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

2008. május 1.
Kabóka –

kultúrház udvara
14.30-tól Amatõr csoportok bemutatkozása

16.30 Gyermekmûsor

17.00 Kovácsovics Fruzsina mûsora („Csillag születik”)

17.30 Daniel Speer Brass – humoros  rézfúvós mûsor

18.15 Kistérségi néptáncegyüttes mûsora

19.00 Sógorok mulatós mûsora

20 órától BÁL
A mûsorok alatt folyamatos

gyermekugráló,
gokart, büfé, tombola.

13.30, 16.00, 19.00 órakor
Kabókáról Enyingre:

15.30, 18.30, 20.00 (mûsorok
után),

Az autóbusz ingyenes és minden megállóban megáll.

Balatonbozsoki
Pünkösdi

Vigasságok
2008. május 11.

DÉLELÕTT:

FUTBALL
FÕZÕVERSENY
(Információ: 30/215-7342)

A NAP FOLYAMÁN:
KÖZÉPKORI LOVAGI SÁTOR

SZÍNPAD:

Kb. 13:30: MEGNYITÓ
* Szerémy Dániel és társai

– MUSICALBEMUTATÓ
* HASTÁNC

Sahira és tanítványai –
Belly Mini Ladies
(Tóth Krisztina
hastánccsoportja)

16:00: * GERI BETLI DUÓ
* LOVAS SZÍNHÁZ

bemutatója
Kb. 18:20: * TOMBOLA
* Coctails zenekar-koncert
21:00: TÛZIJÁTÉK

UTCA-
BÁL
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Rendõrségi hírek
Tisztelt Olvasók!

Ismét eltelt egy hónap, és szinte egyik napról a másikra érezhet-
tük a tavasz beköszöntét. A jó idõnek köszönhetõen nagy mér-
tékben megerõsödött a forgalom a rendõrõrs illetékességi terü-
letén található fõutakon, mellékutakon. Mindennek köszönhe-
tõen sajnos a gépkocsi sûrûséggel egyenes arányban megnõtt a
gyorshajtások és az ittas vezetések elkövetéseinek száma. Volt
olyan eset, amikor a gépkocsi vezetõje olyan súlyos mértékben
volt ittas az ellenõrzés során, hogy vele szemben büntetõ felje-
lentést kellett tennünk. Ugyanezen probléma jelentkezett a ke-
rékpárosok körében elkövetett ittas vezetések esetén is. Több-
ször találkoztunk olyan kerékpárossal, aki a kerékpárját tolni is
alig tudta az ittasságának köszönhetõen. Az elkövetkezendõ
idõszakban nagy figyelmet fordítunk a két fentebb említett köz-
lekedési cselekmények visszaszorítására. Mind a Székesfehér-
vári Rendõrkapitányság, mind a Fejér Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság Forgalomellenõrzõ Alosztályától segítséget kapunk a
hatékony fellépés érdekében.
A téli idõszakban sok esetben kaptunk bejelentést nagy meny-
nyiségû élõ fa kivágásáról, melyek során az elkövetõk értékesí-
tési célzattal követték el a bûncselekményt. Jelenleg is folya-
matban van egy ilyen büntetõeljárás, melyben körvonalazódik
az elkövetõi és az orgazdahálózat. Több alkalommal kaptunk
bejelentést betöréses lopások elkövetésérõl, mely során a prés-
házakba, és általában lakatlan, használaton kívül álló családi
házakba törtek be az elkövetõk. Az Enyingi Önkormányzat Vá-
rosgondnoksága tett feljelentést ismeretlen tettessel szemben,
aki a Turul szobor bronz tábláját tulajdonította el. Ezen bûn-
cselekményben, tekintettel a tábla eszmei értékére, nagy erõket

