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

Enying Város Önkormányzatának Lapja

XX. évf. 1. szám

2009. FEBRUÁR

Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény hírei
December folyamán iskolánk zenei tanszakai mutatkoztak be,
zenés bemutató koncertet tartva a diákok szüleinek.
December 19-én Kovács István maratonfutó, és mikulás nagykövet érkezett iskolánkba. A Lappföldrõl, és a világ Mikulásáról, valamint Kínáról és az olimpiai lángfutásról tartott filmvetítéssel tarkított élménybeszámolót. Kovács István számos ajándékkal kedveskedett a gyermekeknek, a gyerekeknek módjuk
volt fényképezkedni az olimpiai fáklyával.

Az iskola diákönkormányzata az idei tanévben is megrendezte
versíró versenyét. Sok kedves költemény érkezett a pályázatra.
A kiemelt alkotások közül kettõt megosztunk az olvasókkal.

Semmi sem mulandó:
Csak egy világ létezik,
Ahol az ember változik.
Folyton-folyvást csak növekedvén
A múltat soha sem feledvén.
Felidézi a boldog perceket
És nem feledi a szép emlékeket.
Bár az idõ gyorsan telik,
Örömét a jó barátok szerzik.
(Ács Alexandra)

Felhõn:
Van, aki felhõn ül s örül, hogy lenézhet,
Van, aki fotelben ül s örül, hogy még ott ülhet,
De majd eljön mikor a Megváltó helycserét hirdet a világról.
(Dudás Réka Fanni)

A református egyházközség hírei
Ezt követõen iskolánk hangszeres diákjai adtak karácsonyi
koncertet, és látták vendégül Szent Miklós püspököt, aki számos ajándékot adott át a diákoknak.
Január folyamán iskolánk diákjai Müller Gábor tanár úr vezetésével Ausztriában vettek részt — most már hagyományosnak
nevezhetõ — sítáborban.

2008. évben presbiteri munkaakció keretében sikerült felújítanunk a templomunk fõhajójának ajtaját, és a tavalyi év során
templomkertünk is megújult. (Folytatás a 6. oldalon.)
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ÖNKORMÁNYZAT
Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és
Általános Iskola
A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola intézményvezetõi állására kiírt pályázatot a képviselõ-testülete eredményessé nyilvánította, és az intézmény vezetésével Bedi Andreát bízta meg 2009. július 1. napjától 5 év idõtartamra 2014. június 30. napjáig.

Szennyvízelvezetés és tisztítás
2008. december 11. napján aláírásra került Enying város szennyvízelvezetés és tisztítás projekt I. ütem támogatási szerzõdése. A beruházás II.
fordulója pályázati anyagának összeállítása 2009. július 1. napján indul,
melyhez kapcsolódóan számos olyan dokumentumot kell csatolni,
melynek elkészítése, elfogadása a víziközmû társulat hatáskörébe tartozik. A víziközmû társulat mielõbbi megalakulása érdekében a testület
úgy döntött, hogy az ALISCA AUDIT Számviteli, Könyvvizsgáló és Üzletviteli Tanácsadó Kft. társulatszervezésre vonatkozó ajánlatát fogadja el.
Az erre vonatkozó szerzõdéstervezetet a cég a Képviselõ-testület következõ ülésére terjeszti elõ.

Enyingi tûzoltóõrs
Siófok Város Hivatásos Önkormányzati Tûzoltósága ajánlatot tett enyingi tûzoltóõrs létrehozására, mely ajánlatot a testület köszönettel elfogadta. A helyi tûzoltóõrs létrehozásához a siófoki tûzoltóság biztosítana
egy autót, 3 fõ kiképzett tûzoltóval, a kapcsolódó üzemeltetési, fenntartási, és személyi jellegû költségek átvállalásával. Az önkormányzat a
tûzoltók részére pihenõhelyiséget, az autó számára fedett helyiséget
biztosít.
Felajánlás érkezett Bad Urach városától is egy használt tûzoltóautóra
vonatkozóan, melyet a képviselõ-testület szintén elfogadott a gépjármû
forgalomba helyezésével kapcsolatos költségek felvállalásával. Az autó
átadására várhatóan április hónapban, Enyingen kerül sor ünnepélyes
keretek között. A helyi tûzoltóõrs létrehozásának apropójából, a két város kapcsolatának további erõsítése érdekben a város meghívást kapott
a Bad Urachi Önkéntes Tûzoltóság fennállásának 150. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülõ, a 27. Reutlingeni Regionális Tûzoltó Nappal összekötött ünnepi rendezvényre.

Útjavítási munkálatok
2008. évben útfelmérést végzett Enying Város Szolgáltató Intézménye,
melynek folytatásaként a testület döntésének megfelelõen 2009. évben
megkezdõdnek a munkálatok. Erre a célra a testület 5 millió Ft-ot kíván
szerepeltetni a 2009. évi költségvetésben. A munka ütemezésével kapcsolatban felmerülõ kérdéseikre Enying Város Szolgáltató Intézményének vezetõje, Viplak Tibor ad felvilágosítást.

Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Tûzifa
Az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmet nyújtott be az önkormányzat tulajdonában lévõ területeken kidõlt, száraz fák, ágak összegyûjtésének engedélyezésére. Enying Város Szolgáltató Intézménye és
a kisebbségi önkormányzat képviselõje 2008. évben felmérést végzett
ezen területekrõl, és megállapítást nyert, hogy jelenleg nincs olyan önkormányzati tulajdonú erdõs-fás terület, melyen engedély nélkül
végezhetõ kidõlt, száraz fák, ágak összegyûjtése, ezért a képviselõ-testület a kisebbségi önkormányzat kérelmét nem támogatja. A rászorulók
tûzifa igényüket Enying Város Szolgáltató Intézményében jelezhetik, és
amennyiben rendelkezésre áll tûzifa, részesülhetnek belõle.

