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

Enying Város Önkormányzatának Lapja
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ÖNKORMÁNYZAT
Enying város
szennyvízelvezetése és tisztítása
A város vezetése már évek óta foglalkozik a
szennyvízelhelyezés kérdésével. Ez a hatalmas
beruházás közel nettó 3 milliárd forint, melyet az
önkormányzat saját forrásaiból megvalósítani
nem tud. Ezért 2008-ban UNIÓS pályázatot nyújtott be, mely a beruházási költség 85 %-át biztosítja, vissza nem térítendõ forrásként. A pályázatot két fordulóban kell benyújtani. Az elsõ szakaszban a döntéshozók kedvezõen bírálták el pályázatunkat, mely alapján elindult a pályázat második fordulós elõkészítõ szakasza. Várhatóan az
elõkészítés befejezésekor, 2009. II. félévében kívánjuk a második fordulóra benyújtani a pályázat
további dokumentációját.
Reményeink szerint a megépülõ létesítmény
2012. után már üzemelhet.
Megvalósuló létesítmények: a csatornahálózat
és szennyvíztisztító kiépítése.
A BERUHÁZÁS KÖLTSÉGEINEK 85 %-A AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A MAGYAR ÁLLAM VISSZA
NEM TÉRÍTENDÕ TÁMOGATÁSA.
A sikeres pályázathoz össze kell fognunk, hogy
létrehozzuk a csatornaépítõ közösséget, a Víziközmû Társulatot. A pályázat második fordulójának benyújtásakor az önkormányzatnak igazolnia
kell, hogy a lakosság támogatja a beruházást, valamint igazolnia kell, hogy az igényelt vissza nem
térítendõ támogatáson felül hiányzó rész – mint
önerõ – rendelkezésre áll.
A jelenleg fennálló helyzetrõl pár szóban:
Enying Város Önkormányzata már egy évtizede
szeretné megvalósítani a város szennyvízközmû
beruházását. Tervezi a város teljes csatornázását
és egy korszerû szennyvíztelep megépítését.
A szennyvízközmû beruházás nagyságrendje miatt – melynek beruházási költsége meghaladja a
nettó 2,9 milliárd forintot – külsõ források szükségesek.
Ennek érdekében több lépést tettünk. Elkészült az
Elõzetes Megvalósíthatósági Tanulmány (EMT)
is, a pályázati anyag egyik benyújtandó alapdokumentumaként.
A pályázatot 2008 júniusában nyújtottuk be,
melyre a kedvezõ elbírálásról a döntés 2008.
szeptember végén született.
A támogatási szerzõdés aláírására 2008. december 16. napján került sor.
Az elõkészítõ feladatok megvalósítására és a 2.
fordulóra történõ felkészülésre összesen
46.825.000,- Ft-ot nyertünk.
Várhatóan a 2. forduló pályázati anyagát 2009. II.
félévében tudjuk benyújtani.
Az elõkészítõ szakaszban a megvalósítandó pénzügyi és mûszaki feladatok elvégzése mellett fontos az érintett területen lévõ ingatlan tulajdonosok – magánszemélyek, vállalkozások, intézmények- folyamatos tájékoztatása a pályázattal és
beruházással kapcsolatosan.

Valamint a 2. forduló dokumentációjának benyújtásakor igazolnunk kell, hogy a támogatáson felüli
önrész rendelkezésre áll.
Az elnyerhetõ támogatás a nettó beruházási költség maximum 85 %-a. Az önkormányzatnak biztosítani kell a beruházási költség áfáját, valamint a
Víziközmû Társulat által az ingatlan tulajdonosok
befizetését.
Miért fontos a Víziközmû Társulat együttmûködése az önkormányzattal?
2004-ben a várható beruházás megvalósulásának reményében ösztönöztük a lakosságot arra,
hogy Lakás-elõtakarékossági szerzõdések megkötésével a befizetéseket kezdje el, hogy mire lehetõségünk lesz pályázni és nyerünk az önerõ rendelkezésre álljon .Azonban a Víziközmû Társulatot
még nem hoztuk létre.
A sikertelen pályázati lehetõségek miatt eddig
nem kívántunk a 160/1995. (XII. 26.) kormányrendelet (Vízgazdálkodási Társulatokról szóló)
alapján senkit sem kötelezni a hozzájárulás megfizetésére.
A pályázat jelenlegi szakaszában most már sürgetõvé vált, hogy a társulatot megszervezzük, és a
lakosok hozzájárulását kérjük, hiszen a megfizetés alól senki nem mentesülhet.
A 2. forduló benyújtásakor a pályázati anyag
mellett az önerõt igazolni kell
A Társulattól kérik az egyösszegû befizetõk hozzájárulását a Társulat bankszámláján lekötve, a
részletekben történõ befizetõk hozzájárulását pedig, a megelõlegezõ Társulati hitel szerzõdésével
igazolni.
Így a hozzájárulások befizetésének hónapról hónapra folyamatosan be kell érkeznie a Társulathoz. Ezért, akik elmaradnak a befizetéssel, esetleg ha felszólítást kapnak, az elmaradást sürgõsen pótolniuk kell.
Akik a korábban kötött lakás-elõtakarékossági
szerzõdésben a havi befizetéseket minden hónapban megfelelõen teljesítették, azoknak csak a társulati belépési szándéknyilatkozatot kell aláírnia.
Akik azonban nem fizettek megfelelõen és több
mint három hónapos elmaradásuk van, azoknak
újra kell indítani a befizetést, valamint akik eddig
semmilyen formában nem fizettek, azok számára
is biztosított a kedvezményes részletekben történõ befizetés.
A társulat akkor alakulhat meg, ha az ingatlantulajdonosok kétharmada írásban is nyilatkozik arról, hogy belép a társulatba és vállalja az önerõ
megfizetését. Azok is, akik már korábban OTP
lakás-elõtakarékossági szerzõdést kötöttek és
azok is, akik eddig nem. Ha a többség úgy dönt,
hogy létre kell hozni a társulatot, mindenki taggá
válik, és részt vesz a beruházásban. Együtt viseljük a költségeket.
Nem valószínû, hogy sokan egyszerre tudnák
megfizetni az ingatlanonkénti fejlesztés önerejét.
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Miért éri meg Önnek?
Enying Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 371/2008. (XI. 13.) számú határozata értelmében „Enying város szennyvízelvezetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése” tárgyú
projekt megvalósításához a lakóegységre jutó érdekeltségi hozzájárulás összegét, abban az esetben, ha a hozzájárulás egy összegben 2009. június 30-ig befizetésre kerül, 280 eFt-ban javasolja
megállapítani.
Azon lakóegységek esetén, ahol már rákötöttek a
csatornára, az érdekeltségi hozzájárulás összegét
80 e Ft-ban javasolja megállapítani. (Kiegészítette
a 372/2008. (XI. 13.) számú határozat.)