mozgatunk meg az elkövetõ felderítése
érdekében. A jelenleg több szálon fo-
lyó nyomozást a helyi nyomozó csoport végzi.
Az április hónapban kollégáim számára meghatároztam, hogy
fokozott figyelmet fordítsanak a közlekedésben résztvevõ – téli
pihenõ után elõkerülõ – gépkocsik mûszaki állapotára, vala-
mint a vezetõk és az utasok passzív biztonsági eszközeinek hasz-
nálatára. Továbbá visszatérõ jelleggel ellenõrizni fogjuk a 7-es
számú fõút forgalmát, illetve minden alkalommal elõállítjuk és
szabálysértési eljárást kezdeményezünk az út mellett álló és
pénzért szexuális szolgáltatást nyújtó személyekkel szemben. A
törvény lehetõséget biztosít a számunkra az ilyen esetekben a
bíróság elé állításig a szabálysértési õrizet elrendelésére.
Több olyan információ is a birtokunkba jutott, hogy mely bûnö-
zõi körök foglalkoznak a rendõrõrs területén a bûncselekmény-
bõl származó tárgyak, színesfémek „eltüntetésével”. Ezen bû-
nözõk elfogása érdekében az információk pontosítását követõ-
en koncentrált bûnügyi fellépést ígérhetek.
Kérem Önöket, hogy amennyiben bármilyen bûnügyileg rele-
váns adat birtokában vannak, amellyel segíthetik a munkánkat,
keressenek fel minket, és az információkat részünkre szíves-
kedjenek átadni. Biztosíthatom Önöket, hogy amennyiben az
adatok zárt kezelését kérik, azt a jogszabályban leírt feltételek
maximális betartása mellett és abszolút humánus módon, telje-
sen bizalmasan kezeljük. Higgyék el nekem, hogy a bûnözés je-
lenleg társadalmi problémaként fogható fel, melynek megoldá-
sát a rendõrség, jelen esetben az Enyingi Rendõrõrs csakis a
társadalom segítségével tudja véghez vinni.

Tisztelettel: Angyal Gábor r. szds., õrsparancsnok

Szavalóverseny
Az enyingi könyvtárban március 19-én lebonyolított szavalóversenyen 45
fõ versengett a meghirdetett négy kategóriában. A következõ eredmé-
nyek születtek:

3-4. osztály:
1. Megáll Viktória – Török Bálint Iskola (továbbiakban: TBI) 3. b oszt.;
2. Bagi Bojána – Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskola

(továbbiakban: TLS) 4. oszt.;
3. Oratovski Bianka – TLS 3. oszt.

5-6. osztály:
1. Szakács Alexandra – TBI 5. b oszt;
2. Nagy Magdolna – TBI 5. b oszt.;
3. Szabó Piroska – TBI 5. b oszt. és

Kroll Vivien TBI 5. a oszt.
7-8. oszt.

1. László Veronika – TLS 8. oszt.;
2. Csanádi Adrienn – TBI 8. a oszt.;
3. helyezést a zsûri nem adott ki.

Gimnazisták:
1. Sulák Tímea – Bocsor István Gimnázium (továbbiakban: BIG)

12. b oszt.;
2. Simon Éva – BIG 10. a oszt.;
3. Maron Anikó – BIG 9. b oszt. és

Gróf Péter F 11. oszt.

A Balatonbozsokért
Alapítvány hírei

Az alapítványunk 2008. március 8-án tartotta meg
a nõnapi ünnepséget a településrész lakói tisztele-
tére.

A hölgyeket Tóth Dezsõ polgármester úr köszön-
tötte, majd Szabados Kata és Molnár Cintia szava-
latát halhatták a jelenlevõk.

A kis mûsor után a férfiak virággal kedveskedtek a
megjelenteknek.

A rendezvény természetesen zenével és tánccal ért
véget.

2008. március 15-én koszorúztunk a balatonbo-
zsoki emlékmûnél.

A megemlékezés koszorúit helyezte el Enying Vá-
ros Polgármesteri Hivatala, a Szirombontogató
Óvoda, a Búzavirág nyugdíjasklub és a Balaton-
bozsokért Alapítvány.

Venczel Zita, az alapítvány titkára
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Kistérségi
borverseny

Enying Város Önkormányzata és a helyi
boros gazdák 2008. március 22-én ötödik
alkalommal rendezték meg a mûvelõdési
házban a kistérségi borversenyt.
A térség boros gazdái 168 nemes nedût
nevezetek a megmérettetésre.
A nagy érdeklõdés miatt a Czaltig Zoltán
úr vezetésével tevékenykedõ zsûri négy
asztalnál, összesen 16 fõvel végezte a
minták pontozását tisztaság, szín, illat,
zamat alapján.

