. május 23., 6.00 óra: IV. Észak-Dunántúli
Kupa 2009. 4.
„Szent Orbán” 10,-20, -30 Zalakaros
Enying–Zalakaros–Enying
Túravezetõ: Nagy József Ödön, Nagyné Csontos
Gyöngyi
2009. június 20., 8.00 óra: Munkatúra Kisgyón-
bánya
Felelõs: Nagy József Ödön (szgk.)
2009. június 21., 6.30 óra: IV. Észak-Dunántúli
Kupa 2009. 5.
„Kõris körûl” 10,-20, -30 Bakonykoppány
Enying–Bakonykoppány–Enying
Túravezetõk: Nagyné Csontos Gyöngyi, Sziládi Já-
nos
2009. július 13., 18. óra: Természetjáró megbe-
szélés

Mûvelõdési ház, Enying (Nagyatádi túra egyezteté-
se)
2009. július 18-19., 8 óra: Kisgyón ügyelet II.
Felelõs: Sziládi János (szgk.)
2009. július 22-26., 7.00 óra: 2009. évi 5 napos
túra a Börzsönyben
Enying–Budapest–Vác–Kóspallag–Nagyma-
ros–Enying
Szállás: Kemence, Kõrózsa Panzió (bõvített félpanzi-
óval)
Program: külön kiírás szerint
Túravezetõk: Nagy József Ödön, Nagyné Csontos
Gyöngyi
Jelentkezés: Slemmerné Gabinál érk. sorrendben
2009. aug. 15., 7.00 óra: IV. Észak-Dunántúli Ku-
pa 2009. (választható)
„Vértesi Barangolások” Gánt
Enying–Gánt–Enying
Túravezetõ: Nagy József Ödön, Sziládi János
szgk.!!!
2009. szept. 26-27.: Fejér Megyei Természetba-
rát Találkozó
2009. szept. 26., 7.00 óra: IV. Észak-Dunántúli Kupa
2009. 6.
„Kisgyóni 2 próba” 2*7 Kisgyónbánya
Enying–Várpalota–Kisgyón–Enying
Túravezetõ: Nagy József Ödön, Sziládi János
2009. okt. 3., 7.00 óra: IV. Észak-Dunántúli Kupa
2009. 7.
X. Területi Természetbarát Találkozó, Vas megye
Enying – Vas megye (Késõbbi kiírás szerint) – Enying
Túravezetõ: Nagy József Ödön, Sziládi János
2009. okt. 10-11., 8.00 óra: Kisgyón ügyelet III.
Felelõs: Kerti Melinda (szgk.)
2009. okt. 18., 7.00 óra: IV. Észak-Dunántúli Kupa
2009. 8.
„Tatabánya -20,30 Felsõgalla
Enying–Tatabánya–Enying
Túravezetõ: Nagy József Ödön, Sziládi János
2009. nov. 14., 8.00 óra: Észak-Dunántúli Piros
Enying–Várgesztes–Enying
Túravezetõ: Nagy József Ödön, Sziládi János
2009. dec. 6., 7.00 óra: IV. Észak-Dunántúli Kupa
2009. 9.
„Mezõföldi Mikulás” 10,-20, 30 Nagyvenyim
Enying–Nagyvenyim–Dunaújváros–Enying
Túravezetõ: Nagy József Ödön, Sziládi János
2009. december 19., 8 óra: ÉVZÁRÓ TÚRA 2009.
Kisgyónbánya (Téli szánkós, gyalogos túra)
Enying–Kisgyónbánya–Enying
Felelõs: Nagy József Ödön, Sziládi János, Slemmer
Jánosné

Nagy József Ödön szakosztályvezetõ

Túravezetõk és vezetõségi tagok
elérhetõsége:

Ács Ildikó
8130 Enying, Bocsor I. utca 8. 06 (70) 559-3815
Sziládi János
8130 Enying, Váci M. utca 10. 06 (30) 951-6683
Nagy József Ödön 06 (30) 927-2244
Nagyné Csontos Gyöngyi
8130 Enying, Kinizsi utca 19. 06 (30) 209-1786
Slemmer Jánosné (Gabi)
8130 Enying, Vásártér 19. 06 (30) 663-6994
Nagy Ibolya
8130 Enying, Vásártér 4/a. 06 (30) 663-6941
Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk

és várunk túráinkra!

