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Iskola – vár
Vár az iskola!

A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános iskola be-
iskolázási programsorozata, az iskolaklub ovisoknak, március
2.–március 27-ig hétrõl hétre változatos foglalkozásokat kínál-
va várta a leendõ Batthyányis kisdiákokat és szüleiket. A prog-
ramok betekintést nyújtottak iskolánk életébe, az alsó tagoza-
tosok mindennapjaiba. Megismerkedhettek az iskolával, az el-
sõsökkel, a leendõ osztályfõnökökkel, Bozzai Gyulánéval és
Vinczellér Márta tanító nénivel. A sok színes és vidám foglalko-
zás és a vezetõ tanár nénik segítették a kisgyerekek útját az
óvodából az iskolába vezetõ rögös úton.

A Forog az észkerék címû foglal-
kozással kezdõdött a négy héten
át tartó programsorozat, ahol sok-sok gondolkodtató és logikai
feladat segítségével ismerkedtek a gyerekek az iskola világával
és egymással. Ezt követte az Ügyes Kezek I., ahol inkább a kéz-
ügyességé és a kreativitásé volt a fõszerep. Sercegtek a ceruzák,
csattogtak az ollók a pici kezekben, melynek eredményeképpen
készültek szebbnél szebb kiskutyák, zsiráfok és bárányok. Az el-
készített remekmûveket mindenki örömmel vihette haza. A

harmadik héten a Bújj, bújj zöld ág elnevezésû délutánon szí-
nészi tehetségüket mutathatták be a kicsik Olasz Judit és
Csizmazia István tanítók vezénylésével. Ezt követte az Ügyes
Kezek II. foglalkozás. A programsorozat részeként szülõi
értekezletre is hívtuk a leendõ elsõsök szüleit, ahol az iskolai
igazgatója, igazgatóhelyettese, a leendõ, és a mostani osztályok
tanítói ismertették a beiskolázással kapcsolatos tudnivalókat.
Az igazgatói tájékoztatóban az oktatási és nevelési alapfelada-
tok részletes ismertetésén túl szó esett az intézmény által nyúj-
tott további képzési lehetõségekrõl. Részletes tájékoztatást
kaptak a szülõk az emelt szintû testnevelésképzésrõl, és kide-

rült számukra, hogy az intézmény
nagy hangsúlyt fektet az idegen
nyelvi oktatáson túl a korszerû is-
mertek átadására, az informatikai
képzés fontosságára, az eltérõ ké-
pességû gyerekek különbözõ mód-
szerekkel történõ oktatására, a tehetséges tanulók képességei-
nek kibontakoztatására, szabadidõ hasznos eltöltésére, iskolán
kívüli programok szervezésére. Prezentációk, kiselõadások ke-
retében ismerhették meg a szülõk az iskolában már évek óta
alkalmazott kompetencia alapú oktatás módszereit, célját, az
emelt szintû testnevelés célját és követelményrendszerét, az
intézmény által hasznát taneszközök elõnyeit.
A hétvége a sporté”, ahová nemcsak sportolókat vártunk. Isko-
lánk dolgozói alapos felkészülés után vidámabbnál vidámabb
feladatokkal várták a mozogni, mókázni vágyó családokat. A
hagyományos sporteszközökön kívül elõkerült a roller és a ta-
licska is. Március 27-én, szombaton egy sportos családi délelõt-
tel zárult a 2010-es beiskolázási eseménysorozat.
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PÉNZÜGYI TÁRGYÚ DÖNTÉSEK

Enying Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetésérõl és
2010. évi költségvetésérõl szóló rendeletek módosítását fogad-
ta el a képviselõ-testület.

ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

Álláspályázatok kiírásáról döntött a képviselõ-testület. Az
Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetõi álláspályáza-
ta 2010. április 8. napján jelenik meg a www.kszk.gov.hu honla-
pon. A Szirombontogató Óvoda intézményvezetõjének ötéves
idõtartamra szóló kinevezése június hónapban lejár, az intéz-
ményvezetõi álláspályázat várhatóan 2010. április 12. napján je-
lenik meg ugyanitt. A Vas Gereben Mûvelõdési Ház és Könyv-
tár vezetõjének szintén ötéves idõtartamra szóló kinevezése ok-
tóber hónapban jár le, az intézményvezetõi álláspályázat szin-
tén április 12. napjától olvasható a hivatalos fórumon. Termé-
szetesen mindegyik pályázat megtekinthetõ a hivatalos megje-
lenéssel egy idõben Enying város hivatalos honlapján.

DÓZSA GYÖRGY UTCAI BUSZÖBÖL-PÁR

Enying városa 2008. évben nyújtott be pályázatot a Dózsa Gy.
utcai buszöböl-pár kialakítására, mely pályázat eredményessé-
gérõl 2009 januárjában küldött értesítést a Közlekedési Koor-
dinációs Központ. Sajnálatos módon a projektre elõirányzott
forrás csak 2010. I. félévében vált elérhetõvé. A Magyar Közút
Nonprofit Zrt. lefolytatta a szükséges közbeszerzési eljárást, s
kiválasztotta a projekt kivitelezõjét. Miután az önkormányzat
képviselõ-testülete biztosította a közel 2.000.000 Ft-os önrészt,
a terület mûszaki átadása 2010. április 2. napján megtörtént, s
megkezdõdtek a kivitelezési munkálatok, melyek várhatóan
még április hónapban be is fejezõdnek.

POLGÁRÕRÕRS

A városi polgárõrség Enying kérésének eleget téve a képvise-
lõ-testület a polgárõrség rendelkezésére bocsátotta a volt men-
tõállomás néhány helyiségét, hogy ott polgárõri ügyelet, polgár-
õrõrs létesülhessen.

TAVASZI „NAGYTAKARÍTÁS”

Megkezdõdik a Cifrakert-közpark, valamint a 019 és 025 hrsz.-
ú külterületi utak kitisztítása. A munkálatokat Enying Város
Szolgáltató Intézménye munkatársai végzik.

KÖZÉTKEZTETÉS

A beérkezett pályázatok elbírálását, az eseti értékelõ bizottság
javaslattételét követõen a képviselõ-testület tárgyalta, majd az
egyik ajánlattevõ elõzetes vitarendezési kérelmét követõen új-
ratárgyalta a nyertes pályázat kiválasztását, s végsõ eredmény-
ként Enying város közintézményeinek közétkeztetési ellátására
kiírt közbeszerzési eljárás nyertese az S-FOOD Gastronomy
Kft. lett.