A felhozatal nagyobb részét a fehér bo-
rok tették ki (117).
A vörös borok kisebb számban voltak je-
len (51).
A zsûri 82 bormintát arany, 58-at ezüst,
24-et bronzminõsítéssel jutalmazott, né-
gyet pedig dicséretben részesített.
A résztvevõk az elismerõ oklevelek mel-
lett az eddigi hagyományoknak megfele-
lõen szõlõfürttel díszített kerámia
poharat kaptak emlékül.
Az okleveleket Tóth Dezsõ polgármester
úr, a poharakat dr. Lelkes Ákos alpolgár-
mester úr és Nagy József Ödön képviselõ
úr ajánlotta fel.
Különdíjak átadására is sor került.
A legtöbb pontot a mezõkomáromi
Szüllõ Ferenc 2007. évi Irsai Olivér borá-
val szerezte meg, így õ vehette át a kistér-
ség Nagy Arany díját, és övé lett a kistér-
ség legjobb fehér bora cím is.
A kistérség legjobb vörös bora címet az
enyingi Berta Károly nyerte el vegyes vö-
rös borával.
Enying Város legjobb fehér boráért járó
különdíjat Horváth Szabina vihette haza.
Enying Város legjobb vörös bora címet
Falusi Károlynak ítélte oda a zsûri 2006
évi kadarkájáért.

A különdíjat Tóth Dezsõ úr enyingi,
Tilhof István úr mátyásdombi polgár-
mester és Kató Balázs keramikus
ajánlotta fel.
A zsûri elnöki teendõit már több éve ellá-
tó Czaltig Zoltán úr munkáját.
Gál Balázs helyi vállalkozó kerámiából
készített városi címerrel és borversenyre
emlékeztetõ kancsóval köszönte meg.
A délelõtti programot a Kistérségi nép-
tánc együttes bemutatója színesítette.
A szereplõket vastapssal jutalmazta a kö-
zönség.
Az eredményhirdetést követõen Deák
Béla úr által készített finom birkapör-
költre jól csúsztak a zamatos borok.
A délutáni jó hangulathoz Deák Imre úr
tangóharmonikázásával már ebédelésnél
megteremtette az alaphangulatot.
A pincelátogatásokat Pómizs István úr
lovas kocsijával és terepjáró autókkal
tettük meg.
Szente Zoltán úr pincéjéhez érkeztünk
elõször, ahol veje trombitaszólóval foga-
dott bennünket, majd ezután minden ál-
lomáshelyen õ fogadta trombitaszóval az
érkezõ népes sereget.
A jó hangulathoz még az is hozzájárult,
hogy a tangóharmonikán és a trombitán
kívül Budapestrõl érkezett vendégünk,
dr. Tóth Antal úr gyönyörûen gitározott.
Több pince meglátogatása után Gebula
Béla Ákos és Botos Sándor képviselõ
urak által elkészített finom vaddisznó
pörköltet végül Tóth Gyula úr pincéjénél
fogyasztottuk el.
E közös vacsorával zárult a késõ estig tar-
tó, jó hangulatú találkozó.
Szervezõk nevében ezúton is szeretnék
köszönetet mondani mindazoknak, akik
segítségünkre voltak a rendezvény sike-
res lebonyolításában.
A Török Bálint Általános Iskola és mûve-
lõdési ház igazgatójának és munkatársai-
nak, CBA Áruház vezetõjének Szabó úr-
nak, Horváth Csaba, Somogyi Gyula,
Búza Lajos, Zsargó Gábornak, Botos
Sándor, Erdélyi József uraknak, valamint
Horváth Szabinának, Sebestyén Katá-
nak, Horváth Szabolcsnak, és Földesi
Nikolettának.
Utoljára, de nem utolsó sorban a zsûri-
ben tevékenykedõknek.

Gál Balázs önkormányzati képviselõ

Tavasz

Langyos tavaszi szél arcomat simítja

Piros gólyacsõr fészkét igazgatja

Vakító kék égen sötét felhõ táncol

Kertem alatt kis patak csobogva viháncol

Ibolya kékje virít kiskertemben

Sárga kikerics versenyre kél véle

Rügy fakad az ágon a nap sugarától

Kis rigó füttye szól az almaágról

Gerlepár csókot vált hintázik a faág

Szívembe szökik lassan a boldogság

Feledve bút a hosszú telet

Örömben ujjongva, hogy itt a kikelet

Enying, 2006.

