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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” (Tamási Áron)
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ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 12/2004.

(VII. 02.) számú rendelete

Enying város kitüntetéseinek
adományozásáról szóló 8/2000. (III. 07.)

számú helyi rendelet módosításáról

Enying Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Enying város kitüntetéseinek adományozásáról szóló 8/2000.
(III. 07.) számú rendeletét (a továbbiakban: R) az alábbiak sze-
rint módosítja:

1. §

A R. bevezetõ része az alábbiak szerint módosul:
„Enying város képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdé-
se, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991.
évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdése alapján biztosított jogkör-
ében, attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatá-
ban kiemelkedõ érdemeket szerzett személyeket méltó elisme-
résben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket
az utókor elé állíthassa, Enying Város Díszpolgára címet,
Enying Városért érdemérmet, Kiváló Közszolgálatért kitünte-
tést, Önkormányzati Elismerõ Oklevelet, Enying Testvérkap-
csolataiért Oklevelet alapít, ezen elismerések adományozásá-
nak feltételeirõl és az eljárás rendjérõl az alábbi rendeletet
alkotja.”

2. §

A R. 5. § (1) bekezdés g.) pontja az alábbiak szerint módosul:
„elhalálozása esetén – családja beleegyezésével – az önkor-
mányzat saját halottjának tekinti, és méltó eltemetésérõl gon-
doskodik.”

3. §

A R. IV. fejezetének címe az alábbi szövegrésszel egészül ki:
„Enying Testvérkapcsolataiért Oklevél”

4. §

A R. IV. fejezete az alábbi 10/A. §-al egészül ki:

„Enying Testvérkapcsolataiért Oklevél”
10/A. §

(1) Enying Város Önkormányzatának képviselõ-testülete
„Enying Testvérkapcsolataiért Oklevél” adományozásával kí-
vánja elismerni azok tevékenységét, akik a testvérvárosi kap-
csolatok, valamint a határon túli magyarság ügyében és az euró-
pai integráció elõsegítésében tartósan kiemelkedõ érdemeket
szereztek.
(2) Az „Enying Testvérkapcsolataiért Oklevél” adományozásá-
ra javaslatot tehet bármely települési képviselõ, társadalmi
szervezet, intézmény, valamint az önkormányzat bármely bi-
zottsága.
(3) Az elismerõ oklevelet – az oktatási, kulturális és sportbizott-
ság elõterjesztése alapján – a képviselõ-testület évente többször
is adományozhatja. Az adományozás a képviselõ-testület minõ-
sített többséggel hozott határozata alapján történik.

(4) A képviselõ-testület a javaslat elbírálása során gondosan és
körültekintõen vizsgálja a tevékenység kiemelkedõ mértékét.
(5) Az „Enying Testvérkapcsolataiért Oklevelet” a polgármes-
ter írja alá.
(6) A kitüntetetteket tárgyjutalom is megilletheti.
(7) Az oklevelet, valamint a tárgyjutalmat a polgármester ünne-
pélyes keretek között adja át.
(8) A kitüntetett nevét és az adományozással kapcsolatos ada-
tokat az „Enying Város Kitüntetettjei” elnevezésû díszkönyvbe
kell bejegyezni. A bejegyzést a jegyzõ írja alá.
(9) Az „Enying Testvérkapcsolataiért Oklevél” a kitüntetett
halála után az örökösök birtokában marad.”

5. §

A R. egyéb rendelkezései változatlanul maradnak.

6. §

Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Enying, 2008. június 25.

Tóth Dezsõ polgármester, Szörfi István jegyzõ

Kihirdetve: 2008. július 2.

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 13/2008.

(VII. 02.) számú rendelete

a személyes gondoskodás keretében nyújtott
szociális ellátások

intézményi térítési díjairól

A képviselõ-testület az 1993. évi III. törvényben kapott felha-
talmazás alapján a személyes gondoskodás keretében nyújtott
szociális ellátások intézményi térítési díjait

2008. július 1. napjától kezdõdõen
az alábbiakban állapítja meg:

1. § Ápolást, gondozást nyújtó
intézményben (idõsek otthona):

SZJ 8531110

Enying, Szabadság tér 2. szám alatti intézményben
– a 2007. évben ellátásban részesült ellátott esetében (az intéz-
ményi térítési díj 2.035,- Ft/nap, illetve 61.050,- Ft/hónap,) az el-
látásért fizetendõ térítési díj legmagasabb összege: 1.910,-
Ft/nap, illetve 57.300,- Ft/hónap;

