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ENYING VÁROS MEGÚJULT
HONLAPJA

Örömmel tájékoztatjuk a tisztelt Lakos-
ságot, hogy Enying város megújult hiva-
talos honlapja 2009. januártól megtekint-
hetõ a www.enying.eu címen. Az érdeklõ-
dõknek jó böngészést kívánnak a honlap
szerkesztõi.

ÁLTALÁNOS IGAZGATÁS

2. rész

Az üzletek mûködési engedélyével
kapcsolatos eljárásokról

Hatáskörrel rendelkezik:
Az üzlet helye szerint illetékes település
jegyzõje, mozgóbolt estén a kereskedõ
székhelye szerint illetékes település jegy-
zõje.

Mûködési engedély kiadása
(üzlet nyitásához)

A Magyar Köztársaság területén keres-
kedelmi tevékenység – a határon átnyúló
kereskedelmi tevékenység és az alábbiak-
ban felsorolt kereskedelmi tevékenysé-
gek kivételével – mûködési engedéllyel
rendelkezõ üzletben folytatható.
A kivételek:
automatából történõ értékesítés, idegen-
vezetõi tevékenység, csomagküldõ keres-
kedelem, kereskedelmi ügynöki tevé-
kenység, utazás értékesítése kizárólag
utazásközvetítõ útján, valamint utazások
szervezése, értékesítése kizárólag utazás-
szervezõ részére közterületi értékesítés,
magánszálláshely idegenforgalmi célú
értékesítése, piaci és vásári értékesítés, a
külön jogszabályban meghatározott ter-
mékkörök kivételével, a külön jogsza-
bályba meghatározott üzleten kívüli ke-
reskedés, a külön jogszabályban megha-
tározott kistermelõi termékértékesítés, a
külön jogszabályban meghatározott
egyetemes postai szolgáltató által végzett
kereskedelmi tevékenység, falusi és agro-
turisztikai szolgáltató tevékenység, lovas
szolgáltató tevékenység, az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások.
A mûködési engedély iránti kérelemhez
csatolni kell:
A tevékenység végzésére jogosító okira-
tot (cégkivonatot, vállalkozói igazolvány
érvényes adatait tartalmazó hatósági bi-
zonyítványt), helyszínrajzot, (az üzlethe-
lyiség pontos helyrajzi számával), mozgó-
bolt esetében a mûködési területének,
útvonalának jegyzékét, az üzlet használa-
ta jogcímére vonatkozó igazoló okirato-
kat (pl. bérleti szerzõdést, használati jog-
ra vonatkozó egyéb megállapodást, köz-
terület-használati megállapodást) továb-
bá közös tulajdon esetében a tulajdonos-
társ, haszonélvezõ hozzájárulását igazoló
okiratot, amennyiben az üzletet magá-

ban foglaló ingatlan társasház, vagy la-
kásszövetkezeti tulajdon, akkor a társas-
ház közös képviselõjének, intézõbizott-
ság elnökének, lakásszövetkezet esetén
elnökének nevét és címét, vendéglátó üz-
let esetében nyilatkozatot arról, hogy az
üzletben kívánja-e az alábbi szolgáltatá-
sokat nyújtani vendégek részére (szóra-
koztatására): zeneszolgáltatás – mûsoros
elõadás, tánc rendezése –szerencsejáték-
nak nem minõsülõ szórakoztató játék
folytatása, az üzletkörtõl illetve az üzlet-
ben folytatott tevékenységtõl függõen a
szakhatósági hozzájáruláshoz szükséges,
külön jogszabályban elõírt tervdokumen-
tumot, dokumentumokat.
Üzlet mûködési engedélye iránti eljárás
illetéke: 10.000 forint, melyet illetékbé-
lyegben kell a kérelmen leróni.
A mûködési engedélyben feltüntetett
adatok módosításáért: 3.000 forint illeté-
ket kell illetékbélyegben a kérelmen leró-
ni.
A megrongálódott, megsemmisült, elve-
szett mûködési engedélyrõl kiállított – az
eredetivel pontosan egyenlõ és egyenlõ
értékû – másodlat illetéke 3000 forint.
Ügyintézési határidõ: A törvényben
meghatározott 30 nap.
A Kereskedelmi Hatóság hivatalból
maga keresi meg a közremûködõ szakha-
tóságokat.