ÖNKORMÁNYZATÖNKORMÁNYZAT Rendõrségi hírek
Tisztelt Olvasók!

Mint láthatták, az elmúlt hónapban Enying városában nagy szá-
mú rendõri erõk láttak el szolgálatot. Az Országos Rendõrfõ-
kapitány úr a tavalyi évben végrehajtott és a közbiztonsági háló-
program keretén belül elvégzett rendõri munka eredményeire
tekintettel az idei évben is elrendelte annak folytatását, a közte-
rületi jelenlét fokozása érdekében. Tavaly a bevezetett fokozott
ellenõrzések eredményeképpen országos szinten is érzékelhetõ
volt a közterületi erõszakos bûncselekmények elkövetésének
csökkenése. Minderre tekintettel a Fejér Megyei Rendõr-fõka-
pitányság vezetõje a megyében is, és ezáltal az Enyingi Rendõr-
õrs területén is elrendelte a közbiztonsági hálóprogram keretén
belül a fokozott ellenõrzések folytatását. Az ellenõrzések fõ
célja minden esetben a bûncselekmények megelõzése, az elkö-
vetõk elfogása, a szabálysértõk kiszûrése és az ittas vezetõk tet-
tenérése. Mint láthatták, a márciusi hónapban több alkalom-
mal nagy létszámú rendõri erõket mozgósítottunk a fenti fel-
adatok végrehajtása érdekében, céljából. Az egyik ilyen akci-
ónk során 7 bûncselekmény elkövetõit értünk tetten, akik kö-
zött akadt kábítószeres személy, illetve betörõ is. Továbbá
megközelítõleg 40 szabálysértési eljárást kezdeményeztünk
különbözõ szabálysértési cselekmények miatt. Ezen akció soro-
zatban a készenléti rendõrség állománya is segítségünkre volt.
A megyei baleseti helyzet javítása érdekében a Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság rendészeti igazgatója a márciusi hónap-
ra elrendelte a gyalogosok, illetve kerékpárosok közlekedésé-
nek fokozott, visszatérõ ellenõrzését. Az akcióban számtalan it-
tas kerékpárossal találkoztunk, akiket a jogszabályoknak meg-
felelõen minden alkalommal intézkedés alá is vontunk. Itt hí-
vom fel mindenki figyelmét az ittas kerékpárvezetés veszélyei-
re. Az ilyen szabálysértést elkövetõ egyének elsõsorban a saját
testi épségükre, másodsorban pedig a gépkocsivezetõkre jelen-
tenek komoly veszélyt.
Bûnügyi vonatkozásban igen csendben telt az elmúlt néhány
hónap. Kiemelt bûncselekmény nem történt, viszont sajnos
nem egy alkalommal kaptunk bejelentést alkalmi lopásokról,
füstölõkbõl való lopásokról és egyéb élõ állat lopásokról. A köz-
területen elkövetett garázda jellegû bûncselekmények számai
nagymértékben csökkentek, melyet a fokozott közterületi je-
lenlétnek tudok be.
Mint érezhetjük, beköszöntött a tavasz, melynek következmé-
nyeképpen nagy számban emelkedtek az útjainkon a gépko-
csikkal és motorkerékpárokkal közlekedõk számai. Természe-
tesen ez nagyobb balesetveszélyt is jelent a téli hónapokhoz ké-
pest, kérem Önöket, hogy a sebességhatárokat tartsák be, és fo-
kozott körültekintéssel járjanak el minden esetben az utakon.

Angyal Gábor r. százados õrsparancsnok

„Fõzzünk játszóteret
Enyingnek!”
Településünk is csatlakozik

a „Fõzzön játszóteret!” felhíváshoz.

Minél több Delikát8 ételízesítõs zacskót várunk,
hogy nagyobb eséllyel indulhassunk az akcióban.

Az üres zacskók leadhatók az óvodákban,
a mûvelõdési házban és a
Szolgáltató Intézménynél.
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Batthyány-napok
Iskolánkban, az enyingi Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium
és Általános Iskolában idén is megrendezésre került az immár
hagyományosnak számító rendezvénysorozat, a Batthyány-na-
pok. Ez a rendezvény egy egész hetet foglal magában, az idei
tanévben március 8. és március 12. között vehettek részt a diá-
kok a különféle vetélkedõkön, szellemi és fizikai megmérette-
téseken.

A hetet a rajzkiállítás nyitotta meg az iskola aulájában. Több te-
hetséges diák remekmûve került kiállításra, látható volt itt
szénrajz, festmény, grafika és montázs egyaránt.
Nagy érdeklõdésre tartott számot a 9. évfolyam által rendezett
„Ország-város” vetélkedõ, melyen számos diák mérte össze le-
xikai tudását és gyorsaságát. A hétfõi nap délutánját filmvetítés,
illetve egy fizikai megmérettetés, a floorball bajnokság zárta. A
sportrendezvény igen népszerûnek bizonyult mind a diákok,
mind a pedagógusok körében. Hatalmas küzdelem alakult ki az
egyes csapatok között, végül a 10. osztály csapata nyerte a ver-
senyt, akik büszkén vették át jól megérdemelt jutalmukat: a
vándorkupát és a Turul Étterem által felajánlott pizzát.

A keddi nap a nosztalgia jegyében kezdõdött, hiszen a diákok
egy filmvetélkedõn vehettek részt. A vetélkedõ témáját a nagy
klasszikusok adták (Hitchcock, Tarantino, Koltai). Persze ez
nem könnyítette meg a fiatal korosztály dolgát, mégis igen mély
jártasságot mutattak a témában. A nap másik kiemelkedõ ren-
dezvénye a „Salátakészítõ” verseny volt. A diákok lelkesen ké-
szültek, vágtak, szeleteltek, önteteket kreáltak. Öröm volt látni
a kisebbek (5.-6. osztály) ügyeskedését, az ötletes díszítéseiket.

Ez a nap sem nélkülözhette a sporteseményt. Délután került
sor a már megszokott focikupára, ahol a lelkes nézõk vegyes
csapatoknak is szurkolhattak. Ezen a versenyen gyõzött a rutin,
meg az évek, s a 12. évfolyam diákjai büszkén ölelhették át a
megszerzett vándorkupát.
Szerda a vidámság jegyében telt, hiszen az iskola amatõr éneke-
sei mérték össze tehetségüket a „Karaoke” során. A dalok szé-
les palettájából válogathattak a jelentkezõk, akik egyéniben és
párosban egyaránt versenyeztek. Ezzel szinte egy idõben zajlott
a „Széf” címû vetélkedõ, amely szintén nagy népszerûségnek
örvendett. A diákok büszkén mérték össze tudásukat tanárai-
kéval.

