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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” (Tamási Áron)
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ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 14/2008. (VII. 30.) sz.

rendelete

az intézményi étkezési normákról
és térítési díjakról

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

1. § Iskoláskorúak (7-14 évesek) étkeztetése
a.) Menza (ebéd)

Nyersanyagnorma: 216,- Ft
Térítési díj: 259,- Ft

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

Tízórai: 58,- Ft
Ebéd: 216,- Ft
Uzsonna: 58,- Ft
Összesen: 332,- Ft

Térítési díj
Tízórai: 70,- Ft
Ebéd: 259,- Ft
Uzsonna: 70,- Ft
Összesen: 399,- Ft

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

Tízórai: 43,- Ft
Ebéd: 214,- Ft
Uzsonna: 43,- Ft
Összesen: 300,- Ft

Térítési díj
Tízórai: 52,- Ft
Ebéd: 256,- Ft
Uzsonna: 52,- Ft
Összesen: 360,- Ft

3. § Városi bölcsõde alkalmazandó nyersanyagnormákat
és térítési díjakat külön rendelet szabályozza.

4. § Egyesített Szociális Intézmény
Nyersanyagnorma (áfát nem tartalmaz):

Reggeli: 65,- Ft
Ebéd: 258,- Ft
Vacsora: 167,- Ft
Összesen: 490,- Ft

Az intézményben fizetendõ térítési díjakat külön rendelet
szabályozza.

5. § Vendégétkeztetés (egyszeri étkezés)
Önkormányzati dolgozók és rendelõintézeti közalkalmazot-
tak:

Nyersanyagnorma: 280,- Ft
Térítési díj 484,- Ft

Nem önkormányzati dolgozók
Nyersanyagnorma: 298,- Ft
Térítési díj 518,- Ft

6. § A fenti térítési díjak a 20 %-os áfát tartalmazzák.
7. § E rendelet 2008. szeptember 1-jén lép hatályba. Ezzel egyi-
dejûleg Enying Város Önkormányzata Képviselõ-testületének

az intézményi étkezési normákról és térítési díjakról szóló
23/2007. (VIII. 31.) számú rendelete hatályát veszti.
Enying, 2008. július 23.

Tóth Dezsõ polgármester, Szörfi István jegyzõ

Kihirdetve: 2008. július 30. napján.
Szörfi István jegyzõ

VÉDÕNÕI ÁLLÁSPÁLYÁZAT
Enying Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete ered-
ménytelenné nyilvánította a korábban meghirdetett védõnõi ál-
láspályázatot tekintettel arra, hogy a beérkezett kettõ pályázat
egyike sem felelt meg a pályázati kiírásnak. A testület felkérte
az egészségügyi és szociális bizottságot, hogy következõ, 2008.
augusztus 27-ei rendes ülésére tegyen elõterjesztést az új pályá-
zati kiírásra vonatkozóan.
Ezzel egy idõben döntött a testület határozott idejû közszolgá-
lati jogviszonyban, védõnõi adminisztrátori állás kiírásáról,
melynek képesítési feltétele védõnõi szakon szerzett fõiskolai
diploma vagy a fõiskolai záróvizsga letételét bizonyító igazolás.
A pályázati kiírás 2008. augusztus 4. napjától megtekinthetõ a
www.kozigallas.gov.hu honlapon.

BOCSOR ISTVÁN GIMNÁZIUM
TETÕFELÚJÍTÁS

A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghir-
detett HÖF CÉDE 2008. pályázaton a Bocsor István Gimnázi-
um tetõfelújítási munkáinak elvégzése tárgyában 7.322.581,- Ft
támogatást nyert el az önkormányzat. Ezen összeg sajnos nem
éri el az önkormányzat által korábban megpályázott támogatás
mértékét, ezért a hiányzó 1.870.431,- Ft-ot az önkormányzat sa-
ját forrásként biztosítja a beruházás megvalósulása érdekében.
A tetõfelújítási munkák várhatóan 2008. szeptember 15. napjá-
ra fejezõdnek be.

HERCEG BATTHYÁNY FÜLÖP
GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Enying Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete ered-
ménytelenné nyilvánította a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázi-
um és Általános Iskola intézményvezetõi álláshelyére kiírt pá-
lyázatot, mert a pályázó a kiírási feltételeknek nem felelt meg.
Felkérte a polgármesteri hivatalt, hogy soron következõ rendes
ülésére készítse el az új pályázati kiírásra vonatkozó elõterjesz-
tést.
Az új intézmény vezetésével 2008. augusztus 1. napjától az állás
betöltéséig, de legkésõbb 2009. július 31. napjáig Lászlóné Ko-
vács Mártát bízta meg a testület.
Elkészült az intézmény optimális csoportszámainak és alkalma-
zotti létszámának, valamint a többcélú intézmény szervezeti,
vezetési struktúrájának meghatározására irányuló, közoktatási
szakértõ által készített javaslat, melyet a képviselõ-testület elfo-
gadott.