Csima Gyuláné, Cziráki Katalin

BEÍRATÁS
2008/2009-es tanévre

vonatkozó

óvodai, iskolai
beiratkozások

idõpontjai:

2008. április 14-15-16.
(hétfõ-kedd-szerda).
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Bocsor-napok — 2008. március
A Bocsor-napok rendezvénysorozata a
gimnázium tanulói számra az egyik leg-
kedvesebb diákhagyomány. Minden év-
ben újabb és újabb ötletekkel színesítik és
teszik vonzóvá az iskola névadójáról el-
nevezett programsorozatot a szervezõk.
Március 10. és 14. közötti napokon a taní-
tást követõen számos rendezvényen pró-
bálhatták ki ügyességüket, és tudásukat,
a „bocsoros” diákok.
Az elsõ, hétfõi napon került sor a Mûve-
lõdési Ház galériájában megtekinthetõ
rajzkiállítás megnyitójára, ahol ismét né-

hány kiemelkedõ tehetségû diák mutat-
kozhatott be nemcsak a tanárok, a diák-
társak és a város közönsége elõtt is.
Még ezen a napon került sor a mindig sok
érdeklõdõt vonzó activityre, és a focibaj-
nokságra a tornateremben.
Kedden délután a programok széles vá-
lasztéka állt a diákok rendelkezésére a
filmvetítéstõl a számítógépes vetélkedõ-
ig, a karaoke-tól az egészséges életmód
jegyében meghirdetett salátakészítõ ver-
senyig.
Szerdán is több programból lehetet vá-
lasztani, ekkor került kihirdetésre a
„gimi legszebb lánya” címért folyó szava-
zás eredménye. Ez alkalommal nemcsak

a legszebb diáklányt és legsármosabb fi-
út, hanem a legcsinosabb tanárnõt és ta-
nár urat is megválasztották.
Nagy érdeklõdés kísérte a Dog plusz ku-
tyaiskola bemutatóját, ahol fegyelmezõ
és ügyességi feladatokat kellett a kutyu-
soknak végrehajtaniuk.
Az újdonság erejével hatott a SZÉF ve-
télkedõ, melyen nem pénz, hanem egy-
egy grillázstorta volt a fõnyeremény. Elsõ
alkalommal tartottak táncházat is, me-
lyen a kezdeti nehézségek után lelkesen
és vígan ropták a néptánc alapjaival is-
merkedõ diákok és tanárok.
A mesevetélkedõ ismét komoly felkészü-
lést igényelt a résztvevõktõl, a klasszikus
meséktõl a legújabb alkotásokig terjedõ-
en kellett a jártasságukat bizonyítaniuk a
résztvevõ csapatoknak.
A Bocsor hetet az „Emlékezzünk márci-
us 15-re!” vetélkedõ zárta le, melynek
minden állomásán az 1848-as forrada-
lommal és szabadságharccal kapcsolatos,

komoly tárgyi tudást igénylõ történelmi
feladatokat kellett az osztályoknak meg-
oldaniuk.
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Rövid hírek az Enyingi Római
Katolikus Egyházközség életébõl

A Biblia Évének jegyében egyházme-
gyénk számos érdekes programmal ké-
szül. Ezek közül néhányra szeretnénk fel-
hívni a következõkben a figyelmet.
Egyházmegyénk minden fiatalját szere-
tettel várják Székesfehérvárra április
12-re a „Szentírás Napja” ifjúsági találko-
zóra. A fõtéren a Barátok templomában
délelõtt 10 órakor kezdõdõ találkozóra
színes programokkal készülnek a szerve-
zõk. A belváros több helyszínén, pl. a sza-
badtéri színpadon, a templomokban zaj-
lanak az események, amelyekbõl néhány
ízelítõül: a Gável testvérek zenés tanú-
ságtétele, a Láthatatlan Színház elõadá-
sa, remetekert, csapatjátékok, közös bib-
liaóra, zenés és csendes áhítatok, imák a
nyitott templomokban. A nap délután 4
órakor Spányi Antal megyés püspök
szentmiséjével zárul.
Április 19-én, 10 órai kezdettel Biblikus
Konferencia megrendezésére kerül sor a
székesfehérvári Szent István Mûvelõdési
Házban. A rendezvényen egyházi veze-
tõk, teológiai tanárok, professzorok be-
szélnek a Szentírásról változatos megkö-
zelítésekben. A konferencia nyitott, min-
den érdeklõdõt szeretettel várnak.