A színes szórakoztató rendezvények utolsó délutánján infor-
matikai verseny, kézilabda kupa és „mesevetélkedõ” zajlott. A
hét leginkább várt eseménye a Walt Disney meséibõl rendezett
vetélkedõ volt. Tizennégy csapat versengett egymással a szebb-
nél szebb plüss ajándékokért. A zenefelismeréstõl a mese hõ-
sök felismerésén keresztül a totóig különbözõ feladatokkal ta-
lálták szembe magukat a versenyzõk. A mesék koronázatlan ki-
rálynõinek továbbra is a 12. a osztály lányait tekinthetjük, hi-
szen évek óta verhetetleneknek bizonyultak ebben a témakör-
ben.

A hetet az 1848-as forradalom és szabadságharcra való megem-
lékezés zárta. Az ünnepi mûsort az általános iskola tanulói ad-
ták, melyet a mûvelõdési házban tekintettek meg a diákok. A
színvonalas mûsor méltó lezárása volt ennek a hétnek.
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Rövid hírek az Enyingi Római
Katolikus Egyházközség életébõl

Az elmúlt néhány hét is programokban gazdagon telt a katoli-
kus egyházközség tagjai számára.
Február 7-én minden katolikus templomban a Haiti földren-
géskárosultak megsegítéséért volt gyûjtés. A Székesfehérvári
Egyházmegye katolikus templomaiban összesen 9.829.885 Ft
adomány gyûlt össze. Spányi Antal megyéspüspök atya is hálá-
san köszöni a kedves hívek önzetlenségét, amellyel segítéségére
siettek bajbajutott testvéreinknek.
Február 26-án, pénteken az egyházközség kisbuszával elláto-
gattunk Székesfehérvárra, ahol a Bazilikában a Rajkó Mûvész-
együttes adott jótékonysági koncertet. A hangverseny teljes be-
vételét a Farkas János Alapítvány kapta, amelybõl a Magyaror-
szági Cigány Labdarúgó Válogatott utazását támogatták. A
csapat ugyanis meghívást kapott a Vatikánba, március 3-ára, a
Svájci Gárda válogatottjával vívandó barátságos mérkõzésre.
Február 28-án, vasárnap országos templomi gyûjtés volt a kato-
likus iskolák javára. Enyingen 40.000 Ft gyûlt össze, amelyet to-
vábbítottunk az egyházmegye felé. Köszönjük felajánlott ado-
mányaikat.
Nagyböjt 4. vasárnapján (március 14-én) templomainkban
Kutschi András oroszlányi plébános atya tartott lelkigyakorla-
tos szentmisét. A szentmisék után gyónási lehetõség biztosított
az atya, sokan a hívek közül ekkor végezhették el nagyböjti/ hús-
véti szentgyónásukat.
A hitoktatók és lelkipásztori munkatársak hagyományos nagy-
böjti lelkinapjára március 20-án, szombaton került sor. A prog-
ram a székesfehérvári bazilikában szentmisével kezdõdött,
majd a Szent István Mûvelõdési Házban folytatódott tartalmas
elõadásokkal, közös beszélgetéssel és agapéval. P. Bátor Bo-
tond pálos tartományfõnök elõadásában történetekkel világí-
totta meg mondanivalóját, melynek lényege az Úr odaadó, soha
meg nem szûnõ szeretete, és a mi életünk ennek fényében. Jé-
zus azt mondja, úgy szeressük egymást, ahogyan õ szeret min-
ket. Az emberek szeretete azonban általában addig tart, amíg
nekik jó; ez a kapcsolatok kudarca. Isten szeretete mindig igaz,
csak az ember hazudozik folyton. Az igazmondás által tudjuk
felszabadítani hitünket. Folyamatos párbeszédben kell lenniük
Istennel, arra kell kérniük, hogy Õ maga szólaljon meg bennük.
Olyan legyen életük, mint egy üvegház: be lehessen látni, tiszta
legyen és õszinte.
Az enyingi templom és templomkert tavaszi nagytakarítására
március 27-én került sor. Köszönjük a munkálatokban résztve-
võ hívek segítségét.
Március 25-én az egyházközségi kisbusszal Székesfehérvárra
utaztunk, ahol Kaszap István születésének 94. évfordulóján
Spányi Antal megyéspüspök szentmisét tartott a Székesfehér-
vár-Vasútvidéki Prohászka templomban. A szentmisét követõ-
en Kaszap István sírjához vonultunk, és közösen imádkoztunk
mielõbbi boldoggá avatásáért.
Márciusban is végeztünk gyûjtést, 21-én, vasárnap a persely-
adományokat a szentföldön élõ testvéreinknek gyûjtöttük.
Enyingen 15.000 Ft-ot adtak össze a hívek. Hálásan köszönjük
felajánlott adományaikat.
Az egyházközségi karitászcsoport is felhívással fordult az egy-
házközség tagjai felé.
A 2010-es évet az Európai Unió a szegénység és a társadalmi ki-
rekesztés elleni küzdelem európai évének nyilvánította. A kato-
likus egyház kétezer éve küzd a szegénység ellen minden törté-
nelmi korban a maga lehetõségeihez mérten. Ehhez az egész
kontinenst átfogó mozgalomhoz csatlakoztunk. Tudjuk, hogy a
katolikus családok is nehéz helyzetben vannak, és anyagi gon-

dokkal küzdenek. Ezért nem perselygyûjtésre buzdították a
testvéreket, hanem arra, hogy szerény lehetõségeikhez mérten
tartós élelmiszerrel járuljanak hozzá a katolikus egyháznak a
szegénység évében meghirdetett akciójához. A hívek adomá-
nyait a karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. Hálásan kö-
szönjük minden kedves testvér jószándékú adományát, amely-
lyel szeretnénk elérni, hogy kevesebb legyen a könny a szegény-
ség, a nélkülözés miatt.
A Székesfehérvári Püspökség 6. alkalommal rendez egyházme-
gyei napot Balinkán, a Tölgyes Tábor és a Falutábor területén.
Május 24-én, pünkösdhétfõn, színes programokkal várják az
egyházközségek tagjait, a híveket, családokat, egyedül élõket,
kicsiket, fiatalokat, idõsebbeket egyaránt!
„Szeretettel hívom egyházmegyénk hívõ közösségét, hogy pünkösd-
hétfõ napján Balinkán (Tölgyes tábor) az Egyházmegyei Nap kere-
tében szentségimádással, közös szentmisével imádkozzunk nem-
zetünkért és tapasztaljuk meg az emberi kapcsolatok elevenítõ
erejét, a közösség örömét! Osszuk meg életünket testvéreinkkel,
hogy egymás példáján épüljünk és közös tanúságtételünk haté-
konyabb legyen!” (Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök)