A mûködési engedély megadását
követõen

A kereskedõ köteles haladéktalanul be-
jelenteni a jegyzõnek az alábbi adatok-
ban történt változást:
a kereskedõ neve, címe, székhelye, a ke-
reskedõ cégjegyzékszáma, illetve vállal-
kozói igazolvány száma, a kereskedõ adó-
száma, statisztikai számjele, az üzlet
címe, helyrajzi száma, helyszínrajza, el-
adótrének alapterülete (m2), kereskedel-
mi szálláshely, illetve vendéglátó üzlet
esetében annak befogadó képessége, to-
vábbá mozgóbolt esetében a mûködési
területének, útvonalának jegyzéke, az üz-
let tulajdonosa, az üzlet használatának
jogcíme, az üzletkör, üzletkörök megne-
vezése, száma, az üzlet elnevezése (cég-
felirata).
A kereskedõ köteles az üzlet napi/heti
nyitvatartási idejének, illetve mozgóbolt
esetében az árusítás napjaiban bekövet-
kezõ változást az azt megelõzõ 5 munka-
napon belül bejelenteni a jegyzõnek.

Mûködési engedély módosítása
A mûködési engedély módosítását a mû-
ködési engedély tartalmát érintõ alábbi
adatváltozások esetén kell kérelmezni:
kereskedõ nevének (cégnevének), címé-
nek, székhelyének, cégjegyzékszámá-
nak/vállalkozói igazolvány számának,
adószámának, statisztikai számjelének

változása, továbbá az üzlet elnevezésé-
nek (cégfeliratának) változása.
A kérelemhez csatolni kell:
az adatváltozás bejegyzésének igazolásá-
ra az adatváltozás cégbírósági bejegyzé-
sérõl szóló végzést illetve cégkivonatot,
egyéni vállalkozó esetében hatósági bizo-
nyítványt (egyéni vállalkozói igazolvány
érvényes adattartalmáról).
Az eljárás illetéke: 3.000 Ft, amelyet ille-
tékbélyegben kell a kérelmen leróni.
Ügyintézési határidõ: 30 nap.

Mûködési engedély módosítása
üzemeltetõ változás esetén

A mûködési engedély jogosultjának sze-
mélyében történõ változás, jogutódlás
esetén (amennyiben az üzletben folytatott
tevékenységi kör/üzletkör illetve a forgal-
mazott termékek köre nem változik) a mû-
ködési engedély módosítását az új jogo-
sultnak illetve a jogutódnak kell kérel-
meznie.
A kérelemhez csatolni kell:
a tevékenység végzésére jogosító okiratot
(cégkivonatot, vállalkozói igazolvány ér-
vényes adatait tartalmazó hatósági bizo-
nyítványt); az üzlet használata jogcímére
vonatkozó igazoló okiratokat (pl. bérleti
szerzõdést, használati jogra vonatkozó
egyéb megállapodást, közterület-haszná-
lati megállapodást) továbbá közös tulaj-
don esetében a tulajdonostárs, haszonél-
vezõ hozzájárulását igazoló okiratot.
Az eljárás illetéke: 3.000 Ft, amelyet ille-
tékbélyegben kell a kérelmen leróni.
Ügyintézési határidõ: 30 nap.

Új mûködési engedély kiadás
a tevékenység/üzletkör
megváltozása esetén

Az üzletre kiadott mûködési engedélyen
szereplõ üzlet címében; helyrajzi számá-
ban; helyszínrajzában; eladóterének
alapterületében (m2); kereskedelmi szál-
láshely, illetve vendéglátó üzlet esetében
annak befogadóképességében; mozgó-
bolt esetében a mûködési területében,
útvonalának jegyzékében; az üzletkör,
üzletkörök számában, megnevezésében;
a jogszabályban elõírt tervdokumentu-
mokban, dokumentumokban; valamint a
mûködési engedélyen nem engedélyezett
termékkör; tevékenység utólagos enge-
délyezése esetén a kereskedõnek az üz-
letre új mûködési engedélyt kell kérnie.

ÖNKORMÁNYZAT

Folytatás a következõ oldalon.
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PÉNZÜGYI TÁRGYÚ DÖNTÉSEK
Az Állami Számvevõszék „Enying
Város Önkormányzata gazdálkodási
rendszerének 2009. évi ellenõrzésérõl”
jelentést készített, melyet a testület
a jelentés alapján készített intézke-
dési tervvel együtt elfogadott.
Ugyanígy elfogadásra került az ön-
kormányzat 2008. évi egyszerûsített
összevont éves beszámolójának
könyvvizsgálatáról készült független
könyvvizsgálói jelentés, az éves el-
lenõrzési jelentés, az éves összefog-
laló jelentés, a folyamatba épített
elõzetes és utólagos vezetõi ellenõr-
zés és a belsõ ellenõrzés mûködésé-
rõl készült beszámoló, a 2008. évben
nyújtott támogatások elszámolásá-
ról szóló belsõ ellenõrzési jelentés-
hez kapcsolódó, valamint az Egyesí-
tett Szociális Intézmény 2007. és
2008. évi normatíva elszámolásáról
szóló belsõ ellenõrzési jelentéshez
kapcsolódó intézkedési terv.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS
A GYERMEKJÓLÉTI ÉS