Az Egyházmegyei Múzeum idén is szín-
vonalas kiállítással csatlakozik az ökume-
nikus Biblia Éve és az országos Rene-
szánsz Év programjaihoz. Május 3-án, 16
órakor nyílik meg a „Biblia Éve” rendha-
gyó kiállítás, amely a Szentírás gazdagsá-
gát mutatja be. A tárlat látogatására spe-
ciális lehetõséget biztosítanak vakok és
gyengénlátók számára.
Enyingen és Balatonbozsokon – csatla-
kozva az egyházi év programjaihoz – útjá-
ra indítottuk az „Egyházközség Bibliá-
já”-t. Várjuk azoknak a családoknak, sze-
mélyeknek a jelentkezését, akik vállalják,
hogy egy-egy hétre otthonukba fogadják
ezt a Bibliát. Jelentkezni személyesen a
szentmiséket követõen vagy a plébánián
lehet.
Folytatódik a plébánia közösségi termé-
ben a felnõtt Biblia-kör. Külön ajánljuk
azok figyelmébe ezeket az összejövetele-
ket, akik elkezdték olvasni a Szentírást,
hiszen ezeken az alkalmakon az elolva-
sott részeket beszéljük meg. Alkalmaink
a hónap elsõ és harmadik hétfõjén 18 óra-
kor kezdõdnek. Összejöveteleink nyitot-
tak, bárkit szívesen látunk.

Megalakult egyházközségünk ifjúsági kó-
rusa. Az énekkar a március 9-ei szentmi-
sén debütált, legközelebb április 13-án
szolgálnak az enyingi templomban a
10.30-kor kezdõdõ szentmisén énekük-
kel még szebbé téve a liturgiát.
Szeretnénk megköszönni mindazoknak a
munkáját, akik részt vettek az enyingi
templom és templomkert takarításában.
Kérjük a kedves híveket, és minden jó
szándékú embert, hogy ne feledkezzen el
nyilatkozni személyi jövedelemadójának
1% + 1%-áról. Kérünk mindenkit, aki
fontosnak tartja az egyházak és civil szer-
vezetek támogatását, éljen a lehetõség-
gel, és ajánlja fel személyi jövedelemadó-
ja 1% + 1%-át. A Magyar Katolikus Egy-
ház technikai száma továbbra is: 0011.
A plébániahivatal elérhetõsé-
gei:(06-22) 372-111 (üzenetrögzítõ és
fax); (06-30) 699-01-93 (Németh Györ-
gyi irodai munkatárs); (06-30)
628-16-11 (Dózsa István plébános);
dozsaistvan@freemail.hu (e-mail). Az
enyingi plébániai hivatal munkanap-
okon 9-tõl 15 óráig tart nyitva.

Kistérségi óvodák munkaközössége
A Mezõföldi Többcélú Kistérségi Társulás oktatási referense,
Polyák István felkérésére 2006 januárjától óvodánk vezetõ sze-
repet vállalt a Kistérségi Óvodavezetõk Munkaközösségének
mûködtetésében. A rendszeres összejöveteleket Bencze
Györgyné szaktanácsadó iránymutatásai segítik, a munkakö-
zösséget Tolnai Zsuzsanna óvodavezetõ koordinálja.
Az idei nevelési évben szakmai munkaközösségeket alakítot-
tunk, hiszen rengeteg igény merült fel továbbképzések meg-
szervezésére, látogatására. Az óvodánkba látogató szakembe-
rek pozitív véleménye, a tapasztalatcsere fontossága adta az öt-
letet a munkaközösségek megalakítására. Fontos szempont
volt az is, hogy az elmúlt évek rendszeres konferenciaszervezé-
se és csoportlátogatásai után az enyingi óvodapedagógusok is
nyerhessenek betekintést a környezõ óvodák munkájába, kicse-
rélhessék tapasztalataikat, megismerkedhessenek egymás
gondjaival, örömeivel.
A továbbképzések fõ célja, hogy a térség óvodapedagógusai
sokoldalú tapasztalatot szerezhessenek a gyermekek képesség-
fejlesztésében, hogy az óvodások mindennapjait színesebbé, él-
ményszerûbbé tehessék.
Az elsõ továbbképzést a fejlesztõcsoportok munkaközössége
szervezte, amely fõ témája az integrált nevelés volt. A tovább-
képzésen Berta Anikó gyógypedagógus elméleti és gyakorlati
bemutatót tartott Szeiler Mónika óvodapedagógus fejlesztõ-
csoportjával. Tolnai Zsuzsanna óvodavezetõ a fejlesztõcsopor-
tok és az integrált nevelés törvényi áttekintésében segítette az
érdeklõdõket. A Mezõföldi Többcélú Kistérségi Társulás óvo-