Információk a katolikus temetõrõl

– Többen jelezték, hogy a sírokról és a sírokon levõ koszorúkról
a virágok eltûnnek. Kérjük, aki látja, hogy más sírjáról virágokat
vesznek le, egyrészt ne hagyja szó nélkül, másrészt jelezze a plé-
bánián, hogy ki és melyik sírról vett le virágot.
– Néhányan jelezték, hogy vad (esetleg õz) is garázdálkodik a
temetõben, lelegeli a virágokat. Kérték, hogy lövessük le. Tájé-
koztatásul közöljük, hogy a temetõben nem lehet lövöldözni.
Más módját kell megtalálnunk, hogy a betévedõ vadakat távol
tartsuk.
– Ugyancsak szóvá tették néhányan, hogy azért fizetik a sírhely-
megváltást, hogy õriztessük a temetõt és a sírokat. Tájékoztatá-
sul közöljük, hogy a sírhelymegváltás az a temetõ fenntartáshoz
való hozzájárulás. (Jelenleg egyes sírnál 800, illetve 1500 Ft
évente) Ebbõl az összegbõl a temetõ vízdíját, a ravatalozó épü-
let áramfogyasztását és a kisebb beruházásokat (pl. utak) tud-
juk kifizetni. A temetõ és a sírok õrzése nagyságrendekkel na-
gyobb összeg lenne. Természetesen, ha a sírhely felett rendel-
kezõk nagy része (minimum 80 %-a) vállalja az õrzési díjat, ami
kb. 5000-6000 Ft lenne síronként minden évben, akkor tárgyal-
hatunk biztonsági cégekkel, akik ellátják az õrszolgálatot.
– Elkészült a temetõ új ravatalozójáról az építési terv. A 30 mil-
lió forintos beruházáshoz pályázatra várunk. Reményeink sze-
rint néhány éven belül egy városi ranghoz méltó ravatalozóban
tudjuk elbúcsúztatni szeretetteinket. Az új ravatalozó látvány-
tervei a plébánián megtekinthetõk, illetve az egyházközségi tá-
jékoztató-füzetben minden katolikus családhoz eljuttatjuk.

Római Katolikus Egyházközség
képviselõ-testülete

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@freemail.hu (e-mail).

Az enyingi plébániai hivatal
munkanapokon 9-tõl 15 óráig tart nyitva.
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A Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola hírei

„Tavaszi zsibongásaink”
A hónap elején iskolánk sí tábort szervezett Kovács Gergõ ta-
nár úr vezetésével Ausztriában. Az idõjárás is kedvezett a téli
sportok kedvelõinek. A tábor ideje alatt ismételten megrendez-
ték a már hagyományos szlalom versenyt, a küzdelem nagyon
szoros volt, a fiúk között Gergye Krisztián a lányoknál Dudás
Dóra Natália vihette haza a nyertes kupát. Mindenki nagyon jól
érezte magát és a szép élményeket megõrizve készül a jövõ évi
táborra.

Iskolánk tanulói ebben a hónapban több versenyen is részt vet-
tek. Február 15-én A Közlekedési Ismeretek Verseny 2. fordulóján,
Székesfehérváron Mácsár Ákos 4. osztályos tanuló képviselte
iskolánkat. A megyei fordulón elméleti és gyakorlati feladatok-
kal is meg kellett birkózniuk a versenyzõknek, Ákos 9. helyezést
ért el, ami nagyon szép eredmény, gratulálunk hozzá.

Február 17-én a lajoskomáromi Gesztenyefasori Általános Is-
kola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Játék és Logika
címmel Körzeti matematika versenyt hirdetett. 6. osztályból
Szénási Mihály II. helyezést ért el (felkészítõ tanár: Szentpéteri
Klára), Fodor István 7. osztályos tanulónk I. helyezett lett (fel-
készítõ tanár: Zsolnainé Purger Mercédesz).

Február hónap a farsangi hangulat jegyében is telt. Az egész is-
kola zenés mulatságon vett részt, ahol a dob tanszakos Szabó
Bence, gitár tanszakunk tanítványa Molnár Izabella zongorista
növendékünk Goldberger Diána és fúvós diákjaink (Csajághy
Dávid, Hegedûs Eszter, Kajfis Dominik, Pass Krisztián) örvendez-
tették meg zenéjükkel a hallgatóságot. Tanáraink is kitettek
magukért Bálint Gyõzõ és Demény István bevonuló indulója, Sza-
bó Szilárd hegedû muzsikája Teleki Miklós kíséretével mosolyt
csalt tanulóink arcára. Selmeci Márta tanárnõ és Bálint Gyõzõ
tanár úr „Hõsök találkája” címû elõadását mindenki „szájtát-
va” figyelte. Minden osztály saját berkein belül is megrendezte
„farsangi buliját” a délutáni foglalkozások keretében.

A felsõ tagozatos osztályok között szerda délutánonként
Floorball bajnokság zajlott a hónap folyamán, harmadik helye-
zett lett a 6. osztály, másodikként végzett a 7. osztály a nyertes a
8. osztály lett. Õk kapták meg a vándorkupát, melyet egy évig
birtokolhatnak, s majd jövõre újra harcba szállhatnak érte a fel-
sõ tagozatos osztályok.

Februárban a Szülõi Munkaközösség Bálja is megrendezésre
került. A „talpalávalót” iskolánk tanára Dobozi Dezsõ és ze-
nész társa szolgáltatta, minden résztvevõ jól érezte magát, ez
úton is köszönet a szervezõknek, az SZMK tagjainak.

Március hónapban, iskolánkban a mûvészeteké volt a fõszerep.

Részt vettünk fúvós találkozókon, szavalóversenyeken, orszá-
gos táncháztalálkozón, zongoraversenyen.