ÖNKORMÁNYZAT

Folytatás a következõ oldalon�
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– a 2008. évben új ellátott, a nyugdíjminimum 150 %-át meg
nem haladó jövedelem esetén (az intézményi térítési díj 1.800,-
Ft/nap, illetve 54.000,- Ft/hónap,) az ellátásért fizetendõ téríté-
si díj legmagasabb összege: 1.140,- Ft/nap, illetve 34.200,-
Ft/hónap.
(1) A 2008. évben új ellátott, a nyugdíjminimum 150 %-át meg-
haladó jövedelem esetén (az intézményi térítési díj 2.035,-
Ft/nap, illetve 61.050,- Ft/hónap,) az ellátásért fizetendõ téríté-
si díj legmagasabb összege: 2.010,- Ft/nap, illetve 60.300,-
Ft/hónap Enying, Hõsök tere 5. szám alatti intézményben.
(2) A 2008. évben új ellátott, a nyugdíjminimum 150 %-át meg
nem haladó jövedelem esetén (az intézményi térítési díj 2 430,-
Ft/nap, illetve 72.900,- Ft/hónap,) az ellátásért fizetendõ téríté-
si díj legmagasabb összege: 1.140,- Ft/nap, illetve 34.200,-
Ft/hónap.
(3) A 2008. évben új ellátott, a nyugdíjminimum 150 %-át meg-
haladó jövedelem esetén (az intézményi térítési díj 2.670,-
Ft/nap, illetve 80.100,- Ft/hónap) az ellátásért fizetendõ térítési
díj legmagasabb összege: 2.670,- Ft/nap, illetve 80 100,- Ft/hó-
nap.
Az étkeztetésért fizetett napi 720,- Ft 20 % áfát tartalmaz.
A személyi térítési díjakat az intézmény vezetõje állapítja meg a
vonatkozó jogszabályok alapján.

2. § Nappali ellátás (idõsek klubja)
SZJ 8532161

Az idõsek nappali intézményében a teljes ellátás napi intézmé-
nyi térítési díj összege 897,- Ft/fõ, az étkezést nem igénylõ eseté-
ben 60,- Ft/fõ/nap.
A fizetendõ térítési díj legmagasabb összege:
– étkezés, tartózkodás esetében 535,- Ft/fõ/nap,
– csak tartózkodás esetében 60,- Ft/fõ/nap. A díj 20 % áfát tar-
talmaz.
A személyi térítési díjakat az 1. számú melléklet alapján az in-
tézmény vezetõje állapítja meg.

3. § Szociális étkeztetés SZJ 8532169

A szociális étkeztetés intézményi térítési díjai a normatív kate-
góriáknak megfelelõen az alábbiak:
– 2007 decemberében is ellátásban részesült: 378,- Ft/nap/fõ, ki-
szállítással 478,- Ft/nap/fõ.
– 2008. évben, új ellátásban részesülõ, akinek a családi jövedel-
me nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át: 270,-
Ft/nap/fõ, kiszállítással 370,- Ft/nap/fõ.
– 2008. évben, új ellátásban részesülõ, akinek a családi jövedel-
me a nyugdíjminimum 150-300 %-a között van: 378,- Ft/nap/fõ,
kiszállítással 478,- Ft/nap/fõ.
– 2008. évben, új ellátásban részesülõ, akinek a családi jövedel-
me meghaladja a nyugdíjminimum 300 %-át: 443,- Ft/nap/fõ,
kiszállítással 543,- Ft/nap/fõ a díj 20 % áfát tartalmaz.
A személyi térítési díjakat a 2. számú melléklet alapján az intéz-
mény vezetõje állapítja meg.

4. § Házi segítségnyújtás keretében
biztosított ellátás SZJ 8532140

A házi segítségnyújtás intézményi térítési díjai a normatív kate-
góriáknak megfelelõen az alábbiak:
– 2007 decemberében is ellátásban részesült, illetve 2008. évben
átmeneti jelleggel ellátásban részesülõk esetén a számított in-
tézményi térítési díj 658,- Ft/óra. Fizetendõ 250,- Ft/óra.
– 2008. évben, új ellátásban részesülõ, akinek a családi jövedel-
me nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át a számított
intézményi térítési díj 161,- Ft/óra. Fizetendõ 160,- Ft/óra.