GYERMEKVÉDELMI
FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

A jogszabályi elõírásoknak megfele-
lõen az önkormányzat érintett szak-
emberei évente elkészítik jelentésü-
ket a gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatok ellátásáról, melyet a
képviselõ-testület az idei évben is el-

fogadott. Az értékelés megtekinthe-
tõ a polgármesteri hivatal titkársá-
gán, a városi könyvtárban, illetve a
www.enying.eu honlapon.

PÁLYÁZAT

Enying Város Önkormányzata pá-
lyázatot nyújt be Enying város
szennyvízelvezetésének és szenny-
vízkezelésének kiépítése projekt pá-
lyázat I. fordulójához kapcsolódóan
EU Önerõ Alap keretében önrész
támogatásra.

ORVOSI ÜGYELET

Ahogy arról korábban már értesül-
hettek, 2009. július 1. napjától a köz-
ponti orvosi ügyeletet a Mezõföldi
Többcélú Kistérségi Társulás látja el
2 orvossal, 1 asszisztenssel és 1 so-
fõrrel. Ezen idõpontig a kettõ orvos-
sal való mûködtetéshez szükséges
pénzeszköz biztosítására a képvise-
lõ-testület pótelõirányzatot szava-
zott meg.

VÁROSI BÖLCSÕDE

Az intézmény vezetõje elkészítette
éves beszámolóját az intézmény mû-
ködésérõl, melyet a képviselõ-testü-
let elfogadott. A beszámoló megte-
kinthetõ a polgármesteri hivatal tit-
kárságán, a városi könyvtárban, il-
letve a www.enying.eu honlapon.

A kérelemhez csatolni kell:
a tevékenység végzésére jogosító okiratot (cégki-
vonatot, vállalkozói igazolvány érvényes adatait
tartalmazó hatósági bizonyítványt); helyszínrajzot;
mozgóbolt esetében a mûködési területének, útvo-
nalának jegyzékét; vendéglátó üzlet esetében nyi-
latkozatot arról, hogy az üzletben kívánja-e az aláb-
bi szolgáltatásokat nyújtani vendégek részére (szó-
rakoztatására): zeneszolgáltatás – mûsoros elõ-
adás, tánc rendezése –szerencsejátéknak nem mi-
nõsülõ szórakoztató játék folytatása; az üzletkörtõl
illetve az üzletben folytatott tevékenységtõl függõ-
en a szakhatósági hozzájáruláshoz szükséges, kü-
lön jogszabályban elõírt tervdokumentumot, doku-
mentumokat.
Az eljárás illetéke: 10.000 Ft, amelyet illetékbé-
lyegben kell a kérelmen leróni.
Ügyintézési határidõ: 30 nap.

Üzlet megszüntetése
(mûködési engedély visszaadása)

A kereskedõ az üzlet tervezett megszüntetésének
idõpontjáról legalább egy hónappal korábban kö-
teles a jegyzõt valamint a vásárlókat tájékoztatni.
Az üzlet megszüntetését a kereskedõ köteles a
jegyzõnek haladéktalanul, a mûködési engedély
visszaadásával egyidejûleg bejelenteni.
A bejelentés (mûködési engedély visszaadása): ille-
tékmentes.
Ügyintézési határidõ: 30 nap.
A mûködési engedélyezési eljárás kezdeményezni
lehet: Felsõ Marianna igazgatási ügyintézõnél ügy-
félfogadási idõben, vagy elõzetes telefonon történõ
megbeszélés alapján személyesen, illetve írásban.
Ügyfélfogadási idõ: hétfõ: 0730-1200; 1230-1600, szer-
dán: 0730-1200; 1230-1600, csütörtökön: 0730-1200.