Március 1-jén a „Tinódi Fúvósok” Veszprémben a XIII.
Nyugat-Dunántúli Rézfúvós Kamaraegyüttesek Találkozóján vet-
tek részt Demény István tanár úr vezetésével. Mûsorukban fel-
csendült egy részlet a „Jézus Krisztus Szupersztár” címû musi-
calbõl, Andrew Lloyd Webber: Nem tudom, hogy szeressem
õt… és még több hangulatos dalt hallgathatott meg a közönség
elõadásukban. A kvartett résztvevõi: Gere Alexandra, Kovács
Barna, Sáfrány Anikó és Sugár András ARANY minõsítést sze-
reztek. Ez a csapat Kajfis Dominikkel kiegészülve ebben a hó-

napban még Sárosdon Kistérségi Fúvós Találkozón is fellépett,
ahol több zeneiskola is bemutatkozott, mind a diákok, mind a
tanárok hasznos tapasztalatokat, új élményeket gyûjtöttek.

Iskolánk szavalói március 8-án a Vas Gereben Könyvtár által meg-
hirdetett szavalóversenyre is nagyon lelkesen készültek, Papp
Luca 1. osztályos tanulónk III. helyezett (felkészítõ tanár: Kele-
men Zoltánné), Süle Viktória 6. osztályból szintén III. helyezett
és Oratovski Bianka 6. osztályos diákunk II. helyezést ért el.
(felkészítõ tanár: Selmeci Márta)

Lajoskomáromban, a Gesztenyefasori Iskolában március 10-én
körzeti mesemondó versenyt rendeztek, ahol a 4. osztályból
Nyirádi-Ángyán Boglárka III. helyezést ért el (felkészítõ tanár:
Táskai Valéria), Oratovski Bianka különdíjat kapott (felkészí-
tõ tanár: Selmeci Márta). A verseny színvonalát még emelte,
hogy a zsûri elnöke Kozáry Ferenc, a székesfehérvári Vörös-
marty Színház színmûvésze volt, aki nagyon hasznos tanácsok-
kal, építõ jellegû kritikával látta el a versenyzõket, és bíztatta
õket a további lelkiismeretes, kemény munkára.

Dégen iskolánk két tanulója zongoraversenyen vett részt. A 11. al-
kalommal megrendezett versenyen Bálint Ábel ezüst-, Bálint
Sára aranyminõsítést szerzett, a diákokat Teleki Miklós tanár
úr készítette fel a versenyre.

Az Erkel emlékév alkalmából a székesfehérvári Hétvezér Általános
Iskola számítógépes versenyt (Rajzolj a Paint-tel!) hirdetett 5-6.
osztályos tanulóknak. A verseny témája, Magyarország, a 165
éves magyar himnusz dallama, Erkel Ferenc születésének 200.
évfordulója volt. A versenyzõknek a helyszínen kellett digitális
rajzot készíteni a megadott témában. Kiss Viktória 5. osztályos
tanulónk indult ezen a versenyen Pálmai György tanár úr kísé-
retével I. helyezést ért el, rajza nagy sikert aratott.

Március 15-én iskolánk immár 19. alkalommal rendezte meg már
hagyományos népdaléneklõ versenyét. A megnyitó mûsorban fel-
léptek iskolánk 7-8. osztályos diákjai, a Rokolya népdalkör és a
„Kis Tinódi Fúvósok”. Negyvenegy énekes nyolc településrõl
érkezett hozzánk, nagy volt az érdeklõdés, ami nagy örömet
okozott számunkra, látva, hogy még mindig érték a fiatalok kö-
rében is a népzene és felkészítõ tanáraik segítségével ezek a
gyerekek ápolják, óvják hagyományainkat. A résztvevõk nagy
száma miatt a verseny két felvonásban zajlott, a fellépõk két
népdalt énekeltek, amit a háromtagú zsûri (Mátyás Gáborné,
Gábor Adrienn, Szente Melinda) a verseny végén arany-, ezüst-
és bronzminõsítésekkel értékelt, természetesen minden részt-
vevõnek kijárt Kató Balázs míves bögréje is. Tizenhét arany-
minõsítést osztott ki a zsûri: Kányai Roxána (Csajág), Imre Eni-
kõ, Tatai Dominika (Dég), Bálint Ábel, Bálint Sára, Csajági
Nikoletta (Enying, Batthyány), Bagi Bojána, Bartos Violetta,
Frank Eszter, Goldberger Diána, Kolonics Barbara, Labossa
Anna, Molnár Angelika, Pirtyák Borostyán, Szabó Laura
(Enying, Tinódi), Gazdag László (Igar), Horváth Bálint
(Papkeszi). A záró gálára 6 produkciót választott ki a zsûri, újra
énekelhetett: Bagi Bojána, Csajági Nikoletta, Horváth Bálint,
Labossa Anna, Molnár Angelika és Tatai Dominika.
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Vas Gereben Mûvelõdési Ház és Könyvtár hírei
Programelõzetes:

2010. május 6-án,
18 órától operettgála

Sztárvendég: Kovács Zsuzsa
Jegyek elõvételben vásárolhatók a mûve-
lõdési házban.

2010. május 8-án
MAJÁLIS KABÓKÁN

14.30: amatõr csoportok fellépése
(mazsorett, nyugdíjasok, hastánc, nép-
tánc)
18.00: Márió
19.00: Horváth Tamás
20.00: bál

Könyvtár hírei

Március 8-án zajlott a városi könyvtárban
a kisiskolások szavalóversenye, amelyre
bármely ma is élõ magyar költõ versével
nevezhettek a résztvevõk.
A versenyfelhívásra 34 kisdiák jelentke-
zett, õk három kategóriában mérték
össze tudásukat. A versenyen végül a kö-
vetkezõ eredmények születtek:
1-2. osztály:
1. Nyikos Katalin (Herceg Batthyány Fü-
löp Gimnázium és Általános Iskola [to-
vábbiakban: HBF] 1/a)
2. Horváth Péter (HBF 2/a) és László Ist-
ván (HBF 2/a)
3. Pál Patrik (HBF 2/a) és Papp Luca (Ti-
nódi Lantos Sebestyén Református Isko-
la [továbbiakban: TLS] 1. o.)

3-4. osztály:

1. Péntek Vanessza (HBF 3/b)
2. Horváth Alexandra (HBF 3/b)
3. Balogh Boglárka (HBF 3/b)
5-6. osztály:

1. Reichardt Laura (HBF 6/b)
2. Oratovski Bianka (TLS 6. o.)
3. Horváth Fruzsina (HBF 6/a) és Süle
Viktória (TLS 5. o.)
Mint azt az eredmények is mutatják, ne-
héz helyzetbe került a zsûri, hiszen a na-
gyon sok szavaló érdemelt volna még he-
lyezést, az alsó tagozatos diákok szinte
mindegyike. Mind a közönség, mind a
könyvtár dolgozói nevében köszönjük a
színvonalas szavalatokat a versenyzõk-
nek és a felkészítõ pedagógusoknak, szü-
lõknek is.