– 2008. évben, új ellátásban részesülõ, akinek a családi jövedel-
me meghaladja a nyugdíjminimum 150 %-át a számított intéz-
ményi térítési díj 753,- Ft/óra. Fizetendõ 400,- Ft/óra.
A személyi térítési díjakat a 3. számú melléklet alapján az intéz-
mény vezetõje állapítja meg.
5. § Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás
Intézményi és személyi térítési díjat az igénybevevõk a szolgál-
tatásért nem fizetnek.
6. § Az a gondozott, akinek a jövedelme a mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíj összegét nem éri el, vagy azzal egyenlõ, az
egyesített szociális intézmény szolgáltatásait – az ápolást, gon-
dozást nyújtó idõsek otthona kivételével – ingyenesen veheti
igénybe.
A szociális rászorultságot a házi segítségnyújtás, a jelzõrendsze-
res házi segítségnyújtás esetében vizsgálni kell. A kötelezettsé-
get – a szociális rászorultság alapjául szolgáló körülményekkel
kapcsolatban – az intézményvezetõ részére kell teljesíteni.
Az intézményvezetõ a szociális rászorultság fennállását a szol-
gáltatás igénybevételét megelõzõen, valamint az igénybevétel
során legalább kétévente felülvizsgálja.
A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan
rászorult az, akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatás
biztosítását.
7. § (1) Az ápolást, gondozást nyújtó idõsek otthonában ellátás-
ban részesülõ személy a két hónapot meg nem haladó távolléte
idejére a megállapított személyi térítési díj 20 %-át fizeti. A tá-
volléti napok naptári éves szinten összesíthetõk. Nem minõsül
távollétnek a rendszeres hétvégi távollét.
(2) Két hónapot meghaladó távollét idejére
a) egészségügyi intézményben történõ kezelésének tartamára a
megállapított személyi térítési díj 40%-át,
b) az a) pont alá nem tartozó esetben a személyi térítési díj 60
%-át fizeti.
8. § A személyi térítési díjak összegét minden évben felülvizs-
gálja az intézményvezetõ. A felülvizsgálat során megállapított
új személyi térítési díj megfizetésére a jogosult nem kötelezhetõ
a felülvizsgálatot megelõzõ idõszakra.
9. § A személyi térítési díj összege évközben csak akkor változ-
tatható meg, ha a kötelezett jövedelme
a) olyan mértékben csökken, hogy az e rendeletben meghatáro-
zott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni;
b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25
%-át meghaladó mértékben növekedett.
10. §
(1) Az ellátások igénybe vételéhez megállapodás szükséges,
melyben a kötelezett által fizetendõ személyi térítési díjról ren-
delkezni kell.
(2) A személyi térítési díjról az intézmény vezetõje az igénybe
vételtõl számított 30 napon belül írásban értesíti a térítési díj
megfizetésére kötelezettet.
(3) Ha a jogosult a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy an-
nak csökkentését kéri, az intézményvezetõ értesítésének kéz-
hez vételétõl számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
Ebben az esetben a személyi térítési díj összegérõl a fenntartó
határozattal dönt.
11. § A személyi térítési díjat a kötelezett minden hó 15-ig fizeti
meg.
12. § E rendelet 2008. július 3. napján lép hatályba, ezzel egyide-
jûleg a 8/2007. (III. 01.) sz. rendelet hatályát veszti.
Enying, 2008. július 2.

Tóth Dezsõ polgármester, Szörfi István jegyzõ

Kihirdetve: Enying, 2008. július 2.

Folytatás a következõ oldalon�
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ALAPÍTÓ OKIRATOK MÓDOSÍTÁSA

Enying Város Önkormányzatának képviselõ-testülete június
25-ei ülésén döntött a polgármesteri hivatal, a városi bölcsõde,
a szolgáltató intézmény valamint az egyesített szociális intéz-
mény alapító okiratának módosításáról, melyet a pénzügymisz-
térium költségvetési intézmények ágazati osztályozási és beso-
rolási rendjének, törzskönyvi nyilvántartásának új szabályozása
indokolt.
Módosításra került továbbá a Vas Gereben Mûvelõdési Ház és
Könyvtár, a Török Bálint Általános Iskola, a Bocsor István
Gimnázium valamint a Szirombontogató Óvoda alapító okirata
is. Az alapító okiratok törzsszámmal, valamint fõ tevékenység-
gel, szakágazati besorolással egészültek ki, utóbbi intézmény
esetében továbbá feltüntetésre került a számlaszám, valamint
törölték a „Munkahelyi vendéglátás” szakfeladatot.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS
A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI

FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

A polgármesteri hivatal, a városi gyámhivatal és az egyesített
szociális intézmény elkészítette a gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatok ellátásáról szóló 2007. évi tevékenységre vonat-
kozó átfogó értékelést, melyet a képviselõ-testület elfogadott.

GYÓGYTORNÁSZ

Enying Város Önkormányzata kezdeményezi a Fejér Megyei
Szent György Kórháznál az Enyingi Rendelõintézetben gyógy-
tornász rendelés indítását.

A VOLT SZÜLÕOTTHON FELÚJÍTÁSA

A Szabadság téri volt szülõotthon – jelenleg kistérségi iroda –
épülete használaton kívüli részeinek felújítására 5.500.000,-
Ft-ot biztosít a testület ingatlanértékesítésbõl befolyt pénz-
összegbõl. Az iroda- és szociális helyiségek kialakítását a szol-
gáltató intézmény végzi. A beruházás megvalósításának határ-
ideje 2008. október 31. napja.

ERZSÉBET LIGETI ISKOLA

Az önkormányzat tárgyalásokat kíván kezdeményezni a Fejér
Megyei Önkormányzattal az Erzsébet Ligeti Iskola további
hasznosítását illetõen.