ÁLTALÁNOS IGAZGATÁS
1. rész

ENYING VÁROS MEGÚJULT HONLAPJA
Örömmel tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Enying város megújult
hivatalos honlapja hamarosan – terveink szerint 2009. január hónapban
- hozzáférhetõvé válik az érdeklõdõk számára. A honlap, mely az Önök
minél szélesebb körû tájékoztatását hivatott szolgálni, a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen kerül feltöltésre tartalommal. A honlapra látogatva többek között olvashatnak majd Enying város múltjáról és jelenérõl,
az önkormányzat mûködésérõl és felépítésérõl, a polgármesteri hivatal
feladatairól, az egyes ügytípusokról, az önkormányzati intézményekrõl.
A hasznos információk között tájékozódhatnak a helyi közszolgáltatásokról, egészségügyi szolgáltatókról, civil szervezõdésekrõl és egyházakról. A dokumentumtárban képviselõ-testületi jegyzõkönyveket, elõterjesztéseket, helyi rendeleteket, hirdetményeket, a Hírmondó korábbi
számait tekinthetik meg. Tekintettel azonban arra, hogy a város nem
minden lakója rendelkezik Internet hozzáféréssel, hivatalos ügyeik elintézésében azonban számukra is nagy segítséget jelentene a honlap
egyes tartalmainak ismerete, cikksorozatot indítunk a Hírmondó hasábjain, s hónapról hónapra bemutatjuk a polgármesteri hivatal szervezeti
egységeihez tartozó ügytípusokat. A cikkekbõl részletes információkhoz
juthatnak az egyes ügyek leírásáról, az igénybevevõk körérõl, a kezdeményezés menetérõl, a megindításhoz szükséges iratokról, fizetendõ díjakról, kapcsolódó jogszabályokról. Reméljük, hogy e tájékoztatás is
hozzájárul ügyeik gyorsabb és zökkenõmentesebb elintézéséhez.
Szemerei Szilvia és Illés József

Állategészségügyi feladatok
Ebtartás:
Enying város közigazgatási területén az egylakásos és a többlakásos
kertes családi házak udvarán háztartásonként az eb korától és fajtájától
függetlenül legfeljebb 3 eb – és egyszeri szaporulata három hónapos korig – tartható.
Többlakásos épületben, társasházban és ezek udvarain lakásonként egy
eb – és egyszeri szaporulata három hónapos korig – tartható. Az
ebtartás a tulajdonostársak, bérlõtársak többségének hozzájárulásával
folytatható.
Az ebeket az állattartók úgy kötelesek tartani – szükség eseté futóláncra
megkötve, megfelelõ alapterületû zárt helyen vagy kenelben –, hogy
azok ne tudjanak elkóborolni, közterületre felügyelet nélkül kijutni, a lakótársak és a szomszédok nyugalmát ne zavarja, testi épségét és egészségét ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon.
A telep, ház, lakás bejáratán a harapós kutyára utaló megfelelõ figyelmeztetõ táblát kell szembetûnõ módon elhelyezni.
Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az állattartó köteles
gondoskodni arról, hogy az eb a tartási helyét, illetve az ingatlan határait
ne hagyhassa el.
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.

Ebeket póráz nélkül, de felügyelet mellett csak lakott területen kívül lehet szabadon engedni.
A települési önkormányzat kötelezõ feladatként gondoskodik a település
belterületén a kóbor ebek befogásával, õrzésével, értékesítésével, vagy
ártalmatlanná tételével, továbbá az emberre egészségügyi szempontból
veszélyes, valamint az állatállomány egészségét veszélyeztetõ betegség tüneteit mutató vagy betegségre gyanús ebek és macskák kiirtásával kapcsolatos feladatok ellátásáról.

Ebek nyilvántartása, veszettség elleni védõoltás:
Az állat-egészségügyi nyilvántartást vezetõ szerv:
— A bejelentett ebekrõl nyilvántartást vezet.
— A nyilvántartás pontosítása érdekében az ebeket szükség szerint, de
legalább 3 évenként összeíratja.
— Az oltó állatorvos jelentése alapján az eboltás tényét az ebnyilvántartásba folyamatosan bejegyzi.
— Az elõzõ évi eboltást elmulasztó ebtulajdonost (ebtartót) – szabálysértési eljárás megindítása mellett – a szervezett oltás befejezését követõ 30 napon belül felszólítja a 15 napon belüli pótoltásra, valamint annak igazolására.
— Értesíti az állat-egészségügyi hatóságot a pótoltás elmulasztásáról.
— Gondoskodik az eb leölését elrendelõ határozat végrehajtásáról.

az állat faját és fajtáját, az állat jegyeit és jeleit, valamint a tulajdonátruházást. A marhalevél mintát a rendelet melléklete tartalmazza.
Az állattartó – jogszabályban meghatározott esetekben – a ló, szamár,
öszvér, szarvasmarha, bivaly, sertés, juh, kecske, valamint zárt körülmények között tenyésztett, vadon élõ, hasított körmû haszonállatok állat-egészségügyi forgalomképességének igazolására köteles marhalevelet vagy annak megfelelõ, külön jogszabály szerinti okiratot váltani és
kezeltetni.
A marhalevél kiváltása elõtt az állatot az állat-egészségügyi és állattenyésztési jogszabályokban elõírtak szerint tartósan meg kell jelölni.
A marhalevél kezeléséért fizetendõ díjat az állattartó készpénzben köteles a marhalevél kezelését végzõ szervnek megfizetni.
Az állategészségügyi feladatokkal kapcsolatos eljárásokat kezdeményezni lehet: Felsõ Marianna igazgatási ügyintézõnél ügyfélfogadási
idõben, vagy elõzetes telefonon történõ megbeszélés alapján személyesen, illetve írásban.