KYOKUSHIN
KARATE
2009-ben

Év elejétõl – a szünidõt követõen –
ismét rendszeresen zajlanak az
edzések. Létszámunk kibõvült több
kicsivel – az általános iskola alsó ta-
gozatából csatlakoztak a szakosz-
tályhoz.
Szükség volt a frissítésre és további
gyarapodást remélünk, mivel a ver-
senyzõi csapatból jó páran középis-
kolai tanulmányaikat végzik más te-
lepüléseken és értelemszerû, hogy
az idõegyeztetés nehézsége miatt
ott sportolnak tovább, illetve töb-
ben felnõtt korosztályba kerültek,
életpályájuk máshol folytatódik.
Az idei versenynaptárunk a követ-
kezõképpen néz ki:
– március-április hónapokban or-
szágos diákolimpia elõdöntõ és
döntõ,
– áprilisban húsvétkupa,
– májusban felnõtt B-kategóriás
bajnokság,
– augusztusban edzõtábor,
– az õsz folyamán országos verse-
nyek (Szeged, Berettyóújfalu, Szeg-
halom),
– decemberben Mikuláskupa.
A karate bizonyítottan javítja a
mozgáskoordinációs zavarral küzdõ
gyerekek és felnõttek állapotát, to-
vábbá a megfelelõ edzettséggel ön-
bizalmuk fejlõdik. Nem elhanyago-
landó, hogy a magabiztos fellépés-
nek és gyors helyzetfelismerésnek
köszönhetõen bizonyos szituációk-
ban jobban feltalálja magát e spor-
tot ûzõ egyén, könnyebben kikerül-
heti a veszélyt ebben a durvuló, nap
mint napi küzdelmet elváró vilá-
gunkban!
Edzõnk Kálóczi József sensei, 4
danos feketeöves mester, több egye-
temi tankönyv szerzõje!
Idén augusztusban ismét megszer-
vezzük népszerû külföldi edzõtábo-
runkat, amelyre családostól utaznak
a karatékák. További sportkedvelõk
is becsatlakozhatnak, a létszámról
és további részletekrõl folyamato-
san lehet érdeklõdni.
Minden mozogni vágyót és maga-
biztosabb fellépést óhajtót várunk
edzéseinkre, a kicsik szüleit is szíve-
sen fogadjuk minden hétfõn és csü-
törtökön 17.15 órától az általános
iskola tornatermében.
A mellékelt fotók a legutóbbi tré-
ningen készültek, ahol lányok, fiúk,
kicsik, nagyok együtt küzdenek.

Varga Mária
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Hírek A Batthyány általános iskolából
Szép magyar beszéd

és helyesírás
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a
Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság a 2008-
2009. tanévre meghirdette a Kazinczyról
elnevezett „Szép magyar beszéd” ver-
senyt az általános iskolák 5-8. évfolyamos
tanulói részére.
Péchy Blanka érdemes mûvész, a Kazin-
czy-díj alapítója a Kazinczy versenymoz-
galmat kiterjesztette az általános iskolás
korosztály számára is. Ez a versenyforma
az ifjúság anyanyelvi nevelését, a beszéd-
kultúra javítását szolgálja.
A verseny három fordulóból áll, az iskolai
házi versenyeket követõen került sor a ke-
rületi, területi fordulók megtartására.
Fejér megyében a területi verseny rende-
zõ intézménye az enyingi Herceg Bat-
thyány Fülöp Gimnázium és Általános Is-
kola volt, a II. fordulóra 2009. február 10-
én került sor.
A II. fordulóba jutott tanulóknak a Kazin-
czy-díj Alapítványi Bizottság által kijelölt
kötelezõ és a tanuló által szabadon válasz-
tott szöveget kellett felolvasniuk.