Felvilágosítás kérhetõ:
Felsõ Marianna – igazgatási ügyintézõ
Tel.: 22/572-631
E-mail:igazgatas.pmhiv@enying.eu
Vonatkozó jogszabályok:
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet az üzletek mû-
ködésének rendjérõl, valamint az egyes üzlet nél-
kül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzé-
sének feltételeirõl,
a kereskedelemrõl szóló 2005. CLXIV. törvény,
370/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet az üzleten kí-
vül fogyasztóval kötött szerzõdésekrõl és az üzle-
ten kívüli kereskedés folytatásának egyes feltétele-
irõl,
4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet az üzletek mûködé-
sérõl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásá-
nak feltételeirõl
az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény
35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a vásárokról és a
piacokról
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes sza-
bálysértésekrõl,
Enying Város Képviselõ-testületének a közterület-
használat helyi szabályozásáról szóló 11/1999. (V.
10.) számú rendelete
Enying Város Képviselõ-testületének a köztiszta-
ságról szóló 25/1997. (XI. 12.) számú rendelet

Folytatás az elõzõ oldalról.

BALATONBOZSOKI PÜNKÖSDI
VIGASSÁGOK

2009. május 31. – Balatonbozsok Civilház
elõtti terület

Délelõtt:
* Foci, * Fõzõverseny, * Gyermekeknek egésznap ugráló vár ingyen

13 órától:
* Jó ebédhez szól a nóta (Pereszteginé Kriszti, Ludányiné Marika,

Kovács * József mûsora zenei kísérettel)
* Szirombontogató óvodások mûsora
* Hastánc (DOMI)
* Belle Donne táncegyüttes (kán-kán)

15:00: * Köszöntõ Tóth Dezsõ polgármester
* Kutyabemutató

16:00: * UNITED együttes
* Szerémy Dániel, Fekete Tamás és Dézsenyi Zsófi elõadásában
operett- és musical részletek
* Tóth Krisztina Sahira és tanítványai – hastánc elõadás

18:30: Tombola
19:30–24 óráig: Utcabál (Coctails zenekar)
22:00: Tûzijáték

Mindenki szeretettel várunk!
A mûsor változtatás jogát a rendezõk fenntartják.

Balatonbozsokért Alapítvány
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Szirombontogató Óvoda hírei
„Egy palánta- egy gyerek”

A környezeti nevelés fontosságát, személyiségformáló, szokás-
alakító szerepét az óvodában ma már senki sem vitatja, sõt egy-
re többen vannak, akik ezt tekintik az óvodai nevelés vezérfona-
lának, s a tevékenységeket, mint egy gyöngyként erre fûzik fel.
Így lesz komplex egész az óvodai nevelés, így alapozzuk meg az
óvodába járó gyermekek környezeti tapasztalatait, melyek
késõbb ismeretté, egész életre szóló tudássá alakulnak.
A környezeti nevelés célja és feladata az óvodában, hogy a gyer-
mekeket megismertessük és megszerettessük a közvetlen kör-
nyezetükben lévõ világ értékeivel.
Kiemelt feladatunk, hogy a gyermekeknek lehetõséget biztosít-
sunk tapasztalatok szerzésére. Lehetõvé tesszük számukra a
környezet tevékeny megismerést, biztosítunk megfelelõ alkal-
mat, idõt, helyet és eszközt a spontán szervezett tapasztalatok
szerzésére a nevelési év során folyamatosan.
Április 22-én a Föld napja alkalmából idén „Egy palánta- egy
gyerek” virágültetést szerveztünk mindhárom óvodában. Reg-
gel minden gyermek egynyári virággal érkezett óvodába és a
nap folyamán lehetõsége nyílt arra, hogy a szülõkkel, óvónõk-
kel, dajkákkal együtt ültessék el az általuk hozott virágokat a kis
kertekbe illetve virágládákba. A közös munka eredménye egy
szebb, virágosabb környezet kialakítása, mely a gyermekek esz-
tétikai érzékét fejleszti. A növények gondozása, ápolása a
gyerekek feladata lesz a továbbiakban.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülõk támogatását és se-
gítõkész hozzáállását kezdeményezésünkhöz.
Május 23-án, szombaton második alkalommal családi napot
szervezünk óvodáinkban, melyre szeretettel várunk minden
óvodásunkat szüleivel együtt egy közös játékos vidám délelõtt-
re: kerékpározás, sportversenyek, lovas kocsikázás, fõzés,
arcfestés várja az érdeklõdõket.

Az Enyingi Református Egyházközség
fontosabb hírei

Megszépült a templomkert, és az öreg, kiszolgált fák helyén
már frissen ültetett virágok várják a Kedves Olvasót, amikor is-
tentiszteletre jön. Sõt, már csak néhány év, és a fiatal fák nyújta-
nak majd enyhet adó árnyat a templom tövében. Egy, a Jób
könyvébõl vett idézet nem véletlenül kapott itt helyet: „Még a
fának is van reménysége, ha kivágják, újból kihajt és nem fogy-
nak el hajtásai.” (Jób 14,7). Ha pedig még a fának is van, akkor
mennyivel inkább lehet nekünk – dacára minden, reménytelen-
ségnek okot adó körülményünknek?

