
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” (Tamási Áron)
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Szent Orbán-szobor avatása

Augusztus 2-án, szombaton Szent Orbán-szobrot avatott
az Enyingi Borkedvelõk Rendje.
A kegyhelyet Viplak Tibor polgármester és Pallag Mi-
hály, a rend elnök-nagymestere avatta fel, Dózsa István
katolikus plébános szentelte fel és Iván Géza református
lelkész áldotta meg. A Szent Orbán kegyhely felépítését
az Enyingi Borkedvelõk Rendje (továbbiakban: Bor-
rend) építette, saját elhatározásából és saját erejébõl.
A borrend tavaly november végén alakult. Az alapító ta-
gok már a megalakulás pillanatában elkötelezték magu-
kat a nemesi cselekedetek, az értékteremtés, a hagyomá-
nyok tiszteletben tartása mellett. Céljuk, hogy környeze-
tünket gazdagítsák, szebbé, jobbá, értékesebbé tegyék.
Ezt támogatják és képviselik mindazok, akik csatlakoztak
a rendhez, ezzel is erõsítve az összetartozás érzését, meg-
mutatva a közösségben rejlõ alkotóerõ egységét. Ebben a
szellemben készültek a Szent Orbán-szobor avatására az
Öreghegyen, hogy így is tisztelegjenek az itteni szõlõsgaz-
dák fáradságos munkája elõtt és növeljék Enying értéke-
it.
Több egyeztetés után döntöttek a konkrét, mára már megvalósult kegyhely mellett.
És miért Szent Orbán? Nem aktualitása miatt, hanem mert Szent Orbán a szõlõ, a szõlõskertek és a bor védõszentje. A III. század-
ban élt pápa rendelte el, hogy a mise áldozati kelyhét és tányérkáját aranyból vagy ezüstbõl készítsék, ezért kehellyel, vagy szõlõ-
fürttel szokták ábrázolni. Részben ezért is választották a szõlõmûvesek, kádárok, kocsmárosok patrónusuknak. Ha Orbán meg-
védte a termést a fagytól, „borral vendégelték” meg a gazdák szobrát. Ha fagykár esett, kikapott a szobor, megvesszõzték. Szent
Orbán a szõlõmûvesek, a kádárok, a kocsmárosok védõszentje, patrónusa. A népi regula szerint: ha Orbán napja szép, akkor bõ
lesz az esztendõ.
A kegyhely felállításában személyesen részt vett Komáromi Mihályné, Rack Flórián, Horváth Csaba, Horváth Elemér, Nagy Jó-
zsef Ödön, Bukta Zsuzsa és Pallag Mihály.
A borrend többi tagja háttérmunkával és anyagiakkal segítette e szent ügy megvalósulását.

Králl Bernarda

Fotó: feol.hu
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Mezõföldi randevú
Közel 300 fellépõ vett részt a helyi Rozmaring Nyugdíjas Klub által szervezett Mezõföldi randevún.
A piac épületében tartott rendezvényen telt ház volt és az ország minden részébõl érkeztek nyugdíjasok, hogy színvonalas produk-
cióikkal szórakoztassák egymást. Volt sírás és kacagás is, akadt, aki az unokáiról énekelt szívszaggatóan, mások viszont örömtán-
cot jártak a színpadon. A berhidai asszonyok a Rednex slágerére, a Cotton Eye Joe-ra country táncot mutattak be, a táci asszonyok
népdalokat énekeltek, a ráckeresztúri klub pedig a Táncoló Talpak címû mesefilm pingvinjeit idézte meg. Tatabányáról két cso-
port is érkezett népdalokkal, míg a sáregresi asszonyok cigánytáncokkal szórakoztatták a közönséget.

A mezõföldi randevúk ötlete Peresztegi Ferencné Krisztina fejébõl pattant ki, aki 2008 óta aktív tagja az enyingi dalkörnek és az-
óta szervezi a találkozókat. Kezdetben csak néhány nyugdíjasklub énekesei jöttek, de most már egyre többen és többen érkeznek
különbözõ mûfajú produkciókkal az ország minden részébõl. A produkciók bemutatása után a résztvevõk hagyományosan együtt
ebédelnek, beszélgetnek. Idén elõször kapott támogatást a rendezvény az önkormányzattól, és ahogy Krisztina elmondja, a tagok
által sütött rétesek árából a következõ évi rendezvény is biztosítottnak tûnik.

