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ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

24/2009. (VI. 29.) sz. rendelete az intézményi
étkezési normákról és térítési díjakról

Enying Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a gyer-
mekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 29. § (2) bekezdés e.) pontjának felhatalmazása
alapján az intézményi étkezési normákról és térítési díjakról az
alábbi rendeletet alkotja:
1. § Iskoláskorúak (7-14 évesek) étkeztetése

a.) Menza (ebéd)
Nyersanyagnorma: 216,- Ft
Térítési díj 270,- Ft

b.) Általános Iskolai étkeztetés (háromszori étkezés)
Nyersanyagnorma:

Tízórai: 58,- Ft
Ebéd: 216,- Ft
Uzsonna: 58,- Ft
Összesen: 332,- Ft
Térítési díj
Tízórai: 73,- Ft
Ebéd: 270,- Ft
Uzsonna: 73,- Ft
Összesen: 416,- Ft

2. § Óvodáskorúak (3-6 évesek) étkeztetése
Nyersanyagnorma:

Tízórai: 43,- Ft
Ebéd: 214,- Ft
Uzsonna: 43,- Ft
Összesen: 300,- Ft
Térítési díj
Tízórai: 54,- Ft
Ebéd: 268,- Ft
Uzsonna: 54,- Ft
Összesen: 376,- Ft

3. § Városi Bölcsõdében alkalmazandó nyersanyagnormákat és
térítési díjakat külön rendelet szabályozza.
4. § Egyesített Szociális Intézmény

Nyersanyagnorma (áfát nem tartalmaz):
Reggeli: 65,- Ft
Ebéd: 258,- Ft
Vacsora: 167,- Ft
Összesen: 490,- Ft

Az intézményben fizetendõ térítési díjakat külön rendelet
szabályozza.
5. § Vendégétkeztetés (egyszeri étkezés)
Önkormányzati dolgozók és rendelõintézeti közalkalmazottak:

Nyersanyagnorma: 280,- Ft
Térítési díj 504,- Ft
Nem önkormányzati dolgozók
Nyersanyagnorma: 298,- Ft
Térítési díj 540,- Ft

6. § A fenti térítési díjak a 25 %-os áfát tartalmazzák.
7. § E rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejûleg
Enying Város Önkormányzata képviselõ-testületének az intéz-
ményi étkezési normákról és térítési díjakról 14/2008. (VII. 30.)
számú rendelete hatályát veszti.
Enying, 2009. június 24.

Tóth Dezsõ polgármester, Szörfi István jegyzõ

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 25/2009.

(VI. 29.) számú rendelete

a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális
ellátások intézményi térítési díjairól szóló

16/2009. (III. 31.) számú rendelet módosításáról

Enying Város Önkormányzatának képviselõ-testülete az 1993.
évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a személyes
gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi
térítési díjairól szóló 16/2009. (III. 31.) rendeletét (a továbbiak-
ban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §
A R. 1. § (2) bekezdésében a „20 % áfát.” szövegrész helyébe a
„25% áfát.” szöveg, a 2. §-ában a „20 % áfát.” szövegrész helyé-
be a „25% áfát.” szöveg, valamint a 3. §-ában a „20 % áfát.” szö-
vegrész helyébe a „25% áfát.” szöveg lép.

2. §
A R. egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.

3. §
(1) A rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba.
(2) A rendelet a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti.
Enying, 2009. június 24.

Tóth Dezsõ polgármester, Szörfi István jegyzõ

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

26/2009. (VI. 29.) számú rendelete
a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló
11/1999. (V. 10.) számú rendelete módosításáról

Enying Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) be-
kezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védel-
mérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. §. (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a közterület-használat helyi sza-
bályozásáról szóló 11/1999. (V. 10.) számú rendeletét (a továb-
biakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §
A R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. §
(1) A rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult
eljárásokban kell alkalmazni.
(3) A rendelet a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti.
Enying, 2009. június 24.

Tóth Dezsõ polgármester, Szörfi István jegyzõ

ÖNKORMÁNYZAT

Folytatás a következõ oldalon.
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1. melléklet a módosító jogszabályhoz

„3. melléklet (a közterület-használat helyi szabályozásáról szó-
ló 11/1999. (V. 10.) számú rendelet)

Ideiglenes jellegû közterület-használat

A közterületbe benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszek-
rény, üzleti elõtetõ, ernyõszerkezet, hirdetõ-berendezés (fény-
reklám) cég- és címtábla

1.800,- Ft / m2 / év
Árusító fülke, pavilon ideiglenes – vagy mozgatható
(pl.: pattogatott kukoricás, vattacukorkás
újságárus) 100,- Ft / m2 / nap
Önálló hirdetõ-berendezések, táblák 400,- Ft / m2 / hó
Út fölötti transzparensek
(felülete m2-ben) 150,- Ft / m2 / nap
Építési munkával kapcsolatos építõanyag és tüzelõanyag
tárolása,
állványzat elhelyezése, építési törmeléket csak konténerben le-
het elhelyezni

30 napon belül 80,- Ft / m2 / hó
6 hónapig 100,- Ft / m2 / hó

Alkalmi mozgóárusítás (halárus,
dinnyeárus stb. ...), mozgóbolt

egész napra 3.000,- Ft / nap
14-24 óráig 1.500,- Ft / nap

Film- és televízió felvétel 150,- Ft / m2 / nap
Vendéglátóipari elõkert

egy év vagy azon túl 500,- Ft / m2 / év
egy évnél rövidebb 150,- Ft / m2 / hó

Üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával
göngyölegek elhelyezése, kirakodása,
árukirakodás (saját üzlet elé
pl.: zöldséges, virág, mindenszentekre
koszorúk) 400,- Ft / m2 / hó
Kiállítás – mûvészeti vásár 100,- Ft / m2 / nap
Kulturális rendezvények díjmentes
Egyéb, cirkusz, mozgó teatrum,
állatbemutató 100,- Ft / m2 / nap
Mutatványos tevékenység (Petõfi park)

150,- Ft / m2 / nap
(20.000,- Ft vagy 50.000,- Ft kaució leteltével a park tisztántar-
tása érdekében)

Állandó jellegû közterület használat

Egyéb épület közterület-használata 303,- Ft / m2 / év”

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK

27/2009. (VI. 29.) számú rendelete a lakossági és
közületi víz-, csatornadíj megállapításáról