Az 5-6. osztályos korcsoportban elsõ lett
Vass Boglárka 6.b osztályos tanuló.
A 7-8. osztályos korcsoportban elsõ he-
lyezett lett Kroll Vivien 7.a osztályos ta-
nuló, aki a regionális III. fordulón képvi-
selheti Fejér megyét.
Mindkét elsõ helyezett a Herceg Batthyá-
ny Fülöp Gimnázium és Általános Iskola
tanulója.
Az elsõ helyezettek könyvjutalommal és a
Kazinczy-díj Alapítvány által kiállított
emléklappal térhettek haza.
A másik kistérségi megmérettetés a Si-
monyi Zsigmond nevét viselõ helyesírási
verseny volt, melyet 2009. február 18-án
tartottak.
Az enyingi iskola már második alkalom-
mal vállalta fel a rendezõ iskola szerepét,

és hirdette meg a versenyt az 5-8 évfolya-
mon.
A versenyfelhívás országos szintû, 1998
óta az Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Mai Magyar Nyelvi Tanszéke szervezi.
A résztvevõ tanulóknak két feladatot kel-
lett megoldaniuk, egy tollbamondást és
egy-egy feladatlapot évfolyamonként. A
tollbamondás szövegét és a feladatlapo-
kat az egyetem küldi minden egyes fordu-
lóban résztvevõ számára.
A verseny többfordulós, a területi verse-
nyeket megyei, illetve fõvárosi, majd egy
Kárpát-medencei döntõ követi.
A verseny érdekessége, hogy a különbözõ
szintû megmérettetések országosan egy
idõpontban zajlanak.
Az enyingi területi döntõ elsõ három he-
lyezettje évfolyamonként:

5. évfolyam:

1. Reichardt Laura HBFGÁI
2. Vörös Nóra Hanna Lepsény
3. Sunyec Ildikó Kisláng

6. évfolyam:

1. Zics Nikolett Kisláng
2. Szentes Anikó Lepsény
3. Megáll Viktória HBFGÁI

7. évfolyam:

1. Vajda Cintia Zsanett Lepsény
2. Dani Noémi Kisláng
3. Póder Dorottya HBFGÁI

8. évfolyam:

1. Szentes Erika Lepsény
2. Kuntner Zsófia HBFGÁI
3. Szabó István Kisláng

Kreatív „naplopók”
a Batthyány általános

iskolában

2008 õszén a székesfehérvári Vörösmarty
Mihály Ipari Szakképzõ Iskola nagy feltû-
nést keltett pályázatot hirdetett „Guruló
naplopó” címmel.

A pályázat célja a megújuló energiafor-
rások megismerése és gyakorlati hasz-
nosítása volt az általános iskolai korosz-
tály számára. A nevezni iskolánként 3
fõs csapatokkal lehetett.
Az enyingi Herceg Batthyány Fülöp
Gimnázium és Általános Iskola két csa-
patot indított ezen az izgalmasnak ígér-
kezõ versenyen.
A vetélkedõ 3 fordulós volt, az elsõ for-
dulóban a csapatoknak egy 2-3 oldalas
tanulmányt kellett beadniuk az általuk
kiválasztott megújuló energiaforrásról
és részletes leírást arról, hogy õk hogyan
hasznosítanák ezt a mindennapi életünk
során.
Az enyingiek elsõ csapata a „A jövõ em-
berei” a napenergia, a másik csapat a
„Széltolók” a szélenergia hasznosításról
írtak.