Családi istentisztelet
A holnapot jelentõ reménységek, gyermekeink szolgáltak ismét
a hónap utolsó vasárnapján, mely tavaly advent óta a zenés csa-
ládi istentiszteleteké. Szabó Margaréta zongorán Bartók Béla
Körtáncát, Szabó Ágnes furulyán Claude Girvaion Allemende
c. darabját, és a 434., 164., 136. énekeket, Bognár Barnabás Bar-
tók Mikrokozmoszából két unisono darabot, Kovács Kristóf te-
norkürtön a 161., 398. református éneket és az „Uram, tüzed,
Jézus…” kezdetû ifjúsági éneket, Sáfrány Anikó és Drexler

Ákos trombitán Sutherland Sailing c. darabját, az 510. dicsére-
tet és az „Ó, én lelkem szent napsugara” c. dalt, Mácsár Lilla és
Ákos zongorán egy remekbe szabott négykezest, és végül, de
nem utolsó sorban Szabó Laura zongorán Loránd István Alta-
tódalát játszották el.

Anyák napi ünnepség
Május elsõ vasárnapján pedig újabb hagyományt teremtettünk
az édesanyák köszöntésével. Gyülekezetünk alsós hittanosai az
istentisztelet végén verses-dalos csokorral köszöntötték az
édesanyákat és nagymamákat. Köszönjük diákjainknak és fel-
készítõ zene- és vallástanáraiknak, hogy a gyülekezeti közössé-
günk áprilisban a szokásosnál több és kedvesebb élménnyel
gazdagodhatott.
Szeretettel várjuk városunk reformátusait és a Kedves Olvasót
pünkösd elsõ és második napján május 31-én és június 1-jén is-
tentiszteletre. Kérjünk együtt Isten újjáteremtõ Szentlelkét,
hogy legyen erõnk helyt állni az egyre nehezebb terhekkel ránk
köszöntõ mindennapokra!



ENYINGI HÍRMONDÓ 5

»  2009. MÁJUS «

A Herceg Batthyány Fülöp
Gimnázium és Általános Iskola hírei

Bronzot érõ
szép beszéd

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a
Kazinczy-díj Alapítványi Bizottság a 2008-
2009. tanévre meghirdette a Kazinczyról
elnevezett „Szép magyar beszéd” ver-
senyt az általános iskolák 5-8 évfolyamos
tanulói részére.
Péchy Blanka érdemes mûvész a Kazin-
czy-díj alapítója a Kazinczy-versenymoz-
galmat kiterjesztette az általános iskolás
korosztály számára is. Ez a versenyforma
az ifjúság anyanyelvi nevelését, a beszéd-
kultúra javítását szolgálja.

A területi versenyen a 7-8. osztályos kor-
csoportban Kroll Vivien 7.a osztályos ta-
nuló lett az elsõ helyezett, aki így bejutott
a dunántúli fordulóba, és képviselhette
Fejér megyét.
A dunántúli Kazinczy-versenyre április
23-24-25-én került sor Balatonbogláron.
Három napos programsorozat keretében
zajlottak a meghallgatások, elsõként a
szabadon választott szöveget, majd szom-
baton a kötelezõ szöveget hallgatta meg
és értékelte az igen tekintélyes zsûri. A
bíráló bizottság sorai között foglalt helyet
többek között dr. Bencédy József, a
nyelvtudományok kandidátusa és Szako-
nyi Károly Kossuth-díjas író, dr. Kováts
Dániel Kazinczy- és Lõrincze-díjas fõis-
kolai tanár.
A jeles tagokból álló testület Kroll Vivi-
ent iskolánk tanulóját a Szép magyar be-
széd verseny dunántúli fordulóján nyúj-
tott kiváló teljesítményéért a Kazinczy-
jelvény bronz fokozatában részesítette.
Kroll Vivien felkészítõ tanára Huszka Jó-
zsef.