SPORTVERSENYEK – 2010 TAVASZ
Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

2010. január 30.

Játékos sportverseny megyei döntõ – Agárd

3. hely (a megye 8 legjobb iskolája közül)
A csapat tagjai: László István 2.a, Benedeczki Martin 2.a, Horváth Péter 2.a,
Tóth Katalin 1.a, Tóth Nóra 2.a, Gáncs Klaudia 3.a, Csány Norbert 4.a, Nagy
Norbert 3.a, Németh Botond 3.a, Farkas Rozália 3.a, Szamler Kata 3.a, Si-
mon Mirtill 3.a, Simon Milán 4.a, Simotics Mátyás 4.a, Ujfalusi Dávid 4.a,
Kovács Zsanett 4.a, Balogh Bianka 5.a, Széles Evelin 5.a

2010. február 24.

3. korcsoportos fiú kézilabda diákolimpia – Seregélyes

1. hely, képviseli a körzetet a megyei döntõn (a körzet 6 legjobb iskolája kö-
zül)
A csapat tagjai: Dely Ábris 6.a, Herczeg Norbert 6.a, Perédi Patrik 6.a, Pfuhl
Péter 6.a, Pómizs Viktor 6.a, Varga Ádám 6.a, Juhász Dávid 6.a, Katona Csa-
nád 5.b, Pómizs István 5.a, Pómizs János 5.a, Simotics Mátyás 4.a

2010. március 4.

Magyar Gyermeklabdarúgó Szövetség
iskolai labdarúgóprogram, lány labdarúgótorna – Polgárdi

Enying HBFG 1. (felsõ) – II. hely
Enying HBFG 2. (alsó) – V. hely

2010. március 5.

Magyar Gyermeklabdarúgó Szövetség iskolai labdarúgó
program, 3. korcsoportos labdarúgótorna – Polgárdi

Enying HBFG – I. hely

2010. március 11.

Magyar Gyermeklabdarúgó Szövetség iskolai labdarúgó
program, 2. korcsoportos labdarúgótorna – Polgárdi

Enying, HBFG – II. hely

2010. március 18.

Diákolimpia körzeti mezei futóverseny tavaszi selejtezõ –
Székesfehérvár

I. korcsoport fiú 40 befutó versenyzõ, 8 csapat
Egyéni: 1. hely: Vass Norbert 2.a Enying HBFG; 2. hely: Kolompár Sándor
2.a Enying HBFG; 3. hely: László István 2.a Enying HBFG.
Csapat: 1. hely: Enying HBFG „A” (Vass Norbert, Kolompár Sándor, László
István, Horváth Péter 2.a). Felkészítõ tanár: Boér Renáta. 3. hely: Enying
HBFG „B” (László Ferenc 2.a, Stegmann Barnabás 1.a, Vaskó Máté 1.a, Ra-
fael Andor 1.a). Felkészítõ tanár: Õze Tibor.
I. korcsoport lány 32 befutó versenyzõ, 6 csapat
Egyéni: 1. hely: Gáncs Klaudia 3.a Enying HBFG; 3. hely: Nyikos Katalin 1.a
Enying HBFG.
Csapat: 1. hely: Enying HBFG (Gáncs Klaudia 3.a, Nyikos Katalin 1.a, Tóth
Katalin 1.a, Csajági Erzsébet 2.a). Felkészítõ tanárok: Vajda Balázs, Õze Ti-
bor, Boér Renáta.
II. korcsoport fiú, 51 befutó versenyzõ, 10 csapat
Egyéni: 2. hely: Simon Milán Enying HBFG.
Csapat: 2. hely: Enying HBFG (Simon Milán 4.a, Németh Botond 3.a, Nagy
Norbert 3.a, Vass Dávid 4.a, Haffner Roland 4.a). Felkészítõ tanár: Õze Tibor.
II. korcsoport lány, 50 befutó versenyzõ, 11 csapat
Csapat: 2. hely: Enying HBFG (Balogh Bianka 5.a, Széles Evelin 5.a,
Stegmann Dzsenifer 4.a Andrássi Patrícia 4.a, Kovács Zsanett 4.a).
Felkészítõ tanár: Õze Tibor.
III. korcsoport fiú, 56 befutó versenyzõ, 12 csapat
Csapat: 3. hely: Enying HBFG (Pómizs István 5.a, Pómizs János 4.a,
Andrássi Zsolt 5.a, Varga Ádám 6.a). Felkészítõ tanár: Õze Tibor.
III. korcsoport lány, 52 befutó versenyzõ, 9 csapat
Csapat: 1. hely: Enying HBFG (Elek Dóra 5.a, Kiss Anna 5.a, Raffael
Patrícia5.b, Baráth Barbara 5.a, Reiber Dominika 5.a). Felkészítõ tanár: Õze
Tibor.
IV. korcsoport lány, 27 befutó versenyzõ, 5 csapat
Csapat: 3. hely: Enying HBFG (Fehér Renáta 7.a, Zsuppán Adrien 7.a, Vass
Laura 7.a, Kelemen Alexandra 6.b). Felkészítõ tanár: Vajda Balázs.

További versenyeink

Március: mezei futóverseny (megyei); kézilabda, megyei döntõ; gymlsz I.
kcs teremtorna
Április: labdarúgó diákolimpiák; atlétika pályaverseny körzeti selejtezõk.
Május: atlétika pályaverseny körzeti döntõ.

