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VISSZATEKINTÉS AZ ELMÚLT KÉT ÉVRE
Sokszor állapítjuk meg mindennapjainkban: repül az idő.
A legutóbbi önkormányzati választás óta két év telt el. A jelenlegi ciklus 5 éves, tehát még nem vagyunk félidőben – de
visszatekintünk az elmúlt két év fejlesztéseire, történéseire.
Mit sikerült megvalósítanunk a kitűzött célok közül a gyorsan
múló időben?
Legnagyobb beruházás a temető kerítésének megépítése
volt. A munkát 2015-ben kezdtük el, 2016-ban fejeztük be.
A beruházás értéke: 22,3 millió forint.
Önerőből aszfaltos kézilabda pályát építettünk az általános
iskolába 12 millió forintból. Nagy kihasználtságnak örvend.
Ehhez a fejlesztéshez kapcsolódva terepet rendeztünk az
iskola-kultúrház udvarán –füvesítettünk, térköveztettünk.
Előkészültünk a pályázatokra, sajnos ezekből még egyik
sem került kiírásra.
1. Megterveztettük a Babamúzeum és tájház épületét
Helye: az orvosi rendelő és bolt közötti önkormányzati terület
2. Lebontottuk a Pőcze-házat, helyére megterveztettük az
Idősek Napközi Otthonát és Ifjúsági Klubot.
3. A Korn-ház lebontására szintén ezen időszakban került
sor. A Magyar Pantheont szeretnénk itt felépíteni, jelenleg
füves terület.
Az Önkormányzat és a Katolikus egyházközség közös pályázatot adott be a katolikus templom és a sportöltöző felújítására. Még várnunk kell az elbírálásra, talán év végéig sor
kerül rá. A katolikus templom belső terének restaurálásához
az önkormányzat1,5 millió forinttal járult hozzá.

Az orvosi rendelő fűtésének korszerűsítésére 2 millió forintot költöttünk. A játszótérre 2015 augusztusában készült
el a nyitott szín, mely árnyékot ad és kedvelt találkozási
pont. A Pőcze-ház helyen oldalkerítést építettünk, költsége
2 millió forint. Kistraktort vásárolt az Önkormányzat 500.000
forintért.
Az óvoda új épületéhez 2016-ban építettünk féltetőt, a
játszóudvart szintén ebben az évben adtuk át –költsége 1,6
m ft, az Önkormányzat 1 millió forinttal járult hozzá.
Folytattuk a korábbi években megkezdett út ill. járdaépítést.
A Rózsa utca egyik oldalán ca. 150 folyóméteren építettünk
új járdát. Murvás utat alakítottunk ki a Rákóczi-Ady-Hunyadi
utcákat összekötve. Összköltsége megközelíti a 7 millió forintot.
Nagy hangsúlyt helyeztünk Enese virágosítására. A Nyárfa előtti szakaszt és a temető, Petőfi utcai kerítése melletti
részt tettük szebbé. Emelett folytatódott az utcák, közterek
színesebbé tétele is. Ezúton szeretném megköszönni Enese
polgárainak a házuk előtti virágosítást!
Számos rendezvényünk közül válogathattak az érdeklődők:
Enese ismét muzsikál/2015, Daloló Kórusok Enesén-2015,
Falunap és Hagyományok Napja, több országosan ismert
fellépővel. Jó hangulatú május 1-i főzések, adventi forralt
boros esték nyújtottak kikapcsolási lehetőséget. A kínálatot
bővítették még iskolánk, óvodánk és civil szervezeteink által
kínált programok.
Mesterházy József

ÉRTESÍTÉS SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS VÁLTOZÁSÁRÓL
A Kisalföldi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. értesíti a Csorna környéki
településeken élő ügyfeleit, hogy 2016.
év szeptemberétől a háztartásban
keletkezett áttetsző zsákban gyűjtött szelektív hulladékok közé a papír
hulladék is elhelyezhető.
Az összegyűjtött szelektív hulladékokat a közszolgáltató a korábban
megszokott rend szerint szállítja el a
háztartásoktól.
A zsákokba az alábbiakban felsorolt
hulladékok tehetőek:

Papír csomagolási hulladék /karton/,
újság, prospektus, társított csomagolási
hulladék /tejes-, üdítős-doboz kimosva!/
műanyag italcsomagolás /PET palack/,
fólia, reklámtáska, kimosott tisztító- és
mosószeres flakonok, valamint fém italosdoboz. A palackokat, italos-dobozokat és
kartonpapírokat lapítva, az újságpapírt
kötegelve tegyék a gyűjtőzsákba.
Nem helyezhető a zsákba:
Üveghulladék, kommunális hulladék,
zöldhulladék /fűnyesedék, ág, gally/.