Tehát aki az LTP-hez nem kíván csatlakozni, annak a támogatás nélküli 280.000,- Ft-ot kell megfizetnie.
Ha Ön csatlakozik a Társulathoz mint tag, mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól
A már korábban OTP lakás-elõtakarékossági
szerzõdést kötõ ingatlan tulajdonosok befizetése változatlan havi befizetés mellett 1.554,Ft/hó a futamidõ további 33 hónappal hosszabbodik.
Az új szerzõdést kötõ a hozzájárulás összegét kétféle módon fizetheti meg:
57 hónapon keresztül kedvezményesen teljesítheti havi 4.194,- Ft befizetéssel, mely
összesen: 239.058,96 hónapon keresztül kedvezményesen teljesítheti havi 2.505,- Ft befizetéssel, mely
összesen: 240.480,Ezt a lehetõséget lakás-elõtakarékossági (LTP)
szerzõdés megkötésével használhatja ki, amelynek szerzõdéskötési díját (4.000 Ft-ot) belépéskor kell fizetni a szerzõdés érvényesítéséhez
A belépõ és lakás-elõtakarékossági szerzõdést
kötõ tag befizetése évente 33 %-kal kiegészítésre kerül – mint további kedvezmény –
csökkentve ezzel a reá háruló terheket és fedezve az egy ingatlanra esõ önerõ rész szükségletét.
A már korábban OTP lakás-elõtakarékossági
szerzõdést kötött ingatlan tulajdonosoknak a
havi 1.554.-Ft-ot a hátralévõ futamidõn keresztül
a társulat megalakulása után a társulat számlájára fizetik a továbbiakban. Azonban a társulati belépési szándéknyilatkozatot Nekik is alá kell
írni, mert a tagság csak így lesz érvényes.
Folytatás a következõ oldalon.
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Folytatás az elõzõ oldalról.

Fontos tudnivalók a társulatról és
a lakás elõtakarékosságról
A társulat szervezésére 2009. április 14-étõl
kerül sor, az önkormányzati megbízással rendelkezõ szervezõk Önt az otthonában személyesen keresik majd fel.
Belépéskor a belépési szándéknyilatkozatot
és a lakás-elõtakarékossági szerzõdést és a
meghatalmazást kell aláírni annak, aki még
eddig nem kötött lakás-elõtakarékossági
szerzõdést, 4.000,- Ft szerzõdéskötési díjat
szükséges befizetni.
Aki korábban már kötött OTP lakás-elõtakarékossági szerzõdést, annak a belépési szándéknyilatkozatot és a képviseleti meghatalmazást kell aláírnia.
A Társulatba való belépéshez magánszemélyeknek csak a személyi igazolványra, lakcímkártyára és az adókártyára van szükség, valamint a kedvezményes részletfizetés esetén a
szerzõdéskötési díjra.
A társulat szervezõ munkatársai mindenkit minden érintett ingatlan tulajdonost keresni fognak.
Kérdezzen tõlük bátran!
Kérjük, hogy csatlakozzon Ön is, járuljon hozzá településünk fejlõdéséhez, unokáink jövõjéhez és –
nem utolsó sorban – a saját kényelméhez.
Enying, 2009. március 31.
Enying Város Önkormányzata