BALATONBOZSOKI JÁRDASZAKASZ

A képviselõ-testület megbízta a szolgáltató intézményt a
balatonbozsoki volt postaépület feletti járdaszakasz helyreállí-
tásával. A munkálatok befejezésének határideje 2008. augusz-
tus 31.

MADARÁSZ VIKTOR UTCA

A Madarász Viktor utca hátsó teleksorának utólagos földgázel-
osztó vezetékhálózata kiépítésének tervezésével és kivitelezé-
sével a testület az E.ON DDGÁZ Zrt.-t bízta meg. A beruházás
költsége bruttó 3.234.000,- Ft. A beruházással érintett építési
telkek vételárának megállapítása során a közmûfejlesztés beke-
rülési költségét érvényesíteni kívánja.

VÁROSI BÖLCSÕDE

A városi bölcsõde fõzõkonyhájának ÁNTSZ elõírásoknak meg-
felelõ átalakítását sikertelen pályázat esetén önerõbõl kívánja
megvalósítani az önkormányzat 2009. év végéig.

KOMPOSZTÁLÓ LÉTESÍTÉSE

A Multi Grade Kft. nyílt rendszerû komposztáló létesítését ter-
vezi a Kossuth majorban, melyet a testület a hatályos település-
rendezési terv érintett területre vonatkozó követelményeinek
maradéktalan teljesülése esetén támogat.

AKADÁLYMENTESÍTÉS

A képviselõ-testület 101.000,- Ft-ot biztosít a mûködési hitel
terhére a Török Bálint Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola részére akadálymentesítés bruttó anyagköltségéhez.
Fenti összegen felül a testület további 150.000,- Ft felhasználá-
sát engedélyezte az intézmény részére ezen célra az intézmény
saját bevételeibõl. A beruházással sajnos nem valósul meg az
egész intézmény teljes akadálymentesítése, hiszen ennek költ-
sége több millió forint lenne, csupán a folyosó hátsó bejáratánál
kerül kialakításra egy rámpa, melynek révén négy tanterem és a
mellékhelyiség válik elérhetõvé mozgásukban korlátozottak ré-
szére.

KISTÉRSÉGI ORVOSI ÜGYELET

A kistérségi orvosi ügyelet 1 fõ orvossal történõ mûködtetésére
irányuló javaslatot a képviselõ-testület nem fogadta el, így vár-
hatóan továbbra is 2 orvos gondoskodik majd az ügyeleti ellá-
tásról változatlan feladatmegosztásban.

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
ÖSSZEVONÁSÁVAL KAPCSOLATOS

DÖNTÉSEK

A képviselõ-testület az összevont oktatási intézmény létrehozá-
sáig a jelenlegi intézményvezetõ-helyetteseket, Lászlóné Ko-
vács Mártát és Szabó Istvánt bízta meg az intézmények vezeté-
sével.

A Bocsor István Gimnázium és a Török Bálint Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola jogutódlással történõ megszün-
tetésérõl szóló megszüntetõ okiratokat a testület elfogadta.

Döntés született az összevont oktatási intézmény elnevezésérõl
és alapító okiratának elfogadásáról is. Az új többcélú közokta-
tási intézmény hivatalos neve: „Herceg Batthyány Fülöp Gim-
názium és Általános Iskola”.

SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA

Az intézmény 2008/2009-es nevelési évre vonatkozó csoport-
száma 10 csoportban került megállapításra.

EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

Enying Város Önkormányzata által intézményvezetõi állásra
kiírt pályázati felhívásra beérkezett három pályázat egyike sem
felelt meg a jogszabályi elõírásoknak, ezért a testület a pályázat
újbóli kiírásáról, valamint a jelenlegi intézményvezetõ-helyet-
tes, Kiss Andrea megbízásáról döntött. Kiss Andrea az eredmé-
nyes pályázati eljárásban kinevezésre kerülõ intézményvezetõ
kinevezéséig, legfeljebb egy évig látja el az intézményvezetõi
feladatokat megbízottként.

Az önkormányzati hírek megjelenését jóváhagyom.

Enying, 2008. július 3.

Szörfi István jegyzõ

Folytatás az elõzõ oldalról�
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Az ötlet már évek óta megvalósításra
várt. Most jött el az idõ, most az

olimpia évében, amikor kollégáimmal
együtt összefogtunk és megszerveztük
ezt a nagyszabású rendezvényt. Mint a
szlogenben is olvasható, a rendezvény
célja, hogy megmozduljon az egész város.
A magas színvonalú bemutatók mellé
olyan programokat szerveztünk, ahol
mindenki részt tud venni kortól és nem-
tõl függetlenül. A nap végén körvonala-
zódott, hogy ki, hány helyszínen, mennyit
mozgott. A legjobbak között értékes
ajándékokat sorsoltunk ki. A mai rohanó
világban nem lehet eleget hangsúlyozni
az egészséges életmódot a rendszeres
testmozgás és szûrõvizsgálatok fontossá-
gát. Ezzel a célzattal terveztük a prog-
ramközpontot, fittközpontot. Egy egész
napos városi rendezvényt nem lehet meg-
szervezni összefogás nélkül. Tehát a cé-
lok között foglal helyet az összefogás is.
Már a szervezésben is megmozdul a város
apraja, nagyja és mindenki abban segít,
amiben tud. Továbbá azért került meg-
szervezésre, hogy emelje a város színvo-
nalát, gazdagítsa kulturális és sportéletét.