Az üveg csomagolási hulladékok gyűjtésére a szelektív szigeteken van lehetőség.
A Közszolgáltató kéri tisztelt ügyfeleit,
hogy a zsákba csak az abba elhelyezhető hulladékokat tegyék, ellenkező esetben a gyűjtést végző kollégáknak nem
áll módjában elszállítani azt. A zsákot a
közterületen szállítást megelőzően oda
kell kihelyezni az ügyfeleknek, ahová a
hulladékgyűjtőedényt is szokták.
Az elszállított szelektív hulladékok válogatása utólag történik a Jánossomorjai
Regionális Hulladékkezlőműben.
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NAGY KÁROLYT ENESÉÉRT EMLÉKÉREMMEL TÜNTETTÉK KI
Enese Község Képviselő
testülete az 1994. évi 6. sz.
rendeletében határozta
meg a községben adományozható kitüntetéseket.
Ennek értelmében a polgármester jogosult díszoklevél adományozására,
a Képviselő testület pedig
az Eneséért Emlékérem és
Enese Község Díszpolgára
cím odaítélésére.
A Község Képviselő testülete 47/2016 /VII.11./ számú
határozatának értelmében
Nagy Károlynak Eneséért
Emlékérmet adományoz.
A polgármester falunapon
szólította színpadra a kitüntetettet. Mesterházy József
elmondta: Nagy Károlyt

1990-ben választották meg
az Enesei Önkéntes Tűzoltó
Egyesület elnökének. Elnöki
tisztségét 26 éven keresztül
– 2016 tavaszáig – töltötte
be. Tűzoltóink e több mint
negyed század alatt eredményesen szerepeltek körzeti versenyeken. S ha baj
volt a községben, lehetett
rájuk számítani.
Sikeres és gyümölcsöző
kapcsolatot alakított ki Bőssel. Barátságunkat Bős várossal a tűzoltók kezdték ápolni.
Jelentős esemény volt tűzoltóságunk életében az 1995.
év – az ausztriai St. Stefan egy
Opel tűzoltó autót ajándékozott községünknek. A mi régi
autónkat Csíkszentmihály

KÖSZÖNET VÉGH ATTILÁNAK!

kapta meg. Mint a TSZ elnöke két évtizede támogatja
falunapunkat. Ez az anyagi
segítség nagyban hozzájárul
rendezvényünk színesebbé

tételéhez. A polgármester
átadta a kitüntetést, megköszönte közéleti munkáját,
áldozatvállalását és jó egészséget kívánt.

VIRILISTÁK KÖSZÖNTÉSE
Másfél évtizedes hagyományt folytatva Mesterházy
József polgármester falunapon köszöntötte a község
legjobb adófizetőit.
Köszönetet mondott minden vállalkozónak a befizetett iparűzési adóért, ez 2015-ben 69,4 millió forintot
tett ki. De megköszönte a minden háztartás által befizetett kommunális (3,5 millió forint) és a gépjárművek
után befizetett teljesítményadót (6 millió forint).

Bizonyára mindenki megelégedéssel állapította meg,
hogy a temető Petőfi utcai kerítése melletti részt sok örökzöld és virág díszíti. Végh Attila kertész ajánlotta fel a községnek a növényeket. A jelentős felajánlást a polgármester
a falunapon köszönte meg.
Az elmúlt években több alkalommal kaptak intézményeink örökzöldeket Végh Attilától.
A Hírmondó hasábjain is köszönjük!