Ügyfélfogadási idõ:
hétfõ: 07.30-12.00; 12.30-16.00, szerdán: 07.30-12.00; 12.30-16.00,
csütörtökön: 07.30-12.00

Felvilágosítás kérhetõ:
Felsõ Marianna – igazgatási ügyintézõ
Telefon: 22/572-631
E-mail: igazgatas.pmhiv@enying.eu

Az eb tartója köteles:

Vonatkozó jogszabályok:

(1) Az ebet évenként – a három hónapos kort elért ebet harminc napon
belül, majd hat hónapon belül ismételten – a saját költségére állatorvossal veszettség ellen beoltani.
(2) Az oltási igazolását a legközelebbi védõoltásig megõrizni, az ellenõrzésre jogosult hatóságnak kérésére felmutatni, az igazolás elvesztése
esetén megfelelõ igazolásról gondoskodni.
(3) Ha az eb nem a tulajdonos állandó lakóhelyén részesült veszettség
elleni védõoltásban, az oltás megtörténtét az oltási igazolás felmutatásával a lakóhely szerinti települési önkormányzat jegyzõjéhez bejelenteni.
(4) Évente egy alkalommal az eb féregtelenítését elvégeztetni, a veszettség elleni oltással egy idõpontban és ennek megtörténtét az oltási igazolásba kezelést végzõ állatorvossal bejegyeztetni.
(5) Ebét a jó gazda gondosságával tartani, gondozni, megbetegedése
eseté állatorvosi ellátásáról gondoskodni.

a) Enying Város Önkormányzat képviselõ-testületének az állatok tartásáról szóló 32/2004. (VIII. 30.) rendelete
b) Az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI. törvény
c) A marhalevél kiváltásáról és kezelésérõl szóló 21/1996. (VII. 9.) FM
rendelet
d) Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény
e) A veszélyes és a veszélyesnek minõsített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól szóló 35/1997. (II. 26.) Korm. rendelet

Macskatartás:
Többlakásos kertes családi házban és udvarban háztartásonként – fajtára való tekintet nélkül – három macska és egyszeri szaporulata 3 hónapos korig tartható.
Többlakásos társasházban és udvarán lakásonként két macska és egyszeri szaporulata 3 hónapos korig tartható.
A köz- és lakóépületben elszaporodott macskák eltávolításáról az épület
tulajdonosa, illetõleg kezelõje köteles gondoskodni.
Haszonállatok tartásának szabályai:
Enying város közigazgatási területén állat, az állatok tartásáról szóló
Enying Város Önkormányzat képviselõ-testületének 32/ 2004. (VIII. 30.)
számú rendeletének 1. számú mellékletében meghatározott állattartási
övezetekre megállapított darabszámban, valamint az állategészségügyi, állatvédelmi, közegészségügyi, építésügyi és környezetvédelmi
jogszabályok betartásával és a lakosság nyugalmának zavarása (zaj,
bûz stb.) nélkül tartható.

Marhalevél:
A marhalevél hatósági bizonyítvány, amely igazolja az állat tulajdonjogát, továbbá azt, hogy az állat forgalomba hozatalának, más településre
történõ szállításának állat-egészségügyi hatósági korlátozó intézkedés
miatt nincs akadálya. A marhalevél tartalmazza: az állat-egészségügyi
igazolást, az irányítási intézkedést, a tulajdonos nevét, a tartás helyét,

Magánszálláshelyek
Magánszállásadásnak minõsül:
A magánszállásadói tevékenység az, amikor a magánszemély lakását
vagy üdülõjét, illetve a gazdálkodó szervezet lakását idegenforgalmi céllal, üzletszerûen hasznosítja.
Fontos tudni, hogy egy címen csak egy személy – közös háztartásban
élõ személyek közül az egyik – vehetõ nyilvántartásba, és végezhet szállásadói tevékenységet. Ugyanazon a címen magánszemély és gazdálkodó szervezet egyidejûleg nem folytathat idegenforgalmi célú szálláshely-hasznosító tevékenységet.
Nem minõsül a lakás (üdülõ) idegenforgalmi célú hasznosításának – vagyis magánszállásadói tevékenységnek:
1. a lakásbérlet, a házbérlet, az albérlet és az ágybérlet,
2. ha a lakás, illetve az üdülõ hasznosítása ugyanannak a vendégnek a
részére egyhuzamban a 30 napot meghaladja.

A magánszállásadás:
a fizetõvendéglátás és a falusi szállásadás
A lakás vagy üdülõ idegenforgalmi célú, üzletszerû hasznosítása a fizetõvendéglátás, valamint a falusi szállásadás.

A fizetõvendéglátás
(1) a városban,
(2) a 110/1997. (VI. 25.) Korm. rend. (a továbbiakban: rendelet) 1. számú mellékletében felsorolt kiemelt gyógyhelyen, kiemelt üdülõhelyen,
gyógy- vagy üdülõhelyen folytatott szállásadói tevékenység.
A falusi szállásadásnak az elõzõ pontban nem említett községekben és
a már kialakult tanyás térségben folytatott idegenforgalmi célú szállásadói tevékenység minõsül.
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A jegyzõi nyilvántartásba vétel:
A szállásadó a szállásadói tevékenységet akkor folytathatja, ha - kérelmére - a szálláshely szerint illetékes település jegyzõje az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint közhitelû hatósági nyilvántartásba
vette.
A kérelem 2200 forint illetékbélyeg köteles, melyet a kérelem
benyújtásakor kell leróni. A jegyzõ a nyilvántartásba vételrõl igazolást
ad ki a szállásadónak, ebben fel kell tüntetni:
a) a szállásadó nevét (cégnevét), lakcímét (székhelyét),
b) nyilvántartásba vételi számát,
c) a hasznosított ingatlan címét,
d) a szálláshely osztályba sorolását, illetve a falusi szálláshely minõsítését.
A fizetõvendéglátó szálláshely osztályba sorolása és a falusi szálláshely
minõsítése:
A szállásadó köteles a szálláshelyet fizetõvendéglátás esetén osztályba
sorolni, falusi szállásadás esetén minõsíteni, továbbá a közegészségügyi, tûzvédelmi elõírások betartásáról, valamint a szálláshely rendeltetésszerû használhatóságáról, a berendezési és felszerelési tárgyak karbantartásáról folyamatosan gondoskodni. Az osztályokba történõ besorolás és a minõsítés követelményeit a 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet 2.
és 3. számú melléklete tartalmazza.