Králl Bernarda

Jótékonysági
rendezvény

A Barátság Nyugdíjas Klub vezetésével május második felében
jótékonysági rendezvényre került sor a mûvelõdési házban.

A rendezvényen befolyt összeg és az adományok együttes
összege meghaladta a 300 000 forintot, így elkészülhettek a
nyugdíjas otthon árnyékolói és redõnyei, amikre már évek óta
vártak a napközi otthon lakói. Köszönet érte az adakozóknak, a
Barátság Nyugdíjas Klubnak és az otthon vezetõjének, dr. Le-
imszieder Zsuzsannának.

K. B.

Kabókai játszótér
Az enyingi képviselõ-testület az idei évben megszavazta, hogy
Kabókapusztán játszótér épüljön a mûvelõdési ház mögött.

A munkálatok megkezdõdtek, a játékok beszerzésében Rege-
nyei Katalin és Buza Krisztina nyújtott segítséget, így augusztus-
ban már a gyerekek is birtokba vehetik az új játszóteret Kabó-
kán.

Telepítésre kerül egy kétüléses dzsungel típusú hinta, egy
dzsungel torony 2,4 m-es csúszdával, egy dzsungel homokozó,
kettõ dzsungel mérleghinta és kettõ mûanyag rugós állatfigura.

Králl Bernarda
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Energetikai korszerûsítési pályázatok
Enying Város Önkormányzata döntött arról, hogy a Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola, valamint a három óvoda-
épület: Vas Gereben úti, Kossuth Lajos utcai és a Bozsoki tekintetében részt vesz energetikai korszerûsítésre kiírt pályázaton.
Mind a két pályázat benyújtásra került.
Az energetikai korszerûsítés során lehetõség lesz az épületek homlokzatának és födémjének hõszigetelésére, illetve a homlokzati
nyílászárók cseréjére korszerûbbekre. Ezek elkészülte után az épületek energiaigénye – így az üzemeltetés költsége is – jelentõsen
csökken.
A közbeszerzési eljárás során a kivitelezõ kiválasztása megtörtént.
A kivitelezési munkák a pályázat elbírálását követõen a támogatási szerzõdés megkötését követõen kerülhet sor.
Az energetikai korszerûsítés munkái a terveknek megfelelõen 2015. évben befejezõdnek.

Kerékpárút megvalósításának terve
Enying Város Önkormányzata kerékpár-
út megvalósítását tervezi a közeljövõben.
Ennek érdekében a hivatal felmérte az
egyes szakaszokat.
Ez alapján a tervezett kerékpárút az aláb-
bi részekre bontható:
Észak–déli tengely:
1. Leshegytõl Enying sportpályáig 4,2 km
2. Enying sportpályától benzinkútig 3,8
km
3. Enying benzinkúttól Alsótekeresig 3,5
km
4. Enying központtól Videotonig vezetõ
ág 2,7 km
5. Enying központtól Ligeti ovi és Fertília
fele vezetõ ág: 1,9 km
A képviselõ-testület úgy határozott, hogy
a 2. és 3. pontban szereplõ szakaszok ta-
nulmánytervének elkészítésével a GLO-
BAL-CONSTRUCT Tervezõ és Szolgál-
tató Kft.-t bízza meg.
A tervezési szerzõdés 2015. július hónap-
ban aláírásra került.
A tervezõkkel a tervezési területet bejártuk az egyes nyomvonal lehetõségek feltérképezése érdekében.

A tervezés során elkészülõ nyomvonal változatok meghatározását követõen lehet megbecsülni az egyes szakaszok kivitelezésének
költségeit, illetve lehet pályázati forrást keresni a megvalósításhoz.