dáin kívül Polgárdiból, Székesfehérvárról is csatlakoztak hoz-
zánk.
Tavasszal Lepsényben, Kislángon és Dégen terveznek a mun-
kaközösségek foglalkozásokat húsvéti készülõdés, gyermek-
tánc és mozgás témakörben.
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A Tinódi Református Iskola hírei
Nemcsak az eredmények szempontjából tartjuk fontosnak az
alábbi tanulmányi és mûvészeti megmérettetéseket, hanem
azért is, mert a versenyek és gyakori fellépések erõsítik a kon-
centrálás és az egymásra való odafigyelésnek a készségét.

A „Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny”
február 13-án megtartott területi fordulóján Pirtyák Dorottya
5. osztályos diákunk a III. helyezést, a „Szép magyar beszéd” te-
rületi fordulóján, február 19-én, pedig II. helyezést ért el.

A hónap a mûvészeti tanszakok növendékei közül a rézfúvós-
oknak hozta a legtöbb programot.

Enying városának március 15-ei ünnepségén március 14-én, a
6-7. osztály rézfúvós kamaraegyüttese kísérte a koszorúzást. Az
együttes egy nappal késõbb, az 1848-49-es polgári forradalom
és szabadságharc 160. évfordulóján a Lepsényi Általános Iskola
ünnepségén is játszott.

Népdaléneklõ versennyel ünnepelte március 15-én iskolánk a
magyar forradalom és szabadságharcot. A zsûri – Hajdú Erzsé-
bet budapesti énekmûvész, Lázár Melinda dégi zenetanár és
Mátyás Gáborné enyingi pedagógus – tíz arany, tíz ezüst, tíz
bronz minõsítéssel és hat oklevéllel jutalmazta a nyolc iskola
harminchat diákját. Az ünnepi verseny végén Kató Balázs kera-
mikusmûvész, a Kerámia Tanszak vezetõje míves kupája járt
minden oklevél mellé. Az arany minõsítést kapott diákok: Kiss
Máté (Csajág), Imre Enikõ, Kákonyi Kálmán, Konkoly Veroni-
ka és Völgyi Daniella (Dég), Bálint Sára és Kolonics Barbara
(Tinódi iskola), Hegedûs Petra és Keresztes Roxána Evelin
(Török Bálint iskola) valamint Csiszér Csilla (Mezõkomárom).
A Zsûri elnöke, Hajdú Erzsébet ezzel a gondolattal zárta a
Népdaléneklõ Versenyt: „Sokat énekeljetek, gyerekek! Hiszen,
aki énekel, boldogabb lesz attól.”

Mezõkomáromban március 19-én a 6-7. osztályosok rézfúvós
kamaraegyüttese, a Lencse néptánccsoport és a Dob Tanszak
növendékei léptek fel kulturális seregszemlén.

A Fejér megyei Rézfúvós Találkozóra március 27-én Sárosdra
mentünk, egy nappal késõbb, 28-án Sárbogárdon pedig a

Fejér megyei Zeneiskolák találkozóján vettünk részt.

A Tinódi születésnapját április 30-án ünnepeljük. Ebbõl az al-
kalomból az idén is Néptánctalálkozóval készülünk városunk
lakói számára. Szeretettel várjuk – nem csak a Tinódis szülõket.

A Református Egyházi Napok Dunántúl (Rend) rendezvény-
sorozatára június 21-én megyünk, ahol mintegy 40 mûvészetis
diákunk lép fel. Tisztelettel kérjük a szülõktõl, hogy az utazás
megszervezése érdekében jelezzék iskolánk irodájában részvé-
teli szándékukat.

Végezetül álljon itt iskolánk fenntartójának határozata:

Határozat 9/2008 (március 20.) sz.

Az Enyingi Református Egyházközség Presbitériuma úgy hatá-
rozott, hogy a 2008/2009. tanévre ismertetett beiskolázási ter-
vet elfogadja, melynek értelmében 2008. szeptemberétõl nyolc
évfolyamon kilenc tanulócsoport indul. 2008. szeptembertõl
nem egy, hanem kettõ elsõ osztályt indítunk. A korábbi évek-
ben nem volt igény egy évfolyamon két tanulócsoport indításá-
ra, ezt az igényt most teljesíteni tudjuk, de a késõbbiek során
nincs újabb tantermünk újabb tanulócsoport számára.