Útjavítás az
Öreghegyen
Az öreghegyi gazdák az elmúlt évekhez hasonlóan
2009-ben is elhatározták, hogy a szinte minden
gazda által használt, megrongálódott úgynevezett „Középutat” megjavítják (kátyúzzák). A javítás költségeire fejenként 2000 Ft hozzájárulást
gyûjtöttünk. Március 14-én (szombaton) került
sor a vásárolt anyag elterítésére. Az összegyûlt
pénzösszeg azonban nem tette lehetõvé, hogy a
Középút javítása teljes egészében megtörténjen.
Kérjük azokat a szõlõ, illetve földtulajdonosokat
vagy használókat, akik eddig nem járultak hozzá a
Középút rendbetételéhez, támogassák kezdeményezésünket, hiszen mindannyiunk közös érdeke,
hogy jó úton járva közelíthessük meg földterületeinket.
A továbbiakban is Erdélyi Józsefnél és Gál Balázsnál lehet befizetni a hozzájárulást.
Megköszönve az eddigi hozzájárulásokat és bízva
a további támogatásokban, a szervezõk nevében
tisztelettel: Gál Balázs

Tisztelt Olvasók!
Mint láthatták, az elmúlt hónapokban igen felbolydult Enying városa. A február elején Veszprémben sportolók sérelmére elkövetett súlyos
bûncselekmények enyingi vonatkozása miatt az
írott sajtó és a média középpontjába kerültünk
minden tekintetben ennek a negatív és pozitív hozományaival együtt. A Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje valamint a Székesfehérvári
Rendõrkapitányság vezetõje a történtekre való
tekintettel mindvégig arra törekedett, hogy
Enying városában a lakosság elvárásainak valamint a rendõrszakmai elõírásoknak megfelelõ létszámú rendõri erõt biztosítson. Mint láthatták
februárban és márciusban napi rendszerességgel
4-4 szolgálati gépkocsi látott el közterületi szolgálatot a város területén. Mindezen felül a Készenléti Rendõrség is havi 3-4 alkalommal segítette a
feladatellátásunkat 10-20 fõvel. Mindennek köszönhetõen a városban élõ embereket nem érte
különösebb atrocitás az elmúlt két hónapban. Tudom, hogy jelenleg nagyon sokan kíváncsiak
arra, hogy valójában mi is történt február 15-én
hajnalban a helyi benzinkúton, de sajnos ebben
nem vagyok kompetens részletekbe menõ tájékoztatást adni az önök részére, tekintettel arra,
hogy az eljárást jelenleg a Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság Nyomozó Osztálya folytatja.
Annyit azonban elárulhatok, hogy csoportosan elkövetett garázdaság valamint közlekedés biztonsága elleni bûncselekmények elkövetése miatt
van folyamatban büntetõeljárás, amelyben jelenleg több helyi lakos is elõzetes letartóztatásban
van.
Örömmel tájékoztathatom önöket, hogy az enyingi rendõrõrs állománya március hónap végén átvett használatra egy új egyenruhás szolgálatba állított csíkos, kéklámpás Ford szolgálati gépko-

csit, valamint lecserélésre került a 190 ezer kilométert futott civil piros Opel Astránk is egy újszerû szép és üzembiztos szolgálati gépkocsira.
Mindezen túlmenõen a helyi alapítványon keresztül beszerzésre került 10 db nagy teljesítményû
rúdlámpa az egyenruhás kollégák részére valamint 5 db modern számítógép és egy multifunkciós készülék is. Ezen felszerelések nagy mértékben segítik a napi tevékenységünk hatékony végrehajtását. Mindez úton köszönöm az alapítvány
kuratóriumának, valamint az azon keresztül támogatóknak a felszerelések beszerzésének lehetõségét.
Március végén ismételten megrendezésre kerül a
helyi és az õrs területén található több általános
iskolában a bûnmegelõzési elõadássorozat,
melynek célja a fiatalok ismereteinek szélesítése
megelõzõ jelleggel. Ehhez a témához kapcsolódóan említeném meg, hogy az idei évben 14 fõ adta
be jelentkezését valamelyik rendõr szakképzõ intézetbe, amelynek nagyon örültünk, mivel a létszámhelyzetünkön – ugyancsak idõvel – nagymértékben változtatni, javítani tud.
Tavasz révén egyre nagyobb a forgalom a várost
átszelõ 64 számú fõúton, mely egyben komoly
veszélyt jelent az itt élõ, itt közlekedõ emberekre.
Ezen veszély forrás csökkentése érdekében tervezem a városon belüli traffipaxos szolgálat havi
rendszerességgel történõ megszervezését, valamint a tavalyihoz hasonlóan a mátrix police rendszer üzemeltetését. Kérem önöket, hogy saját,
mások és a gyermekeik testi épsége érdekében
óvatosan közlekedjenek, legyenek körültekintõbbek, toleránsabban, türelmesebbek a napi útjaik
során.
Tisztelettel: Angyal Gábor
r. százados, õrsparancsnok
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Vas Gereben
Mûvelõdési Ház és
Könyvtár hírei
Mûvelõdési ház
Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig: 8-20 óráig,
szombaton: 10-18 óráig.
A hétvégi nyitva tartás a rendezvények igénye
szerint változhat.