A fizetõvendéglátó szálláshely osztályai:
1. Egycsillagos fizetõvendéglátó szálláshely
2. Kétcsillagos fizetõvendéglátó szálláshely
3. Háromcsillagos fizetõvendéglátó szálláshely
4. Apartman
5. Apartman de Lux
Az egyes osztályok közötti különbségeket egyebek mellett az ügyelet
biztosítása, a szobák nagysága, az ágyak száma, a bútorzat, a vizesblokk és a takarítás gyakorisága jelenti.
A 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet 3. számú mellékletének táblázatai határozzák meg az egyes szálláshelytípusok technikai követelményeit,
egészségügyi berendezését és konyhájának felszerelését. A melléklet
végén a jogszabály felsorolja a valamennyi szálláshely vendégszobáira
vonatkozó minimális berendezési és felszerelési, valamint a konyháinak
minimális elõírt edény- és felszereléskészletét.
A fizetõvendéglátó szálláshely osztályba sorolását, illetve a falusi szálláshely minõsítését minden, az osztályba sorolásra és a minõsítésre kiható ténybeli változás esetén, de ötévenként minden esetben felül kell
vizsgálni, és újra osztályba kell sorolni, illetõleg újra kell minõsíteni. Az

ötéves idõszakot a fizetõvendéglátó és a falusi szálláshely esetében, pedig a szállásadónak a jegyzõ által történt hatósági nyilvántartásba vételétõl, illetõleg az utolsó osztályba sorolástól, illetve minõsítéstõl kell számítani. A fizetõvendéglátó szálláshely új osztályba sorolását, valamint a
falusi szálláshely újraminõsítését szintén be kell jelenteni a jegyzõnek.

A szállásadó köteles:
(1) A bejáraton kívül jól látható módon jelezni, hogy ott magánszálláshely vehetõ igénybe.
(2) A szálláshelyen belül – jól látható módon – feltüntetni a szállásadó
nevét, hatósági nyilvántartásba vételi számát és a szálláshely árát.
(3) A fizetõvendéglátó szálláshelyen – a fentieken túl – fel kell tüntetni a
szálláshely osztályba sorolását, falusi szálláshely esetén, pedig a minõsítését.
(4) Az e célra formanyomtatványként rendszeresített vendégkönyvet
vezetni, amelyet a használatbavétel elõtt a jegyzõ hitelesít.
(5) A vendégkönyvet a tárgyév végén lezárni és ezt a tárgyévet követõ
január hó 15. napjáig a jegyzõvel záradékoltatni.
(6) A vendégkönyvben szereplõ adatok alapján köteles évente a tárgyévet követõ január hó 31. napjáig a jegyzõnek írásban jelenteni a tárgyévben fogadott vendégek és az általuk eltöltött vendégéjszakák összesített számát külföldi és belföldi bontásban.
(7) A jegyzõ, a fogyasztóvédelmi ellenõrzésre feljogosított szervek és
más szakhatóságok (pl. ÁNTSZ, idegenrendészeti szervek, adóhatóság)
részére a szálláshelyre való belépést, valamint az ellenõrzés lebonyolítását biztosítani.
(8) A tevékenység megszüntetését köteles 15 napon belül a jegyzõnek
írásban bejelenteni.
A magánszálláshely nyilvántartásba vételét kezdeményezni lehet: Felsõ
Marianna igazgatási ügyintézõnél ügyfélfogadási idõben, vagy elõzetes
telefonon történõ megbeszélés alapján személyesen, illetve írásban.

Ügyfélfogadási idõ:
hétfõn: 07.30-12.00; 12.30-16.00, szerdán: 07.30-12.00; 12.30-16.00,
csütörtökön: 07.30-12.00
Felvilágosítás kérhetõ: Felsõ Marianna – igazgatási ügyintézõ, telefon: 22/572-631, e-mail: igazgatas.pmhiv@enying.eu

Vonatkozó jogszabályok:
— a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló
110/1997. (VI. 25.) Korm. Rendelet,
—a kereskedelmi és fizetõvendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minõsítésérõl szóló 45/1998. (VI. 24.)
IKIM rendelet.

A 2009. év programtervezete
— Értesítjük a mozgássérült csoport tagjait és minden mozgássérültet,
hogy ez évben is MINDEN PÁRATLAN HÉTFÕN, 13.30–15.30 óra között tartjuk összejöveteleinket a MÛV. HÁZBAN.
— Ez évben összejövetel 2009. MÁRCIUS 9-én lesz. Kérjük tagjainkat,
hogy minél többen jöjjenek el, vegyenek részt közös programjainkon!
— Tavasztól szeretnénk újraindítani a heti egyszeri gyógytornát. A foglalkozásokra már most is jelentkezhetnek személyesen vagy telefonon a
csoportvezetõnél. Kérjük, minél többen vegyék igénybe ezt a lehetõséget!
— Lakás akadálymentesítésre támogatáshoz, fogyatékossági támogatáshoz és az egyesületbe történõ belépéshez szükséges nyomtatványok
a csoportvezetõtõl kérhetõk. Telefontámogatást 2 évente lehet igényelni. Részletes felvilágosítást a csoportvezetõtõl kérhetnek.
— Kérjük régi tagjainkat, hogy a környezetükben élõ új mozgáskorlátozottak figyelmét hívják fel csoportunk munkájára, hívják el õket közénk!
— A szervezett programok sorrendje idõpontja még nincs meghatározva, pontosításuk a kéthetente történõ foglalkozásokon történik meg.
(Megvalósításuk attól függ, milyen lesz csoportunk anyagi helyzete).

Fogadónap: minden hétfõ: 10-13 óra (Enying, Kossuth u.40. Telefon:
22/ 372-472), páratlan hétfõ: 14-15 óra (mûv. ház, Bocskai u. l.)
Hónapok

Klubnapok

Jan.-febr.