R. L.

Utak helyreállítása
A csatornázással érintett útszakaszokon folyamatban vannak az úthelyreállítások, melyre164 millió Ft támogatást kapott az
önkormányzat.
A projekt megvalósítását figyelemmel kíséri és támogatja Varga Gábor úr, a térség országgyûlési képviselõje.
6404 jelû út kabókapusztai szakaszán, az enyingi szakaszán a (Vas Gereben utca) helyreállítása, aszfaltozása, a padka murvázása
megtörtént.
A 64-es fõút egyes csatornázott részein már megtörtént az új aszfaltszõnyeg és a padka kialakítása, a fennmaradó szakaszokon a
csatornafedelek szintre emelése és a kopóréteg építése van folyamatban.
Az önkormányzati utak eredeti állapotát figyelembe véve aszfalt út, illetve kettõs felületi zárású burkolat készül. Ezek a munkála-
tok a balatonbozsoki és az enyingi településrészen is ütemszerûen haladnak.
A csatornaépítéssel nem érintett útszakaszok helyreállítását a csatornázási projekt nem foglalja magában, ezek felújításának fi-
nanszírozására az önkormányzat képviseletében Viplak Tibor polgármester további tárgyalásokat folytat.
A Magyar Közút kezelésében levõ utakon az önkormányzat kérésére a padka nyesési munkák megkezdõdtek, a munkát a Magyar
Közút saját költségére végzi.
Az önkormányzat tanulmánytervet készíttetett a forgalom szabályozására, a helyreállított utak védelmére, hosszabb élettartamá-
nak növelésére. A 7,5 t gépjármûvek a település egyes útjaira csak engedéllyel hajthatnak be.

Onody Gyula

A kép illusztráció
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KEDVES OLVASÓK ÉS
LEENDÕ OLVASÓK!

Közeledik a nyár vége, de sokan még csak most kezdik szabadságukat. Az iskoláig is
van még pár hét, legyünk hát kicsik vagy nagyok, olvassunk! A kertben, hûs lombok
alatt, vagy a szobában, akár a Balaton-parton, akár az autóban, az utcán, a könyvtár-
ban – mindenhol! Mert olvasni a legjobb (meg táncolni, úszni, énekelni, filmet nézni,
kirándulni…, de mégiscsak olvasni)!
Most elõször csak Önöknek, csak itt, az Enyingi Hírmondóban könyvajánlónkat ol-
vashatják a Vas Gereben Könyvtár támogatásával.

Fredrik Backman: A nagymamám azt üzeni, bocs – Csodálatos
utazás a 7 éves Elsával, aki nagymamája utolsó kívánságát próbálja
teljesíteni. Sírjunk, vagy nevessünk? Ezen a könyvön mindkettõt
lehet. „Egy nagymama sosem beszél arról a szar alakról, aki azelõtt
volt, hogy nagymama lett.”

Jaume Cabré: Én vétkem – Nem könnyû olvas-
mány, de megéri. Ha hagyjuk, hogy magával ra-
gadjon a megszámlálhatatlan szálon futó, oly-
kor középkori, máskor kortárs idõben játszódó

történet, már az sem fog zavarni, hogy egy mondaton belül há-
romszor vált idõsíkot és elbeszélõt a katalán író. Az irodalom ka-
landorainak, a mélység kutatóinak ajánljuk.

Paula Hawkins: Lány a vonaton – A thriller
anti-hõse Rachel, házassága romokba dõlt, saját boldogtalanságát
fõleg alkohollal próbálja kompenzálni. Vonattal jár dolgozni, amely
minden áldott nap ugyanannál a fénysorompónál várakozik. A nõ
nem csak egykori otthonát látja ekkor (ahol volt férje azóta új család-
jával él), hanem egy közeli házat is, melynek lakói látszólag tökéletes
párt alkotnak. A lány sóvárogva gondol a boldogságukra, egy szép na-
pon aztán lát valami megdöbbentõt, ami mindent megváltoztat.

Papp Diána: Jóságszalon – Lili fõiskolás évei alatt ismerte meg a
nála jóval idõsebb Pétert. A tanár-diák barátságból elõbb szere-
lem, majd összeköltözés lett, így az álompár látszólag a tehetõsek
gondtalan és irigylésre méltó életét éli egy budai villában. Lili szá-
mára azonban az aranykalitka valóságos börtön, ahonnan alkalmi
kalandokba bonyolódva próbál szabadulni. Küszöbön a botrány,
egy bosszúszomjas zsaroló is feltûnik, Lili pedig úgy dönt, elmene-
kül eddigi életébõl, és tanácsért a Jóságszalonhoz fordul...