Programelõzetes:
2009. május 1.
15 órától
18 órától
19.30 órától
20 órától

Majális Kabókán
amatõr csoportok
Betli duó
Kefír és a V-Tech
Bál

Állandó programok:
Hétfõ:

mozgássérült csoport,
angol tanfolyam
Kedd, csütörtök:
keleti harcmûvészet
Kedd:
Rozmaring Nyugdíjasklub
Szerda:
Barátság Nyugdíjasklub
Angol tanfolyam
Csütörtök:
társastánc
Vöröskereszt foglalkozásai
Balatonbozsoki Nyugdíjasklub
Péntek:
angol tanfolyam
hastánc
Szombat:
néptánc
Utolsó szombatok: éremgyûjtõk
További programjaink iránt érdeklõdjenek az intézményben.
Rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk!

A könyvtár hírei:
A városi könyvtár által az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc tiszteletére meghirdetett városi szavalóverseny eredménye:

7-8. osztályosok:
1. Fehér Viktória – Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola 8. o.
Vidor Miklós: Tavaszvárók
2. Tringli Alexandra – Herceg Batthyány Fülöp
Gimnázium és Általános Iskola 7/b
Váci Mihály: Nem elég
3. Szabó Piroska – Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 7/b
Kosztolányi Dezsõ: Doktor bácsi

Gimnazisták:
1. Göde Mónika – Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 12/b
József Attila: Kései sirató
2. Rafael Norbert – Herceg Batthyány Fülöp
Gimnázium és Általános Iskola 11/b
József Attila: Gyermekké tettél
3. Maron Anikó – Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 11/b
Szabó Lõrinc: Semmiért egészen
3. Kovács Dávid – Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 9.o.
Nádler Pálma: Az ártatlanok forradalma

Programelõzetes:
Ápr. 27. 13. 30: Kisiskolások szavalóversenye.
A rendezvények színhelye a városi könyvtár.
A könyvtár dolgozói – mindkét rendezvényre –
minden érdeklõdõt szeretettel várnak!
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Tavaszi programok az óvodában
Az idei évben is sok programmal színesítjük óvodásaink mindennapjait.
A néphagyományokat követve, a csoportok külön-külön megrendezett télûzõ szokásai után óvodánkénti közös farsanggal
zártuk a telet.
A téli és tavaszi idõszak átmeneti részét mindig a Balatonfûzfõi
Uszoda tanfolyamával töltjük ki. A gyermekek heti kettõ, illetve heti egy alkalommal utaznak óvónõk kíséretével az uszodába, ahol elsõdleges célunk a vízhez szoktatás. Mégis a több tan-

mint minden alkalomkor, húsvétkor is ellátogatunk az idõsekhez.
Április 7-én a mûvelõdési házban Los Andinos koncerten vehetnek részt óvodásaink. Az együttes most magyar népmeséhez
írt kis számokkal kedveskedik a gyermekeknek, megismertetik
ma már alig használatos õsi hangszereinket is.
A jó idõ beköszöntével ellátogatunk a mentõállomásra, majd
bemutatót láthatunk óvodáinkban a mentõsök, rendõrök és

folyamon résztvevõ gyermekek
nagy része biztos alapokkal
rendelkezik az úszásoktatás
megkezdéséhez. Természetesen az uszodával együttmûködve, az utolsó alkalmakat a szülõk is megtekinthették.
Kézmûves-mûhelyünk szervezésében március 16-án gyékényezésen vehettek részt az érdeklõdõ szülõk és pedagógusok a Vas Gereben utcai óvodában. Nagycsoportos óvodásainkat és szüleiket, közös húsvéti készülõdésként, Lisztné
Lampert Piroska vezette be a
tojásfestés rejtelmeibe április
6-án. Hagyományként locsolkodást tartunk óvodáinkban,