A képviselõ-testület az 1993. évi CIV. törvénnyel módosított
1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése alapján az
Enying város területén, a Fejérvíz Rt. által szolgáltatott lakos-
sági és közületi víz- és csatornadíjat 2009. július 1. napjától az
alábbiak szerint állapítja meg:

1. §

(1)
Ft/m3

a. Lakossági víz:
– üzemeltetési díj 185+áfa
– bérleti díj 36+áfa
Össz.: 221+áfa

b. Lakossági csatorna:
– üzemeltetési díj 166+áfa
– bérleti díj 55+áfa
Össz.: 221+áfa

c. Közületi víz:
– üzemeltetési díj 185+áfa
– bérleti díj 150+áfa
Össz.: 335+áfa

d. Közületi csatorna
– üzemeltetési díj 166+áfa
– bérleti díj 174+áfa
Össz.: 340+áfa

e. Önkorm. és int. víz:
– üzemeltetési díj 185+áfa
– bérleti díj 0
Össz.: 185+áfa

f. Önkorm. és int. csatorna
– üzemeltetési díj 166+áfa
– bérleti díj 0

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés b. pontjában meghatáro-
zott díjból július, augusztus, szeptember hónapokra 10 %-os
mértékû locsolási kedvezményt állapít meg.

2. §

A rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba.
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a 26/2008. (XII. 15.)
számú rendelet hatályát veszti.
Enying, 2009. június 24.

Tóth Dezsõ polgármester, Szörfi István jegyzõ

SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZKEZELÉS
KIÉPÍTÉSE

Enying Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a
szennyvízberuházás projekt I. fordulójához kapcsolódó pályá-
zatban számos feladat megoldását vállalta önként, melyek telje-
sítésének jelenlegi állásáról 2009. június 30. napjáig jelentést
kell küldeni a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fej-
lesztési Igazgatóságának. A kötelezettség teljesítése érdekében
a testület megtárgyalta az ezzel kapcsolatos adminisztrációt,
számba vette a folyamatban lévõ, és ezt követõen még elvégzen-
dõ teendõket. Módosításra került Enying Város Önkormány-
zatának Esélyegyenlõségi Terve, melyet a testület elfogadott.
Döntés született a nagycsaládosok pályázathoz kapcsolódó la-
kossági hozzájárulása kezdõ részletének átvállalásáról, mely-
nek részleteit az önkormányzat külön rendeletben fogja szabá-
lyozni a jövõben. A pályázat I. fordulójához kapcsolódóan ön-
rész támogatásra nyújtott be pályázatot a testület az EU Önerõ
Alap keretében. A támogatásból igényelt nettó összeg
39.801.250,- Ft, az önkormányzat által biztosított saját forrás
7.023.750,- Ft.

MÛFÜVES LABDARÚGÓPÁLYA

Az OLLÉ Program keretében megvalósuló mûfüves labdarú-
gópálya létesítéséhez kapcsolódóan a 2009. június 11-i rendkí-
vüli ülésen elfogadott határozatokat módosította a testület. A
módosítások indoka a költségek pontosítása, pénzügyi átveze-
tésrõl való rendelkezés, valamint a korábban fedezetként meg-
jelölt ingatlan módosítása.

KÖZÉTKEZTETÉS

Rendkívüli testületi ülésen kiválasztásra került a közétkeztetés
közbeszerzési eljárásnak lebonyolítója. A határozat azonban
szintén kiegészítésre szorult a pénzügyi forrás megjelölésével.
A közbeszerzési kiírás elkészítése folyamatban van, a testület
várhatóan július 2-i rendkívüli ülésén dönt annak elfogadásáról
és a kiírásról.

Folytatás az elõzõ oldalról.

Folytatás a következõ oldalon.
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EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY
VEZETÕI ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Az önkormányzat által kiírt álláspályá-
zatra négy pályázat érkezett. Az egész-
ségügyi és szociális bizottság valamint a
képviselõ-testület is meghallgatta a sze-
mélyesen megjelent pályázókat, akik
rendkívül nagy szakmai felkészülésrõl és
gyakorlatról tettek tanúbizonyságot. A
testület végül Kiss Andrea pályázatát fo-
gadta el, és nevezte ki az intézmény
vezetõjének munkájához sok sikert kí-
vánva.

BESZÁMOLÓK A 2008. ÉVI
TEVÉKENYSÉGRÕL

MINÕSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Az Egyesített Szociális Intézmény megbí-
zott vezetõje elkészítette a 2008. évi tevé-
kenységrõl szóló beszámolót, melyet az
egészségügyi és szociális bizottság javas-
latára a képviselõ-testület elfogadott.
Szintén elfogadta a testület a Vas Gere-
ben Mûvelõdési Ház és Könyvtár beszá-
molóját, melyet az oktatási, kulturális és
sportbizottság javasolt elfogadásra.
Enying Város Sport Egyesület szakosztá-
lyai is elkészítették beszámolóikat,
melyeket a testület elfogadott.

Elfogadásra került az Önkormányzat Mi-
nõségirányítási Programja is, mely a fenti
beszámolókkal együtt a megtekinthetõ a
városi könyvtárban, illetve Enying város
honlapján, www.enying.hu vagy
www.enying.eu.

SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA
JÁRDAFELÚJÍTÁS

A képviselõ-testület részben támogatta
az óvodavezetõ kérelmét, és a Hõsök tere
felõli oldalon lévõ járdaszakasz felújítá-
sát hagyta jóvá, egyben megbízta Enying
Város Szolgáltató Intézményét a munká-
latok elvégzésével. A kivitelezéshez
350.000,- Ft-ot biztosított a Szolgáltató
Intézmény költségvetésében e célra elkü-
lönített összeg terhére.

KÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁG JAVÍTÁSA

Az önkormányzat elviekben támogatja a
Kertalja utca lakóinak közlekedés biz-
tonságának javítása érdekében tett javas-
latát, azonban a szûkös anyagi források
miatt a megvalósításhoz 2009. évben
anyagi fedezetet biztosítani nem áll mód-
jában.

NEMZETKÖZI FOTÓPÁLYÁZAT

A Roma Integráció Évtizede program
keretében Chacipe elnevezésû nemzet-
közi fotópályázaton való részvétel mel-
lett döntött a testület. A pályázat szerve-
zésében a Vas Gereben Mûvelõdési Ház
és Könyvtár vezetõje mûködik közre.

Folytatás az elõzõ oldalról.