Az iskola mûködésének minden engedélyezése elegendõ a be-
iskolázási terv diáklétszámához, csak a fenntartó testület jelen
határozata – még egy tanulócsoport indításáról – szükséges a
megvalósításhoz.

Az Enyingi Református
Egyházközség hírei

Március elején a Gyülekezeti Levélbõl sokan értesülhettek már
legfontosabb híreinkrõl. Most a közelmúlt alkalmaiból a márci-
us 15-ei ünnepséget említjük elõször.
Az 1848-49-es polgári forradalom és szabadságharc 160. évfor-
dulóját Balatonkilitin ünnepelte a Dél-Balatoni Református
Gyülekezetek Regionális Együttmûködése. Gyülekezetünk
tagjait a Tinódi felnõtt rézfúvósai is elkísérték, akik a forrada-
lom leverése után kufsteini várfogságra ítélt Gaál György kiliti
református lelkész kopjafájának avatásán és az istentiszteleten
is játékukkal emelték az ünnep hangulatát.
Tavaszi Kórustalálkozónkat április 5-én, 15 órai kezdettel 11.
alkalommal rendezzük meg a templomban. Az idén fellépõ
együttesek: Szená-Torok (a Magyar Országgyûlés képviselõi-
nek kórusa), Vörösmarti Nõi Kórus (Drávaszög, Délvidék) és a
Komlói Pedagógus Kamarakórus. Szeretettel várjuk Önt és
Kedves Családját!
Gondnoki Konferenciát szervezünk április 12-én, 15 órakor a
Dél-Balatoni Református Gyülekezetek Regionális Együttmû-
ködésének gondnokai és presbiterei számára iskolánk díszter-
mében. Erre az alkalomra régiónk minden gyülekezetébõl vá-
runk gondnokokat és presbitereket.
Ha szívesen közremûködne a meghívottak megvendégelésé-
ben, köszönettel elfogadjuk segítségét.
Sáregresen konfirmandustalálkozón veszünk részt április
12-én, délután 2 órakor, ahol ifjúsági találkozóra hívták az idén
konfirmáló enyingi fiatalokat. Az ígéret szerint sok játékkal és
érdekes foglalkozásokkal várnak bennünket.
Április 19-én Séllyei hittanos vetélkedõre megyünk Ságvárra.
Május 17-én gyülekezeti kirándulást teszünk Pápára, ahol töb-
bek között a református gyûjteményeket is megtekintjük. Je-
lentkezni az istentisztelet elõtt és után, valamint hétköznap a
Tinódi Református Iskolában lehet. Szeretettel várjuk!
A Református Egyházi Napok Dunántúl (Rend) programsoro-
zatán június 21-én, szombaton iskolánk diákjai is fellépnek. A
helyszín Komárom, a Monostori Erõdrendszer. Erre az alka-
lomra gyülekezetünk is elkíséri iskolásainkat. A gazdag prog-
ramról részletesebb leírást talál a templomi hirdetõtáblán, ill. a
templomban elvehetõ leporellón. Tisztelettel kérjük a testvére-
ket, hogy minél elõbb jelezzék részvételi szándékukat.

Ebben a hónapban is szeretettel várjuk alkalmainkra:

Vasárnap, 9.30 óra:
Gyerekistentisztelet a Kistemplomban

Vasárnap, 10.30 óra:
Gyülekezeti istentisztelet

Vasárnap, 14 óra:
Református istentisztelet az idõsek otthonában

Szerda 15.15 óra:
Kiskáté óra a Tinódi Kerámia-termében

Szerda 15.15 óra:
Konfirmáció elõkészítõ iskolánk Rajz-termében

Hónap elsõ vasárnapja, 15 óra:
Református istentisztelet Balatonbozsokon

Hónap elsõ vasárnapja 16 óra:
Társalkodó Délután iskolánk dísztermében
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Enyingi Városvédõ, Szépítõ és Hagyományõrzõ Egyesület

Magtár emléktábla ünnepélyes avatása
Tisztelt ünneplõk, emléktábla avatóra összegyûltek!