A programközpont a mûvelõdési ház
elõtti terület volt. A helyszínen folyama-
tos programok, pl. tollas, görkorcsolya,
termékbemutatók, salátakészítés, vércu-
kor- és vérnyomásmérés, tanácsadás,
drogprevenciós elõadások, a mûvelõdési
házban asztalitenisz. A programok hiva-
talosan 10 órától, a polgármester megnyi-
tóbeszéde után kezdõdtek több helyszí-
nen. Az óvodásokat ugrálóvár várta, és
„Mini Maraton” versenyen vettek részt,
melyrõl mindenki névre szóló emlékla-
pot kapott. A programközpontban Béres
Alexandra kétszeres magyar, kétszeres
Európa- és fittneszvilágbajnok tornáztat-
ta meg az érdeklõdõket. Az iskolában
megkezdõdtek a váltóversenyek, melye-
ket nyílt birkózóedzés, kutyás bemutató,
és kézilabda program követett. Ez utóbbi
programon is neves sportoló látogatta
meg a gyerekeket Deli Rita, 123-szoros
magyar válogatott kézilabdázó személyé-
ben. Kora délután a programközpontban
aerobik és hastáncbemutatóval, a mûve-
lõdési ház nagytermében pedig spinning
lehetõséggel vártuk az oda látogatókat. A
városi futóváltó 16 csapattal rajtolt, me-

lyet Bánki Erik – a magyar országgyûlés
sport- és turisztikai bizottságának elnöke
– és Varga Gábor, Cece település polgár-
mestere nyitott meg. Tõlük és Gebula
Bélától – Enying város oktatási kulturális
és sportbizottságának elnöke – vehették
át a csapatok a jól megérdemelt díjakat.
Ugyancsak õk jutalmazták az elõször át-
adásra kerülõ, „Enying város sportolója”
címet elnyert sportolókat. Név szerint:
Simon Milán, Horváth Bence, Németh
Botond, Haffner Roland, Nagy Norbert –
akik kiemelkedõ eredménnyel nyerték
meg a megyei mezei futóversenyt, vala-
mint Varga Norbert, aki labdarúgásban,
U-15 korcsoportban megyeválogatott
lett. Ezután a programközpont áttevõ-
dött a városi sporttelepre. Óriáscsúszda
és ugráló, valamint élõ csocsó várta a
sportolni vágyókat. Volt karate, szü-
lõ-labdarúgó palánta játék, amerikai foci
bemutató és játék, és végül a sportos na-
pot a városi kispályás labdarúgó torna
zárta. Mindez idõ alatt a Varga tanyán in-
gyenesen lehetett lovagolni.
Úgy érzem, egy jól sikerült rendezvényen
vagyunk túl, hosszú kihagyás után elõször
rendeztünk ilyen jellegû napot, és remél-
jük nem utoljára. Szeretnénk hagyo-
mányt teremteni, és minden évben meg-
rendezni a Városi Sportnapot. Sokan lá-
togatták és még többen vettek részt a
programokon. Azt gondolom eleget tet-
tünk az ez évi szlogenünknek, miszerint
„Mozdulj, Enying!” Nagyon sokan támo-
gatták a rendezvényünket, amiért még
egyszer ezer köszönet! Szeretnénk meg-
köszönni a munkájukat és támogatásukat
a következõknek:
Városunkért Közalapítvány, Török Bálint
Iskola, Vas Gereben Mûvelõdési Ház,
Enying Város Szolgáltató Intézménye, Vá-
rosi Tv, Gebula Béla – önkormányzati kép-
viselõ, Gál Balázs – önkormányzati képvi-
selõ, Varga József – építési vállalkozó, Már-
kus György – vállalkozó, Novákné Marczi
Mária – vállalkozó, Dely Zsolt – szülõ, Si-
mon pékség, Varga tanya, Enying város
polgárõrsége, enyingi rendõrõrs, rendelõin-
tézet 1-es és 2-es számú gyermekkörzete,
Megváltó gyógyszertár, Wanderer pékség,
Presenta reklámajándék, Sió Fit – fittness
klub, K&H Bank, Dr. Lenkei Életerõ Cent-
rum.

Rendõrségi
hírek

Tisztelt
Olvasók!