ÁLTALÁNOS IGAZGATÁS
2. rész

A telepengedély alapján
gyakorolható ipari és szolgáltató

tevékenységek, valamint a
telepengedéllyel kapcsolatos

eljárásokról
A telepengedélyt az ipari, szolgáltató te-
vékenység végzésére, valamint a környe-
zetre és az egészségre veszélyes anyagok
és készítmények raktározására használt
telepre a tevékenység folytatója – jogi sze-
mély, jogi személyiséggel nem rendelkezõ
gazdasági társaság, természetes személy
(egyéni vállalkozó, bedolgozó), bérmun-
kát, illetve aktív feldolgozást végzõ, vala-
mint külföldi vállalkozások magyarorszá-
gi fióktelepei) – kérelmezi a telep fekvése
szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzõjétõl.
A telepengedély kiadása iránti kérelem
benyújtása elõtt, amennyiben az eljárást
nem elõzi meg építésügyi hatósági enge-
délyezési eljárás, célszerû meggyõzõdni
arról, hogy a helyi építési szabályzat, sza-
bályozási terv, meghatározott övezeti be-
sorolás, illetõleg azok hiányában az épí-
tett környezet alakításáról és védelmérõl
szóló 1997. évi LXXVII. törvény 18.
§-ának (2) bekezdése alapján az érintett
telepen az adott tevékenység végezhe-
tõ-e. Amennyiben ugyanis a válasz nemle-
ges, a kérelmet a Jegyzõ érdemi vizsgálat
nélkül fogja elutasítani.

Telepengedélyt kell kérni:
A telepengedély alapján gyakorolható
ipari és szolgáltató tevékenységekrõl, va-
lamint a telepengedélyezés rendjérõl szó-
ló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet mel-
lékletében meghatározott tevékenységek
esetében. Ipari, szolgáltató, raktározási
tevékenységekrõl van leginkább szó, me-
lyeknél a felhasznált és a technológia so-
rán keletkezett anyagok, illetõleg üze-
meltetett berendezések miatt a munkafo-
lyamatok következményeként egészség-
ártalom, tûz- és robbanásveszély vagy za-
varó környezeti hatásuk miatt levegõ-,
víz-, talajszennyezés, zajhatás léphet fel.
* Új telep létesítése, vagy a telepenge-
déllyel rendelkezõ telepen folytatott te-
vékenységi kör bõvítése, megváltoztatása
vagy módosítása esetén az új telep hasz-
nálatbavételét (építési tevékenység vég-
zése esetén a használatbavételi engedé-
lyezési eljárást követõen) megelõzõen,
* A tevékenységi kör bõvítésével, megvál-
toztatásával, módosításával járó tevé-
kenység megkezdését megelõzõen

A telepengedélyezési
eljárásért fizetendõ igazgatási

szolgáltatási díj:
Az elsõfokú eljárásban a telepengedélye-
zési eljárás igazgatási szolgáltatási díja
5.000 Ft, melyet a kérelmezõ köteles a ké-
relem benyújtásakor Enying Város Pol-
gármesteri Hivatal pénztárába történõ

készpénzbefizetéssel, vagy a költségvetési
számlájára történõ átutalási megbízással
teljesíteni.
Az eljáró hatóság a kérelmet érdemi vizs-
gálat nélkül elutasítja, amennyiben az
ügyfél az eljárás díját az eljárás megindí-
tásakor nem rója le, illetve a hiánypótlás-
ra történõ felszólítás esetén e kötelezett-
ségét nyolc napon belül nem teljesíti.
Ha a kérelmezõ a helyszíni szemle kitûzé-
se elõtt visszavonja kérelmét, a befizetett
díj 50 százalékát visszautalják neki.
Amennyiben az eljárásban helyszíni
szemle nem szükséges, és az ügyfél kérel-
mét az elsõ fokú határozat jogerõre emel-
kedéséig visszavonta, a befizetett díj 80
százalékát vissza kell téríteni a kérelmezõ
részére.

Nem kell telepengedély kérni:
A környezeti hatásvizsgálat-köteles tevé-
kenységek, a környezethasználati enge-
délyköteles tevékenységek, és a mûködési
engedélyköteles tevékenységek esetében
(a környezeti hatásvizsgálat-köteles tevé-
kenységek listáját a 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 1. számú melléklete tar-
talmazza).
Jogerõs telepengedély nélkül a tevékeny-
séget megkezdeni, folytatni, illetve módo-
sítani nem lehet.
A telepengedély nem mentesít a tevé-
kenység folytatásához szükséges egyéb
hatósági (építési, használatbavételi, ren-
deltetés megváltoztatására irányuló stb.)
engedélyek megszerzése alól!

A telepengedély kiadása iránti
kérelem:

A telepengedély kiadása iránti kérelem-
ben – amelyet általában a hivatalok által
biztosított nyomtatványon kell benyújtani
– meg kell jelölni, illetve mellékelni kell:
* a telep címét és a helyrajzi számát, hely-
színrajzát, továbbá a közvetlenül szom-
szédos ingatlanok rendeltetését,
* a telep tulajdonosát (használóját),
* a telep használatának jogcímét (saját tu-
lajdon, bérlet stb.), a jogcímre vonatkozó
igazolással együtt (adásvételi szerzõdés,
bérleti szerzõdés),
* a telepen folytatni kívánt ipari, szolgál-
tató vagy raktározási tevékenységet
(TEÁOR és SZJ szerinti besorolás szám-
szerû feltüntetésével),
* a tevékenység végzéséhez szükséges – a
munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII.
törvény értelmezése szerinti – veszélyes
munkaeszközöket,
* a telepen lévõ vagy felhasználandó, illet-
ve az alkalmazott technológia során ke-
letkezõ hulladékot, egészségre vagy kör-
nyezetre veszélyes anyagokat, azok gyûj-
tésének, kezelésének módját,
* a létesítendõ munkahelyeket (irodák,
raktárak, mûhelyek stb.) a munkavéde-

Folytatás a következõ oldalon.