Téli szünet

Szervezett programok

Március

9, 23

Ismeretterjesztõ elõadás

Április

5, 20

11 éves évforduló

Május

4, 18

Kirándulások? Gyógyfürdõk

Június

15, 29

Egészségügyi elõadás

Júl.-aug.

Nyári szünet

Szeptember

7, 21

Ünnepélyeken részvétel

Október

5, 19

Idõsek napja

November

2, 16, 30

Mikulás-ünnepség

December

14, 15

Karácsonyi ünnepség

–

–

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
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Tisztelt Olvasók!
A Balatonbozsoki Általános Iskola Ramazúri címû iskolalapjának 3. száma
1997 novemberében új sorozatot indított Beszélgetés címmel. Az elsõ riportot
Tóth Zsuzsa tanulónk Szabó Istvánnal, az iskola igazgatóhelyettesével készítette. A riport megjelenésével kívánunk emléket állítani felejthetetlen kollégánknak, barátunknak.
Mohai Istvánné

Beszélgetés
Kedves Gyerekek! Beszélgetések címmel
új sorozatot indítunk el újságunkban.
Célja, hogy megismertessen benneteket
a régi diákokkal. Elsõ riportunkat Szabó
Istvánnal, az iskola igazgatóhelyettesével olvashatjátok.
Aki kérdez: Tóth Zsuzsa.
— Mettõl meddig járt iskolába?
— 1973-tól 1981-ig.
— Ki volt az elsõ tanító nénije?
— Elsõ-második osztályban Bárányné
Rákos Kati néni tanított, harmadik-negyedik osztályban Rákos Józsefné,
Magdi néni.
— Volt-e kedvenc tantárgya?
— Nem emlékszem rá. Azt tudom csak,
hogy írni és olvasni nem szerettem. Negyedik osztályban lett szép írásom, amikor elkezdtük használni a golyóstollat.
Az olvasást nem szerettem de
megtanultam.
— Mikor kapta az elsõ egyest?
— Amikor a hülye szót pontos j-vel írtam.
— Szülei segítettek a tanulásban?
—Igen, alsóban édesanyám rendszeresen segített, a felsõben már nem kellett
mellém ülni, elég volt, ha néha belenéztünk, megbeszéltük a feladatokat.
— Vett-e részt versenyeken?
— Elsõsorban akadály- és helyesírás versenyeken.
— Okozott-e gondot a felsõbe kerülés?
— Nem érzékeltem, alsóban sem voltam
kitûnõ tanuló, a szintet a felsõben is tudtam tartani.
— Ki volt az osztályfõnöke?
— Rákos Jóska bácsi.
— Végzett-e mozgalmi munkát?
— Voltam úttörõ.
— Milyen foglalkozásokat tartottak?
— Zenehallgatás, versenyeket szerveztünk egymásnak, táborozni, túrázni
jártunk.
—Élménye maradt-e?
— Zánkán szerettem lenni, az úttörõvezetõi felkészítõre emlékszem legszívesebben vissza.
— Kik voltak az osztályban barátai?
— Horváth Feri, Csordás Pityu és a Csizmadia Peti, de a többi osztálytárssal is jó
kapcsolatom volt. Késõbbiekben inkább
csak ismeretség maradt belõle.

— Vett-e részt versenyeken?
— Hozzátartozott a mindennapjainkhoz,
természetesnek vettük.
Például a „Ki tud többet a Szovjetunióról” vetélkedõt szerettük, de a Százszorszép Színház rádiójáték versenyében is
szorgoskodtunk éveken keresztül.
— Szeretett-e szerepelni?
— Nem igazán, de jeleneteket, verseket
sokszor adtunk elõ osztály- és iskolai ünnepségeken.

Köszönet az
adományokért!
A „Karácsony közelében” címû jótékonysági felhívásomra 39 ajándékcsomag érkezett.
A csomagokat december 19-én a Herceg Batthyány Fülöp Általános Iskola
elsõosztályos kisdiákjainak az iskolai
karácsonyi ünnepén adták át az osztályfõnökök.
Tisztelettel megköszönöm, azoknak a
nagyszülõknek, családoknak, akik
ajándékaikkal örömet szereztek 39
elsõ osztályos kisdiáknak.
„A végtelenhez mérve nem is létezünk,
A csillagévek óráin egy perc az életünk.
Az ember önmagában semmit sem ér,
Ha nincs barátunk – elsodor a szél.”
Békés, boldog újesztendõt kívánok.
Peresztegi Ferencné Krisztina

— Összetartott-e az osztály?
— Igen, rendesek voltunk egymással,
többet, rendszeresebben tanultunk, meg
sem fordult a rendszeresebben tanultunk, meg sem fordult a fejünkben, hogy
nem teljesítjük szüleink, tanáraink elvárásait. Rendszeresebb volt tanulmányi
munkánk, elvétve fordult csak elõ, hogy
nem teljesítjük szüleink, tanáraink elvárásait. Rendszeresebb volt tanulmányi
munkánk, elvétve fordult csak elõ, hogy
nem készítettünk házi feladatot, vagy
nem volt felszerelésünk.

LEKNER KEGYELET
Temetkezési Szolgáltató Kft.

7000 Sárbogárd, Ady E. út 160/c.

ÉJJEL-NAPPALI
ÜGYELET
Enying, Kossuth út 8.
(virágbolt)
Takács Lászlóné:
06 (20) 231 3251
06 (30) 435 9021

— Voltak-e klubdélutánok?
— Csak iskolai szintû, amely elsõsorban
eseményhez kötõdött, például farsangkor, osztályszintû nem volt.
— Melyik tantárgyat szerette?