Az elmúlt hónapban
több vagyonelleni bûn-
cselekmény került elkö-
vetésre Balatonbozsok belterületén. Az
esetek során az ismeretlen elkövetõk ál-
talában melléképületekbe hatoltak be
dolog elleni erõszak alkalmazásával,
majd onnan szinte mindig kisgépeket, és
vastárgyakat tulajdonítottak el. Az elkö-
vetett cselekmények után minden alka-
lommal helyszíni szemle került megtar-
tásra, mely során nyomok, anyagmarad-
ványok lettek felkutatva, rögzítve. A helyi
polgárõrséggel a kapcsolatot felvettük, és
az õ segítségükkel, napi rendszerességgel
– az éjszakai órákban is – gyalogos és gép-
kocsizó szolgálati formában ellenõriztük,
ellenõrizzük a teljes területet.
Mint láthatták, az elmúlt néhány hónap-
ban szinte heti rendszerességgel szerve-
zünk kisebb, nagyobb közlekedési, köz-
rendvédelmi akciókat. Az ilyen esetek-
ben minden olyan technikai eszközt fel-
használunk, felhasználtunk, amivel rög-
zíthetjük a szabálysértések elkövetését.
Júliusban tervezem egy olyan komplex,
több napos akciósorozat lebonyolítását,
amikor is a szomszédos õrsrõl, illetve
Székesfehérvárról érkeznek kollégák a
feladatok végrehajtása érdekében.
A nyár beköszöntével nagymértékben
meg növekedett a péntek délutáni, illetve
a vasárnap délutáni úgynevezett balatoni
forgalom, melynek hozományaként nagy
számban megjelentek a motorosok is a
64-es számú fõúton. Minderre, valamint
az iskolai tanítás befejezésére tekintettel
kérem önöket, hogy gyermekeik figyel-
mét hívják fel a tekintetben, hogy milyen
számtalan veszély leselkedik rájuk a köz-
úti forgalomban. Sajnos, az elmúlt né-
hány hónapban országszerte több tragé-
diával végzõdõ baleset történt gyalogát-
kelõhelyeken, ahol mind a vezetõk figyel-
metlensége, mind a gyalogosok óvatlan-
sága szerepet játszott a tragédia bekövet-
kezésében.
A kisiskolások ilyenkor rendszeresen
közlekednek kerékpárral, melyeket nem
minden esetben rendeltetésszerûen
használnak, valamint még az alapvetõ
KRESZ-szabályokkal sincsenek tisztá-
ban. Kérem a tisztelt szülõket, hogy ma-
gyarázzák el a gyerekeknek, hogy az út-
testen hol és hogyan szabad közlekedni
kerékpárral, és hogy bizony azt csak át-
tolni szabad az úton.

Tisztelettel: Angyal Gábor
r. százados, õrsparancsnok
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A Tinódi Lantos Sebestyén
Református Iskola négy rövid híre

1. Búcsúztató ünnepség
Június 13-án iskolánk diákjai, pedagógusai és munkatársai a
gyülekezet közösségével együtt ünnepi mûsorral búcsúztatták
Hajdú Zoltán alapító-igazgatót és Hajdúné Éva oktatásszerve-
zõt, akik megálmodták és létrehozták az enyingi református ze-
ne-, majd általános iskolát. Isten iránti hálával idéztük fel az
1996-ban újjászervezett enyingi református oktatás legszebb
pillanatait, és kértük a mi Urunk további áldását életükre.
2. Június 14-én elballagtak 8-os diákjaink, akiket szeretettel
várunk vissza iskolai és gyülekezeti ünnepségeinkre, és kíván-
juk nekik, hogy eredményesen álljanak helyt középiskolai
tanulmányaikban.

3. Június 18-ai tanévzáró ünnepi istentiszteletünkön az alábbi
díjakat kapták általános iskolai és mûvészetis diákjaink:
Igazgatói dicséretben részesültek:
3. osztály: Horváth Dorina
4. osztály: Oratovski Bianka
5. osztály: Bagi Bojána
8. osztály: László Veronika és Szilágyi Richárd
Ütõsök közül:
Marosvölgyi Attila, Megyeri Zoltán és Simon Kristóf
A színjátszó tanszak diákjai közül:
A Tinódi Drámások csoport tagjai: Balogh Dóra, Bánhidi Bar-
bara, Csikász Tímea, Csóka Ivett, Hudák Dániel, László Vero-
nika, Megyeri Ákos és Takács Angéla, valamint
a Zsalmavimbáb csoport tagjai: Csizmadia Viktor, Dudás
Dóra, Eszes Luca, Fodor István, Gyetvai Anikó, Jankovics
Áron, Lédig Brigitta, Németh Zsanett, Slemmer Balázs,
Szénási Mihály és Kranauer Réka
A fúvós tanszak növendékei közül: Sugár András