ENYINGI HÍRMONDÓ 5

»  2009. JÚLIUS-AUGUSZTUS «

lemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény ér-
telmezése szerint, valamint a telep üze-
meltetésének (nyitva tartásának) idõtar-
tamát, mûszakonként a napi munkavég-
zés idejének megjelölésével,
* tervezett munkakörönként a munkavál-
lalók számát, a szociális helyiségek bizto-
sításának módját és kialakítottságát,
* ivóvíz, iparivíz-ellátást, a szennyvízgyûj-
tést és elhelyezést, a szennyvíztisztítási
megoldásokat,
* az üzemeltetéshez és/vagy a létesítendõ
munkahely, tevékenység megjelölésével
az egészséget nem veszélyeztetõ munka-
végzéshez szükséges mesterséges szellõz-
tetés módját,
* a szennyezett levegõ elvezetésének és
tisztításának helyét és módját, az elszívott
levegõ utánpótlásának módját,
* a telep üzemeltetéséhez szükséges
hõtermelõ berendezés egyedenkénti tí-
pusfûtõ-teljesítmény adatait,
* a környezetre gyakorolt hatást (talaj,
felszíni és felszín alatti vizek, zaj, bûz, füst,
tûz- és robbanásveszély, üzemszerû
szennyezés kibocsátása stb.) és az esetle-
ges üzemzavar miatt várható környezeti
hatások elkerülésének módját,
* a környezetre veszélyes technológiák al-
kalmazása esetén a külön jogszabályban
meghatározott környezeti kárelhárítási
tervet,
* a munkavállalók egészségét veszélyez-
tetõ tevékenység esetén a külön jogsza-
bályokban elõírt munkavédelmi üzembe
helyezés várható idõpontját,
* amennyiben van, a környezetvédelmi
minõsítés (ISO 14000) tényét,
* a tevékenység végzését engedélyezõ
már meglevõ szakhatósági (ÁNTSZ, épí-
tési, tûzvédelmi, környezetvédelmi, víz-
ügyi, természetvédelmi stb.) hozzájárulá-
sokat, engedélyeket.

Helyszíni szemle:
A jegyzõ a kérelemmel érintett telepen
helyszíni szemlét tart.
A helyszíni szemlérõl a szemle megtartá-
sa elõtt legalább 8 nappal korábban érte-
síti a kérelmezõt, a telep és a közvetlenül
szomszédos – a teleppel közös határvona-
lú, telekhatárú – ingatlanokkal rendel-
kezni jogosultakat, a jogszabályban meg-
határozott szakhatóságokat.
A helyszíni szemlén a jogszabályban meg-
határozott szakhatóságok a szakhatósági
állásfoglalásukat a szemle megállapítása-
iról felvett jegyzõkönyvbe mondhatják,
vagy a szemlét követõ 30 napon belül írás-
ban közölhetik.
Helyszíni szemle megtartása nélkül dönt-
het a jegyzõ, ha megállapítja, hogy a tele-
pen végzett azonos tevékenységekre ad-
tak telepengedélyt, vagy a tevékenység
végzéséhez szükséges – külön jogszabály-
ban meghatározott – rendeltetésmódosí-
tásra korábban már engedélyt adtak, az
engedélyezés során mérlegelendõ körül-
mények idõközben nem változtak, és a
folytatni kívánt tevékenység céljára a te-
lep továbbra is alkalmas. A jegyzõnek a

szakhatóságok állásfoglalását ekkor is
meg kell kérnie, kivéve, ha a szakhatósági
hozzájárulások megadásától hat hónap
még nem telt el, és a korábban benyújtott
kérelem tartalmának az ügy tárgyával
való azonosságát a szakhatóság megálla-
pította.

Az engedély megadása, illetve
ellenõrzése:

A jegyzõ a telepengedélyt akkor adja
meg, ha a szakhatósági hozzájárulások
alapján megállapítja, hogy a telep, külö-
nösen mûszaki szempontból megfelel a –
környezetvédelmi, a vízügyi és az építés-
ügyi követelményekre – vonatkozó jog-
szabályi elõírásoknak, a tevékenység a te-
lep környezetében élõk szomszédjogi,
birtokvédelmi értelemben vett nyugalmát
nem zavarja, a dolgozók, a környezetben
élõk egészségét és a környezetet nem ve-
szélyezteti. Az építésügyi és a környezet-
védelmi szakhatóságok szakvéleménye
alapján – az abban foglalt feltételekkel –
ideiglenes vagy meghatározott idõtar-
tamra érvényes telepengedély is adható.
A jegyzõ a telepengedély iránti kérelem
alapján köteles 60 napon belül érdemi ha-
tározatban dönteni.
A jegyzõn kívül, a telepengedélyezési el-
járásban részt vevõ hatóságok és a Nem-
zeti Fogyasztóvédelmi Hatóság is jogo-
sult ellenõrizni, hogy a telep mûködése, a
telepen végzett tevékenység folytatása, il-
letve a telep mûszakilag megfelel-e az e
rendeletben, illetve a külön jogszabályok-
ban foglalt elõírásoknak, továbbá jogo-
sultak hatósági jogkörüket gyakorolni.

A telepengedély megadását követõen
amennyiben:

* a telep címe, helyrajzi száma, helyszín-
rajza, a közvetlenül szomszédos ingatla-
nok rendeletetése
* a telep tulajdonosa (használója)
* a telep használatának jogcíme (saját tu-
lajdon, bérlet stb.)
* a tevékenység végzéséhez szükséges – a
munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII.
törvény értelmezése szerinti – veszélyes
munkaeszközök,
* a telepen lévõ vagy felhasználandó, illet-
ve az alkalmazott technológia során ke-
letkezõ hulladékok, egészségre vagy kör-
nyezetre veszélyes anyagok, azok gyûjté-
sének, kezelésének módja,
* a létesítendõ munkahelyek (irodák, rak-
tárak, mûhelyek stb.) a munkavédelemrõl
szóló 1993. évi XCIII. törvény értelmezé-
se szerint, valamint a telep üzemeltetésé-
nek (nyitva tartásának) idõtartama, mû-
szakonként a napi munkavégzés ideje,
* tervezett munkakörönként a munkavál-
lalók száma, a szociális helyiségek biztosí-
tásának módja és kialakítottsága,
* ivóvíz, iparivíz-ellátás, a szennyvízgyûj-
tés és elhelyezés, a szennyvíztisztítási
megoldások,
* az üzemeltetéshez és/vagy a létesítendõ
munkahely, tevékenység megjelölésével
az egészséget nem veszélyeztetõ munka-