ÖNKORMÁNYZAT
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Városunkért Közalapítvány (8130 Enying, Kossuth u.26) Ku-
ratóriumi Elnöksége, az alapító okiratban megfogalmazott cé-
lokkal összhangban pályázatot ír ki Enying város közigazgatási
területén mûködõ nevelési, oktatási, szociális és közmûvelõdési
intézmények, különbözõ egyesületek illetve civil szervezetek
számára, tevékenységük, feladataik ellátásához szükséges
anyagi források egy részének biztosítása érdekében.
Pályázni lehet Enying városban a betegség megelõzõ és gyógyí-
tó, az idegenforgalmi szerepkört erõsítõ, a kulturális és oktatási
ellátást segítõ, a sportot támogató, illetve, tudományos, kutató
környezetvédelmi, természetvédelmi, gyermek és ifjúságvédel-
mi munka, valamint a közrend, közbiztonság védelmének elõ-
mozdítását, az euroatlanti integrációból fakadó helyi feladatok
elõsegítését szolgáló tevékenység céljából.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008 szept. 30. és fo-
lyamatos
A pályázatok benyújtásának helye, címe: 8130 Enying, Török B.
u. 61.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2008. október 10. illetve
folyamatos
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni a 06-30/500-7331-es te-
lefonszámom lehet.

Városunkért Közalapítvány Kuratórium Elnöksége

Rendõrségi hírek
Tisztelt Olvasók!

A júliusi hónapban több bejelentés érkezett
hozzánk, hogy az Enying szõlõhegyen ismeret-
len tettesek dolog elleni erõszakkal behatoltak
néhány pincébe, ahonnan különbözõ értéke-
ket tulajdonítottak el. Minderre tekintettel
több olyan személy elszámoltatása van folya-
matban, akik esetlegesen összefüggésbe hozhatóak az elköve-
tett cselekményekkel. Sajnos júliusban is többször kaptunk be-
jelentést olyan esetekrõl, ahol a tipikus családon belüli erõszak
történt. A helyszíni intézkedések során elõfordult olyan is, hogy
az elkövetõ személyt pszichiátriai kezelésre kellett elszállíttatni
orvosi beutaló alapján. Az ilyen esetekben szinte minden alka-
lommal a mértéktelen alkoholfogyasztás váltja ki az agressziót
a felekbõl.

Más témát érintõen érkezett hozzám bejelentés, hogy több he-
lyi lakos nincs tisztában az új objektív felelõsséget érintõ sza-
bályszegések tekintetében. Példaként említeném, hogy ilyen
minõsítést kapott a gyorshajtás is, amely a társadalom felé leg-
inkább abból érzékelhetõ, hogy a traffipax gépkocsik mellett
nem áll kinn leállító rendõr, hanem a felvétel alapján az orszá-
gos jármû nyilvántartó rendszer segítségével kerül megállapí-
tásra az elkövetõ és így indul el az eljárás. Fontos tudnivaló to-
vábbá az is, hogy az ilyen jellegû eljárásokat – pl. egy megállni ti-
los jelzõtábla figyelmen kívül hagyása esetén – egy fénykép el-
készítésével már kezdeményezheti az intézkedõ rendõr, és nem
kell igazoltatás alá vonni a szabályszegõ személyt. A kiszabható
büntetések tétele nem tól–ig formában került meghatározásra,
hanem konkrét összeg megjelölésével. Véleményem szerint a
büntetési tételek jóval szigorúbbak, mint a korábbi szabályozás
idején voltak.

Mint láthatják, nagy hangsúlyt fektetek a rendõrök közterületi
jelenlétének biztosítására, illetve a jól látható rendõri jelenlét
megszervezésére. Fontosnak tartom, hogy kollégáim napi
rendszerességgel álló és mozgó ellenõrzés keretein belül érzé-
kelhetõen jelen legyenek a közterületeken a városban.

Korábbi cikkeimben már jeleztem, hogy szándékomban van el-
készíteni Enying közbiztonsági koncepcióját, mely átöleli a vá-
ros közbiztonságát érintõ sarkalatos pontokat. Ezen, koncepció
elkészítését követõen nagyon sok pályázati lehetõség nyílik
meg az önkormányzat és rendõrség elõtt, melyek kihasználásá-
val mind humán, mind technikai szinten fejlõdhet a helyi rend-
õrség.