A legszorgalmasabban templomba járó
diákoknak járó jutalmakat Kovácsné Ter-
nyák Anikó református pedagógus-hitoktató
és Döbrössy Tünde római katolikus hitoktató adták át.
A református diákok: Molnár Angelika (1. o.), Nyírádi Ángyán
Boglárka (2. o.), Szabó Ágnes (2. o.), Sziklai Anita (2. o.), Ha-
lász Rebeka (2. o.), Pirtyák Borostyán (2. o.), Horváth Dorina
(3. o.) és Kiss Viktória (3. o.).
A római katolikus diákok: Demeter Barbara (2. o.), Szentpéteri
Szilvia (2. o.), Éberling János (3. o.), Németh Zsanett (4. o.),
Jankovics Áron (5. o.), Portik Apor (6. o.), Nagy Katalin (6. o.),
Portik Botond (7. o.) és Drexler Ákos (7. o.)
Az evangélikus növendékek közül Koronczai Bence (3. o.) ka-
pott ajándékot.
Kitûnõ tanulmányi eredményért osztályfõnöküktõl vették át
diákjaink jutalmukat:
1. osztályban Labossa Asztrid és Szabó Bence,
2. osztályban Halász Rebeka, Nyírádi-Ángyán Boglárka és
Pirtyák Borostyán,
3. osztályban Berta Zsófia, Horváth Dorina, Kiss Viktória és
Kocsis Ágnes,
4. osztályban Bognár Stefánia,
5. osztályban Berkes Krisztina, Frank Eszter, Gyetvai Anikó és
Pirtyák Dorottya,
6. osztályban Képiró László Balázs és Nagy Katalin,
8. osztályban pedig Török Erik
Jeles rendû bizonyítványért oklevelet kapott növendékeink:
1. osztályban Bognár Barnabás, Goldberger Diána, Szabó
Laura
3. osztályban Hudák Réka, Szabó Ágnes és Sziklai Anita
4. osztályban Fehér Angéla, Kovács Kristóf, Németh Sára,
Oratovski Bianka és Suba-Faluvégi Szilárd
5. osztályban Fodor István, Gergye Krisztián, Lédig Brigitta,
Nagy Viktória és Ulrich Tamara,
6. osztályban Szabó Márk,
7. osztályban Kiss Bálint Lehel,
8. osztályban Szilágyi Richárd
Mosolydíjat adott át Hajdú Zoltán lelkész-igazgató az alábbi
diákoknak:
1. osztályban: Labossa Asztrid,
2. o.: Gosztola Dávid és Nyirádi Ángyán Boglárka,
3. o.: Gebula Kíra Rebeka,
4. o.: Németh Sára,
5. o.: Bagi Bojána,
6. o.: Nagy Katalin,
7. o.: Kiss Bálint,
8. o.: Ács Gergõ
Mosolydíjat pedagógusaink közül Szabó Szilárd általános isko-
lai és Egervári György „mûvészetis” tanárok kaptak.
4. Július 16-ától új igazgató iskolánk élén
Az iskolafenntartó Enyingi Református Egyházközség presbi-
tériuma megköszönve nyugdíjba vonuló lelkészének és iskola-
igazgatójának, Hajdú Zoltánnak a Tinódi alapításában és veze-
tésében végzett fáradhatatlan és eredményes munkáját, július
16-ától Szabó Szilárd történelem-földrajz szakos tanárt,
presbitert bízza meg az igazgatói feladatok ellátásával.
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Hírek az Enyingi Református
Egyházközség háza tájáról

REND
Június 21-én gyülekezeti és iskolai kirándulást szerveztünk Ko-
máromba, ahol a Monostori Erõdben a REND (Református
Egyházi Napok, Dunántúl) gazdag programkínálatából (elõ-
adások, kiállítások, koncertek, vásár…) válogattunk kedvünkre.
Nem utolsó sorban pedig gyülekezetünk iskolájának a diákjaira
is kíváncsiak voltunk, akik egyórás mûsorral készültek a nép-
tánc, a színjátszás, a rézfúvós muzsika és az ütõs hangszerek va-
rázslatos világából.

Nyáresti orgonamuzsika koncert

Június 29-én, 19 órától három ok miatt is emlékezetes orgona-
koncert kezdõdött a református templomban. Egyrészt olyan
darabokat is hallhattunk, melyekhez nagyobb kapacitású digitá-
lis orgonát hozattunk Budapestrõl, másrészt idén nyáron csak ez
az egy koncertünk volt, harmadrészt pedig ifj. Szotyori Nagy Gá-
bor, a Tinódi korábbi tanára játszott nekünk. A koncertet a digi-
tális orgona szállításával és kölcsönzésével a Viscount Magyar-
ország, a perselyadománnyal pedig a mûértõ enyingi és vidéki
közönség támogatta. Az alábbi darabok hangzottak el: Liszt Fe-
renc: Funerailles (Koloss István átiratában), Lisznyai Szabó Gá-
bor: Canzonetta, Robert Schumann: 5. B-A-C-H fúga, Koloss
István: Induló, Liszt Ferenc: Csárdás Obstiné, Liszt Ferenc: Ad
nos salutarem undam… fantázia és fúga, a ráadásban pedig
Bach: h-moll Prelúdium és fúga BWV 544.
A koncertet Péntek László és Dózsa István református és római
katolikus esperesek is megtisztelték jelenlétükkel.