Legtöbb adót fizető gazdasági társaságok
– Kaco Hungary Kft.
– GTO-HOLZ Kf.t
– Bödő Kft.
– L-Duplex-Pivó Kft.
– GTO-WOOD Kft.
Legtöbb adót fizető egyéni vállalkozók
– Szlovacsek Imre
– Kiss Tibor
– Szabóné Dr. Ferenczi Éva
– Stoiber János
– Csonkáné Balikó Éva

Impresszum: Enesei Hírmondó. Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Enese. Megjelenik: negyedévente 650 példányban. Felelôs szerkesztô:
Mesterházy József. Nyomdai elôkészítés és nyomtatás: Wasco Trade Kft., Gyôr, Viza u. 4., Tel.: 96/517-793, Fax: 96/517-794
2. oldal

Enesei HÍRMONDÓ

2016. október

KÖSZÖNJÜK A VÁLLALKOZÓKNAK!
Falunapunkon másfél évtizede nagy
sikere van a tombola sorsolásnak. Az
idei évben 26 vállalkozó ajánlott fel
tárgyat, szolgáltatást a tombolába.
A Hírmondó hasábjain is szeretnénk
megköszönni. Jó egészséget és sikereket
kívánunk a vállalkozásban (is).
Enese Község Képviselő testülete
Névsor:
Bálint Sándor
Gayer Csaba -Bezi
Vajda Zoltán

Bödő Csabáné
Sándor Linda
Horváth Eszter
Varga Dávid
Hollósné Varga Tímea
Gaál Ferencné
Hancz Györgyné
Balaskó Ferenc –Marcali
Gecseiné Giczi Anikó –
Győrsövényház
Hodnics Istvánné

Németh Gyula –Rábapatona
Mészáros Katalin
Némethné Kránicz Anikó
Görcs Zoltánné
Papatyi Sándor Attila
Cigle Istvánné
Gaál Ferenc
Nuser Ildikó
Szabó Gábor – Kóny
Winkler Tüzép – Enese
Pátka Zoltán – Kóny
Tóthné Helyes Anita
Für Zsoltné

FALUNAPI KISVONATOZÁS

KÖSZÖNJÜK!

Mint a ..!
Boldog lesz szívem, ha Téged látlak.
Mint ahogy örvend az anya a babának.
Mint ahogy a felkelő Napnak örül a virág.
Veled szebb és édesebb is e keserű világ.
Nekem a kedves hangod a varázslat maga.
Hosszú sötét fürtjeid, mint a tündérek haja.
Gyengéd és bársonyos minden érintésed.
Tűzbe hoz mindig szerelmes nézésed.
Veled oly jó nekem, mint folyónak az eső.
Az vagy Te nékem, mint háznak a tető.
Nincs annál szebb, mint melletted élni.
S tápláló csókodból százával kérni.
Mezőfi László, enesei nívódíjas költő

BEMUTATKOZIK BREZINA BALÁZS AZ ÚJ PLÉBÁNOS
Brezina Balázsnak hívnak, 1987.
október 4-én születtem Kapuváron.
Fertőszentmiklóson nőttem fel, itt
jártam általános iskolába és kezdtem
el ministrálni. Amikor kimaradtam az
általános iskolából a ministrálást is befejeztem, de a templomban és a plébánián mindig szívesen segitkeztem. Ide
köthetőek papi hivatásom első jelei is.
Tanulmányaimat a Handler Nándor
Szakképző Iskolában folytattam Sopronban, ahol 2006-ban végeztem, mint
szobafestő-mázoló és tapétázó. Sok
szép emlék köt ide. A szakmunkás iskola ideje alatt forrott ki és tisztázódott

le az a gondolat, hogy pap szeretnék
lenni. Ezért jelentkeztem Fertődre a
Porpáczy Aladár Általános Művelődési
Központba, ahol 2008-ban érettségit
és kertész szakmát szereztem.
Papi hivatásom alakulásában sokat köszönhetek mindenekelőtt a
mindenható Istennek, Péntek József
plébános úrnak, aki az idei évben,
2016-ban ment nyugállományba,
Pozsgai Csaba és Németh István volt
fertőszentmiklósi káplánoknak.
A Győri Hittudományi Főiskolába
2008-ban jelentkeztem, ahová Dr. Pápai Lajos megyéspüspök úr felvett kis-

