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

Karácsonyi köszöntõKarácsonyi köszöntõ 20092009
Közeledik az év vége, karácsony havára fordult a naptár. Lassan elszenderül a határ is, a lelkekbe észrevét-
len a jól megmunkált, kikeletre váró vetemény nyugalma költözik. Egyre gyakrabban állunk meg ünnep köze-
ledtével napi teendõink közepette, gondolataink egyre-másra az eljövendõ ünnep és az elõttünk álló új esz-
tendõ felé szállnak.
A Karácsony, a Megváltó születésének két évezredes misztériuma megfoghatatlanul csodálatos ígéretet
rejt: jövõbe vetett töretlen bizalmat, ezen keresztül önmagunkba, munkákba vetett hitünket is. Ahogy múl-
nak az évek, amint szaporodik, sokasodik körülöttünk a család, úgy kerít hatalmába ilyenkor bennünket egy-
re erõsebben a nemzedékeket, emberi sorsokat egybeforrasztó szeretet.
Egyre többet emlékezem én is ilyenkor. Szemem elé szöknek a régi karácsonyok, egyszervolt havas, titokza-
tos csendbe fulladt téli esték. Rég ellobbant gyertyák, gyantaillatú boldog percek, a gyermekkor megilletõ-
dött csodavárása. Sajátságos napok, hetek ezek, az adventi idõszak vidám, ám mégis komoly készülõdésével,
a rokoni, baráti szálak számbavételével. Így van ez jól, hiszen karácsonyi emlékeink mind hozzájuk kötnek
bennünket: a számunkra kedves szinte nélkülözhetetlen emberek, rokonok, barátok sorához.
Induljunk hát most is el, szedegessük fel ezeket a szálakat. Talán még soha nem volt ennyire fontos a csalá-
dok, az igaz barátságok megtartó ereje, mint napjainkban. Szeretném, ha az ünnep hangulata mindannyiunk
közös, nagy családját, Enying városát is megérintené. Kemény dolgos évet hagyunk magunk mögött eredmé-
nyekkel és kudarcokkal, melynek nagy része mindannyiunkat érint.
Most a küzdelmek, a megszorítások, a lemondások idõszakában hihetetlenül nagy az összefogás a kölcsönös
segítségadás, a megértés, a bíztatás, az egymás iránti bizalom jelentõsége. Hálás vagyok, hogy mindezt év-
rõl-évre megkaphattam Önöktõl. Szélesítsük e nagyszerû emberi értékeinket minél nagyobb körben. Hassa
át településünk apraja nagyjának gondolatát és cselekedetét a mindeneket betöltõ szeretet.
Ezen gondolatok jegyében kívánok most Enying város valamennyi lakójának Áldott Békés Karácsonyt és
eredményekben gazdag Boldog Újesztendõt.

Tóth Dezsõ polgármester

Bernáth William:Bernáth William:

KarácsonyKarácsony
Hó nem szitál. Az ég derûs.
Csupán az este hûs.
A szív örül: Jézusra vár.
A lélek: fénysugár.
Havatlan pusztán mély a csend
egy csillag megjelent.
Az arcokra kíváncsiság
mély áhitata szállt.
Idézve látom múltamat…
a gyémántos havat.
S míg lelkem Jézust keresi:
szívem békével van teli.
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Október 23-i megemlékezésOktóber 23-i megemlékezés
A hagyományokhoz híven idén is a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium
és Általános Iskola tanulói adtak elõ ünnepi mûsort az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc évfordulója alkalmából.
Október 22-én az iskola tanulói tekinthették meg az igen színvonalas elõ-
adást; 10 órai kezdettel a gimnázium, 11 órai kezdettel pedig az általános
iskola felsõ tagozatos diákjai nézték meg társaik alakítását.
A mûsor, mely egy színdarab volt visszaemlékezésekre építve, elkészíté-
séért és a már-már színészi tehetséget sem nélkülözõ elõadás módjáért
köszönet illeti az itt tanító kollegákat, Devecseriné Pelentai Csillát, Nagy
Andrást és Száraz Lászlót és nem utolsó sorban a tanulókat.
A városi ünnepségen is elõadták tanulóink a színdarabot, mely osztatlan
sikert aratott a nézõk körében, s melyet vastapssal jutalmaztak.
Résztvevõ diákjaink:
Boda Mátyás, Szabó Piroska Bianka, Nagy Magdolna, Tringli Alexand-
ra, Szokolai György, Karbi Zsombor Benjamin, Keresztes Roxána Eve-
lin, Vacsora Dorina, Dombi Szimóna, Kovács Dávid Csaba, Kalmár
István, Csajági Vanessza Judit, Hlinka Bernadett Sára, Gere Alexandra,
Maron Anikó, Rafael Norbert, Lázár Edina, Illés Szilvia.

Kistérségi vetélkedõKistérségi vetélkedõ
Idén immár hatodik alkalommal került megrendezésre a Her-
ceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola szervezé-
sében a kistérségi tanulmányi verseny.
2009. november 3-án 13.00 órai kezdettel került megrendezésre
a „Minden, ami érdekes” címet viselõ vetélkedõ a gimnázium
épületében. A vetélkedõre a régió 6. és 8. osztályos tanulóinak a
jelentkezését vártuk.
A vetélkedõ egy kicsit eltérõ volt a megszokottól, hiszen most
nem lexikális tudásukról kellett számot adni-
uk a versenyzõknek, hanem játékos felada-
tokban kellett bizonyítaniuk sokoldalú tájé-
kozottságukat.
A vetélkedõre 9 csapat adta be nevezését a
térség iskolái közül; képviselte magát Kis-
láng, Polgárdi, Balatonszabadi, Balatonvi-
lágos, Lajoskomárom és Enying. Mindegyik
iskola csapatát 6 fõ alkotta: három 6. osztá-
lyos és három 8. osztályos tanuló.
A délután folyamán mindegyik csapatnak 9
állomáson kellett megmutatnia rátermettsé-
gét és kreativitását. Mindegyik állomáson
más-más kihívással találták szembe magukat
a diákok. A kísérletezéstõl, a nyelvi hallott
szövegértésen át, az activity-ig és az ügyessé-
get igénylõ játékos sport feladatokig külön-
bözõ feladatokat kellett megoldaniuk a ver-
senyzõknek.
A gyõzteseknek a könyvjutalmakat Bedi Andrea igazgató nõ és
Lipták Rita a Mezõföldi Kistérségi Iroda Irodavezetõje adták

át. Az elsõ helyezést Balatonvilágos „ Õrült tudódok” nevû csa-
pata érte el, második lett Balatonszabadi „Tudás angyalai”
csapata, harmadik pedig Enying „Tinódi” csapata.