tûzoltók munkájáról. Meghívást kaptunk csoportjainkkal a Varga-tanyára is.
Dégen a kastélyparkban ismét majálist
szervezünk szalonnasütéssel, túrával,
mozgásos játékokkal a helyi szervezetek
segítségével. A tavaszhoz kötõdve, a
madarak és fák napján meghirdetjük
„Egy gyermek egy palánta” akciónkat,
szebbé, gondozottabbá téve óvodáink
udvarát.
Évzárás elõtt pedig ismét megnyitjuk
kapuinkat, a tavalyi nagy sikerû, több
mint 400 embert megmozgató családi
napunkon várjuk szeretettel óvodásaink
szüleit, nagyszüleit, ismerõseit.
Látogassanak el hozzánk!
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetõ
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Kistérségi borverseny
Immár hagyománnyá vált kistérségi
borversenyt 2009. március 21-én hatodik alkalommal rendeztük meg a szokott helyen, a Vas Gereben Mûvelõdési Házban.
A sikeres lebonyolítás érdekében már
napokkal a verseny elõtt lázas készülõdés folyt, mely 19-én csütörtökön Horváth Csaba pincéjénél Berkes Tibor
böllér vezetésével disznóvágással és
hurka-kolbász készítésével vette kezdetét. Majd 20-án, pénteken a borminták átvételével folytatódott. E munkálatoknál és a palackok sorszámozásánál nagy segítségünkre volt Sebestyén
Kata, Szalai Fanni és Szalai Sára.
Az elõkészítõ munkák után szombaton, 21-én került sor a „nagy megmérettetésre”, ahova rekordszámú, 202
minta érkezett.
Ki kell emelni, hogy borversenyünk a
kistérség határait is túllépve, tovább
gazdagodott, hiszen voltak résztvevõk
Tácról és Simontornyáról is.
Tekintettel a nagy érdeklõdésre, a
Czaltig Zoltán úr vezette zsûri négy
asztalnál, összesen 16 fõvel végezte
munkáját.
Az ítészek a szín, a tisztaság, az illat, valamint az íz-zamat összbenyomás ismérvei szerint pontozták a borokat.
A felhozatal nagyobb részét most is a
fehér borok tették ki (124) a vörösek
pedig kisebb számban voltak jelen (78)
ebbõl 10 (rosé) volt.
Aranyminõsítést 51 fehér, 31 vörös,
ezüstminõsítést 48 fehér, 24 vörös,
bronzminõsítést 18 fehér, 19 vörös,
dicsérõ oklevelek 7 fehér, 4 vörösbor
kapott.
A résztvevõk az elismerõ oklevelek
mellett az eddigi hagyományoknak
megfelelõen szõlõfürttel díszített kerámia poharat kaptak emlékül, amelyet
dr. Lelkes Ákos alpolgármester úr és
Nagy József Ödön képviselõ úr ajánlott fel.
A legtöbb pontot (19,75) a mezõkomáromi Szüllõ Béla szerezte Irsai
Olivér borával,így õ lett a verseny abszolút gyõztese, neki dukált az úgynevezett „nagyaranyérem”, és az Enyingi
Kistérség legjobb fehérbora cím is.
A „Kistérség legjobb vörösbora” címet
a szabadhídvégi Kiss Gyula érdemelte
ki cabernet sauvignon borával.
Enying legjobb fehérbora címet a helybéli Perédi Ferenc vitte el olaszrizling
borával, a város legjobb vörösbora pedig szintén helybéli Berta Károly vegyes vöröse lett.
Részükre különdíjak átadására került
sor.
A különdíjakat Tóth Dezsõ úr, Enying
város polgármestere, a Fertilia Kft.,

Kató Balázs keramikus és Molnár Gábor, a helyi mûvelõdési ház munkatársa ajánlotta fel.
A két utóbbi felajánlás a saját kezük
munkáját dicséri.
Dózsa István katolikus esperes, plébános, Iván Géza református lelkész és
számos szõlõs gazda kapta emlékül
Méreg János úr által készített DVD-t,
melyen a tavaly november 15-ei Újborszentelést örökítették meg.
Az eredményhirdetést és díjak átadását követõen jóízûen fogyasztottuk el
„fõszakácsunk”, az enyingi szõlõsgazda Deák Béla húslevesét és pörköltjét.
Az ízletes ebédre jól csúsztak a zamatos borok. Majd jó szokásunkhoz híven
az öreghegyen számos pincét látogattunk végig.
Utunkat Bársony András trombitaszólójával tette hangulatosabbá.
A kellemes koradélután Méreg János
pincéjétõl Szente Zoltán–Tóth Tibor–
Horváth Csaba–Falusi Károly–Berta
Károly–Márk Tibor és Gebula Béla
pincéjéhez vezetett sorban az utunk,
ahol a gazdák vendégszeretetében részesültünk.
A mulatság Kerti László és Gál Balázs
pincéjénél disznótoros vacsorával, nótázással fejezõdött be.
A szervezõk nevében ezúton is szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítségünkre voltak és támogatásukkal hozzájárultak rendezvényünk sikeres lebonyolításához.
Köszönet még a zsûriben tevékenykedõknek.
A mûvelõdési ház munkatárainak,
CBA Áruház vezetõjének, Szabó úrnak, a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola négy diákjának, Horváth Csaba, Somogyi Gyula
és Horváth Szabolcs uraknak.
Gál Balázs önk. képviselõ
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Barátság
Nyugdíjasklub
hírei
A Barátság Nyugdíjasklub 2009. február 11én tisztújító közgyûléssel egybekötött évadnyitott tartott.
A tagság újból megszavazta az eddigi vezetõt
és a klub tisztségviselõit.
Baginé és a tagság köszöntötte az új tagokat és
jó együttmûködést, mielõbbi beilleszkedést
kívántak.
A klub kultúrcsoportja 2009. február 21-én kimagasló szép eredményeket ért el a Kor-Társ
Ki mit tud?-on:
Kategóriadíjasaink: 1. A klub dalköre, 2. Szóló ének: Farkas Mihályné, 3. Szóló ének: Szabó Jánosné, 4. Vers: Leimszieder Józsefné, 5.
Vers: Horváth Jánosné.
Emléklap: Réfi Piroska szóló ének.
Gratulálunk a kis csapat teljesítményének, és
ezúton is köszönjük a felkészítõ Nagy Imola
tanárnõnek az áldozatos munkáját.
Hagyomány már, hogy március 9-én az Egyesített Szoc. Intézmény gondozottjait köszöntöttük a nemzetközi nõnap alkalmából. Vers
elhangzása után ajándékok átadása következett. Húsvéti ünnepségre is várnak bennünket.
2009. március 11-én tagjaink 3 éves születés-,
és névnapi köszöntése történt, nõnapi ünnepséggel egybekötve.
Ünnepségünket jelenlétükkel megtisztelte
Tóth Dezsõ polgármester úr, Mohai Istvánné,
Gál Balázs, Nagy József Ödön önkormányzati
képviselõk.
Köszönjük ajándékaikat. Az ünnepelteket,
verssel, nótázással köszöntöttük.
A vacsora finom halászlé volt, amit ezúton is
köszönünk Nagy Lászlóné klubtagunknak.
Nemzeti ünnepünkön, március 15-én a klub
nevében: Varga Ibolya és Dávid Istvánné koszorúzott.
Kézmûveseink szép ajándékok készítésével
készülnek a húsvétra.
2009. április 18-án baráti találkozóval egybekötött utólocsoló délutánt szervezünk.
Mindenkinek békés húsvéti ünnepeket, a hölgyeknek sok locsolót kívánok a klub nevében.