Július 1-jétõl négy új, fiatal, most végzett rendõr kolléga kezdte
meg a szolgálatát nálunk. Részükre a megfelelõ kiképzést köve-
tõen komoly szakmai munka elvégzését határoztam meg, mely-
nek eredménye remélhetõleg egy-két hónapon belül érezhetõ
lesz a térségben.

Kérem Önöket, hogy amennyiben a munkánkkal kapcsolatban
észrevételük, ötletük lenne és így tudnák segíteni azt, jelezzék
az irányomba akár személyesen, akár telefonon.

További kellemes nyarat kívánok!

Tisztelettel: Angyal Gábor r. százados, õrsparancsnok

„VIRÁGOS ENYINGÉRT,
SZÉP KÖRNYEZETÉRT”

VERSENYFELHÍVÁS
EREDMÉNYHIRDETÉSE

Az Enying Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete által
meghirdetett

„Virágos Enyingért, szép környezetért” versenyfelhívásra
összesen 8 pályázat érkezett magánszemélyek kategóriában.

A pályázatokat elbíráló bizottság döntése alapján a
nyertes pályázók magánszemélyek kategóriában:

I. helyezett: Dely Tünde, Radnóti u. 7.

II. helyezett : Nagy Magdolna, Móricz Zs. u. 8/a

III. helyezett: Lacza Tiborné, Ságvári u. 2/2.

Intézmények, jogi személyek kategóriában:

I. helyezett: Mikó tanya

II. helyezett: Bozsoki boszorkánykonyha

III. helyezett: református egyház

Különdíjat kap:

Szabó Tibor, Bástya utca

Bagi Zoltán, Vár utca

A pályázatokat elbíráló bizottság valamennyi pályázó részére –
munkájuk elismeréséül – Kató Balázs keramikus által készí-
tett „Virágos Enyingért” elismerõ táblát adományoz: Csima
Gyuláné, Petõfi u. 63., Réfi Piroska, Enying Szabadság tér, Réfi
Rózsa Enying, Vas G. u. 23., Szili Istvánné, Vásártér 42., Váti
Györgyné, Ságvári u. 1.

Minden pályázónak gratulálunk, és további lelkes, példaértékû
környezetszépítést kívánunk!
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Rövid hírek az Enyingi Római
Katolikus Egyházközség életébõl

Az idei nyáron sem maradtak nyaralási
lehetõség nélkül hittanosaink. A püspök-
ség jóvoltából, akik 60 gyermek táborozá-
sához nyújtottak anyagi segítséget, két
hittanos tábort sikerült megszervezni jú-
lius 7. és 19. között. Elõször a kisebbek, az
általános iskolás korúak tölthettek egy
hetet Galambokon, majd a következõ hé-
ten szervezõdött az ifjúsági tábor a kö-
zépiskolás korúak számára. Mindkét tá-
bor tematikus jellegû volt, a programok
szorosan kapcsolódtak a biblia évéhez. A
táborozók magukkal vitték az egyházköz-
ség bibliáját, amelybõl minden nap közö-
sen olvastak szemelvényeket. A kisebbek
játékos vetélkedõk, feladatok megoldá-
sával dolgozták fel az olvasottakat, me-
lyekhez sok mozgás, sportos tevékenység

kapcsolódott. A feladatok elsõsorban
Szent Pál alakja köré szervezõdtek. A kö-
tött foglalkozások mellett vidáman zaj-
lottak a kötetlen játékok, illetve a látoga-
tások a helyi melegvizes fürdõben. Az if-
júsági táborból sem hiányzott a derû, a vi-
dámság, de emellett lehetõség nyílt a ko-
molyabb, elmélyültebb beszélgetésekre,
a bibliai olvasmányélmények közös meg-
vitatására is. A táborokban enyingi, bala-
tonbozsoki, lepsényi, mezõszentgyörgyi,
kislángi és mátyásdombi ifjak vettek
részt.
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Az enyingi egyházközség is vendégül lá-
tott egy fiatalokból álló csoportot, akik
július 23. és 30. között egy hetet töltöttek
nálunk. A Regnum Marianum közösség
Dongó névre keresztelt csapatának 14
tagja Mányról és környékérõl (Budapest,
Bicske, Zsámbék, Tök) érkezett. Az
„Ora et labora!” (Imádkozzál és dolgoz-
zál!) jelszó és benedeki regula jegyében
alakították ki saját 14 pontos együttélési
szabályzatukat. Az itt töltött idõ alatt fel-
számolták az enyingi katolikus temetõ-
ben található, évtizedek alatt felhalmo-
zódó illegális szemétlerakókat. Munká-
jukat szeretetbõl végezték, még ellátást
sem kértek cserébe. Köszönjük azoknak,
akik szerszámokat, eszközöket kölcsö-
nöztek számukra, illetve azoknak a ked-
ves híveknek is hálás köszönetet mon-
dunk, akik naponta süteménnyel kedves-
kedtek nekik. Kérünk továbbá minden-
kit, hogy törekedjünk a temetõ tisztasá-
gának megõrzésére, ne termeljük újra a
nehéz munkával eltüntetett szemétkupa-
cokat!
Június 21-én szentmise keretében adtunk
hálát Dózsa István esperes úr pappá
szentelésének 15 éves évfordulóján. Ez-
úton is kérjük István atyára Isten áldását,