Hirdetések díjai:

— Matematikával foglalkoztam szívesen.
— Hogy alakult tovább a sorsa?
— A középiskolát a Teleki Blanka gimnáziumban végeztem el Székesfehérváron. Ezután a pécsi tanárképzõ fõiskolán
matematika-kémia szakot végeztem, és
azóta is tanítok.
— Mi a különbség az akkori és a mostani
tanulók között?
— Visszafogottabbak, fegyelmezettebbek voltunk, problémamentesebben tanultunk nem piszkáltuk egymást tiszteltük a másikat. A ránk jutott feladatokat
elvégeztük, de önként is vállaltunk
pluszfeladatokat.
— Mit üzen a mai gyerekeknek?
— Bár most még nem látszik, remélem,
hogy a tudásnak a mainál nagyobb értéke
lesz már a közeljövõben.
— Köszönöm az interjút!
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Díj

25% áfa Összesen

1/1 oldal

12.000,-

3.000,-

15.000,-

1/2 oldal

8.000,-

2.000,-

10.000,-

1/4 oldal

6.400,-

1.600,-

8.000,-

1/8 oldal

4.800,-

1.200,-

6.000,-

1/16 oldal

3.200,-

800,-

4.000,-

6

ENYINGI HÍRMONDÓ

Rövid hírek az Enyingi Katolikus
Egyházközség életébõl
— A 2008-as év eseményekben gazdag volt mind egyházközségünk, mind egyházmegyénk életének programjait tekintve.
2009 januárjának eseményei alapján bizton számíthatunk rá,
hogy az új évben sem fogunk kevesebb eseményrõl beszámolni.
— Január 17-én került sor a székesfehérvári bazilikában a keresztény egyházak által tavaly meghirdetett Biblia Évének ünnepélyes egyházmegyei zárására. Az ünnepi szentmisén az
enyingi egyházközség képviselõi is részt vettek. Spányi Antal
székesfehérvári püspök homíliájában kifejezte abban való hitét,
hogy nem csak olvastuk, hanem befogadtuk a Szentírás üzenetét, s ezáltal életünk jobbá lett, hiszen a mindennapok zûrzavarában biztos eligazítást ad, vigasztalást és reményt nyújt az élet
nehézségeiben. Ez a meggyõzõdést erõsödhet meg bennünk is,
ha végigolvassuk azt a naplót, amelybe Enyingen és Balatonbozsokon is hétrõl hétre azok jegyezhették fel tapasztalataikat,
akik családjukba fogadták egy hétre az egyházközség Bibliáját.
Szívleljük meg hát püspök atya záró szavait: „Hivatalosan véget
ért egy ünnepélyes esztendõ. De nem ér véget a keresztény ember
kapcsolata Istennek írásba foglalt szavával. Legyen ezután is mindennapi lelki olvasmányunk a Szentírás, legyen eligazítónk a mindennapokban, és legyen vigaszunk, erõnk minden dolgunkban.”
— Január 18. és 25. között került sor a keresztények egységéért
meghirdetett ökumenikus imahét alkalmaira. Az idei imahét
mottója a következõ volt: „legyetek eggyé kezemben” (Ez 37,17).
Ezeken az alkalmakon a református és evangélikus testvéreinkkel közösen ellátogattunk egymás templomaiba, hogy közösen
imádkozzunk a világban uralkodó nehézségek miatt. A több
mint 100 esztendeje elkezdett Egyetemes Imahét közös anyagát
idén a koreai népen keresztül kaptuk. E nemzet naponta éli meg
az ország, a családok, a barátok, az egyházak és általában az
összetartozók fájdalmas szétválasztottságát. A mi nemzetünknek is történelmi és mindennapos tapasztalata a szétválasztott-

ság fájdalma. Ezekben a napokban országszerte egy szívvel és
egy lélekkel imádkoztunk a különbözõ felekezetû templomokban az egységért és nemzetünkért.
— Egyházunk január 22-én ünnepli Boldog Batthyány-Strattmann László ünnepét, akinek ereklyéjét az enyingi templom is
õrzi, ezért január 25-én a szentmisében külön is megemlékeztünk róla. Mivel Batthyányi-Stattmann áldozatos karitatív tevékenysége példamutató volt, ezért az enyingi karitászcsoport is
õt választotta névadóul. A boldoggá avatott férfi Dunakilitiben
született 1870-ben. Az orvosi diploma megszerzése után magánkórházakat alapított szembetegek számára. A szegény betegeket ingyen gyógyította, sõt anyagilag is segítette õket. Házas
és családi élete példamutató volt. Feleségével gyermekeiket
igaz keresztény szellemben nevelték. 1931-ben bekövetkezett
haláláig állhatatos volt az imádságban és a felebaráti szeretet
gyakorlásában.
— A segítségnyújtás egy más formáját mi is gyakorolhatjuk.
Kérjük a kedves híveket és minden jószándékú embert, hogy ne
feledkezzen el nyilatkozni személyi jövedelemadójának 1+1
%-áról. Kérünk mindenkit, aki fontosnak tartja az egyházak és
civil szervezetek támogatását, éljen a lehetõséggel, és ajánlja fel
az SZJA 1+1 %-át. A Magyar Katolikus Egyház technikai
száma továbbra is: 0011.

A plébániahivatal elérhetõségei:
(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 órától 15 óráig tart nyitva.