végzéshez szükséges mesterséges szellõz-
tetés módja,
* a szennyezett levegõ elvezetésének és
tisztításának helye és módja, az elszívott
levegõ utánpótlásának módja,
* a telep üzemeltetéséhez szükséges
hõtermelõ berendezés egyedenkénti tí-
pusfûtõ-teljesítmény adatai,
* a környezetre gyakorolt hatás (talaj, fel-
színi és felszín alatti vizek, zaj, bûz, füst,
tûz- és robbanásveszély, üzemszerû
szennyezés kibocsátása stb.) és az esetle-
ges üzemzavar miatt várható környezeti
hatások elkerülésének módja,
* a környezetre veszélyes technológiák al-
kalmazása esetén a külön jogszabályban
meghatározott környezeti kárelhárítási
terv,
* a munkavállalók egészségét veszélyez-
tetõ tevékenység esetén a külön jogsza-
bályokban elõírt munkavédelmi üzembe
helyezés várható idõpontja,
* amennyiben van, a környezetvédelmi
minõsítés (ISO 14000) ténye,
* a tevékenység végzését engedélyezõ
már meglevõ szakhatósági (ÁNTSZ, épí-
tési, tûzvédelmi, környezetvédelmi, víz-
ügyi, természetvédelmi stb.) hozzájárulá-
sok, engedélyek
esetében változás következett be, arról a
telepengedély jogosultja 30 napon belül
köteles a jegyzõt írásban értesíteni.
A telepen folytatni kívánt ipari, szolgálta-
tó vagy raktározási tevékenységben törté-
nõ változás esetén a jegyzõ a régi telepen-
gedély bevonásával egyidejûleg a jogosult
nevére szóló új telepengedély megadásá-
ról hoz határozatot.
Amennyiben a telepengedély jogosultja
tevékenységét megszünteti, köteles azt a
jegyzõnek haladéktalanul bejelenteni.
A telepengedélyezési eljárást kezdemé-
nyezni lehet: Felsõ Marianna igazgatási
ügyintézõnél ügyfélfogadási idõben, vagy
elõzetes telefonon történõ megbeszélés
alapján személyesen, illetve írásban.

Ügyfélfogadási idõ:

hétfõ: 7
30

-12
00

; 12
30

-16
00

szerdán: 7
30

-12
00

; 12
30

-16
00

csütörtökön: 7
30

-12
00

Felvilágosítás kérhetõ:

Felsõ Marianna – igazgatási ügyintézõ
Tel.: 22/572-631

E-mail:igazgatas.pmhiv@enying.eu

Vonatkozó jogszabályok:

– a telepengedély alapján gyakorolható
ipari és szolgáltató tevékenységekrõl, va-
lamint a telepengedélyezés rendjérõl szó-
ló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet,
– a telepengedélyezési eljárásért fizeten-
dõ igazgatási szolgáltatás díjáról szóló
35/1999 (X. 13.) BM rendelet,
– a környezeti hatásvizsgálati és az egysé-
ges környezethasználati engedélyezési el-
járásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet.
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A Tinódi Lantos Sebestyén
Református Iskola hírei

Iskolánk június 13-án tartotta ballagási
ünnepségét, melyen a 7. osztály nevében
búcsúztató szöveget mondott Szabó Do-
rottya Vanda. A búcsúzó szöveget Bagi
Boglárka mondta el a 8. osztályosok nevé-
ben, majd a mûsor keretében Fehér
Viktória elõadásában verset és Csajági Ni-
koletta énekét hallgathatta meg a népes
közönség és az ünnepséget a nyolcadikos
fúvósok búcsúkoncertje zárta. A ballagók
közül 5 diákunkat igazgatói dicséretben
részesítettük: Csajági Nikoletta, Drexler
Ákos, Fehér Viktória, Kiss Bálint Lehel és
Sáfrány Anikó.
Évzáró ünnepségünket június 17-én tar-
tottuk, ahol Dózsa István esperes plébá-
nos igehirdetését hallgathattuk meg,
majd következett a kitûnõ tanulmányi
eredményt elért tanulók dicsérete. Az
1.A osztályból Gál Bence, Kovács Gréta,

Tóth Laura Evelin, 1.Z osztályból Fehér
Zsófia, Hudy Beatrix, Magyar Dóra, Má-
tyás Réka, Szeiler Barnabás, 2. osztályból
Bognár Barnabás,Goldberger Diána, Ko-
vács Máté, Papp Ivett, Szabó Bence, 3. osz-
tályból Gosztola Dávid, Halász Rebeka,
Pirtyák Borostyán, 4. osztályból Gebula
Kíra Rebeka és Kiss Viktória, 5.osztályból
Suba-Faluvégi Szilárd, 6. osztályból Ber-
kes Krisztina, Frank Eszter, Gyetvai Anikó
és Pirtyák Dorottya, 7. osztályból Nagy Ka-
talin Etelka részesült könyvjutalomban.
Igazgatói dicséretben részesültek: Tanul-
mányi téren Nyirádi-Ángyán Boglárka (3.
osztály), Bagi Bojána (6. osztály), Fúvós
tanszakon: Gere Alexandra, Kovács Bar-
na, Sugár András, Ütõs tanszakon: Ma-
rosvölgyi Attila, Megyeri Zoltán, Simon
Kristóf, valamint a Rokolya népdalkör
tagjai: Bagi Bojána, Frank Eszter, Kolo-
nics Barbara, Pirtyák Dorottya és Csajági
Nikoletta.
Ebben az évben átadhattuk iskolánk leg-
kiemelkedõbb jutalmát, az emlékplaket-
tet két tanulónknak is: 6. osztályból Fo-

dor Istvánnak és 7. osztályból Szabó
Márknak. Ezt a jutalmat azon tanulók
kapják meg, akik országos tanulmányi
versenyen elsõ helyezést értek el.
Mint minden évben, most is megjutal-
maztuk azokat a tanulókat is, akik egész
évben szorgalmasan jártak templomba,
mindhárom felekezetbõl.

Versenyek, fellépések

Június 6-án a VI. Református Zenei
Fesztivál keretén belül iskolánk fellépett
a Dunamelléki Egyházkerület székházá-
nak dísztermében Budapesten.
Szabó Szilárd igazgató bevezetõjét köve-
tõen, a Borbolya citerazenekar mûsora
következett, Nagy Imola vezetésével pá-
rosító dalokat adtak elõ. A következõ
mûsorszámként Bálint Gyõzõ tanítványai
Nyirádi-Ángyán Boglárka, majd Suba-Fa-
luvégi Szilárd játszottak szintetizátoron.
Ezután rézfúvós zene töltötte be a ter-
met, a Demény István tanár úr által veze-
tett kamarazenekar mûsorában többek