hogy még sok hosszú éven keresztül vé-
gezhesse nálunk áldozatos lelkipásztori
munkáját!
Szent Kristóf, az utazók védõszentjének
ünnepén, július 24-én a szentmise után a
hívek templom mellé parkolt gépjármû-
veinek megáldására került sor. Közösen
imádkoztunk az utazókért, hogy mindig
egymásra figyelve közlekedjenek és biz-
tonságban érjenek célba.
XVI. Benedek pápa június 28-án Rómá-
ban ünnepélyes keretek között megnyi-
totta a Szent Pál évet, melynek célja, hogy
a 2009. június 29-ig tartó idõszakban az
egyház nagyobb figyelmet szenteljen az
apostol gazdag tanításának mélyebb
megismerésére, miközben újult erõvel
munkálkodik az ökumenén, vagyis a ke-
resztények egységének elõmozdításán.
Az egyre vallástalanabb és hitetlenebb
Európának nagy szüksége van rá, hogy
újra odafigyeljen a pogányok térítõjének
szavaira. Ennek jegyében a Székesfehér-
vári Egyházmegyei Múzeum, Bibliai ta-
lálkozások címû kiállításán külön terem-
ben tekinthetik meg a látogatók Saul
megtérésének történetét, s a tárlaton
szerepel Vaszary János 1896-ban készí-

tett oltárképvázlata is, melyen Szent Pé-
ter és Szent Pál apostolok búcsúja látha-
tó.
Élõ rózsafüzér néven zarándoklatot szer-
veznek a Balaton környékének lakóiért,
az itt pihenõ, nyaraló üdülõvendégekért.
A szervezõk szeretettel hívnak mindenkit
egy közös zarándoklatra, amelynek fõ
célja a közös ima Magyarországért, a ba-
latoni és a környékbeli nyaralókért. Az
imalánc körülölelné a Balatont Isten ke-
gyelmébe és a Szûzanya oltalmába ajánl-
va a lakókat. A zarándokok egy idõben, a
Balaton 14 kijelölt pontjáról fognak elin-
dulni augusztus 16-án reggel 8 órakor,
majd a találkozási pontokon közösen
imádkoznak 11 órakor, végül a program
szentmisével zárul 15 órakor az indulási
településeken. Ezzel a békés, jókedvû,
imádságos együttléttel egy apró lépést te-
szünk egymásért és a világért. Keresztény
hitünk megvallásával másokat is Krisz-
tushoz hívunk. Az ima erejében bízva
kérjük, hogy az Úr a nem hívõ testvérein-
ket is segítse. Útközben találkozni fo-
gunk olyan emberekkel, akik nem járnak
templomba, ezért fontos, hogy számukra
is megmutassuk, a vallásos emberek is vi-
dámak és sokszínûek, vannak közöttük fi-
atalok és idõsebbek egyaránt. Enyinghez
legközelebb Siófokon és Balatonkenesén
lehet csatlakozni a zarándoklathoz. To-
vábbi információ a templomi faliújságon,
a sugarut@sugarut.hu e-mail címen, és a
06 30 279 50 57-es mobiltelefonszámon
kapható.