Aranyesõ- avagy a gimisek
verhetetlenek

A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium
és Általános Iskola csapata ismét verhe-
tetlennek bizonyult a Fejér megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság dunaújvá-
rosi kirendeltsége által meghirdetett pol-

gári védelmi ifjúsági verseny területi for-
dulójában, melyet április 16-án tartottak
a dunaújvárosi Szalki szigeten. A Juhász
Ágnes, Hlinka Bernadett, Tamás Nor-
bert, Mohos Dániel alkotta csapat kilenc
másik középiskolát utasított maga mögé
a különféle elméleti és gyakorlati felada-
tok megoldását követõen, és így tovább-

jutottak az Ifjúsági Katasztrófavédelmi
Verseny Fejér megyei döntõjébe.
A sikersorozat nem szakadt meg, az ápri-
lis 28-i kisfaludi megyei versenyen a fenti
csapat két díjjal tért haza, az elsõ helyezés

mellé a Polgári Védelem különdíját je-
lentõ vándorserleget is megszerezték a
kiváló, maximális pontszámot érõ fel-
adatmegoldásoknak köszönhetõen. Fel-
készítõ tanáruk Hanzelikné Sövegjártó
Márta, aki már több éve készíti fel és szer-
vezi az „aranyos” csapatokat.

Szép Ottóné Klárikát
Miniszteri kitüntetése alkalmából köszöntjük.

Kívánunk neki további sikereket,
jó egészséget.

Isten éltesse sokáig!

Tisztelettel:
Benedeczkyné és a klub tagjai

Kroll Vivien képviselte megyénket
a Szép magyar beszéd dunántúli döntõjén
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A TINÓDI LANTOS SEBESTYÉN
REFORMÁTUS ISKOLA ÁPRILISI HÍREI

A versenyeredményeink elõtt az iskola-
kertünk parkosításáról szeretnénk be-
számolni.
Április 4-én felszabadult hangulatban,
társadalmi munkában folytattuk az isko-
lakert parkosítását. A két héttel korábbi
tereprendezéshez képest már jóval töb-
ben vettünk most részt. Több mint száz
szülõ és gyermek dolgozott reggel
7.30-tól délután 14.30-ig a kertben. Azok
a felnõttek, akik nem tudtak ezen a na-
pon kétkezi munkával segíteni, növé-
nyekkel és anyagiakkal támogatták a
munkánkat. A diákok közül pedig azok,
akiknek már nem jutott hely az ágyások
mellett, folyamatosan frissítõvel és kávé-
val kínálták körbe a többieket. Kb. 1500
tõ fagyalt, 40 juhar- és díszfát, díszcserjé-
ket, egynyári és évelõ növényeket ültet-
tünk. A munka befejeztével 75 l paprikás
krumpli és a diákoknak 50 l tejbegríz
pótolta a felhasznált energiát.
Ebben a hónapban mûvészetis diákjaink
a következõ versenyeken vettek részt:
Dégi zongoraversenyen Bálint Sára és Ge-
bula Kíra Rebeka arany minõsítést, Ke-
resztes Roxána és Kocsis Ágnes ezüst mi-
nõsítést kaptak.
Balatonalmádiban a kamarazenei verse-
nyen a „Tinódi Fúvósok” (Drexler Ákos,
Gere Alexandra, Németh Ádám, Pudel-
ka Tamás, Sáfrány Anikó, Ulrich Attila
trombitán Pákász Tibor és Sugár András
baritonkürtön) ezüst minõsítést értek el.
Szabadbattyánban a Honvédelmi Nap kere-
tében néptáncosaink közül a 2-3. és 5-6.
osztályos csoportjaink  léptek fel.
Dráma tanszakos diákjaink (Ács Ale-
xandra, Csizmadia Viktor, Dudás Dóra
Natália, Eszes Luca, Fodor István, Gyet-
vai Anikó, Jankovics Áron, Kranauer
Réka, Lédig Brigitta, Slemmer Balázs,
Szénási Mihály, Szierer Daniella) a
Weöres Sándor Országos Gyermekszín-
játszó Találkozón ezüst minõsítést kap-
tak.
Április 21-én Mezõszentgyörgyön az Eötvös
Károly Általános Iskolában 5-6. osztályo-
sok részére megrendezett szavalóverse-
nyen Bagi Bojána 6.osztályos tanulónk
elsõ helyezést ért el.
Április 27-én a könyvtárban megrende-
zett városi szavalóversenyen 5-6. osztályos
kategóriában Oratovski Bianka (5. o.) és
Bagi Bojána (6. o.) megosztott elsõ helye-
zést értek el.
Április 24-én iskolánk 13. születésnapja
alkalmából tanulmányi versenyt rendez-
tünk. 8 iskola [Székesfehérvári Református
Általános Iskola, Herczeg Batthyány Fülöp
Gimnázium és Általános Iskola (Enying),
Fekete István Általános Iskola (Lepsény),
Tamási Áron ÁMK (Kisláng), Gesztenye-
fasori Általános Iskola és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény (Lajoskomárom),