„„MeséMesék a bõk a bõröröndbõndbõl”l” õõszi turnészi turné –– 20092009
A Német Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége támogatásával

Az 1983-ban alakult Magyarországi Német Színház „Mesék a bõröndbõl” sorozat idei
darabját, a Grimm testvérek Csizmás kandúr/Der gestiefelte Kater címû meséjét Lotz
Katalin mûvésznõ adta elõ iskolánkban kisdiákjaink nagy örömére.

A meséhez kapcsolódóan a színház munkájával is megismerkedtek a gyerekek. Frank
Ildikó igazgatónõ interaktív elõadást tartott az alsós tanulók bevonásával arról, ho-
gyan jön létre egy-egy elõadás, hogyan folyik a darabok betanítása.

Reméljük, hogy gyermekeink ezáltal is nagyobb kedvet kaptak a színházlátogatáshoz,
a mesék, az irodalom világának megismeréséhez.
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SZENNYVÍZTISZTÍTÁS ÉS -ELVEZETÉS

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igaz-
gatósága élve a Támogatási Szerzõdés Általános Szerzõdési
Feltételek 9.2.2. pontjának g) és i) pontjában meghatározott jo-
gával elállt Enying Város Önkormányzatával, mint kedvezmé-
nyezettel 2008. december 16. napján megkötött támogatási
szerzõdéstõl. A képviselõ-testület a pályázat sikeres lebonyolí-
tásához a szükséges döntéseket meghozta, azok végrehajtására
a szervezeteket megbízta, ezért a döntés ellen Enying Város
Önkormányzata panasszal élt. A képviselõ-testület minden kö-
vet megmozgatott, hogy a döntést megváltoztassák, azonban a
közremûködõ szervezet a panaszt elutasította, így a döntést
egyedül bírósági úton lehet megtámadni. Tekintettel azonban
arra, hogy hamarosan új, egyfordulós pályázat kiírására kerül
sor, melyen az önkormányzat újra élni kíván a pályázat benyúj-
tásának lehetõségével, és nem kívánja rontani esélyeit annak el-
bírálásában, a testület nem támogatja az ügy bírói útra terelé-
sét. A szennyvízberuházás megvalósulása érdekében a jövõben
arra kíván energiát fordítani, hogy a pályázathoz szükséges do-
kumentációk elkészítéséhez valóban az arra alkalmas, megfele-
lõ referenciákkal rendelkezõ, és a vállalt feladatot ténylegesen,
magas színvonalon elvégzõ vállalkozásokat válassza ki. Az
újonnan kiírásra kerülõ pályázathoz elengedhetetlenül szüksé-
ges a víziközmû társulat mielõbbi megalakítása, melyhez to-
vábbra is kérjük a lakosság türelmét és segítõ közremûködését.

PÉNZÜGYI TÁRGYÚ DÖNTÉSEK

A képviselõ-testület jóváhagyta a 2009. évi költségvetés III. ne-
gyedéves teljesítésérõl készült beszámolót 862.121 eFt bevétel-
lel és 838.472 eFt kiadással. Több módosító javaslat elfogadását
követõen szintén elfogadásra került az önkormányzat 2010. évi
költségvetési koncepciója, melyet majd a költségvetés-tervezet
több fordulós vitája követ. A koncepcióban szerepel a Szirom-
bontogató Óvoda pályázata is, mely 11 millió Ft önrészt igényel.
A képviselõ-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy meg-
határozott kiadásokhoz folyószámlahitelt vegyen igénybe a pol-
gármesteri hatáskörben igénybe vehetõ 75 millió Ft-os folyó-
számla hitelkereten felül.
Egyes intézmények költségvetésében elõirányzat-átcsoportosí-
tásra került sor többek között az intézményi konyhák, étkezõk
felújítási költségeinek biztosítása érdekében, illetve technikai
jelleggel.
A képviselõ-testület 2009. november 30. napjától 1 fõvel meg-
emelte a polgármesteri hivatal létszámát.

ÉTKEZÉSI DÍJAK BESZEDÉSE

2010. január 1. napjától az önkormányzati étkezési díjak besze-
dését számítógépes szoftver használatával kívánja megoldani.
A díjbefizetés változatlan módon történik majd, a szolgáltatást
igénybe vevõk azonban az eddig megszokott nyugta helyett
számlát kapnak majd. A rendszer mûködtetéséhez szükséges
számítógép-konfigurációhoz, valamint a program beszerzésé-
hez 330.250,- Ft-ot biztosított a testület.

MULTIFUNKCIONÁLIS MUNKAGÉP

Az önkormányzat évek óta sikertelenül pályázott Enying Város
Szolgáltató Intézménye használatában lévõ rendkívül rossz ál-
lapotú földmunkagép cseréje érdekében. Tekintettel arra, hogy
az utak, árkok karbantartásához elengedhetetlenül szükséges
egy használható munkagép rendelkezésre állása, a testület az
intézményvezetõ és a pénzügyi bizottság elõterjesztésére úgy
döntött, hogy multifunkcionális rakodógép beszerzéséhez lí-

zingszerzõdést köt, mely négy éven keresztül 1.500.000,- Ft-tal
terheli a város költségvetését.