A plébániahivatal
elérhetõségei:

(06-22) 372-111 (üzenetrögzítõ és fax)
(06-30) 699-01-93 (Németh Györgyi iro-
dai munkatárs)
(06-30) 628-16-11 (Dózsa István plébá-
nos)
dozsaistvan@gmail.com (e-mail)
Az enyingi plébániai hivatal munkanap-
okon 9-tõl 15 óráig tart nyitva.
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Ledöntené Trianont a Jobbik
Ha az elmúlt 18 esztendõben Magyarországon valóban magyar érdeke-
ket képviselõ kormányok lettek volna, a trianoni határok már régen a
porba hullottak volna – állítja a Jobbik. A párt szerint a kettõs állampol-
gárságról szóló sikertelen népszavazás és a 2005. szeptember 26-a az
Országgyûlésben bebizonyította, hogy az elszakított magyarság
semelyik parlamenti pártra sem számíthat.
A Jobbik Magyarországért Mozgalom – párt az EU legnagyobb lélek-
számú jogfosztott kisebbségének céljairól megkezdte a tárgyalásokat
több határon túli magyar párttal, civil szervezettel, lelkésszel, polgár-
mesterrel és iskolaigazgatóval. A Jobbik nem utópisztikus múltba me-
rengést szeretne, hanem egy pragmatikus, idõszerû program
kidolgozásán fáradozik, melynek 12 alaptétele az alábbi.

Magyar állampolgárság megadása minden határon túli
magyarnak, bárhol is éljen a világban.

A székelyföldi területi autonómia törvény általi szavatolása.
Területi autonómia a felvidéki magyarságnak.
A Délvidéki Társnemzeti Régió létrehozása.
Önálló magyar járás Kárpátalján.
Önálló magyar egyetem, fõiskola Kolozsvárott, Beregszászon, Szabad-
kán, Pozsonyban
A csángó magyarok anyanyelvének szabad használata.
Társadalmi vita a trianoni diktátumról.
Június negyedikének nemzeti emléknappá minõsítése.
Wass Albert személyének rehabilitációja.
Magyar családi, kis és közép vállalkozások munkahely teremtõ prog-
ramjának kidolgozása szerte a Kárpát-medencében
A Kárpát-medencei sportklubok magyar bajnokságokban való indítá-
sa.

Nemzetõr, 2008. június 18. (Gyûjtötte: Nagy István)

LAPSZEMLE A HON DICSÉRETE
E – kis honban élek itt születtem,
Iderendelt engemet az Isten.
A Mezõföld lett az otthonom,
Nincsen nekem közel, csak távol dombom.

Odébb már elõtûnik szép magasan állván,
Bakony, Börzsöny, Bükk, Cserhát és a szép Mátrám.
A hatalmas Balaton itt van szomszédomban,
Gyönyörû kékjét látom elég gyakran.

Duna – Tisza kicsit távol tõlem,
Mégis sokszor visz hozzájuk a szívem.
Bevallom, nyaranta elszólít a vágyam,
Messze tájakra hívogat és szárnyal.

Balatont – Dunát – Tiszát tengerre cserélem,
Simogató habján megnyugvást remélek.
Adria – Földközi Fekete – Égei
Te ibolyakék Jón tenger mily mennyei!

Róma – Párizs – Lisszabon – Szófia
Barcelona – Monserat szépséges Rila.
Thesszaloniki, Isztambul te csoda,
Hozzátok visz lábam, s szívem húz haza.

Hyppodrom – Kémecset, Aja Szófia
Római Szentpéter bazilika,
Falaitok közt járva örül szívem,
De titokban otthon, messze innen.

Félelmetes magas Meteorák,
Elõttetek állva néma a szám.
Mert eszembe jut kishazám dombja – hegye,
Bocsássatok meg, de nem tudok versengeni vele.

Budapest te vagy a legszebb énnekem,
Balaton – Duna – Tisza – Kispatak kertemben.
Vágyik szívem mégis, hogy még többet lássak,
A messze távolból, hogy haza vágyjak.

Köszönöm Istenem, hogy járhattam messze,
Láthattam csodáid, tengerid szerte.
Azt is szépen megköszönöm neked,
Hogy magyarnak s igaznak születtem.

A csodás messzeség biztos meg hívogat,
De kis hazába mindig hazatalál fiad.
Várnak a Kárpátok szívem itt van otthon
Magyarhonban születtem, itt van az otthonom.

Dicsérlek kis hazám, dicsérlek tégedet.
Ha messzire is mentem vágytam rétidet.
Jó nekem itt a Kárpát medencében,
Itt éljek – itt haljak majd Isten tenyerében.

Kisfalum temploma a legszebb énnekem,
Ott vár engem Isten ott van az én helyem.
Messzi kelet, Boszporusz, szépséges Ázsia,
Megjártalak de szívem szólít haza.

Mária országa te kedves kis hazám!
Ölelj kebledre engem, és légy pátronám.
Táplálj engem, míg élek hittel, becsülettel,
Ne bánjam meg soha, hogy ide születtem.