Húsvétra
Köszönt e vers, te váltig visszatérõ
Föltámadás a földi tájakon,
Mezõk smaragdja, naptüzében égõ.
Köszönt e vers, élet, örökkön élõ.
Fogadd könnyektõl harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is csõpke álom
S az élet: gyõzelem az elmúláson,
(Juhász Gyula)

Nyugdíjas baráti tisztelettel:
Bagi Imréné klubvezetõ
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Herceg Batthyány Fülöp
Gimnázium és Általános
Iskola hírei
Batthyány Napok 2009.
Nagy sikerrel zajlottak a Bocsor-hét hagyományaira épülõ Tavaszi Batthyány Napok a gimnázium tanulóinak és tanárainak
szervezésében az idén is. Minden év március második hetében
felpezsdül az élet az iskolában, vetélkedõk, sportversenyek,
kulturális és szórakoztató programok váltják egymást a hét
minden napjának délutánján. Az idei tanévben is változatos,
sokszínû rendezvényen vehettek részt az osztályok és a nemes
vetélkedésre mindig kész tanárcsapatok.
A hétfõi napon korábban is mindig jó hangulatú karaoke verseny mellett számítógépes vetélkedõre és a kézilabda-bajnokságra várták az érdeklõdõket.
A keddi nap a mûveltségi vetélkedõ, és a floorball-bajnokság jegyében zajlott, szerdán a szépségé és az egészségé volt a fõszerep.
Évrõl évre az egyik legsikeresebb program a salátakészítõ verseny, idén is nagyon sok nevezõ volt. Készültek nagyon egészséges zöldsaláták és az édesszájúaknak gyümölcssaláták, fagylaltkelyhek.
Ezen a napon volt az amatõr fodrászverseny, és a napokkal
elõbb meghirdetett szépségverseny szavazásának eredményhirdetése. A gimi legszebb lánya idén Tóth Alexandra lett a
12.A osztályból, a legsármosabb fiúnak Szabó Hunort választották a 9. osztályból.
Már hagyomány, hogy a közismert kozmetikai cég képviseletében Zsiga Eszter, a gimnázium szülõi munkaközösségének tagja sminkelési bemutatót tartott a lányoknak.
Csütörtökön két újabb megmérettetésen vehettek részt a tanulók, közkívánatra minden évben sor kerül a mesevetélkedõre,
egy másik teremben pedig a logikus gondolkodásra volt szükség a matematikatanárok által összeállított körmönfont feladatok megoldásához.
Március 15-én az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra
emlékezõ a hagyományos ünnepi vetélkedõn mérhették össze
ismereteiket az osztályok.

Iskolahívogató
Nagysikerû rendezvénysorozat keretében mutatkozott be a leendõ elsõ osztályosoknak és szüleiknek a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 2009. március 9. és 21.
között.
A rendezvénysorozat elsõ állomásaként a nagycsoportosok
látogattak el az óvónõk vezetésével a negyedik osztályosokhoz.
Kicsik és nagyok együtt oldották meg a játékos tanóra feladatait, készítettek dióhéjból katicabogarat, festettek, színeztek. A
leendõ elsõ osztályos osztálytanítók számára is megható volt
látni, hogy a különbözõ korosztályú gyerekek mennyire jól tudtak együtt munkálkodni, hogy a negyedikesek mennyi szeretettel és gonddal irányították a kicsiket, segítették õket a közös
feladatok megoldásában.
A nagy sikerû iskolalátogatást követte az a szülõi értekezlet,
melyen az iskola megbízott igazgatója, a tanítók, és a szaktanárok ismertették az intézmény Pedagógiai Programjából adódó
lehetõségeket, szó esett az emelt szintû nyelvoktatásról, a
sportorientációs osztályok sikereirõl, a sport jótékony hatásáról a gyermek személyiségfejlõdésében. Prezentációval egybekötött kiselõadás keretében ismerkedhették meg a szülõk az új
NAT által elõírt kompetencia alapú tanítás, tanulás módszereit, és a részképesség zavarokkal rendelkezõ kisdiákok fejlesztési