között református dicséretek hangoztak
el. Az elõadást az iskola ütõs együttesé-
nek Latin mix címû összeállítása zárta,
Dobozi Dezsõ tanár úr vezetésével.
Iskolánk ebben az évben elõször nevezett
be BPIX IFI-2009 Digitális Festészeti
Versenyre, melyen kiemelkedõ ered-
ményt ért el.
Erre a versenyre 9-tõl 18 évesig, 500 fõs
településtõl a fõvárosig mindenhonnan
jelentkeztek alkotó kedvû fiatalok Vol-
tak, akik mûvészeti szakiskolából, voltak,
akik a gyengénlátók iskolájából, de ami a
közös bennük: digitálisan alkottak, és al-
kotásaikat beküldték a BPIX IFI-2009
Digitális Festészeti versenyre. A BPIX
IFI-2009 Digitális Festészeti Versenyre
egy hónapon át, 2009 májusában lehetett
jelentkezni. Összesen 87 értékelhetõ pá-
lyamû érkezett be, amelynek alkotója 18
év alatti volt. A legfiatalabb versenyzõ 9
éves volt. A versenyre az ország minden
részérõl jelentkeztek fiatalok. 21 alkotás
Budapestrõl érkezett, de az alkotások
többsége, 66 pályamû az ország 21, Buda-
pesten kívüli településérõl származott. A
verseny érdekessége volt, hogy 30 alko-
tást az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén
Református Általános Iskola és Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Intézmény tanulói
küldtek be, a szervezésért külön köszönet
Pálmai György informatikatanárnak!
A beérkezett alkotásokat négyfõs zsûri
értékelte, melynek tagjai maguk is a digi-
tális festészet mûvelõi, illetve szakértõi
(Dévényi Mónika, Orgoványi Gábor,
Paál Rita, Selmeczi Zsuzsanna). A zsûri-
nek nagyon nehéz dolga volt, hiszen nagy
különbség van egy 9 éves és egy 18 éves fi-
atal látásmódja, világképe között. Sokat

Folytatás a következõ oldalon.
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számít a felkészültség, a szakirányú ta-
nulmányok adta gyakorlat. De a legfon-
tosabb szempont mégis a képek összhatá-
sa, a mondanivaló és a felhasznált eszköz
összhangja volt. A zsûri az elsõ 20 helye-
zettet díjazta. Iskolánkból Eszes Luca 7.
osztályos tanuló Sárkány címû alkotásával
8. helyezést ért és Dudás Dóra 6. osztályos
tanulónk Szúnyogvacsora címû alkotásá-
val a 19. helyet érte el.
Gratulálunk minden fellépõnknek, nyer-
tesünknek és felkészítõ tanáraiknak egy-
aránt!

Tinódi napközis tábor

Június 22. és július 3. között 8-tól délután
4-ig idén is játékos foglalkozásokat szer-
veztünk iskolánk és a gyülekezet kisdiák-
jainak a Tinódiban. A foglalkozásokat ál-
talános iskolai és mûvészetis pedagógu-
saink tartották, akik kézmûves progra-
mokkal, kirándulásokkal, csoportdina-
mikai és szabadtéri játékokkal valamint
énektanítással tartalmas alternatívát biz-
tosítottak a szabadidõ hasznos és vidám
eltöltéséhez.

Tankönyvosztás

A 2009/2010-es tanév tankönyveit au-
gusztus 27-én (csütörtök) 13.30 és 18 óra
között, 28-án (pénteken) 8-tól 12 óráig
vehetik át a Tinódiban.

Tanévnyitó istentisztelet

Augusztus 30-án (vasárnap) 17 órakor a
református templomban lesz, melyre sze-
retettel várjuk a kedves családtagokat is.

Zsolnainé Purger Mercédesz
igazgatóhelyettes

A Balatonbozsokért
Alapítvány hírei

2009. május 31-én a Balatonbozsokért Alapítvány megtartotta a tizedik „Balaton-
bozsoki Pünkösdi Vigasságok” címû rendezvényét.

Délelõtt amatõr focicsapatok mérkõztek egymással. A rendezvény ideje alatt gyerme-
kek egésznap ingyen vehették igénybe az óriáscsúszdát. Gyermeknap alkalmából egy
szelet tortával kedveskedtünk a jelenlévõ gyermeknek.

A fõzõversenyesek a szokáshoz híven ínyencségeket készítettek, ezúton is szeretnénk
megköszönni segítségüket.

Délután a színpadon színvonalas mûsor következett, melyeket Simon Edit konferált
fel a közönségnek.

Elõször jó ebédhez szól a nóta hangzott el Pereszteginé Kriszti és társa elõadásában,
melyet cigányzenekar kísért. Ezt az óvodások mûsora, majd a mazsorettesek bemuta-
tója követett.

Tóth Dezsõ polgármester úr köszöntõje után a UNITED együttes szórakoztatta a kö-
zönséget.

Az állatbarátok jól felépített kutyabemutatón vehettek részt.

Ezután következett Tóth Krisztina és tanítványainak színvonalas hastánc bemutatója.

Molnár Csaba és középkori lovascsapat tartott bemutatót, a közönség nagy örömére.

Szerémy Dániel, és barátai, akik az országos musicalkurzus tagjai musical- és
operettrészleteket adtak elõ – nagy sikert arattak.

A rendezvényt tûzijátékkal és utcabállal zártuk be.

Ezúton is szeretnénk megköszönni Enying Város Önkormányzatának, a vállalkozók-
nak és mindazoknak a személyeknek, akik a rendezvényünket támogatták, hiszen se-
gítségük nélkül ez nem jöhetett volna létre.

Köszönettel és tisztelettel tartozom mindazoknak, akik évek óta munkájukkal önzet-
lenül segítenek a rendezvény lebonyolításában.

Venczel Zita, az alapítvány titkára

Enyingi Városvédõ, Szépítõ és
Hagyományõrzõ Egyesület

Az egyesület négyéves múltra tekinthet vissza. Célja: a helyi ha-
gyományok ápolása és gyûjtése a lakosság kötõdésének erõsíté-
se az otthont adó környezethez. Enying város természeti és épí-
tészeti értékeinek, a település szerkezetének védelmében cél-
szerû és esztétikus fejlesztésben, szépítésben való közremûkö-
dés. Ezen célok megvalósításához mind több személyt szeret-
nénk megnyerni, támogatottságunkat, taglétszámunkat növel-
ni.

Az egyesület mûködésének eredményeként a Vas Gereben szo-
bor méltó helyre, a mûvelõdési ház elõtti parkba került. Az el-
bontott uradalmi magtár helyén elkészült az emlékfal, rajta az
eredeti restaurált emléktáblával.

A következõ évben az emlékfal mellé felállításra került az
„Uradalmi magtár Enying történetében” címû történeti tabló.
Mindhárom a polgármesteri hivatal és a szolgáltató intézmény
segítségével. Minden évben faültetést végzett az egyesület, pl. a
Váci Mihály utcában és a Cifrakert oldal bejárójánál.