Lelkészi hivatal átadása
Július 3-án, presbiteri gyûlésen, Péntek László, a Mezõföldi Re-
formátus Egyházmegye esperesének a jelenlétében megtörtént
a lelkészi hivatal átadása és átvétele. Hajdú Zoltán nyugdíjba vo-
nult református lelkész Isten iránti hálával emlékezett meg az
enyingi reformátusok között eltöltött 29 esztendõrõl és mondott
köszönetet a presbitereknek személyenként és testületként is el-
végzett munkájukért. Hajdú Zoltán lelkész utódját, korábbi be-
osztott lelkészét, június 1-jén választotta meg a lelkészválasztó
egyházközségi közgyûlés.
Hálás szívvel gondolunk vissza az elmúlt 29 évre, és kívánjuk,
hogy a mi Urunk további gazdag áldása kísérje a lelkészházas-
párt.

Nyári táboraink
Gyülekezetünk nagyobb hittanosai június 30. és július 5. között
Zselickisfaludon, a Dél-Balatoni Református Gyülekezetek
Regionális Együttmûködésének közös táborában jártak, a ki-
sebbek pedig június 23. és július 4. között a Tinódi kéthetes nap-
közis táborában játszottak, énekeltek, vettek részt kézmûves
foglalkozásokon, és bújtak bibliai hõsök bõrébe. Táborainkról
az Enyingi Hírmondó augusztusi számában olvashat részlete-
sebben.

A Vas Gereben Mûvelõdési
Ház és Könyvtár hírei

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

Júliusi programajánló
19 órakor nótaest a Batthyány-kastély kertjében
Fellépnek: Ludányi Marika, Lakatos János, Kovács József, Mezõföldi
Kistérségi Néptáncegyüttes, Pereszteginé Krisztina, Farkas Béla cigány-
zenekara.
Belépõ: 500 Ft

Augusztusi kitekintõ
2-án, 20 órakor: Muzsikáló kastélykert
TIHANYI VÁNDORSZÍNPAD OPERETT MÛSORA
„SZÉP A VILÁG” CÍMMEL
Fellépnek: Tihanyi Tóth Csaba (Barátok közt: Novák Laci)
Bognár Rita, Drucker Péter, Károly Kati, Bognár Balázs
Belépõ: 1000 Ft
Jegyek elõvételben is vásárolhatók a mûvelõdési házban.
20-án kerül sor hagyományos Szent István-napi rendezvényünkre
13.30-tól SZTÁRFÕZÕCSKE
R. Kárpáti Péter, Mérai Katalin, Kardos Eszter, Marenec Fruzsina
(Barátok közt sztárjaival)

Varázslat – interaktív gyermekmûsor
(Marenec Fruzsina és Kardos Eszter )

Nagy talkshow
(R. Kárpáti Péter, Mérai Katalin, Kardos Eszter, Marenec Fruzsina)

Estebéd-kimérés
(R. Kárpáti Péter, Mérai Katalin, Kardos Eszter, Marenec Fruzsina)

Apró musical és operett
(R. Kárpáti Péter, Mérai Katalin, Kardos Eszter, Marenec Fruzsina)
(Mûsorvezetõ: R. Kárpáti Péter)
17 órától Siófoki rézfúvós együttes mûsora
18 órától Ünnepi beszédet mond Tóth Dezsõ, Enying város

polgármestere
Virágos Enyingért díjak átadása

18.30-tól Mezõföldi Kistérségi Néptáncegyüttes mûsora
19.00-tól Csocsesz
19.45-tõl Palcsó Tamás
20.30-tól BÁL
22.00 Tûzijáték
14-17 óráig szabadtéri játékok gyerekeknek (és felnõtteknek)
(Ügyességi játékok, népi játékok, ovis sarok, fizikai jelenségeket bemu-
tató eszközök, népi hangszerek, ördöglakatok és logikai eszközök, otthon
elkészíthetõ kísérletek, logikai feladványok)
Az idei évben a szabadtéri színpadnál rendezvénysátor várja az érdeklõ-
dõket, így a helyszín esõ esetén is a Petõfi park.

Állandó programok:
Hétfõ: mozgássérültek helyi csoportja
Kedd: Rozmaring Nyugdíjasklub
Szerda: Barátság Nyugdíjasklub
Csütörtök: Vöröskereszt foglalkozásai

Balatonbozsoki Nyugdíjasklub
Péntek: társastánc
Utolsó szombatok: éremgyûjtõk
További programjaink iránt érdeklõdjenek az intézményben.
Rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk!

Virág András Gábor és
ifj. Szotyori Nagy Gábor
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