Sok sikert és eredményes felkészülést kívánunk!
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Kitüntetést kapott Enying Város
Szolgáltató Intézménye

Az Igazságügyi Hivatal szakmai munká-
jának – így a pártfogás szakterületnek, a
jogi segítségnyújtás, az áldozatsegítés, il-
letve a büntetõ ügyekben alkalmazható
közvetítõi tevékenység, azaz mediáció
szakmai területeknek – hatékony támo-
gatására és a folyamatosan magas színvo-
nalú együttmûködés biztosításának elis-
merésére, az Igazságügyi Hivatal fõigaz-
gatója díjakat alapított 2008-ban.
A Fejér Megyei Igazságügyi Hivatal ve-
zetésének elõterjesztése alapján, össz-
hangban az Igazságügyi Hivatal fõigazga-
tójának szakmai elismerések adományo-
zásáról szóló utasításában foglaltakkal,
„Az év kiemelkedõ szakmai támogatója”
címet és az „Igazságügyi Hivatalért”
ezüst emlékérem kitüntetést 2010-ben
Enying Város Szolgáltató Intézménye
nyerte el.
Enying Város Szolgáltató Intézménye
szerteágazó tevékenységei mellett a –
nem kevés feladatot, szervezettséget és
adminisztrációt kívánó – bíróságok által
közérdekû munka-büntetésre ítéltek fog-
lalkoztatásában 1995 óta vesz részt
együttmûködõ partnerként.
A két intézmény közötti másfél évtizedes,
töretlen, kiegyensúlyozott munkakap-
csolat eredményeként 2007. november
8-án került sor hivatalosan is együttmû-
ködési megállapodás aláírására. Az
együttmûködési megállapodásban fog-
lalt célkitûzésekkel mindkét szervezet ve-
zetõi egyetértenek, melyek közül csak a
legfontosabbakat emelném ki.
Kölcsönösen fontosnak tartjuk:
– a szabadságvesztést kiváltó alternatív
szankciók büntetõjogi szerepének hang-
súlyozását;
– az igazságszolgáltatás hagyományos
rendszerében, a felelõsségre vonás folya-

matában a bûnelkövetõ és a társadalom
közötti közvetítés elõsegítését és a bûnis-
métlés megelõzését;
– a társadalommal szembeni jóvátétel
megvalósítását, a bûnelkövetõk reinteg-
rációs közösségi feltételeinek erõsítését,
a bûncselekménnyel okozott erkölcsi
károk enyhítését és a tágabb értelemben
vett közösség kiengesztelését.
Enying Város Szolgáltató Intézményé-
nek vezetõi felelõsséget éreznek a város
közösségének biztonságáért, felismerték
annak fontosságát, hogy közremûködni-
ük kell az enyhébb súlyú bûncselekményt
elkövetõk helyi közösségbe történõ visz-
szavezetésében a bíróságok által közér-
dekû munkára ítéltek lakosság javára, dí-
jazás nélkül végzett munkájukkal, jóváté-
telük kifejezéseképpen.
Meggyõzõdésünk, hogy együttmûködé-
sük hiányában a letöltetlen és – ezáltal
elévülõ – közérdekû munka büntetések a
település közbiztonságának romlásához
vezetnének.
Közremûködésük korrekt, segítõ szándé-
kú. Az elmúlt hosszú évek során több
esetben is elõfordult, hogy egy-egy közér-
dekû munkára ítélt magaviselete miatt
konfliktushelyzet alakult ki a szolgáltató
intézmény munkatársai és az elítéltek kö-
zött, ugyanakkor az együttmûködés sta-
bilitását a kirívó esetek nem befolyásol-
ták.
Enying Város Szolgáltató Intézménye
éves szinten, egyidejûleg 10-15 fõ bíróság
által közérdekû munkára ítélt foglalkoz-
tatásában közremûködik. A közérdekû
munkára ítéltek mintegy 75 %-a tölti le
munkavégzéssel büntetését, mely szám-
adat összevetve a közérdekû munka vég-
rehajtásában közremûködõ egyéb intéz-
mények mutatóival, mindenképpen átla-

gon felülinek mondható. Köszönhetõ ez
az intézmény vezetõi és a munkát fel-
ügyelõ mûvezetõk türelmének, segítõ
hozzáállásuknak. Viplak Tibor intéz-
ményvezetõ úrral mind a hivatal vezeté-
se, mind az illetékes területen feladatot
ellátó pártfogó felügyelõ hatékony mun-
kakapcsolatot mûködtetnek.
A szolgáltató intézmény érintett munka-
társai az ügyviteli jellegû feladatok, így a
tájékoztatási és egyéb, együttmûködési
megállapodásban rögzített feladataik tel-
jesítésében messzemenõkig pontosak,
készségesek.
Enying Város Szolgáltató Intézményé-
nek vezetõi az évek alatt kialakított ered-
ményes együttmûködésnek köszönhetõ-
en, esetenként segítséget nyújtottak párt-
fogó felügyelet alatt álló ügyfeleinknek
is, hiszen a pártfogó felügyelõk kezdemé-
nyezésére közhasznú munkásként állás-
helyet biztosítottak a pártfogoltaknak,
esetenként szociális segélyben részesítet-
ték rászoruló ügyfeleinket.
2009-ben az Enyingi Önkormányzat által
hivatalunk részére biztosított ügyfélfoga-
dó iroda felújítása miatt, Enying Város
Szolgáltató Intézménye biztosított iroda-
helyiséget az ügyfélfogadás lebonyolítá-
sához, a pártfogó felügyelõ részére.
Az Igazságügyi Hivatal felsõ vezetõinek,
a magam és kollégáim nevében ezúton
szeretném megköszönni Enying Város
Szolgáltató Intézménye munkatársainak
a bíróságok által kiszabott közérdekû
munka büntetések végrehajtásában való
aktív segítségüket és eredményes együtt-
mûködésüket.
Az elismeréshez szívbõl gratulálok!
Székesfehérvár, 2010. március 31.

Juhász Ferenc megyei igazgató

Ha az Ön családjában, szûkebb környezetében van valaki, aki egyedül él, elhagyatott, esetleg idõs, beteg vagy akár átmenetileg segítség-
re lenne szüksége, van hová fordulnia! Településünkön elérhetõ a házi segítségnyújtás, melynek keretében szakképzett, tapasztalt,
megbízható gondozónõk sietnek a rászoruló segítségére. Attól függõen, hogy a rászoruló mennyi támogatást igényel, a gondozónõk be-
vásárolnak, takarítanak, kimosnak, vasalnak, felíratják és kiváltják a gyógyszereket, illetve hozzásegítik az ellátottat hivatalos ügyei ren-
dezéséhez. Ha állapota indokolja, megfürdetik, felöltöztetik. A szolgáltatás akár hosszabb kórházi tartózkodás után, a lábadozás idejére is
igénybe vehetõ. Akkor is hasznos lehet, ha a segítségre szorulónak van ugyan családja, de õk valami miatt (dolgoznak, távol vannak, stb.)
nem tudnak annyi gondoskodást nyújtani szerettüknek, mint amennyire szüksége lenne. A házi segítségnyújtás tehermentesíti a csalá-
dot, a gondoskodás által biztonságérzetet adva a segítségre szoruló idõs vagy beteg ember számára.