Csajági Református Általános Iskola,
Eötvös Károly Általános Iskola (Mezõ-
szentgyörgy) és a Tinódi Lantos Sebestyén
Református Általános Iskola] 140 diákja 8
versenyszámban mérhette össze tudását.
Matematika versenyen 3. osztályban
I. Pirtyák Borostyán (Tinódi) II. Kör-
mendi Milán (Tinódi) III. Mayer Hanna
(Szfvár)
Szövegértés versenyen 4. osztályban
I. Molnár Izabella (HBF, Enying) II.
Varsányi Márton (Szfvár) III. Kiss Viktó-
ria (Tinódi)
Dicséret éneklõ versenyen
alsó tagozatban
I. Varsányi Kata (Szfvár) II. Wang Viktó-
ria (Szfvár) III. Labossa Asztrid (Tinódi)
felsõ tagozatban
I. Demjén Csenge Virág (Szfvár) II.
Wang Arnold (Szfvár) III. Dudás Réka
(Tinódi)
Matematika versenyen 5. osztályban
I. Máyer Zita (Szfvár) II. Tóth Balázs
(Szfvár) III. Fehér Martin (Kisláng) és
Németh Sára (Tinódi)
Angol mesemondó versenyen
5-6. osztályban
I. Hegyi Laura (Szfvár), II. Dudás Dóra
(Tinódi) III. Õri Orsolya (Lajoskomá-
rom)
7-8. osztályban
I. Németh Brigitta (Szfvár) II. Fehér Vik-
tória (Tinódi) III. Jancsek Nikoletta
(Lepsény)

Történelem csapatversenyen
7. osztályban
I. Szfvári Református Iskola II. Tamási
Áron ÁMK, Kisláng III. Csajági Refor-
mátus Iskola

Informatika versenyen
7-8. osztályban
I. Kiss Bálint Lehel (Tinódi) II. Sándor
András (Kisláng) III. Horváth Márk (Ti-
nódi)

Rajz versenyen

1-2. osztályban
I. Potyondi Klaudia és Raffael Patrícia
(HBF, Enying) II. László Bernadett
(HBF, Enying) III. Csajághy Bence
(Tinódi)

3-4. osztályban
I. Rumpler Réka (Kisláng) II. Sáfrán Ló-
ránt és Csetényi Orsolya (Szfvár) III. De-
meter Barbara (Tinódi)
Külön díjban részesült: Nagy Letícia
(Szfvár)
5-6. osztályban I. Közös Lányok csapata
(Szfvár) III. Sterczer Johanna (Szfvár)
Különdíjban részesült: Berkes Krisztina
(Tinódi)
7-8. osztályban I. Harsági Bence (Kis-
láng) II. Gyöngyösi Zsófia (Mezõszent-
györgy) III. Nagy Magdolna (HBF,
Enying)
Különdíjban részesült: Fehér Viktória
(Tinódi), Vida Bianka (Mezõszent-
györgy), Jakócs Viktória (Kisláng)
Iskolánk többi tanulója ez idõ alatt sport-
napon vett részt a MEDOSZ pályán, ahol
7-es rúgó versenyen, ügyességi versenye-
ken, kötélhúzáson, foci bajnokságon és
futóversenyen mérhették össze erejüket.
Ez úton is köszönjük a szülõknek és peda-
gógusainknak a sportnapon nyújtott se-
gítséget, a felkészítõ tanároknak és a ver-
senyt rendezõ pedagógusoknak áldoza-
tos munkájukat, és gratulálunk minden
versenyzõnek!

Zsolnainé Purger Mercédesz

Sportnap

Szavalóverseny a könyvtárban
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Könyvtár hírei

Az elsõ helyezett alkotások:

3-4. o.: Bálint Sára

Nyulak
Almafa alatt
Van egy lyuk.
Abban alszik
Arany nyúl.

Az arany nyúl
Felkiált.
Jaj, Deborám
Nincs répám!

El is indul hamarost,
Vissza is jött azonnal.
Azt mondja az urának,
Nem volt pénze répára.

5-6. o.: Reichardt Laura

Miért?

Miért ház a ház?
Miért bál a bál?
Miért ez, miért az,
Ennyi kérdés miért van?

Ha nem tudom, megkérdezem,
De miért nem tud mindenki mindent?
Ha tudnánk mi a mérték,
Nem kéne ennyi kérdés?

A hugi miért nem tudja,
Hogy hogy írják azt, hogy nulla?
És én miért nem tudom,
Hogy mit nem tud a húgom?

És vajon az anya miért nem tudja,
Nekem a zsebpénzembõl mire futja,
S a mama miért nem tudja,
A szemüvegét merre hagyja?

Miért kõ a kõ?
Miért nõ a nõ?
Miért ez, miért az,
Ennyi kérdés miért van?