Az egyesület 2009. évi tervében a következõ feladatok szerepel-
nek:
– a Rákóczi utcában lévõ, 1934-ben létesített Norton kút felújí-
tása,
– Bocsor István szülõi portája mellett ismertetõ tábla elhelyezé-
se,
– mûsoros est enyingi elõadókkal a mûvelõdési házban,
– faültetés a Kossuth utcai óvoda udvarán.
Az egyesület ez évi tervei közül a mûvelõdési házban a mûsoros
est nagy érdeklõdés mellett jó hangulatban megtörtént Mátyás
Gáborné egyesületi tag megszervezésében.
A Rákóczi utcai Norton kút felújítása és pihenõ hely kialakítása
szintén megtörtént, Horváth Elemér egyesületi tag és Kató Ba-
lázs vezetõségi tagnak köszönhetõen.
Kérjük mindazokat, akik célkitûzéseink megvalósításában segí-
teni kívánnak, kérjék egyesületi tagfelvételüket. Jelentkezés,
kapcsolatfelvétel: telefon: 30-493-3668.

Mátyás László vezetõségi tag
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Rövid hírek az Enyingi Katolikus
Egyházközség életébõl

A Székesfehérvári
Egyházmegye híreibõl

Pünkösdhétfõn, június 1-jén ismét meg-
rendezésre került az „Egyházmegyei
Nap”. Az esõs idõjárás ellenére négyez-
ren gyûltek össze a Székesfehérvári Egy-
házmegye lelki napján. A korábbi évek-
hez hasonlóan idén sem maradtak az ifjú-
ságnak és a felnõtteknek szóló elõadások,
sportrendezvények, jótékonysági vásár,
iskolák-óvodák mûsorai, kézmûves fog-
lalkozások, játékok, versenyek, állatsi-
mogató és a lovaglás. A családoknak és
mindenkinek aktív kikapcsolódást, lelki
megerõsödést jelentõ nap sikerének zá-
loga a színvonalas programok bõ kínálata
volt, amihez hozzájárult a gyönyörû kör-
nyezetben fekvõ bodajki tábor.
A Magyar Régészeti és Mûvészettörté-
neti Társulat vezetõsége 1989-ben dön-
tött a Henszlmann Imre-díj alapításáról
azon magánszemélyeknek, intézmények
jutalmazására, akik kiemelkedõ szinten
támogatják a magyar régészet, mûvészet-
történet, iparmûvészet és mûemlékvéde-
lem ügyét. A kiemelkedõ elismerésben
idén Spányi Antal megyéspüspök része-
sült a mûemlékek példaértékû felújításá-
ért, nagyszabású kultusztörténeti, mûvé-
szettörténeti konferenciák, kiállítások
szervezéséért, valamint mûtárgyvásárlá-
sok, restaurációk támogatásáért. A díját-
adásra a Magyar Nemzeti Múzeum dísz-
termében május 25-én került sor.
„Krisztus hûsége, a papok hûsége” – ez a té-
mája a papoknak szentelt évnek, amelyet
XVI. Benedek pápa június 19-én nyitott
meg a Szent Péter-bazilikában. Ugyan-
ezen a napon a Székesfehérvári Egyház-
megyében Spányi Antal megyéspüspök is
megnyitotta a Papság évét. A szentmisén
részt vett az egész egyházmegye papsága
valamint az egyházmegyében mûködõ
szerzetesek is. A teljes papság és sok hívõ
jelenlétében Egyházmegyei Papi „Zsina-
tot” hirdetett Spányi Antal. Kijelölte az
elõkészítõ bizottság tagjait, akiknek ja-
vaslatait, a zsinati munka eredményeit a
2010 tavaszán megrendezésre kerülõ
papi napon fogják tárgyalni, és a Papság
éve bezárása alkalmával hozzák ünnepé-
lyesen nyilvánosságra.
A Múzeumok éjszakája rendezvénysoro-
zat keretében június 20-án nyitotta meg
Spányi Antal püspök atya az „Üdvösség
története” kiállítást az Egyházmegyei
Múzeumban. A kiállítás megtekinthetõ
keddtõl szombatig 10-tõl 18 óráig.

Enyingi hírek
Köszönjük mindazoknak, akik áldozócsü-
törtökön, május 21-én eljöttek temploma-
inkba, hogy közösen imádkozzunk papi
hivatásokért. Jó volt megtapasztalni,
hogy ezen idõben egyházmegyénk min-
den templomában – és sokan otthonaik-
ban is – ugyanezért imádkoztak. Köszön-
jük a lelkipásztori munkatársaknak is a
segítséget.
Május végén az enyingi katolikus temetõ
megújult, az utakra kavics került, és a ke-
rítés festése is felfrissült. Köszönjük
azoknak a munkáját, akik részt vettek a
munkában, kavicsot terítettek, ill. kö-
szönjük a hetedikes és nyolcadikos hitta-
nosoknak, hogy lefestették a kerítést.
Mindezen munkákhoz az alapanyagokat
a Városunkért Közalapítvány pályázatá-
ból tudtuk beszerezni, az õ támogatásu-
kat is köszönjük.
Fõtisztelendõ Pék Lõrinc mezõkomáro-
mi plébános atyától, aki hosszú betegség
után 69 éves korában hunyt el május

28-án szentmise keretében vettünk bú-
csút a balatonalmádi-vörösberényi temp-
lomban paptársai és hívek kísértetében.
1990-tõl lett Lõrinc atya Mezõkomárom
plébánosa ellátva Lajoskomárom, Kö-
zépbogárd, Mezõszilas, Dég, Szabadhíd-
vég katolikus híveit. De az enyingiek is jól
ismerték, ezért is vettek részt nagy szám-
ban búcsútatásán egyházközségünk hívei
is.