lehetõségeit. Mindezeket az intézmény biztosítja a tanulók számára az
1-8. évfolyamon.
A harmadik állomása a rendezvénysorozatnak a minden elképzelést felülmúlóan sikeres
családi nap, melyen
tanítók, tanárok, szülõk és gyerekek, kicsik és nagyok együtt
munkálkodtak, sokféle kézmûves tevékenységet próbálhattak
ki. Készíthettek húsvéti képeslapot, festhettek tojást, gipszbõl
kiöntött figurákat, fûzhettek gyöngyöt és megismerkedhettek a
kavicsfestés rejtelmeivel. A családi kézmûves nap megnyitójára
megtelt az iskola ebédlõje, az óriási érdeklõdés ismét bebizonyította, hogy igen nagy szükség és igény van az ilyen és ehhez
hasonló rendezvényekre.

„A kézmûves foglalkozások jól beilleszthetõek a kompetencia alapú,
képességfejlesztõ oktató-nevelõ munkába, ezen túl jelentõs a szerepük személyiségfejlesztésben, a kreativitás kibontakoztatásában, a
gondolkodás fejlesztésében, a gyermeki fantázia kiteljesedésében és
végül de nem utolsó sorban lélekgyógyító hatású.
Megismerteti a gyerekeinket az alkotó munka örömével, aktivitásra késztet, a mai passzivitásra kényszerítõ életmódunk mellett. Fontos szerepet tölt be a pedagógiai gyakorlatban, és ezeket a rendezvényeket a szülõi munkaközösséggel karöltve az iskolának a jövõben jobban fel kell karolnia, fel kell vállalnia”
mondta Lászlóné Kovács Márta megbízott igazgató.
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A Tinódi Lantos
Sebestyén Református
Általános Iskola hírei
Március folyamán iskolánk sok mûvészeti versenyen, találkozón vett részt, ahol
szép eredményeket értek el diákjaink.
A Rokolya népdalkör a Fejér megyei
népdaléneklõ verseny döntõjén kiemelt
arany minõsítést szerzett (Bagi Bojána,
Frank Eszter, Kolonics Barbara, Nagy
Viktória, Pirtyák Dorottya 6. osztály;
Csajági Nikoletta 8. osztály. Felkészítõ
tanáruk: Nagy Imola), és felléptek a 12.
Dégi Népzenei Találkozón.
Fúvós diákjaink Demény István tanár úr
vezetésével felléptek Budapesten a Mûvészetek Palotájában, Sárosdon megrendezésre kerülõ Kistérségi Fúvós Találkozón.
Sárbogárdon a XVI. Fejér Megyei Mûvészeti Iskolák Zenei Találkozóján fúvós
diákjaink mellett két zongorista növendékünk Keresztes Roxána és Gebula Kíra Rebeka elõadását is meghallgathatták
az érdeklõdõk.
Dobos diákjaink március 15-én, Érden az
ünnepi mûsorban vettek részt Dobozi
Dezsõ tanár úr vezetésével, és eleget tettek Vilshofenben a testvériskolánk meghívásának. Németországban egy hosszú
hétvégét töltöttek el, ahonnan számos élménnyel tértek haza és határon túl is
öregbítették iskolánk jó hírét.
Az Iskolánkban hagyományosan megrendezésre kerülõ népdaléneklõ versenyünkre ebben az évben is nagy örömünkre szolgált, hogy ilyen nagy volt az
érdeklõdés, 38 egyéni, 2 duett és 2 énekes
csapat jelentkezett.

Arany minõsítés (18 d.):
1. Dr. Kovács Pál Általános Iskola, Dég
(felkészítõ tanár: Lázár Melinda):
Völgyi Daniella, Rohonczi Dóra
2. Csajági Református Iskola:
Tokovics László (ft: Baranyai Tamásné)
3. Csajági Zenés Gyermekcsapat
4. Eötvös Károly Általános Iskola,
Mezõszentgyörgy
Kamondi Attila (ft: Ádámné Németh
Zsuzsanna)
5. Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium
és Általános Iskola, Enying
Bálint Sára (ft: Juhász Lívia), Hegedûs
Petra (ft: Csókás Eszter), Keresztes Roxána Evelin (ft: Csókás Eszter),
6. Mátyásdombi Általános Mûvelõdési
Központ Általános Iskolája:
Kitlinger József (ft: Lázár Melinda)
7. Tinódi Lantos Sebestyén Református
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény (ft: Nagy Imola):

Csajági Erzsébet, Kolonics Attila, Csajági Nikoletta, Molnár Sára, Pirtyák Borostyán, Pirtyák Dorottya, Kolonics Barbara és Bagi Bojána, Kiss Viktória és
Labossa Tamás páros (ft: Kelemen Zoltánné).