Az 1751-ben épült uradalmi magtár,
korabeli megnevezéssel Granárium
emléktáblájának avatására gyûltünk
össze, hogy együtt örüljünk Enying te-
lepülés központját 222 évig meghatáro-
zó, pince+4 szintes magtárépület fal-
maradványaként történõ megjelölésé-
nek. A fal és restaurált emléktábla egy
információs szöveget és magtár fényké-
pét is tartalmazó táblával lesz teljes!
A magtár építését a szükségszerûség
hozta létre. A jobbágyletelepítésekkel,
erdõirtással, legelõfeltöréssel párhuza-
mosan, a gabonakeresletnek köszön-
hetõen megnõtt a megtermelt gabona
mennyisége. A terményeket földbe
ásott vermekben tárolták, melyet az új
termés betárolása elõtt kipörköltek, az
oldalát fenekét zsuppal megtapasztot-
ták, beszalmázták. Ez a kezdetleges,
sok veszteséggel járó tárolási mód, a
megnövekedett gabonamennyiség már
nem volt elegendõ, uradalom szerte
magtárak épültek. A két legnagyobb
Enyingen és Fürgeden. A nagymagtár a
korabeli Enying legnagyobb épülete
volt. A Farkas Ferenc földmérõ által
készített települési helyszínrajz szerint
„granárium” néven került feltüntetés-
re, a kastély bejáratával szemben, attól
keletre. Ez lett a késõbb kialakított vá-
sárhely egyetlen épülete.
Befogadó mérete 44 méterszer 15 mé-
ter, magassága 14,3 méter volt. Az épü-
let téglafalú, cserépfedéses, összesen 5
tároló szintet foglalt magába. A pince
feletti födém téglaboltozatos, az épü-
letfalak szintenként vékonyodtak. A
földszinten mért vastagsága 1,15 mé-
tert tett ki, de a legvékonyabb falszer-
kezet is 70 cm vastagságú volt. Lõrés-
szerû homlokzati formáival a mezõgaz-
dasági célú építészet nagyon szép pél-
dája.
A magtárban nem csak gabonát tárol-
tak, az 1901-ben Fürgeden az „Ispán la-
kon”
Vas Gereben szülõházánál (amely ma
iskola) elhelyezett emléktáblát is hóna-
pokig itt tárolták, ebben a magtárban, a

szervezõ halála miatt késett a Fürgedi
ünnepség.
1924-tõl a terményt a környezõ uradal-
mi pusztákról (Páta, Kustyán) „lóré-
val”, lóvasúttal szállították, majd ké-
sõbb a 4-5 vagont már kisvonat húzta.
Segítségével a nagytömegû termény sá-
ros úton is biztonságosan a magtárba,
illetve a vasútállomásra juthatott. A
terményvasút az 1960-as évek elején
került lebontásra.

Az idõsebbek még emlékeznek a kas-
tély elõterében lévõ nagymagtárra.

Annak ellenére, hogy többször leégett,
újjáépítették, és a 64-es út kastély elõtti
ívkorrekciója építésével egy idõben
bontotta le az Enyingi Állami Gazda-
ság építészeti részlege 1973-ban. A tá-
roló szintek és a tetõszerkezet faanyag-
ból, amely óriási gerendákból állt az
Állami Gazdaság, Ágostonpusztán ku-
korica síktárolókat épített fel, amit
„olimpiai falunak” hívunk a mai napig.

A nagymagtár 60 %-a mai úttesten he-
lyezkedett el, az akkori Enyingen ke-
resztül haladó út pedig megkerülve a

magtárt, a mostani gyógyszertár elõtt
haladt el.
Az enyingi képeslapok jóvoltából ren-
delkezünk a magtárról fényképekkel –
köszönjük Méreg Jánosnak, hogy 6.
éve enyingi képes naptárt állít össze,
természetesen a magtárfényképeket is
felhasználva.
Ezen emléktábla az 1932-es leégést kö-
vetõ újjáépítés után került a magtár fa-
lára.
A bontásnál de még inkább a tárolásnál
megsérült, széttört, hiányos emléktáb-
lát Lédig Gyula restaurálta, pótolta a
hiányos részeket és az akkori írásmód-
nak megfelelõen állította vissza az ere-
deti szöveget. Köszönet érte!
Az Enyingi Városvédõk, Szépítõ és Ha-
gyományõrzõ Egyesület nevében meg-
köszönöm a polgármesteri hivatal se-
gítségét, a képviselõ-testület illetékes
bizottságainak hozzáállását, valamint
Csonka Zoltán, Viplak Tibor és Tóth
Károly segítõkész közremûködését a
megvalósításban és Dobai István kivá-
ló, igényes munkáját.

Mátyás László elnökségi tag