Számos olyan idõs lakos van Enyingen, aki egyedül van, családja dolgozik, esetleg távol van tõle, így neki nincs kihez szólnia. Azonban
nem szükségszerû, hogy napjai magányosan, a négy fal közé zárva teljenek! Az idõsek napközi otthona várja jelentkezését. Itt társaság-
ra találhat, beszélgethet, szakképzet személyzet veheti körül, akik figyelnek egészségi állapotára. Igény esetén itt ebédelhet, illetve az in-
tézménybe való be- és hazaszállítás intézményi gépkocsival megoldható.

Amennyiben érdeklõdne, ezt megteheti személyesen Szabados Tamásné megbízott intézményvezetõnél (Enying, Szabadság tér 2. Idõ-
sek Otthona), vagy telefonon a 22/372-311-es számon.
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KISTÉRSÉGI
BORVERSENY

Az immár hagyománnyá vált kistérségi borversenyt 2010. már-
cius 20-án hetedik alkalommal rendeztük meg a szokott helyen,
a Vas Gereben Mûvelõdési Házban. A sikeres lebonyolítás ér-
dekében már napokkal a verseny elõtt lázas készülõdés folyt,
mely 18-án, csütörtökön Horváth Csaba pincéjénél ifj. Katona
János böllér irányításával disznóvágással és hurka, kolbász ké-
szítésével vette kezdetét. 19-én, pénteken a borminták átvételé-
re került sor, ahol nagy segítségünkre volt Tóth Tiborné Katika
és Sebestyén Kata. Az elõkészítõ munkák után 20-án, szomba-
ton került sor a „nagy megmérettetésre”, ahova193 borminta
érkezett.

Az elmúlt évhez hasonlóan az idei évben is voltak résztvevõk
Simontornyáról is. A zsûri elnöki tisztét a csókakõi Horváth
Csaba, a Vértesalja Közös Hegyközség hegybírója látta el.
Aranyminõsítést 38 fehér, 22 vörös, ezüstminõsítést 42 fehér, 31
vörös, bronzminõsítést 19 fehér, 22 vörös, dicsérõ oklevelet 13
fehér, 6 vörösborkapott.
A résztvevõk az elismerõ oklevelek mellett borversenyeink leg-
nagyobb támogatói dr. Lelkes Ákos alpolgármester úr és Nagy
József Ödön képviselõ úr által felajánlott, már hagyománnyá
vált szõlõfürttel díszített kerámia poharat kaptak emlékül.
Nagyaranyérmet érdemelt a mezõkomáromi Csordás László és
Mohai János rajnai rizling és cabernet sauvignon-kékfrankos
borával.
Enying legjobb fehér- és vörösbora címet Németh Sándor vitte
el olaszrizling és kékfrankos rosé borával.
Részükre különdíjak átadására került sor. Különdíjakat Tóth
Dezsõ úr, Enying város polgármestere, a Fertília Kft., Kató Ba-
lázs kerámikus, Molnár Gábor a helyi mûvelõdési ház munka-
társa ajánlotta fel.
Borversenyünk színvonalához nagymértékben hozzájárult a
kistérségi néptáncegyüttes mûsora, valamint Tóth Viktor és ba-

rátainak elõadása, akik bordalokkal szórakoztatták a jelenlévõ-
ket.
Az eredményhirdetést és a díjak átadását követõen jóízûen fo-
gyasztottuk 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
trombitaszólóval, Tóth Viktor és barátai bordalok éneklésével
tették hangulatosabbá színesebbé.
Kora délután Szente Zoltán, Márk Tibor, Falusi Károly, Tóth
Tibor a pincéjében nagy vendégszeretettel, étellel, itallal fogad-
ta a látogatókat. A jó hangulatú mulatság Iker István pinceava-
tójával és disznótoros vacsora elfogyasztásával, közel a napfel-
keltével fejezõdött be.
A szervezõk nevében ezúton is szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik segítségünkre voltak, és támogatásukkal
hozzájárultak rendezvényünk sikeres lebonyolításához. Köszö-
net a zsûriben tevékenykedõknek, a mûvelõdési ház munkatár-
sainak, Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és általános Iskola
4 tanulójának – Dániel Dóra 11/a, Berta Antónia 11/a, Szta-
ravics Nóra 11/a, Horák Eszter 11/b. –, Horváth Csaba, Márk
Tibor, Tóth Tibor, Somogyi Gyula, Nagy Zoltán, Szente Zoltán
uraknak.
Végül, de nem utolsó sorban köszönet Viplak Tibor úrnak, a
szolgáltató intézmény vezetõjének, az öreghegyi középút felja-
vításáért.

Gál Balázs önkormányzati képviselõ

Változások a Gurulóbikák
Motoros Klub életében

Gurulóbikák Motoros Klub életében vezetõi és szemlélet-
váltás történt. Szeretnénk a motoros életet Enyingen fellen-
díteni a már kialakított balatonbozsoki crosspályán.
Aki egy kis terepmotorozásra vágyik, annak adva van a lehe-
tõség, hogy ne a szomszédjait bosszantsa, hanem egy igazi
technikás pályán motorozhasson. Itt lehetõsége van arra,
hogy más motorosokkal megossza a tapasztalatait, jó társa-
ság verõdjön össze.
Kérem azokat, akiket érdekel egy kis hétvégi motorozás, je-
lentkezzen a klubunkba, ami az elmúlt idõszakhoz képest
tagdíjmentes. Mindössze annyit kérünk, hogy gyere el a kar-
bantartásokra, füvet nyírni, terepet rendezni egy jó társaság-
ban, és általában egy jó munka után jól esik egy kis szalonna-
sütés motorozással egybekötve.
Végre itt a tavasz, elõ a motorokkal, irány a bozsoki cross-
pálya!

A következõ telefonszámokon érdeklõdhetsz:
Fenyvesi Ferenc 06 (30) 644 8009

Novák Lajos 06 (30) 8550 525
Szûcs János 06 (30) 9371 405
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14.30: amatõr csoportok fellépése14.30: amatõr csoportok fellépése
(mazsorett, nyugdíjasok, hastánc, néptánc)(mazsorett, nyugdíjasok, hastánc, néptánc)

18.00: Márió18.00: Márió

19.00: Horváth Tamás19.00: Horváth Tamás

20.00: bál20.00: bál