A második fordulóban minden csapat-
nak egy napelemes autót kellett építenie
a versenyt kiíró iskola által biztosított al-
katrészek felhasználásával, és azzal a ki-
kötéssel, hogy a kapott alkatrészeket
mindet be kellett építeni, és csak ezzel
lehetett meghajtani a jármûvet.
A harmadik fordulóban a csapatok kö-
zös versenyen vettek részt 2009. február
27-én a székesfehérvári Vörösmarty Mi-
hály Ipari Szakképzõ Iskolában, ahol to-
vábbi gyakorlati feladatokat kell megol-
daniuk a megújuló energiákkal kapcso-
latban.
Ezt követte a fõ attrakció, a megépített
jármûvek versenye.
Az idõjárás sajnos nem kedvezett a nap-
energiát hasznosító jármûveknek, ezt
mesterségesen sok-sok lámpával kellett
elõállítani. A „Széltolók”autója reme-
kül tartotta az irányt, és végül a második
helyen futott be.
A remekül szereplõ csapat tagjai követ-
kezõ tanulók voltak: Bugyik károly 8.b,
Durmics Szabolcs 8.b, Józsa Gergely 8.b.
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Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény hírei

Január közepén iskolánk diákjai sikerrel
jutottak túl a mûvészeti tanszakok félévi
vizsgáin. Sok idõ pihenésre, lazításra nem
volt, mert folyamatosak a tanulmányi
versenyek, melyeken az alábbi eredmé-
nyeket érték el diákjaink az elmúlt hó-
napban.
Január 31-én, szombaton bibliai törté-
netmondó és bibliai történetrajzoló ver-
seny volt több dél-balatoni református
gyülekezet hittanosainak részvételével a
szóládi faluházban. Versenyzõk érkeztek
Balatonendrédrõl, Balatonszárszóról,
Enyingrõl, Felsõmocsoládról, Látrány-
ból, Siófok-Balatonkilitibõl, Szóládról és
Zamárdiból. A versenyzõk négy korcso-
portos kategóriában indulhattak (1-2.
osztály, 3-4. osztály, 5-6. osztály, 7-8.
osztály).
Elõször a történetmondók versenye kez-
dõdött meg, amelynek keretében több-
kevesebb izgalom mellett minden induló
– körülbelül tizenöt gyermek – közreadta
az általa megtanult bibliai történetet. Itt
az alábbi végeredmények születtek:

1-2. osztályosok
kategóriájában:

1. helyezett: Suba-Faluvégi Zsófia
(Enying, Tinódi)

3-4. osztályosok
kategóriájában:

1. helyezett: Nyirádi-Ángyán Boglárka
(Enying, Tinódi)
2. helyezett: Horváth Dorina (Enying, Ti-
nódi)
2. helyezett: Sziklai Anita (Enying, Tinó-
di)
3. helyezett: Kiss Viktória (Enying, Tinó-
di)

5-6. osztályosok
kategóriájában:

2. helyezett: Drewitt Baverly Jane
(Enying, Tinódi)
A történetmondókkal párhuzamosan a
történetrajzolók is megkezdték munká-
jukat – mintegy harmincan. Ezeket is át-
tekintette a zsûri, majd végeredményt
hirdetett:

1-2. osztályosok
kategóriájában:

1. helyezett: Szabó Laura (Enying, Tinó-
di)
3. helyezett: Molnár Angelika (Enying,
Tinódi)
3. helyezett: Kiss Enikõ (Enying, Tinódi)

5-6. osztályosok
kategóriájában:

3. helyezett: Gyarmati Helén (Enying, Ti-
nódi)

7-8. osztályosok
kategóriájában:

2. helyezett: Csóka Zoltán (Enying, Tinó-
di)
Február 6-án, a Fejér megyei rézfúvós
versenyen Móron Csajághy Dávid 6. osz-
tályos tanuló III. helyezést ért el, Labossa
Tamás 4. osztályos tanuló különdíjban
részesült, Kajfis Dominik 4. osztályos ta-
nuló különdíjban részesült.
Február 18-án, a 2009. évi Fejér megyei
népdaléneklési versenyen Dégen Labos-
sa Asztrid, Szabó Laura, Goldberger
Diána, Molnár Angéla 2. osztályos, Ha-
lász Rebeka, Nyirádi-Ángyán Boglárka,
Pirtyák Borostyán 3. osztályos tanulók
vettek részt.
A döntõbe továbbjutottak: Csajági Niko-
letta 8. osztályos tanuló egyéni, Bagi
Bojána, Csajági Nikoletta, Frank Eszter,