Enying, 2005 november, Csima Gyuláné Cziráki Katalin

A Szent Korona Tan
Magyarország õsi alkotmánya ma is érvényes

Akaratnak és hitünk szerint Magyarország a Szent Korona országa,
amely a Boldogasszony örök oltalma alatt él, és szerves egységben léte-
zik az emberiség egészével.

1. § Magyarország örökké szabad.

2. § A kötelezettségek és jogok egységben a Szent Korona minden tagja
egy és ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szûntethetõ meg és
nem korlátozható.

3. § Ami a Szent Korona országa földjén, földje alatt és földje felett van,
a Szent Korona másik alkotóeleme, a Szent Korona tagjai
birtokolhatnak.

4.§ Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.

5.§ Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a
Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége el-
lentmondani és ellenállni.

Nemzetõr, 2008. június 18., szerda (Gyûjtötte: Nagy István)
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Orientális tánc
– avagy a nõiesség egyik

„félreértelmezett” szimbóluma
A hastánc, az egyik legvonzóbb, nõiessé-
get sugárzó táncforma, melyben rengeteg
fétis, titok és ezzel együtt félreértés is ke-
veredik. Nincs még egy tánc, ami a világ-
nak szinte minden részén ennyire sokféle
változatban és értelmezésben létezne,
mint az orientális tánc. Ebbõl a szinte ha-
tártalan sokszínûségbõl fakad az is, hogy
az orientális tánc nem csak mûfajilag, de
már elnevezését tekintve is nehezen meg-
határozható: eredeti neve az arab nyelv-
ben és kultúrában „Raqs Sharki”, azaz “a
Kelet tánca”. A nyugati civilizációban
elõször használt nevét a XIX. századi
francia utazóknak köszönheti, akik
„Danse du ventre”, azaz egyszerûen
„hastánc” névre keresztelték ezt a Közel-
-Keleten, fõleg Egyiptomban megismert,
számukra addig ismeretlen táncformát,
melybõl az elnevezés tanulsága szerint el-
sõsorban az európai szemmel szokatlan
mozgásformát, és az ehhez tartozó, a nõi
hasat részben szabadon hagyó öltözetet
találták szembeszökõnek. Ennek a kife-
jezésnek a tükörfordításaként terjedt el
angol nyelvterületen a „Bellydance”
megnevezés, és ennek nyomán ismerte
meg a keleti táncot a magyar közönség is
„hastánc”-ként. Egyesek szerint ebben az
elnevezésben a has, mint az anyaság, a
nõiesség és a világi hit kifejezõdése hasz-
nálatos, más vélemények szerint azonban
ez a kifejezés a hozzá kapcsolt asszociáci-
ók miatt szexista, és bántóan leegyszerû-
síti az orientális táncot, ami, habár ener-
giáit a nõiség és termékenység közép-
pontjaként legtöbbször valóban a hasban
koncentrálja, korántsem kizárólag a has
mozgására épül - itt a nõi test más
táncokban nem tapasztalt teljességében
kap szerepet, annak egészének és
részeinek izolált és harmonikus mozgá-
sán alapul. Emiatt angol és magyar
nyelvterületen is egyre elterjedtebb a
keleti tánc vagy orientális tánc elnevezés.

Eredeti környezetében a raks (tánc)
sharki (keleti) fõleg családi és közösségi
ünnepeken táncolják mindenféle életko-
rú férfiak és nõk. A századfordulón a hi-
vatásos férfi táncosok szerepét a nõk vet-
ték át. Ez a sok európai férfi turistának és
elnyugatiasodásnak volt köszönhetõ.

Egyiptomban, ahol mindig is szokás volt
az esküvõre táncosokat hívni, akik a ven-
dégeknek táncoltak és vezették a zeffa
nevû esküvõi procedúrát. A zeffa alatt a
táncos egy shamadant vagyis sokágú,
többsoros gyertyatartót visel a fején meg-
gyújtott gyertyákkal. Szimbolikus jelen-
tése is van, hogy a tûz tisztító hatással bír
és új kezdeteket indít el.