7-8. o.: Nyirádi Debóra

Békesség
Sétám közben meg-megállok,
A békére rácsodálok
Kék ég öleli a világot.

Az éltetõ napsugár sohasem válogat,
Mindent és mindenkit ugyanúgy simogat
A madárfüttyös rét téged is hívogat.

Erdõ mélyén nagy tölgyfa áll,
Üdítõ hûse téged is vár
Alatta ülve az idõ megáll.

S lám a törzsén a zöldellõ moha
Milyen szerelmesen tapad oda
Emberek, ne bántsuk egymást soha.

Gimnazisták: Göde Mónika

Életem

Már kevés vagyok magamnak,
Hát nézz meg újra jól!
Ajkamról szól kopott dal,
felszínes frivol...

Arcomon ül kiégett,
üres, klisé-mosoly,
s szemeimben tétlen
pókhálós csend honol.

Igen, kevés vagyok magamnak!
S másnak is-úgy hiszem.
Csapongok faltól-falnak
Szavaktól részegen.

Ezerbõl-egy vagyok csak,
s kölcsön-szárnyakon,
álmodó Ikarosznak

sorsában osztozom....

Ne fogd fel zuhanásom!
Hullt tollam mind Tiéd!
Adnék, de nincs semmi másom.
Hamvammá lett tüzed...

A versírási pályázat eredménye
A Vas Gereben Városi Könyvtár által a
költészet napja alkalmából meghirde-
tett versírási pályázat eredménye:
3-4. oszt.
1. Bálint Sára 3/a
2. Kurcsics Erzsébet 3/b
3. Kuczi Ádám 4/b és
Széles Evelin 4/a
5-6. oszt.
1. Reichardt Laura 5/b
2. Megáll Viktória 6/b
3. Bernáth Krisztián 5/b

7-8. oszt.

1. Nyirádi Debóra 8/a
2. Karbi Zsombor 7/b
3. Kató Brigitta 8/c
Gimnazisták

1. Göde Mónika Annamária 12/b
2. Juhász Klaudia 11. o.
3. Kovács Brigitta 9. o.
Valamennyien a Herceg Batthyány Fü-
löp Gimnázium és Általános Iskola ta-
nuló.
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INTER OPTIKA
FOTÓ

ENYINGEN!

Enying, Kossuth u. 45. (az OTP mellett)
Tel.: 22/372-553, 30-639-07-17

Nyitva: hétfõtõl péntekig, 8.00-17.00, szombat: 8.00-12.00
INGYENES KOMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁLAT

(szemüveg megrendelés esetén)

Bejelentkezés: 22/372-553, 30-639-07-17

Szemüvegkészítés, javítás kiváló minõségben
Szemüvegkeretek nagy választékban 800 Ft-tól
SZTK-vények beváltása
Kontaktlencse és ápolószerek
Expressz igazolványkép készítés
Filmelõhívás, fotócikkek, fényképezõgépek
Napszemüvegek nagy választékban (dioptriás is!)
Progresszív lencsék (fényre sötétedõ is!)
Mindenféle optikai lencse a legolcsóbbtól a legdrágábbig
a legkedvezõbb áron!
Egészségpénztár kártya elfogadóhely
Bankkártyás fizetés

Szeretettel várunk minden kedves vásárlót!
MINDENT EGY HELYEN, JÓT JÓ ÁRON!

Megnyitottuk új üzletünket az SZTK
épületében, a volt büfé helyén!

Enying, Szabadság tér 16.
Tel.: 30/427-82-94

NYITVA: hétfõtõl péntekig, 8-16 óráig

Szemüvegkeretek akár
30 %-os kedvezménnyel, a készlet erejéig!

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Önkéntes Civilek
Enyingért (ÖCE)

Olyan 18. évüket betöltött személyek jelentkezését vár-
juk, akik úgy gondolják, hogy tevékenyen részt szeretné-
nek venni városunk közbiztonságának javításában, a la-
kosok nyugalmának megóvásában; akik nem azt kérde-
zik, hogy „Miért nem tesz már valaki valamit?”, hanem õk
maguk is aktívan hozzájárulnak ahhoz, hogy elvárásaik-
nak megfelelõ legyen Enying közbiztonsága annak érde-
kében, hogy minél kevesebben váljanak bûncselekmé-
nyek áldozatává.

Amennyiben érdekel a dolog, várjuk jelentkezésedet az
alábbi telefonszámokon, ahol a belépéssel kapcsolatos
kérdésekre válaszolni tudunk.

Reiber Attila: 30/8111-989
Szûcs János: 30/7582-936