Kolonics Barbara, Nagy Viktória, Pir-
tyák Dorottya – a Rokolya éneklõcso-
port.
Február 4-én iskolánk jótékonysági kon-
certet tartott iskolánk egyik nehéz hely-
zetbe került családjának megsegítésére.
A koncerten iskolánk tanárai mûködtek
közre. Mindenkinek köszönjük a támo-
gatást.
Február 7-én az iskolánk szülõi munka-
közössége tartotta a szülõk nevelõk bálját,
melynek bevétele az osztályok között ke-
rült elosztásra.
Február 13-án az osztályok és a nevelõ-
testület tagjai adtak vidám, szórakoztató
farsangi koncertet. Utána a felsõs osztá-
lyok tartottak farsangi bulit.

Elõttünk álló esemény

Népdaléneklõ verseny

Évtizedes hagyományunkat folytatva, az
idei évben is megrendezzük „Március
15.” tiszteletére népdaléneklõ verse-
nyünket. Népdaléneklõ versenyre meghí-
vást a Mezõföldi Iskola Szövetség tagis-
kolái, illetve a környékbeli református
iskolák kaptak.

A verseny lebonyolítása:

Helye: a Tinódi Lantos Sebestyén Refor-
mátus Iskola díszterme
Ideje: 2009. március 13-án, 9 órától 12
óráig
Jelentkezési határidõ: 2009. március 6.
péntek.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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INTER OPTIKA FOTÓ ENYINGEN!
Enying, Kossuth u. 45. (az OTP mellett)

Tel.: 22/372-553, 30-639-07-17

Nyitva: Hétfõtõl péntekig. 8.00-17.00, szombat: 8.00-12.00
INGYENES KOMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁLAT

(szemüveg megrendelés esetén)

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

Szemüvegkészítés, javítás kiváló minõségben
Szemüvegkeretek nagy választékban 800 Ft-tól
SZTK-vények beváltása
Kontaktlencse és ápolószerek
Expressz igazolványkép készítés
Filmelõhívás, fotócikkek, fényképezõgépek
Napszemüvegek nagy választékban (dioptriás is!)
Progresszív lencsék (fényre sötétedõ is!)
Mindenféle optikai lencse a legolcsóbbtól a legdrágábbig a leg-
kedvezõbb áron!
Egészségpénztár kártya elfogadóhely
Bankkártyás fizetés

Szeretettel várunk minden kedves vásárlót!
MINDENT EGY HELYEN, JÓT JÓ ÁRON!

Megnyitottuk új üzletünket az SZTK
épületében, a volt büfé helyén!

Enying, Szabadság tér 16.
Tel.: 30/427-82-94

NYITVA: hétfõtõl péntekig, 8-16 óráig

Szemüvegkeretek akár
30 %-os kedvezménnyel, a készlet erejéig!

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Érdekelné Önt egy biztonság-

technikai ajánlat?

Szeretné biztonságban tudni ingatlanát

és egyéb értékeit?

Enyingen, Balatonbozsokon, Dégen, Lajoskomáromban, Mátyásdombon

Családi házak, üzletek, irodák, üzemegységek, vendéglátó egységek riasztóval

való felszerelése a következõ átjelzési lehetõségekkel:

telefon, rádió, GSM, GPRS 2009 március végétõl.

* helyszíni felméréssel

* telepítés igény szerint

* karbantartás

* riasztó távfelügyelet értesítéssel, vagy kivonulással

(a kivonuló szolgálat elõreláthatólag 2009. II. negyedévtõl)

Bõvebb információkért kérem, hívjon

a 06-30-377-6997-es telefonszámon, vagy keressen személyesen,

Enyingen a Kossuth u. 6. szám alatt (a Lukács ékszer üzletben).