ENYING VÁROS BEMUTATÁSA

Az oktatási, kulturális és sportbizottság javaslatára a képvise-
lõ-testült úgy döntött, hogy élni kíván a Fejér Megyei Hírlap te-
lepülés bemutatására irányuló ajánlatával. A megjelenés köl-
téségét, 50.000,- Ft+áfa a Vas Gereben Mûvelõdési Ház és
Könyvtár biztosítja költségvetésébõl.

VÁROSI BÖLCSÕDE

Augusztus hónapban döntött a képviselõ-testület a Városi Böl-
csõde „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátá-
sok infrastrukturális fejlesztése” c. pályázata benyújtásának tá-
mogatásáról. Akkor a biztosított önrész mértékét legfeljebb 4
millió Ft-ban határozta meg a testület. A tervezõi költségbecs-
lés és a pályázatban foglaltak alapján azonban a beruházás költ-
ségvetésének módosítására volt szükség, így a felújítás megva-
lósulásához maximum 8 millió Ft önrészt biztosít az önkor-
mányzat.

2010. ÉVI DÍJAK

A településfejlesztési és környezetvédelmi bizottság saját ha-
táskörben, illetve a bizottság javaslatára a testület az alábbi díj-
emelésekrõl döntött.
Az önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiségek bérleti
díját (garázsok kivételével) 2010. január 1-jétõl egységesen 5
%-kal megemeli. A bérleti díj nettó összeg, melyet a mindenko-
ri áfa terhel.
Az önkormányzati tulajdonú garázsok bérleti díját 2010. évben
egységesen 4.190,- Ft+áfa/hó összegben állapítja meg.
Az önkormányzati haszonbérletek vonatkozásában 2010. év-
ben az alábbi díjtételeket alkalmazza:

Külterületi 3000 m2 terület alatti
ingatlanok esetében: 2,541, Ft/m2/év
Külterületi 3000 m2 terület feletti
ingatlanok esetében: 3,33,- Ft/m2/év
Zártkerti ingatlanok esetében: 2,541,- Ft/m2/év
Belterületi ingatlanok esetében: 3,176,- Ft/m2/év
Felépítménnyel rendelkezõ
önkormányzati földterületek esetén: 318,- Ft/m2/év

Az önkormányzat tulajdonában lévõ külterületi, gyep mûvelési
ágú ingatlanok haszonbérletére vonatkozóan 2010. évben
1,905,- Ft/m2 díjtételt állapít meg.

KÖZÉRDEKÛ MUNKAVÉGZÉS

A képviselõ-testület felkérésére a polgármesteri hivatal kidol-
gozta a közérdekû munkavégzés enyingi bevezetésének lehet-
séges feltételeit, és a testület úgy döntött, hogy a 2010. évi költ-
ségvetésben biztosítja a közérdekû munka 2010. január 1. nap-
jától történõ biztosításához szükséges költségeket.

ÖNKORMÁNYZAT
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Az Enyingi Római Katolikus
Egyházközség hírei

Ádvent
„Ismét elérkezett hozzánk az „Úr-várás”
szent ideje. Elõttünk az adventi koszorú, és
a négy hét alatt sorjában gyújtjuk a gyer-
tyákat, a megemlékezés és kegyelmi fény fo-
kozódó világosságának jelképét. Minden
advent visszatekint a múltba, hogy felidézze
a Krisztus-várás idõszakát. Benne egyre fo-
kozódó fénnyel világít a Gondviselõ Isten
mérhetetlen szeretete, mellyel készítgette
Szent Fia eljövetelét. A gyertya meggyújtott
fénye világít és figyelmeztet: Isten örök sze-
retettel szeret minket. Szeretete abból lett
nyilvánvaló, hogy Egyszülött Fiát küldte el
nekünk. A fény azonban nemcsak jel, ha-
nem hívogat is minket, mert ahol fény van,
ott ver gyökeret az élet. Aktív felkészülést
kíván ennek az évnek az adventje. A jelen
komoly és kemény idõszakából a remény
biztonságával kell felkészülnünk, és máso-
kat is felkészítenünk arra, hogy Urunk és
Üdvözítõnk ismét el fog jönni, nagy hata-
lommal és dicsõséggel. Amikor tehát meg-
gyújtjuk a gyertyát, a remény tüzét is lángra
akarjuk lobbantani, hogy a remény emberei
lehessünk a környezetünkben.” (Hanko-
vszky Miklós)
November 28-án, szombaton délelõtt 10
órától kinyitotta kapuit a püspöki palota.
Az adventi udvar idén is számos rendez-
vénnyel, jótékonysági és kézmûves vásár-
ral, adventi mûsorokkal várja a betérõket
a püspöki palota kertjébe minden hétvé-
gén és advent utolsó hetében minden
nap. Délelõtt 10 órától gyerekprogra-
mokkal, ajándékkészítõ versennyel, és 11
órától gyermekmûsorokkal várják a ki-
sebbeket. Az ünnepélyes püspöki meg-