AZ ENYINGI TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN
REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ALAPFOKÚ MÛVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÍREI
November-december hónap folyamán jelentõs
takarítási munkák kezdõdtek a református temetõben, melyek a jó idõ beköszöntével folytatódni fognak. Temetõnk rendezettebbé tétele
érdekében a munkálatokhoz jelentõs anyagi
támogatást kaptunk a Városukért Közalapítványtól.
Idei év során tervezzük ravatalozónk felújítását is.
Januárban eljutattuk támogatásunkat a nágocsi anya- és csecsemõotthonba. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, akik adományukkal hozzájárultak a csecsemõotthon
megsegítéséhez.
Gyülekezetünkben bevezettük a zenés családi
istentiszteleteket, melyre minden hónap utolsó
vasárnapján kerül sor.
A lelki megerõsítést szolgálják istentiszteleti
alkalmaink, a kedd esti családi bibliaórák, a
csütörtöki tematikus esték (17.00 óra).
Társalkodó délutánokat minden hónap elsõ
vasárnap délután 4 órakor az iskolánk dísztermében tartunk, ahol kötetlen formában beszélgethetünk.
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LAPSZEMLE

Kudarckormány
Eljött az igazság órája. A piacok kimondták az ítéletet az adóprés nyomásával
fenntartott túlélési politika és a kormányzati képtelenség felett. A forint árfolyama elszabadult, a külföldi hitelezõk
nem hajlandók vásárolni a latin-amerikai
kamatszintû magyar állampapírokat, és
az országnak csütörtöktõl még drágábban adnak hitelt. Számszerûsítve ez azt
jelenti: míg a kormányfõ a parlamenti
válság-ötletbörzét félbeszakítva exkluzív
interjút adott a klubrádiós Kuncze Gábornak, mintegy 100 milliárd forinttal
növekedett a visszafizetendõ magyar államadósság összege. A látványos összeomlás zavartalanul folytatódik, annak ellenére, hogy Magyarország ma a Nemzetközi Valutaalap és az unió legnagyobb
adósa. Nem véletlen, hogy õsszel hazánknak kellett elsõként – Pakisztánt és Ukrajnát megelõzve – az IMF-hez fordulnia,
hogy elkerülhesse a tavaly novemberben
majdnem bekövetkezõ államcsõdöt.
A mai kilátástalan gazdasági helyzet és a
többgenerációs adósságterhet nem a külvilág okozta, hanem a kormányzati képtelenség. A visegrádi országok egyike
sem szorult nemzetközi mentõakcióra, a
régiós devizák közül a forint veszített az
értékébõl a legtöbbet a legrövidebb idõ
alatt, és nálunk várható a legnagyobb
mértékû gazdasági visszaesés. A mínusz
három-négy százalékos zsugorodás és a
gyenge forint családok százezreinek egzisztenciáját rendíti meg: lakáshitelek
dõlnek be a deviza drágulásával, virágzik
az uzsorakamatozású hitelezés, és csak
decemberben több mint harmincezer
ember veszítette el az állását. Eközben
kormányzati intézkedésnek nyoma sincs:
nem született megállapodás a kereskedelmi bankokkal a devizahitelesek gyors
és érdemi megsegítésérõl, a felek ugyanis
csak arról egyeztek meg, hogy majd megegyeznek, ettõl pedig az adósok helyzete
nem lett könnyebb. Felelõsért kiált, hogy
a munkahelymegtartó programokra sebtiben kiírt pályázatokhoz a kormány feleannyi forrást ad, mint a szakmailag teljesen megalapozatlan iskolai digitálistábla-csomagokra. Bajnai Gordon ki tudja,
hányadik alkalommal, hányadik fórumon
házal az uniós források átcsoportosításával, miközben a szakmai részrõl évek óta
követelt munkahelyteremtõ programok
összege csepp a tengerben, sõt a konkrét
tervezeteket Brüsszel még nem is hagyta
jóvá. Az adócsökkentéssel kapcsolatban
Gyurcsány és pénzügyminisztere néhány
hónap leforgása alatt a nullától az 1200
milliárd forintig terjedõ sávban tett ígéreteket, amelyek közül mára csak az ingatlanadó, az áfaemelés és a családi pótlék
megadóztatása vehetõ biztosra. Marad
tehát a munkavállalók terheinek növelése és az inaktívakat érintõ, valóban szük-

séges átrendezések elodázása, mert Bajnai szavai szerint „ma ez a réteg dönti el a
választásokat”. A kormányzati tétlenség
ma egyenlõ a bizalmi, növekedési, foglalkoztatási, szociális és pénzügyi válsággal,
amit konzervál a gazdasági környezet
teljes mértékû kiszámíthatatlansága.
Balatonöszödön Gyurcsány igazat is
mondott: az elsõ lépést tudjuk, de a másodikról már fogalmunk sincsen – nos,
ma már az elsõ lépés fontolgatásánál kitehetik az elakadásjelzõt. Döntésképesség megragadt valahol a nyakkendõadó
bevezethetõségének és a röviditalok napi
standolásának a szintjén, miközben a
gazdaság dinamizálása senkit sem foglalkoztat érdemben az illetékesek közül.
Tanulságos végiggondolni, mi valósult
meg abból a kormány közeli programból,
amelyet Utolsó esély címmel a 2006-os
választások után vázolt fel a Bokros-Csillag-Mihályi-Bauer-négyes. Jóindulattal a
felsorolt 12 pont közül talán az egyik elsõ
fele, nevezetesen a lakástámogatások leépítése. Az idõközben meghirdetett öszszes többi Gyurcsány-program elemei is
elsikkadtak: a száz lépéstõl az olcsóbb államig. Az államreform-bizottság szétszéledt, a közigazgatásába befásult Szetey
Gábor a multikhoz igazolt, a kormányzati negyed és az Új tulajdonosi program felesleges tanácsadásai százmilliókba fájnak. A növénytermesztés és az állattartás
egyensúlyát célzó agrárprogram nyomán
ma roskadásig állnak a tárolók takarmánnyal, miközben már sertésbõl és tejbõl is importra szorul Magyarország. Az
uniós források lehívása két esztendõ alatt
három százaléknál tart, sõt már a hazai
önerõ biztosítására is újabb hitelt kellett
felvenni ezen a héten.
Az 1400 milliárdos hatásúnak mondott
kis- és középvállalkozásokat mentõ csomag csak papíron létezik: a hitelfelvételi

kedvezmények és az állami garanciavállalások még a bankokig sem jutottak el,
pedig a szektorból már most 500 milliárd
forintnyi forgótõke hiányzik a bedõlési
hullám elkerüléséhez. Az önkormányzatok 2011-12-es csõd közeli állapota borítékolható, hitelállományuk ugyanis az
utóbbi években 800 milliárd forintra
nõtt, vagyonukat felélték, és a kölcsönök
jó részét a napi kiadások emésztik fel. A
volt sportminiszter XXI. századi sportprogramjából semmi nem valósult meg, a
Nemzeti Sporttanács két évének eredménye egyenlõ a nullával, Pekingben pedig
80 év legrosszabb teljesítményét hozták
az olimpikonok. Ahol kudarc van, ott kudarc van.
Tudják, mi a különbség John Thain, a világ egyik legnagyobb befektetési házának
vezetõje és Apró Piroska veje között?
Nos, a Merrill Lynch vezére rossz döntéseivel 47 milliárd dolláros kárt okozott,
az azóta már állami mentõövre szoruló
cégének, és a lelépése elõtti napokban
négymilliárd dollár prémiumot osztott
szét. De az irodájának szépítésére fordított egymillió eurót „lelkiismereti okokból” most visszafizeti.