Résztvevõ iskolák:
7 település 8 iskolája: Balatonalmádi,
Csajág, Dég, Enying, Mátyásdomb, Mezõkomárom, Mezõszentgyörgy.
Balatonalmádi: Kósa György Városi Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Csajág: Csajági Református Iskola.
Dég: Dr. Kovács Pál Általános Iskola
Enying: Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola, Tinódi Lantos
Sebestyén Református Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
Mátyásdomb: Általános Mûvelõdési
Központ Általános Iskolája
Mezõkomárom: Dr. Entz Géza Általános Iskola
Mezõszentgyörgy: Eötvös Károly Általános Iskola

A viadalt záró gála
résztvevõi:
Csajági Erzsébet – 1. o. (Enying, Tinódi
Lantos Sebestyén Református Iskola),
Keresztes Roxána – 7. o. (Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános
Iskola), Tokovics László (Csajági Református Iskola) és a Csintekerintõ Csapat
(Kósa György Városi Zeneiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Balatonalmádi)
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 161. évfordulója tiszteletére rendezett városi szavalóversenyen iskolánk 8.
osztályos diákja Fehér Viktória elsõ helyezést ért el. (felkészítõ tanára Selmeci
Márta)
Ebben az évben iskolánk szolgáltatta a
város március 15-ei ünnepi mûsorát,
melyben sok diákunk szerepelt, ahol
megmutathatták iskolánk sokrétûségét,
zene, táncmûvészeti és dráma-pedagógiai ágazatban egyaránt.
Iskolánk Szülõi Munkaközössége társadalmi munkát szervezett március 21-én
az udvar rendbetételére. A szülõk és
gyermekek szép számmal vettek részt. Iskolánk udvara megszépült. Munkájukat
köszönjük.
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AZ ENYINGI
REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Március 21-én iskolánkban láttuk vendégül a Mezõföldi Református Egyházmegye hittanos „agymérettetésének” versenyzõit. Két nagy korcsoportban, alsó és
felsõ osztályosok között zajlott a viadal.
Az alsósok egy szabadon választott bibliai történetet mondtak el, a felsõsök pedig
három témából felkészülve, csapatokban
viaskodtak. Az elsõ témakör általános
bibliai kérdésekbõl állt (a Biblia keletkezése, részei, mûfajai, fordításai), a második Noé története volt, a harmadik témakör pedig az 500 éve született Kálvin János mozgalmas életét ölelte fel. A
verseny feladatait Szabó Virág sárszentmihályi református lelkész állította össze.

Eredményeink:
1. osztály: Kovács Gréta – arany, Tóth
Laura Evelin – ezüst
2. o.: Suba-Faluvégi Zsófia – arany
3. o.: Halász Rebeka, Nyírádi Ángyán
Boglárka, Pirtyák Borostyán és Sziklai
Anita – arany
4. o.: Horváth Dorina – arany, Kiss Viktória Mónika – ezüst.
Felsõsök között három osztályból indult
csapatunk kapott kiváló eredményért
oklevelet:
5. o.: Arany Szabó László, Fodor Emese,
Gyarmati Helen és Marosi Boglárka
6. o.: Gyarmati Sarolta, Pirtyák Dorottya
és Ulrich Tamara
8. o.: Kiss Bálint Lehel, Kiss Richárd,
Mekota Márton, Sáfrány Anikó és Szenes Dávid
Diákjaink kiváló szereplése felkészítõ tanáraikat is dicséri: Kovácsné Ternyák
Anikó és Kovács László hitoktató pedagógusokat.
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INTER OPTIKA FOTÓ ENYINGEN!
Enying, Kossuth u. 45. (az OTP mellett)
Tel.: 22/372-553, 30-639-07-17

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

Nyitva: hétfõtõl péntekig, 8.00-17.00, szombat: 8.00-12.00
INGYENES KOMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁLAT
(szemüveg megrendelés esetén)

Enying, Szabadság tér 16.
Tel.: 30/427-82-94
NYITVA: hétfõtõl péntekig, 8-16 óráig

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!

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

Várjuk kedves vásárlóinkat!

FELHÍVÁS
Felhívom Enying város lakóinak figyelmét, hogy a Kanálison való horgászat
csak a Fehér hídig lehetséges. A hídon túl a halastó felé

SZIGORÚAN TILOS!
Álmodod az életed, vagy
éled az álmodat?

TANULJON
ANGOLUL!

Amennyiben a híd és a halastó között horgásznak, szabálysértési feljelentést teszek.
Felhívom a szülõk figyelmét, hogy gyermekeiket ne engedjék erre a területre, mivel
ezen a tiltott szakaszon a horgászat ORVHORGÁSZATNAK minõsül.
Tolnai András hivatásos halõr, az ercsi Neptum Bt enyingi megbízottja

A DreamLearn Nyelviskola ismét INTENZÍV NYELVI KÉPZÉST indít
Enyingen a mûvelõdési házban.
Vegyen részt Ön is a nagy sikerrel mûködõ 120 tanórás nyelvoktatásunkon!
A képzés folyamán kis létszámú csoportokban, kiválóan felkészült tanárainkkal, kedvezõ áron sajátíthatja el a
gyakorlati nyelvtudást kezdõ és haladó szinten.
A képzés végén államilag elismert
nyelvvizsga szerezhetõ.

70/32-83-923
Az Enyingi Hírmondó - Enying Város Önkormányzatának Lapja. Felelõs kiadó: Enying Város Önkormányzatának Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottsága,
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.

» 2009. ÁPRILIS «