nyitó és gyertyagyújtás délután 4 órakor
kezdõdik. Ha valaki szép és maradandó
ajándékot szeretne adni karácsonykor,
érdemes körülnéznie a kézmûvesek által
készített ajándéktárgyak között. Az ud-
var meghitt csendjével, a színvonalas
ajándéktárgyakkal, az igényes mûsorok-
kal és a közös imával segítséget tud nyúj-
tani a betérõknek a karácsony örömteli és
békés megünnepléséhez.
Enyingen ádventben keddenként reggel
6 órakor hajnali, roráte szentmisét tar-
tunk. A szombati szentmise az ádventi
gyertyagyújtással kezdõdik.
Szent Erzsébet napjához kapcsolódóan
jótékonysági koncert volt az enyingi ró-
mai katolikus templomban november
28-án, szombaton 17 órakor. Ambrus Or-
solya, Szente Melinda és Takács Tamás a
Pécsi Tudományegyetem Mûvészeti Ka-
rának növendékei, illetve Kovács Márton
a Hermann László Zeneiskola és Zene-
mûvészeti Szakközépiskola növendéke
nyûgözte le tehetségével a szép számban
megjelent hallgatóságot. A gondosan
összeválogatott komolyzenei mûvek mel-
lett a magyar költészet kiemelkedõ alko-
tóitól választott versek is elhangzottak
színesítve az estét. A felajánlott adomá-
nyokból az egyházközség karitászcso-
portja ádventben élelmiszercsomagokat
oszt a rászoruló családoknak. A koncert-
hez kapcsolódóan gyújtottuk meg temp-
lomunkban az ádventi koszorú elsõ gyer-
tyáját.
Az enyingi római katolikus temetõnél
levõ árkot hosszú ideje a város lakossága
szemételhelyezésre használja, s ezzel
méltatlan körülményeket teremt a teme-

tõ területén. Közelmúltban a városi pol-
gárõrség akciót szervezett a terület meg-
tisztításáért. Köszönjük munkájukat! A
városgondnoksággal közösen igyekszünk
a területet rendbe tenni. Kérjük a lakos-
ságot, hogy ne a temetõbe vigye a szeme-
tet. Gyakran fogunk ellenõrzést tartani,
fényképet készítünk a szemétszállítókról,
és minden alkalommal feljelentést te-
szünk. Kérjük a lakosság jó szándékát,
hogy méltó körülményeket teremtsünk
családtagjaink sírkertjénél.

Tervezett liturgiák
karácsonykor

December 24. (Szenteste)
15.00 Enyingi templomban pásztorjáték
17.00 Balatonbozsoki templomban

szentmise
24.00 Enyingi templomban szentmise
December 25. (Karácsony napja)
8.00 Balatonbozsoki templomban

igeliturgia
10.30 Enyingi templomban szentmise
December 26. (Karácsony másnapja)
10.30 Enyingi templomban szentmise

A plébániahivatal
elérhetõségei:

(06-22) 372-111 (üzenetrögzítõ és fax),
(06-30) 699-01-93 (Németh Györgyi iro-
dai munkatárs),
(06-30) 628-16-11 (Dózsa István plébá-
nos),
dozsaistvan@gmail.com (e-mail)
Az enyingi plébániai hivatal munkanap-
okon 8-tól 15 óráig tart nyitva.

Végtelen

Kutatom lényed,
keresem az arcod,
formálom emberarcúvá
a mindenséget.
Fogódznék, karom
Feléd réved,
Benned a végtelen
titok egyszerûsége.
Kiáltanék, látom
hatalmas kezed,
titkaid egyikét a
mentõ kegyelmet.
Engedd kérni,
hogy megérteni
éljek, elém tárt
végtelenséged.

Sz. Gy. I.

Tisztelt Olvasók!
Magam és tagságom nevében szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét,
akik jótékonysági rendezvényünkön részt vettek és támogatták.

A rendezvény bevételével az enyingi mentõállomás felszereltségét bõvítettük. Az
ezzel kapcsolatos bõvebb információkat a következõ lapszámban közzé tesszük.

Áldott, békés karácsonyt és örömökben gazdag új esztendõt kívánok.

„Csillagokkal táncol a Hold, Fenn a végtelen határán

Hol Isten egymaga dalol, És minden új égi hangra

Világ születik valahol.”

Tisztelettel: Bagi Imréné klubvezetõ
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Az enyingi és balatonbozsoki
reformátusok hírei

Karácsony ünnepe arra a szeretetre irányítja a figyelmünket, amit Isten kínál fel Jézus által nekünk, ami „nagy,
teljes, soha el nem fogyó. Hiszen erre van a legnagyobb szükségünk, ezt igényeljük állandóan és mélyen, hogy szeressenek.
Mit ér az élet, mit ér az ember, ha nem szeretik? Milyen jó volna, ha egyszer nem kifogásolnának, gáncsoskodnának, ha-
nem megértenének, szeretnének. Mennyivel könnyebb jobbnak lenni, ha szeretnek. Nem bánja az ember a kudarcokat,
nehézségeket, csak szeressék. Szívesen hoz áldozatot, nehezet is, gyötrelmeset is. Zokszó nélkül mond búcsút fiatalságá-
nak, erejének. Bármit inkább, csak ne legyen gazdátlan, csak ne kelljen kivetettként, kitaszítottként élni.”

(Achs Károly, ref. lelkész)

Cipõsdoboz-akció
Szeretettel és december 15-ig várjuk a cipõsdobozba rejtett, be-
csomagolt ajándékokat – részleteket a kábel tv-n és templo-
munk valamint iskolánk hirdetõtábláján talál.

Nágocsi Református
Anya- és Csecsemõotthon lakói

részére frissen mosott csecsemõ- és gyerekruhát, tartós élelmi-
szert és pénzadományokat gyûjtünk ebben a hónapban. Elõre is
köszönjük a rászoruló, ideiglenesen otthon nélkül maradó
édesanyák és gyermekeik megsegítését.

Zenés családi istentisztelet
november 29-én, vasárnap várta a gyülekezethez és iskolánk-
hoz kötõdõ enyingieket. Az istentiszteleten Bálint Gyõzõ,
Demény István, Nagy Imola és Teleki Miklós tanítványai emel-
ték advent elsõ vasárnapjának fényét muzsikájukkal és énekük-
kel. (Fényképeket gyülekezetünk honlapján találhat:
www.refenying.extra.hu.)