Menyhért Anna: Nõi irodalmi hagyomány – A kötet abból az alap-
vetésbõl indul ki, hogy búvópatakként ugyan, de létezik a magyar
irodalomban nõi irodalmi hagyomány. Ezért nem a már jól ismert
irodalomtörténeti vonalak mentén tanulmányozza a nõi irodalmat
(nem a Nyugat nõi íróiról beszél például), hanem saját hagyomány-
vonalat épít ki. Öt fejezete öt nõi írót tárgyal, az irodalomelmélet
legújabb fogalmai mentén.

Tejbegríz, finom irodalom gyerekeknek és felnõtteknek – A Tejbegríz
elsõsorban gyerekirodalmi antológia: neves kortárs szerzõk meséit,
verseit, novelláit, gyerekirodalmi esszéit tartalmazza. A szövegek
nemcsak mûfajukban sokfélék, de az olvasók életkorát tekintve is vál-
tozatosak: vannak ovis fogások, és olyanok is, amelyeket nagyobbak-
nak kínálunk, esetleg felnõttekkel közös, esti fogyasztásra.

Kalapos Éva: Dac – Unatkozol? Magányos vagy? Vagy csak egysze-
rûen úgy érzed, az életed egy irtó nagy káosz? Így van ezzel a 16 éves
Fellegi Flóra is, aki egy budapesti lakóparkban él elfoglalt apjával
és idegesítõ öccsével. Kevés barátja van, a fiúzásban tapasztalatlan,
egyedül a filmekért rajong mániákusan. Amikor azonban megisme-
ri a kicsit fura, de nagyon vagány Zsanit, az élete fenekestül felfor-
dul, és világossá válik az is, hogy idõvel minden titokra fény derül…

Králl Bernarda

Parlagfû
Évente, várhatóan július végén, augusz-
tus elején országszerte kezdetét veszi a
parlagfû szezon. A pollenkoncentráció
szintje augusztus második hetétõl folya-
matosan növekedni fog. A parlagfû-pol-
lenszórás tetõzése augusztus utolsó, és
szeptember elsõ két hetében várható.
Az egyik legelterjedtebb kiváltó oka en-
nek az úgynevezett allergén pollenek ter-
jedése, melyek bekerülve a levegõbe ren-
geteg ember mindennapjait keserítik
meg.
Az egyik ilyen allergiás reakciót kiváltó
növény köztudottan a parlagfû. Az ingat-
lan tulajdonosoknak a parlagfû elleni vé-
dekezést június 30-ig végre kell hajtani-
uk. Ezt követõen a növény virágzását, az
allergén pollen levegõbe kerülését kell
megakadályozni. A védekezés legegysze-
rûbb módja a kaszálás vagy a vegyszeres
gyomirtás.

Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az
ingatlan tulajdonosa, kezelõje, tartós
használója, vagy haszonélvezõje köteles
gondoskodni. Más használatában lévõ in-
gatlanok tisztán tartásáról a használó il-
letve a bérlõ köteles gondoskodni. A vá-
ros területén lévõ közhasználatú parkok
fenntartásáról, gondozásáról és ápolásá-
ról az önkormányzat gondoskodik.

Két szomszédos terület, épület közötti
közforgalmi területsáv vagy átjáró eseté-
ben a tisztántartási kötelezettség a tulaj-
donosok között 50-50 %-ban oszlik meg.

Az üzletek és egyéb elárusító helyek, ven-
déglátó egységek, intézmények és szol-
gáltató egységek elõtti járdaszakaszt, ille-
tõleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az
úttestig terjedõ teljes területet – az üze-
meltetõ köteles tisztán tartani.

Parlagfû szezonban az allergiás betegek a
www. oki.antsz.hu oldalon található, na-
ponta frissülõ jelentésbõl tájékozódhat-
nak az aktuális helyzetrõl.