Magyar Nemzet
„…a dolgot õt magát nézzük…”
(Nagy István gyûjtése )

AJÁNDÉKSORSOLÁS
a Vitál Plusz Patikában
Az enyingi Vitál Plusz Patika 2008-as évben a törzsvásárló kártya tulajdonosok
között (kártya a gyógyszertárban díjmentesen igényelhetõ) év végi ajándéksorsolást tartott.

Nyertesek:
I. díj, plazmatévé: Till Istvánné, Enying
II. díj, digitális fényképezõgép: Simon Ágnes, Enying
III. díj, wellness hétvége: Vadas Istvánné, Mátyásdomb
Az ajándékban sok örömet kívánunk!
A Vitál Plusz Patika dolgozói
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INTER OPTIKA FOTÓ ENYINGEN!
Enying, Kossuth u. 45. (az OTP mellett)
Telefon: 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 legkedvezõbb áron!
* Egészségpénztár kártya elfogadóhely
* Bankkártyás fizetés

Szeretettel várunk minden kedves vásárlót!
MINDENT EGY HELYEN,
JÓT JÓ ÁRON!
15. SAJTMESTER /pizzaszósz, feta–füstölt–
trappista–camambert sajt/

FIGYELEM! MENÜFÕZÉS AZ ÉTTEREMBEN!
HÉTFÕTÕL PÉNTEKIG HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL!
A MENÜ ÁRA: 650 Ft (Mindig emberes adag!)

1000 Ft

16. HAWAII /pizzaszósz, sonka, ananász, sajt/

690 Ft

17. KURUC /pizzaszósz, fokhagymás tejföl, kolbász,
tarja, lilahagyma, sajt/

950 Ft

18. 4 ÉVSZAK /pizzaszósz, sonka, brokkoli, zöldség,
kukorica, gomba, sajt/

750 Ft

TELEFON: 22/372-291

19. PIZZAGYROS / pizzaszósz, gyros hús, uborka,
paradicsom, kapros tejföl paprika, lilahagyma, sajt/

1100 Ft

Pizzáink:
1. MARGARETA /pizzaszósz, sajt/
550 Ft
2. SONKÁS /pizzaszósz, sonka, sajt/
690 Ft
3. SONKÁS GOMBÁS /pizzaszósz, sonka, gomba, sajt/
690 Ft
4. SONKÁS KUKORICÁS /pizzaszósz, sonka, kukorica, sajt/ 690 Ft
5. MAGYAROS /pizzaszósz, kolbász, paradicsom,
paprika, bacon, sajt/
850 Ft
6. ERÕS JÁNOS /pizzaszósz, erõsalap, pfefferoni,
tarja, bacon, sajt/
850 Ft
7. BOLOGNAI /bolognai mártás, sajt/
950 Ft
8. TENGER GYÜMÖLCSE /pizzaszósz, tengergyümölcse, sajt/ 1000 Ft
9. TENGERÉSZ /pizzaszósz, tonhal, paradicsom, sajt/
850 Ft
10. PIZZA ÍNYENC /kapros tejfölös alap, sonka,
olívabogyó, paradicsom, sajt/
850 Ft
11. JUHTÚRÓS PIZZA /tejfölös alap, juhtúró, sonka,
kukorica, lilahagyma, sajt/
1000 Ft
12. SZALÁMIS /pizzaszósz, szalámi, sajt/
750 Ft
13. AKROPOLISZ /tejfölös mustáros alap, csirkemell, paradicsom,
fokhagyma, lilahagyma, fetasajt, olívabogyó, sajt/
1100 Ft
14. VERECKE / pizzaszósz, tarja, bacon, csirkemell,
füstölt sajt, lilahagyma, tojás/
1000 Ft

20. TURULPIZZA /pizzaszósz, sonka, gomba, kukorica,
tejföl, lilahagyma, bacon, füstölt sajt, sajt/

1000 Ft

21. ANYÓS KEDVENCE /pizzaszósz, zöldköret, fokhagymás
tejföl, csirkemell, tojás, sajt/

850 Ft

22. ÖREGHEGYI CSEMEGE /pizzaszósz, sonka, szalámi,
csemege uborka, tojás, sajt/

850Ft

23. SZÖSZI /pizzaszósz, csirkemell, szalámi,
paprika, tejföl, sajt/

1000 Ft

24. PIZZA VEGA /pizzaszósz, zöldségköret brokkolival,
kukorica, gomba, sajt/

750 Ft

25. HÚSIMÁDÓ / pizzaszósz, kolbász, sonka, tarja,
bacon, csirkemell, sajt/

1100 Ft

26. CSALÁDI PIZZA /pizzák bármelyike 50 cm átmérõvel!/

2500 Ft

PLUSZ FELTÉT:

150 Ft

Fiatalok figyelem!
Csütörtöki, pénteki és szombati napokon
50 % kedvezmény egyes italokra!
Minden pizza mellé egy darab üdítõ ajándékba!

Az Enyingi Hírmondó - Enying Város Önkormányzatának Lapja. Felelõs kiadó: Enying Város Önkormányzatának Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottsága,
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