A ravatalozó rendbetételére
eddig érkezett adományokat – a figyelmes Olvasó ezen biztos
jót kuncogott – az Enyingi Hírmondó novemberi számában sej-
telmesen csak három x-szel jelöltük, ezért hogy ezt a csorbát ki-
köszörüljük, most szeretnénk konkrét számot is írni: november
29-éig 40 720 Ft összegben érkezett felajánlás. Adományaikat a
vasárnapi istentiszteletet követõen, vagy hétköznap a reformá-
tus iskolában tudjuk fogadni. A gyülekezet nevében köszönjük
szépen az eddigi és ezt követõen érkezõ felajánlásokat.

Ünnepi és rendes istentiszteletek
december 24. szenteste
17.00 óra: gyermekek karácsonyi mûsora a nagytemplomban
december 25. karácsony elsõ napján:
10.30: úrvacsorás istentisztelet a nagytemplomban
14.00: úrvacsorás istentisztelet a régi idõsek otthonában
15.00: úrvacsorás istentisztelet az új idõsek otthonában
16.00: úrvacsorás istentisztelet a balatonbozsoki római katoli-
kus templomban
december 26. karácsony második napján
10.30: úrvacsorás istentisztelet a nagytemplomban
december 27. vasárnap
délelõtti istentisztelet 10.30-kor a kistemplomban
délutáni istentisztelet 14.00-kor a régi idõsek otthonában
délutáni istentisztelet 15.00-kor az új idõsek otthonában
december 31. (csütörtök):

17.00 órakor óévi hálaadó istentisztelet a kistemplomban

január 1. péntek

10.30: újévi istentisztelet a kistemplomban

január 3. vasárnap

délelõtti istentisztelet 10.30-kor a kistemplomban

délutáni istentisztelet 14.00-kor a régi idõsek otthonában

délutáni istentisztelet 15.00-kor az új idõsek otthonában

délutáni istentisztelet 16.00-kor Balatonbozsokon

Figyelem!!! Balatonbozsokon a korábbi 15 óra helyett 16 óra-
kor tartjuk hónap elsõ vasárnapján az istentiszteleteket.

Adategyeztetés

céljából kártyákat helyeztünk el a templomban, hogy a régi
adatbázisunkat frissíthessük. Tisztelettel kérjük a balatonbo-
zsoki és enyingi reformátusokat, hogy jöjjenek, vegyenek, és
töltsenek. A temetõi nyilvántartást is szeretnénk naprakésszé
tenni, ezért ez ügyben is várjuk Önöket a lelkészi hivatalban,
vagy iskolánk irodájában.

Egyházfenntartói járulékok

befizetésére még mindig van módunk, a gyülekezetünknek pe-
dig szüksége. Csekket a lelkészi hivatalban, vagy iskolánk tit-
kárságán kérhet. Készpénzben a Tinódi titkárságán tud befizet-
ni, banki átutalás esetén a számlaszámunk: OTP:
11736075-26692995. Az év végi kiadások enyhítésére egyre töb-
ben kötnek gyülekezetünkben a számlavezetõ bankkal megbí-
zási szerzõdést, így õk havi részletben rendezik a járulék befize-
tését (havonta a 400-1 000 Ft egyáltalán nem megterhelõ). Ez a
lehetõség a legegyszerûbb és legkevésbé pénztárcánkba vágó
módja a fenntartói járulék rendezésének. Köszönjük szépen az
eddig és az ezt követõen beérkezõ járulékokat.

A lelkészi hivatal elérhetõségei:

telefon: 372-019

lelkész telefonszáma: 30/459-64-45

elektronikus levélcíme: ivan.geza@gmail.com

üzenet a Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola irodáján
is hagyható

Dicsõség a magasságban Istennek, és békesség a földön az em-
bernek!

Iván Géza református lelkész
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EMLÉKHELYET AVATTUNK
A római katolikus temetõ bejárata mel-
letti emlékmû kerítésén kerámiatábla
hirdeti:

HÕSÖK KERTJE
2009

– EVSZHÕE –
Az Enyingi Városvédõ, -Szépítõ és Ha-
gyományõrzõ Egyesület legújabb érték-
megõrzõ lépésének eredménye ez a sír-
kert.
Világháborús hõsök sírkövei sorakoznak
itt, végre méltó környezetben. Hosszú év-
tizedekig a temetõ bozótos, szemetes te-
rületek szétszórva, elfelejtve, gondozat-
lanul hevertek. Innen kimentve, össze-
gyûjtve lerakták a kápolna elé. Szánalma-
san lepusztult állapotban vártak további
sorsukra. Sokan és sokszor elmentünk
mellettük, szánakoztunk, sajnálkoztunk,
de egyéb nem történt. Horváth Elemér
volt az, aki nem tudta ezt tovább nézni. Õ
egyesületünk legaktívabb tagja, aki nem
csak észreveszi a tennivalókat, de rögtön
akcióba lép, szervez, támogatókat keres,
és megszállottan dolgozik egészségét sem
kímélve. Nem tûri a tétlenséget.
Így volt ez most is. Augusztus óta napjait,
idejét, energiáját, eszközeit ennek a cél-

nak szentelte. Közben támogatókat, segí-
tõket keresett és talált. Nemcsak egyesü-
leti tagokat, ha nem jóérzésû, kegyelet-
tisztelõ enyingieket is, akik szívesen tesz-
nek lakóhelyükért. Mert szerencsére
ilyenek is vannak.
Napi kapcsolatban voltunk, szerveztünk,
dolgoztunk. Kemény de nagyon szép
munka volt.
Az avatás meghatóan szép, bensõséges
hangulatban zajlott 2009. október 19-én,
melyrõl a Városi TV összefoglalót készí-
tett.
A Himnusz után Kató Balázs, egyesüle-
tünk vezetõségi tagja tájékoztatta a jelen-
lévõket a történtekrõl. Ezt követõen
Horváth Elemér köszönetet mondott
azoknak, akik támogatták, segítették ezt
a kezdeményezést az alábbiak szerint:
Készpénz adományok: Dr. Lelkes Ákos,
Nyikos István, Tóth Gyuláné Eszter,
Suszter Mariann, Petrics József, Barát-
ság Nyugdíjasklub, egy névtelenséget ké-
rõ. Összesen: 34.200 Ft.
(Az adományokból összegyûlt összegbõl
részletes elszámolás olvasható a Városi
TV képújságában.)
Tárgyi adományok: Barabits Elemér, ti-
szafák, gyepszõnyeg, talajtakaró növé-
nyek, virágok. Névtelenséget kérõ: I. vi-