Králl Bernarda

Fotó: internet
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I. ENYINGI VÁROSNAP
2015. szeptember 5., Petõfi Park
Jelentkezési lap

Alulírott csapatvezetõként kijelentem,
hogy a 2015.szeptember 5-én tartandó
fõzõversenyen részt kívánok venni. Tu-
domásul veszem, hogy a versenyen bár-
milyen létszámmal részt vehetek, ameny-
nyiben betartom a részvételi feltételeket.
Nevezési díj: 3.000 Ft/csapat/bogrács.
Nevezési határidõ: 2015. augusztus 31-ig.
Nevezni az alábbi kategóriákban lehet:
gulyás, pörkölt, vadétel és egyéb bogrács-
étel.
A jelentkezési lapot kitöltve az alábbi
címre szíveskedjen visszajuttatni:
Mûvelõdési ház, 8130, Enying, Bocskai
utca 1.
A nevezési díjat szíveskedjenek a jelent-
kezési lap leadásakor vagy a verseny kez-
detéig a helyszínen befizetni.
Jelentkezõ csapat neve:

………………………...................………
Csapatvezetõ neve:

…………………………...............………
Csapat elérhetõsége (cím, telefonszám):

……………………………………......…

Részvételi feltételek és tájékoztató

1. A fõzés során a versenyzõk saját maguk
által hozott nyersanyagból, saját eszkö-
zökkel (bogrács, gázpalack, munkaasztal
stb.) készítik el a jelentkezési lapon meg-
jelölt gulyást, pörköltet vagy egyéb bog-
rácsban fõtt ételt. Áramfejlesztõt, mivel
túl hangos (zavarná a többi fõzõt és ven-
déget) TILOS használni.
2. A résztvevõk kijelentik, hogy az általuk
hozott és elkészített ételek illetve a nyers-

anyagok egészségre ártalmatlanok, a fõ-
zés során az ide vonatkozó egészségi sza-
bályokat betartják.
3. A szervezõk által kijelölt fõzõhelyeket
9 óráig kell elfoglalni. Ünnepélyes tûz-
gyújtásra 9. 30 órakor kerül sor.
4. Minden csapat emléklapot kap.
5. A szervezõk biztosítják:
– az ivóvíz vételi lehetõséget, a tûzra-
kóhelyet,
– szeméttárolási lehetõséget és mellék-
helyiséget,
– korlátozott számban munkaasztalt és
székeket (jelentkezõk számától függ).
6. Az ételek készpénzért történõ értéke-
sítésére nincs lehetõség, de kóstoltatni
szabad!
7. A szakemberekbõl álló zsûri a meghir-
detett kategóriákban hirdet I-II-III. he-
lyezést. Acsapatok a zsûrizéshez a zsûri
részére egy adag kóstolót biztosítanak
lehetõség szerint 14 óráig.
8. Céges reklám kihelyezésére van lehe-
tõség elõzetes megbeszélés alapján.
9. A szervezõk nem vállalják a felelõssé-
get a csapatok által hozott eszközökért.
10. A csapat vezetõje vállalja a felelõssé-
get, hogy
– a tûzvédelmi, munkavédelmi és egész-
ségügyi szabályokat betartja és a csapat
tagjaival betartatja,
– a rendezõk útmutatásait a zavartalan
lebonyolítás érdekében betartja és betar-
tatja, a zsûri döntését tudomásul veszi ill.
veteti,
– a csapat környezetét a versenyt követõ-
en feltakarított, rendezett állapotban át-
adja a rendezõknek.

2015. ......................   ..................................
jelentkezés dátuma csapatvezetõ aláírása

I. ENYINGI
VÁROSNAP

Enying –
2015. szeptember 5.

Petõfi park, mûvelõdési ház
és Szabadság téri parkoló

Petõfi park

10 órától fõzõverseny

Gyermekprogramok: kézmûves ud-
var, csillámtetoválás, kincskeresés,
népi játékok, ugrálóvár

12 órától amatõr fellépõk bemutat-
kozása

15 óra fõzõverseny eredményhirde-
tés

17 órától Honeybeast élõ koncert

18.30 Kaposvári Megarock Társulat

20.00 Retro buli

Ebéd 200 Ft-ért vásárolható kupon
ellenében kapható.

Szabadság téri
parkoló

10-14 óráig sportprogramok

Mûvelõdési ház

Kiállítás Szentgyörgyi Dezsõ életé-
rõl

15.30 perckor Szentgyörgyi Dezsõ
tér ünnepélyes avatása

Közremûködik: Publik Antal szín-
mûvész

Vass Ildikó népdalénekes

MH Légierõ Zenekara Veszprém

Az Enyingi Hírmondó –
Enying Város Önkormányzatának Lapja.
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