Marokkóban a sikhatt táncosokat azért
hívják, hogy a leendõ menyasszonynak
bemutassák, mit kell tennie a nászéjsza-
kán.
Ezt a táncot hagyományosan mezítláb
táncolják, mert a táncos így közvetlen
kapcsolatba kerülhet a Földanyával.
Napjainkban azért elõfordul, hogy né-
hány híres egyiptomi táncos magas sarkú
cipõben táncol, mert így akarja megmu-
tatni közönségének: egy szegény világban
õ megengedheti magának, hogy cipõt vi-
seljen.
A táncosok különbözõ kellékeket hasz-
nálnak tánc közben, többek között fáty-
lat, gyertyákat, botot, kardot, ujjcintá-
nyért, csörgõdobot, és ritkán kígyót. A fá-
tyol az õsi idõkben az istennõk öltözéke
volt. Általában meseszerûséget, légiessé-
get titokzatosságot, vagy az eltaka-
rom-megmutatom játékos erotikáját
szokták kifejezni vele. A fátyol nemcsak
egy darab anyag, hanem lelkünk meg-
hosszabbítása. A hastáncban a bot a férfit
szimbolizálja, a tánc során a nõ azt fejezi
ki vele, hogyan tudja irányítani, hogyan
tud játszani vele, hogyan uralja. A férfiak
botos táncai viszont harcos illetve önvé-
delmi mozdulatokból állnak. A kard a
szíriai esküvõi szertartáson a férjet figyel-
mezteti arra, hogy kellõ tiszteletet adjon
a feleségének. A táncosok általában
„hascsörgõt” vagy rázókendõt is viselnek
a derekukon. A nézõk közvetlenül a tán-
cosnak fizettek akár aprópénzzel, akár
papírpénzt dobva a táncparkettre, eset-
leg a táncos testére helyezve. Az antik
Görögországban sok szegény családból
származó nõ kötött selyemövet a dereká-
ra, hogy a piactéren összetáncolja a hozo-
mányát. Napjainkban a táncosok „pénz-

érmékbõl” összerakott hascsörgõje õrzi
ezeknek a szokásoknak az emlékét.
Az orientális tánc, korszakoktól és kultú-
ráktól függetlenül, mindig is egy sajátos
táncstílust képviselt. A hangsúly a csípõ-
tájékon van, azonban az érzelmeket, a
tánc lelkét a finom kézmozdulatok mesé-
lik el. Alapvetõen a szépségrõl szól, de
nemcsak annak tárgyi értelmében, ha-
nem sokkal inkább egy elvontabb, ma-
gasabbrendû szépségrõl, egységrõl, har-
móniáról, pozitív energiákról, egy ben-
nünk élõ ideáról van szó. A belsõ izmok
mozgatásából áll, a testi-lelki kiegyensú-
lyozottságot, harmóniát, önuralmat segít
elérni. Állandó kondícióban tart erõtel-
jes leterhelések nélkül, hajlékonnyá teszi
a gerincünket, ami a jóga szerint a fiatal-
ság titka. A mozdulatok a köldök tájéká-
ról, tehát energiaközpontunkból indul-
nak ki, ezért a tánc is gyakran energiák ki-
és beáramoltatásából áll. Segít megnyitni
az alsó csakrákat és energiáinkat ki-
egyensúlyozni.
Alakformáló és zsírégetõ hatása mellett
az inakra, az izületekre is jó hatással van,
hiszen nélkülöz minden feszes, megerõl-
tetõ mozdulatot. A lágy mozdulatok nem
csak a zsírszövetek leépítésében, de a test
kíméletes fejlesztésében is fontos szere-
pet kapnak. A hastánc ideális a nõk szá-
mára, hiszen megerõltetés nélkül erõsíti
az izmokat, emellett a testmozgás min-
den jó hatását is magában egyesíti; a
rendszeres tánc fokozza az állóképessé-
get, javítja a vérkeringést, testre, s lélekre
egyaránt jó hatást gyakorol.
Általános tévhit, hogy a hastánchoz tel-
tebb idomok kellenek. A keleti világban a
teltebb idomokkal rendelkezõ nõk jelen-
tik az ideált, ezért az ott élõ táncosok
szánt szándékkal növelik testsúlyukat, de
ez nem feltétele a hastáncnak.
A hastánc speciális, különleges mozgás-
sorokból épül fel. Különleges tánc, mely
nem sajátítható el néhány óra alatt, leg-
alább egy év folyamatos gyakorlást igé-
nyel. Késõbb a megtanult mozdulatok
mellett fontos szerepet kap a táncos imp-
rovizáció, mely egyedivé és érdekessé
varázsolja produkciót.
Kortól és alaktól függetlenül bárki élvez-
heti a kreatív kifejezõképességet, az ere-
dendõ, õsi nõiességet és érzékenységet,
és leginkább az orientális tánc szabadsá-
gát.