lágháborús plakett. Gál Balázs: fake-
reszt. Trummer István: fuvar. Kató Ba-
lázs: névtábla. Viplak Tibor: zászló.
A munkában résztvevõk: Megyeri Sán-
dorné, Mátyás Gáborné, Killer Róbert,
Holeszka László, Nyikos István, Enying
Város Szolgáltató Intézménye, az Alsó-
tekeresi Faiskola dolgozói.
Tóth Dezsõ polgármester elismerõ, kö-
szönõ szavai után Iván Géza református
lelkész és Dózsa István esperes megál-
dották az emlékhelyet.
Az avatást a Il Silencio zárta, melyet a ze-
neiskola két trombitás növendéke, Sáf-
rány Anikó és Gere Alexandra – Demény
István tanítványai – játszottak el.
Bízzunk abban, hogy új létesítményünket
méltó tisztelet övezi majd, és senkinek
nem jut eszébe tönkretenni, meggyalázni
a háború áldozatainak emlékét.
Örömmel tapasztaljuk, hogy egyesüle-
tünk törekvéseire, munkájára és eredmé-
nyeire egyre többen figyelnek föl, és jelét
adják érdeklõdésüknek. Létszámunk új
tagokkal bõvült. Várjuk továbbra is azok
jelentkezését, akik közénk tartozva szíve-
sen vállalnának részt lakóhelyünk értéke-
inek megõrzésében! Többen többre le-
szünk képesek.

Mátyás Gáborné

A magyarságnak újra kell értékelnie
önmagát és önmagára kell találnia.

Akkor majd a múlthoz hasonlóan mások
igyekeznek felzárkózni ahhoz a kivételes
tudáshoz, melyet mi képviselünk.
Zrínyi Miklós: „A magyar, ha mástól vár
segítséget, elpusztul!”
József Attila: „Adj magyarságot a ma-
gyarnak!”
Gróf Széchenyi István: „Minden nemzet-
nek olyan kormánya van, minõt érdemel.
Ha valami oknál fogva ostoba, vagy ko-
misz emberek ülnek egy bölcs és becsüle-
tes nép nyakára, akkor a nép azokat a si-
lány fickókat minél hamarabb pokol fe-
nekére küldi. De, ha egy hitvány kormány

huzamosan megmarad a helyén, akkor
bizonyos, hogy a nemzetben van hiba.
Akkor a nemzet aljas, vagy mûveletlen.”
Viktor Hugo: „Magyarország a hõsök
nemzete. Magyarország az a hõsiesség
megtestesülése.”
A nepáli papok: 2005–ben kijelentették,
hogy mindennap imádkoztak a Földért.
Most vajúdik a Föld és a Kárpát-meden-
cében szüli a jövõt.”
A nepáli Fehér Királyi Kolostor vezetõje
magyarországi tartózkodása idején így
szólt a magyarokhoz: „Önök, magyarok
elképzelni sem tudják, milyen büszkék le-
hetnek nemzetükre, magyarságukra. MI
biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lel-
ki és spirituális megújhodása az Önök or-
szágából fog elindulni. A világ szívcsak-
rája az Önök országában, a Pilisben talál-
ható.
Ez a spirituális megújhodás már megin-
dult Önöknél!”
Dalai Láma üzenete a magyarokhoz: A
XIV. Dalai Lámával Izing Róbert és
Janzsó Viktór 2006. 10. 11-én készítettek
interjút.” Magyarok! Bár népük nagy
múltra tekint vissza, a szabadság és a de-
mokrácia terén még fiatalnak számíta-
nak. A lehetõség mindazon által eljött az
Önök számára, hogy kibontakoztassák
képességeiket és megmutassák a világ-
nak szellemüket, kezdeményezõ képes-
ségüket. Ehhez azonban az önbizalom el-
engedhetetlen. Éppen ezért akármilyen

nehéz is, bármilyen akadállyal, nehézség-
gel néznek szemben nem szabad, hogy el-
veszítsék a reményt és az elhivatottságu-
kat. Bizakodónak kell maradniuk! Egy ti-
beti mondás úgy tartja: 9 kudarc 9 próbál-
kozást jelent. Biztos vagyok abban, hogy
egy ilyen nagy múltú nemzet fényes jövõ
elõtt áll. Kérem, dolgozzanak továbbra is
keményen és távlatokban gondolkodja-
nak! Tartsák szem elõtt azokat a nemes
célokat, amelyek a közös érdekeket szol-
gálják. Az ember sokszor – és ez a politi-
kusokra különösen igaz – elvesznek az
apró részletekben. Ez nem helyes. Gon-
doljanak távlatokban! Ez az én taná-
csom.
Köszönöm.”
Bízzunk magunkban és abban, hogy
„megtáltosodni” kizárólag táltos nemzet
tud. Táltos nemzetrõl pedig csak a ma-
gyarság beszélhet. Merjünk végre nagyok
lenni, büszke fõvel õseink kitaposott útját
járni!
Lelkiségünkkel, hitünkkel, igaz magyar-
ságunkkal feltámadni! „Aki kér, annak
adatik, aki zörget, annak megnyittatik,
aki keres, az talál!” Itt az ideje a fölébre-
désnek!!!
A mi fajtánk sosem adja fel imádkozzunk
dr. Papp Lajos szívsebész szavaival, vagy
csak annyit mondjunk, mint a bajban:
„Istenem Segíts!”