Folytatás a következõ oldalon.
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Június nagy egyházi ünnepe, Úrnapja, Jé-
zus Testének és Vérének ünnepe. Kö-
szönjük mindazok segítségét, akik akár
munkájukkal, akár képek, virágok fel-
ajánlásával méltó körülményeket terem-
tettek az úrnapi körmenet megtartásá-
hoz.
Hittanosainkkal június 21. és 27. között
Szóládon táboroztunk. Köszönjük a ked-
ves híveknek, hogy imáikkal kísértek ben-
nünket. Az idei is, az elmúlt évekhez ha-
sonlóan, tematikus tábor volt. Különle-
ges egy hét volt, hiszen mindvégig ünne-
peltünk, a tábor ebben az esztendõben
ugyanis a nagy keresztény ünnepek ha-
gyományait vette sorra. Az elsõ nap a vá-
rakozás, a készülõdés, vagyis ádvent han-
gulatát idézte fel. A napok helyett órákra
osztott ádventi naptár tréfás feladatokat
rejtett, amelyek megoldásában lelkesen
vettek részt a gyerekek. A telet a papírga-
lacsinokból készített hógolyókkal vívott
csata varázsolta közénk. Következõ na-
pon a legszebb ünnepünk, karácsony idé-
zõdött meg az egymásnak készített aján-
dékok örömében, ill. a csapatba osztott
gyereket elõadásában, amelyben Jézus
születésének történetét adták elõ. Más-
nap ismét készülõdtünk, nagyböjtöt tar-
tottunk, s a gyerekek eljátszották a ke-
resztút egy-egy állomását. A következõ
napon egyfajta fordított húsvétot tartot-
tunk, most kivételesen a fiúk készítettek
ajándéktojásokat, és a lányok saját ma-
guk által fogalmazott versikékkel locsol-
ták meg a fiúkat. Az utolsó napon pün-
kösdöt tartottunk izgalmas vetélkedõk-
kel. A szeszélyes idõjárás ellenére remek
hangulatban zajlottak az események, a
rengeteg változatos játék mindenkit jó-
kedvre derített, s a hét végére az idõjárás
lehetõvé tette, hogy még a balatoni für-
dõzést se kelljen kihagyni a programból.
Egy mozgalmas hét után élményekben
gazdagon térhettünk haza. Köszönjük
Döbrõssy Tünde és Simon Anita hitokta-
tóknak az önzetlen munkáját, amellyel
megszervezték és vezették a tábort.
Július 26-án, a 10.30-kor kezdõdõ vasár-
napi szentmisében megemlékezünk Szent
Kristófról, az utazók védõszentjérõl,
imádkozunk a közlekedõkért és utazó-
kért, a szentmise után pedig megáldjuk a
templomkertben lévõ jármûveket. Aki
szeretné, hogy autója, kerékpárja, egyéb
jármûve megkapja ezt az áldást, az par-
koljon vele a templomkertbe.

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-tól 15 óráig

tart nyitva.

A KÖNYVTÁR HÍREI
A városi könyvtár tájékoztatja olvasóit,
hogy az év elsõ felében 190 db DVD-
filmmel gyarapodott dokumentumállo-
mánya. Jelenleg közel 800 filmbõl válo-
gathatnak az érdeklõdõk.

Néhány ajánlat a legutóbbi
beszerzésekbõl:

Mamma mia!

Az óriási sikert ara-
tott színdarab alap-
ján készült a musi-
cal, amelyben szen-
zációs sztárok (Me-
ryl Streep, Pierce
Brosnan stb.) keltik
életre az ABBA
legnagyobb
slágereit.
A húszéves Sophie
Sheridan szórakozott édesanyjával, Don-
nával egy kis görög szigeten él, ahol Don-
na a Villa Donna szállót vezeti. Sophie
rövidesen hozzámegy võlegényéhez,
Skyhoz, és szeretné, ha édesapja vezetné
az oltárhoz, azt azonban nem tudja, ki is
õ. Donna régi naplóját elolvasva a lány
arra a következtetésre jut, hogy három
férfi közül kell kiválasztania a megfele-
lõt. Meghívja hát Samet, Harryt és Billt is
az esküvõre anélkül, hogy anyjának bár-
mit is szólna. Hiába próbálja rejtegetni
õket, kiderül a titok, s akkor kezdõdik
csak a móka…

Twilight saga 1.: Alkonyat

„A Titanic óta nem készült ilyen nagy ívû
romantikus film.”
Bella Swan nem számít túl sok izgalomra,
amikor a hegyek közt megbúvó Forks vá-
roskába költözik, míg meg nem ismerke-
dik a titokzatos és jóképû Edward
Cullennel, aki sötét titkot rejteget – a fiú
ugyanis vámpír. A két világ és a két szív
találkozása komoly megpróbáltatás elé

állítja Edwardot:
nem csupán a ben-
ne tomboló ösztön-
nel, de a környéken
megjelenõ, Bellára
vadászó ellenséges
vámpírokkal is meg
kell küzdenie. A
Stephenie Meyer
világsikerû könyvé-
bõl készült film
sötéten varázslatos
módon meséli el egy tiltott szerelem
történetét.

High school musical 3.

A végzõsök (Troy,
Gabriella, Sharpay,
Chad, Ryan és
Taylor) az érettségi-
re készülnek. Ha-
marosan meg kell
válniuk a sok közös
emlék helyszínétõl,
az East High Gim-
náziumtól és a Vad-
macskák azt szeret-
nék, ha a búcsúra egész életükben emlé-
kezhetnének. Színpadra visznek egy fan-
tasztikus musicalt, amelyben az együtt
töltött évek felejthetetlen élményeirõl és
a jövõvel kapcsolatos reményeikrõl meg
félelmeikrõl énekelnek. A jövõ izgalmas
és ígéretes…, de szomorú is: Troy és
Gabriella más-más fõiskolára jelentke-
zett, vagyis fel kell készülniük a búcsú-
ra…

(A sorozat elõzõ részei is megvannak!)

A DVD-kölcsönzés feltételei
változatlanok:

* beiratkozási díj: 1500 Ft/félév; * kölcsö-
nözhetõ darabszám: alkalmanként max.
5; * kölcsönzési idõ: 3 nap; * késedelmi
díj: 100 Ft/nap/db.

„Muzsikáló kastélykert”
2009. augusztus 8., 20 óra

Tátrai Tibor és Szûcs Antal Gábor latin estje
Belépõ 1000 Ft

2009. augusztus 22., 20 óra

Leblanc Gyõzõ és Tóth Éva operett estje
Belépõ 500 Ft

Belépõjegyek vásárolhatók elõvételben a mûvelõdési házban.
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ÉVADZÁRÓ CSALÁDI

Batthyány-futás

Népszerû volt a lufihajtogatás

Nagyon finom volt

Készül az ebéd, az anyukák fõznek

Készülnek a festett maszkok
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NAP AZ ISKOLÁBAN

A kicsiknek nagyon tetszett az ugrálóvár Asztalitenisz

Finom
volt a fagyi

Sokan voltak a kézmûves foglalkozásokon is

Aerobic
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