Tóth Krisztina sahira@freemail.hu
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Tinódi Lantos Sebestyén Református
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási

Intézmény hírei
Nyáron, a tanévet követõen második alka-
lommal szerveztünk bejáró napközis tábort
alsós diákjainknak és elmondhatjuk, hogy a
gyerekek és tanáraink is nagyon jól érezték
magukat a 2 hét alatt. A táborban a diákok
játszottak, különféle tárgyakat készítettek,
alkothattak a Cserepes csûrben és éneke-
ket tanultak a felügyelõ tanárok vezetésé-
vel, bibliai történeteket, meséket hallgat-
hattak Iván Géza lelkipásztortól.
Felsõs diákjaink közül 20-an Selmeci Már-
ta tanárnõvel Zselickisfaludon, a Dél-bala-
toni régió hagyományos Séllyei-táborában
jártak június 30.-július 4. között. Délelõt-
tönként a csoportos foglalkozások során
egy-egy bibliai témát dolgoztak fel sok já-
tékkal, vidáman, többek között Hajdú Zol-
tán Levente tanár úr vezetésével. Az idõ
többi részét játékkal, kézmûvességgel, ki-
rándulással töltötték a táborlakók. Diákja-
ink élményekkel gazdagon tértek haza a
táborozásból.
A diákjaink a nyári pihenést megszakítva
eleget tettek a hozzánk érkezõ felkérések-

nek, a dobosok és a rézfúvósok Balatonfõkajáron a református
gyülekezet által, a falumúzeum fenn állásának 10. évfordulójá-
ra szervezett rendezvényen szerepeltek.
Drámásaink a lepsényi családsegítõ szolgálat meghívásának, a
Zsalmavimbáb csoport „Korsó a kenderben” és a tinódi drámá-
sok „Denemám” c. elõadással tettek eleget.
Július végén, augusztus elején diákjaink mesetáborban vettek
részt Szóládon iskolánk szervezésében, ahol énekeket tanultak,
meséket írtak és játszottak, kirándultak, és kézmûvesedtek.
Mindeközben iskolánk készül a következõ tanévre, hogy felfris-
sült környezetben várhassa diákjait.

***

Ezúton is tájékoztatjuk a szülõket, hogy iskolánkban a könyvek,
füzetek a következõ idõpontokban vehetõk át: augusztus 28-
án, csütörtökön, délután 15-18 óra között és augusztus 29-én,
pénteken, délelõtt 9-12 óráig.
Jól bevált hagyományunk szerint iskolánk szerzi be tanulóink-
nak a szükséges füzeteket, eszközöket, melyeket a könyvátvéte-
lekor kapnak meg a szülõk.
Az év elején szükséges nyilatkozatok aláírása miatt kérjük a
szülõk személyes megjelenését a könyvátvételkor!

***

Iskolánk 2008/2009–es tanévnyitó ünnepségére 2008. augusz-
tus 31-én, vasárnap 17 órakor a református templomban kerül
sor, melyre szeretettel várjuk diákjainkat szeretteikkel együtt,
és minden kedves érdeklõdõt!

Református egyház hírei

Enyingi Református Egyházközség presbitériuma 2008. szep-
tember 21-én, 15 órára tûzte ki a lelkészbeiktatás idõpontját.
Az alkalomra mindenkit szeretettel várunk. A részletekrõl a
hírmondó szeptemberi számában olvashatnak.

A köszönet mindenkinek jár!

A városi sportnap rendezõbizottsága – akik mindannyian a
Török Bálint Általános Iskola tanárai – megtartotta a ren-
dezvény értékelését. A támogatók mellett ennek a mintegy
15 fõt számláló bizottságnak volt köszönhetõ a rendezvény
sikeres lebonyolítása. Összegeztük a sportnap pozitív és ne-
gatív tapasztalatait, meghallgattuk egymás véleményét, hoz-
zászólását és a jövõvel kapcsolatos javaslatokat. Mindenkitõl
ígéretet kaptunk, hogy a továbbiakban is támogatni fogják
munkájukkal, ötleteikkel a sportnap szervezését és lebonyo-
lítását. A kötetlen beszélgetésnek a Turul Ételbár adott ott-
hont. Ezúton szeretném megköszönni a lehetõséget Nyikos
István képviselõ úrnak. Köszönet azért, hogy a sportnapon
közel 100 fõt megajándékozott egy tányér finom gulyásleves-
sel. A sportnap idõpontja remekül beleillett az évi sportnap-
tárba, hiszen a rendezvény után kezdõdött a várva várt lab-
darúgó Európa-bajnokság. Az Eb után a sportélet kicsit
csendesebb vizekre evezett. A helyi sportszakosztályok is a
jól megérdemelt nyári pihenõjüket töltik. Augusztus elején
pedig kezdõdik a 2008-as év legrangosabb eseménye, a
XXIX. Nyári Olimpiai Játékok Pekingben.

Szurkoljunk együtt a magyar csapatért! Hajrá Magyarok!

Boér Renáta, testnevelõ