Nagy István gyûjtése

LAPSZEMLE
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A Vas Gereben Mûvelõdési Ház és Könyvtár híreiA Vas Gereben Mûvelõdési Ház és Könyvtár hírei
Mûvelõdési házMûvelõdési ház

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

Programelõzetes:Programelõzetes:

2009. december 29-én: ROCKKARÁCSONY2009. december 29-én: ROCKKARÁCSONY
Fellép a Tûzvonal. Belépõ: 500 Ft.Fellép a Tûzvonal. Belépõ: 500 Ft.

„Könyvtárak összefogása a társadalomért” –„Könyvtárak összefogása a társadalomért” –
Országos nagyi könyvtári napokOrszágos nagyi könyvtári napok

Krónika 2.Krónika 2.

A városi könyvtár 2009-ben is több programmal kapcsolódott
az országos nagyi könyvtári napok rendezvénysorozathoz. A
hét eseményeirõl szóló beszámoló elsõ részét a Hírmondó no-
vemberi számában közöltük, most a hét második felében lezaj-
lott eseményekrõl adunk hírt.

Október 8.: Hogyan éljünk idõs korban?
Az elõadás keretében az érdeklõdõk életvezetési tanácsokat
kaphattak Vadas Pálnétól, az Életet az Éveknek Nyugdíjas-
klubok Szövetség Fejér Megyei Szervezete Egészségügyi és
Szociális Bizottsága elnökétõl. A hasznos ismeretek meghallga-
tása után kötetlen beszélgetés alakult ki, mely során lehetõség
nyílt aktuális kérdések megfogalmazására, majd azok megvála-
szolására is. Végezetül Baginé Marika néni lepte meg a társasá-
got frissen sült „tökös tócsival”, emellett az elõzõ napi „süti
csata” maradékából is szemezgethettek az édes szájúak.

Október 9.: „Így írunk mi”
Az enyingi nyugdíjasok irodalmi alkotásaiból tartott felolvasó
est megerõsített bennünket abban a korábbi elgondolásunk-
ban, hogy érdemes lenne egy kisebb antológiát szerkeszteni
mind a korábban összegyûjtött (helyismereti gyûjteményünk-
ben õrzött) alkotásokból, mind a felolvasó esten elhangzottak-
ból. Elhatározásunkat szeretnénk mielõbb megvalósítani, hogy
minden enyingi megismerkedhessen a köztünk élõ irodalmá-
rokkal és alkotásaikkal.

Október 11.: Könyves vasárnap
Ezen a napon mind a felnõtt, mind a gyermekkönyvtár nyitva
tartott 8 órától 12 óráig. A szokásos szolgáltatások mellett kü-
lönféle programok várták az érdeklõdõket. 9 órától nagyik me-
séltek unokáknak és unokák meséltek nagyiknak, még egy déd-
nagymama is eljött közénk. A résztvevõk sok érdekes és tanul-
ságos mesével ajándékozták meg egymást. A mesélõk egyénisé-
gének sokféleségét tükrözte a választott mesék sokfélesége:
hallhattunk szomorú és tréfás történeteket, állat- és tündérme-
séket, népmeséket és mûmeséket, régmúlt idõkben történteket
és napjainkban játszódókat.
Fél tizenegytõl szópárbaj zajlott felsõ tagozatosok részvételé-
vel. A feladatsort a diákok meglévõ nyelvi ismereteire alapozva,
játékos formába öntve állítottuk össze, a megoldásban inkább a
gyorsaság és a leleményesség jelentett elõnyt. A versenyzõket
két kategóriában értékeltük:

5-6. osztályosok: 1. Kocsis Ágnes, 2. Horváth Dorina, 3. Kiss
Viktória. Valamennyien a Tinódi iskola tanulói.
7-8. osztályosok: 1. Karbi Zsombor, 2. Komáromi Vivien, a
Herceg Batthyány Fülöp Iskola tanulói; 3. Sándorovics Fanni.
A Tinódi Iskola tanulója.
Gratulálunk a helyezetteknek!

Minden kedves láMinden kedves látogatótogatónknak,nknak,
olvasóolvasónknak bénknak békékés, boldog karás, boldog karácsonyi ücsonyi ünnepeket énnepeket éss
sikerekben gazdag, ösikerekben gazdag, örörömteli úmteli új esztendõj esztendõt kít kívávánunk!nunk!

„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. …
Tisztálkodjál belülrõl és kívülrõl. Felejts el mindent, ami a köz-
napok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban ír-
ják piros betûkkel.
Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen kö-
rülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a kü-
lönbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.” Márai Sándor
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ÚJBORSZENTELÉS ÉS ÁLDÁSÚJBORSZENTELÉS ÉS ÁLDÁS
AZ ÖREGHEGYENAZ ÖREGHEGYEN

Az enyingi szõlõ- és bortermelõ gazdák
második alkalommal rendeztek újbor ün-
nepet.
A gazdák borszentelõre és Szent Márton
köszöntésére gyülekeztek az Öreghegyen
2009. november 14-én.
Rendezvényüket a lepsényi borbarát
klub 5 tagja és Lajoskomáromból Wan-
derer Géza pékmester, szõlõ- és borter-
melõ gazda is megtisztelte.

A gazdasági évet lezáró ünnepen az egy-
házak képviselõi négy pincénél szentel-
ték és áldották meg az új borokat.
Az elsõ vizit Horváth Csaba pincéjénél
történt, majd ezt követõen Tóth Tibor,
Nagy Zoltán, Berta Károly pincéjéhez ve-
zetett a vendégek útja, ahol a házigazdák
finom harapnivalóval kínálgatták a meg-
jelenteket.
Villámlátogatást tettünk még Németh
Sándornál – borversenyeink oszlopos
zsûritagjánál –, megkóstoltuk az õ borait
is.
„Urunk, Istenünk! Ajándékozó kezeddel
áldd meg és szenteld meg ezt a bort…
Szent Márton közbenjárására áldd meg
és oltalmazd mindazokat a benned hívõ-
ket is, akik ebbõl a borból isznak…” –
szentelte meg a nemes nedûket Dózsa
István katolikus esperes-plébános.
…Legyetek tehát bölcsek és józanok,
hogy imádkozhassatok… mindenekelõtt
az egymás iránti szeretet legyen kitartó

bennetek… legyetek egymással vendég-
szeretõk… „ – folytatta Iván Géza refor-
mátus lelkész az áldást a boros kancsók és
üvegek asztalánál.
A verõfényes kellemes koradélután az
összegyûlt gazdák és vendégek fehér és
vörös borokkal koccintottak, a borok mi-
lyenségérõl értekeztek. Fogyott a tányé-
rokról a fasírt, a kolbász, a sajt és a pogá-
csa, s közben vidám történetek sorjáztak.
Márton napjára libasült dukál! Az ünne-
pi étket – sült libacomb hagymás tört
krumplival és párolt káposztával – a gaz-
dák Deák Bélánál fogyasztották el.
A vidám mulatságon az újborok is kiáll-
ták Szent Márton „bíráskodását.”
Az est hátralévõ részében Wanderer
Géza barátunk gondoskodott a jó hangu-
latról, ugyanis megszólaltatta tangóhar-
monikáját, és nótázásra fakasztotta a
jelenlévõket.
A szervezõk nevében ezúton is szeret-
ném megköszönni azoknak a gazdáknak
és családtagjaiknak a segítségét, akik pin-
céjüknél fogadták és vendégül látták a
megjelenteket, az ünnepségünkön részt-
vevõket.
Végül, de nem utolsó sorban, köszönet
Horváth Csabának és Tóth Tibornak a
szervezésben nyújtott segítségükért.

Gál Balázs

Tinódi-hírekTinódi-hírek
Iskolánk diákjai ebben a hónapban több
versenyen, zenei találkozón vettek részt.
November 3-án a Herceg Batthyány Fü-
löp Gimnázium és Általános Iskola
„Minden, ami érdekes” komplex tanul-
mányi versenyén III. helyezést ért el isko-
lánk csapata (Fehér Angéla, Suba-Falu-
végi Szilárd, Süle Viktória – 6. osztály,
Nagy Katalin Etelka, Szabó Márk, Viga
Dezsõ – 8. osztály). A gyerekek sok új él-
ménnyel gazdagodtak, a feladatokat na-
gyon érdekesnek találták.
November 14-én Márton-napi gyermek
szólótáncversenyen jártunk Tatán.
Iskolánk tanulói közül öten, név szerint:
Suba-Faluvégi Zsófia, Pirtyák Borostyán,
Sziklai Anita, Gosztola Dávid és Takács
Dávid vettek részt a református Kenderke
Néptáncegyesület 8. alkalommal megren-
dezett Márton-napi gyermek szólótánc-
versenyén, ahol mindannyian emléklapot
kaptak. Mivel a gyerekeink elõször vettek
részt ilyen rendezvényen, a felkészülés
folyamán – ahogy közeledett a verseny –
egyre izgatottabbak lettek. Mikor odaér-
tek Tatára, Kiss Gábor felkészítõ tanáruk
kíséretével, elõször sorszámot húztak.
Mindegyikük az elsõ korcsoportban ver-
senyzett (6-10 évesek), ezért a verseny
elsõ részében táncoltak. Egyedül kellett
eltáncolniuk az általuk elképzelt folya-
matot két percben, élõ zenére. A nézõté-
ren szinte teltház volt, ami csak tovább
fokozta a diákok lámpalázát. A nap folya-
mán volt egy kis szabadidejük is, ezért el-
sétáltak a közelben lévõ tatai várhoz és
megnézték az Öreg-tavat is. Az ered-
mény kihirdetéséig egy Erdélybõl érke-
zett tánccsoport adott nagyon szép mû-
sort. A mûsor és az eredményhirdetés
után indultak haza Enyingre. A buszon
hazafelé arról beszélgettek, hogy kinek
hogy tetszett a verseny. Mind az öten azt
mondták, hogy ha lesz ilyen rendezvény,
szívesen elmennének jövõre is. Látták
azonban azt is, hogy ez egy nagyon ko-
moly verseny volt, és sokkal több felké-
szülést és odafigyelést igényel.
November 18-án iskolánk fúvósai (Gere
Alexandra, Kovács Barna, Németh
Ádám, Sáfrány Anikó, Sugár András) a
bicskei Prelúdium Zeneiskola által szer-
vezett Fejér Megyei Joseph Haydn-
Találkozón vettek részt Demény István
tanár úr vezetésével. Mûsorukban szere-
pelt a 165. református dicséret, Charpen-
tier: Te Deum, G. Ph. Telemann: Intrade
és Izrael: Spirituálé.

PályaválasztásPályaválasztás
2009. november 6-7-én a Székesfehérvá-
ron megrendezett Pályaválasztási Kiállí-
táson vettünk részt. Az érdeklõdõ diá-
kok, szüleik megismerkedhettek isko-
lánk képzési formáival, lehetõségeivel.
Az idén is sor került iskolánkban a pálya-
választást elõsegítõ nyílt nap megrende-
zésére. 2009. november 23-án vártuk a le-
endõ 7. és 9. évfolyamos továbbtanulni
szándékozó tanulókat és szüleiket.

Az érdeklõdésre való tekintettel 2010. ja-
nuár 12-én délután 16 órai kezdettel is-
mételten bõvebb tájékoztatást adunk
képzési lehetõségünkrõl az általános
iskolai diákoknak.
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