papjai közé. 2014. június 20-án szentelt
áldozópappá és helyezett Győrbe Berkes Gyula plébános úr mellé a Szent
Kamillus plébániára segédlelkésznek,
emellett még elláttuk Abdát, Börcsöt
és Ikrényt is.
2016. augusztus 1-től Kónyba helyeztek plébánosnak, megbízva Enese
és Markotabödöge ellátásával, valamint plébánosi illetékességet kaptam
Cakóháza, Rábcakapi és Tárnokréti településekre is.
Újmisés jelmondatom: „Te vagy,
Uram, én reményem, ne hagyj soha
szégyent érnem!”(Zsolt 31,2)
3. oldal
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ISKOLAI HÍREK
Elteltek a nyári vakáció gondtalan napjai. Amikor még
úszás táborban, bakonyi táborban vehettek részt a tanulók.
Vagy a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, a néptáncosok
által szervezett színes nyári programokat élvezték. Minden
szerdán a gyakorlókerti ügyelet során szorgos kezek dolgoztak az iskola környékén. Igaz még némi gyakorlást igényel a
haszonnövények és a gaz megkülönböztetése és a kapálás
tudománya. Ebbe a munkába besegített a Faluszépítő és
Hagyományőrző egyesület is, hogy a tuják, sövény egy kis
igazítást kapjon. A SZM törődésének és gondoskodásának
eredménye a fűszerkertben a vidám madáritató és az új
kerítés.
Kimeszelt, kitakarított iskola és az új könyvek illata várta
a 210 tanulót szeptember első napján a tantermekben. A 26
első osztályos tanuló mára már „megmelegedett” az iskolapadokban és gyakorolják az iskolás lét mindennapjait.
Ettől a tanévtől a Győrsövényházi Általános Iskola a tagintézményünk, így a felső tagozaton nemzetiségi német

ENESÉN MARADT A GÚTH-KUPA
Tizenegyedik alkalommal szervezte meg az Enese SC
a Gúth János Emléktornát. Idén négy megyei II. osztályú csapat vett részt a rendezvényen: Kóny, Bősárkány,
Győrsövényház és Enese. Szombaton a következő eredmények születtek:
Győrsövényház – Bősárkány 4:2
Enese - Kóny 7:2
A III. helyért játszott mérkőzésen a Bősárkány 6:1 arányban bizonyult jobbnak a Kónynál. A döntőben - 0:0-s
állásnál – a játékvezető a 75.percben lefújta a mérkőzést,
erősen beborult és közeledett a vihar. Büntetőkkel a hazaiak itthon tartották a Kupát.
Legjobb kapus: Illemszky Márk (Enese)
Legjobb játékos: Domoszlai Péter (Győrsövényház)
Gólkirály: Gősi Tamás (Bősárkány)
A legjobb hazai játékosnak járó Báthori Gábor díjat Tóth
Szilárd érdemelte ki.
4. oldal

nyelvoktatás is folyik. Délután 4 napközis és 2 tanulószobás
csoportban tanulnak a gyerekek. A tanulás mellett sokféle
szabadidős programot, szakkört kínálunk a tanulóknak. Többek között zene, néptánc, karate, kézilabda. Folytatódnak a
hangversenyek, de nemcsak az alsó tagozatnak, hanem az
egész iskolának. Mivel ÖKOISKOLA vagyunk, kiemelt feladatunk ebben a tanévben is a környezetvédelem, környezettudatosságra nevelés.
Az új év, új kihívással is jár. Cél pedig az, hogy az itt tanuló
gyerekek olyan tudást kapjanak, amely a további fejlődésüket
segíti.
Bartos Ilona, igazgató
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SZÉP BEVÉTEL AZ ADÓ
1%-BÓL
Az idén a tavalyihoz hasonló nagyságrendű összeget
könyvelhetnek el civil szervezeteink, alapítványaink.
A pontos összeg: 1.444.130 Ft.
Sportegyesület .............................................................96.917 Ft
Faluszépítő s Hagyományőrző Egyesület ......... 106.665 Ft
Óvoda alapítványa .................................................... 284.836 Ft
Iskola alapítványa ...................................................... 842.754 Ft
Horgászegyesület ...................................................... 112.958 Ft
Köszönjük a felajánlásokat!
A következő években is számítunk Önökre!

ÖNKORMÁNYZATI
TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 2015-BEN ENESE SC
A község Önkormányzata 2015-ben 1.480.000 forintot
utalt az Enese SC számlájára.
Az Enese SC kiadásai:
közüzemi díjak /víz,gáz, villany/ ............................587.732 Ft
pályabérlet /műfű, teremdíj ...................................140.200 Ft
útiköltség, benzin fűnyíróba,mosószer,
nevezések, játékvezetői díjak, ásványvíz stb. .. 918.425 Ft
Mesterházy József, Enese SC elnök

HULLADÉKSZIGET
ÁTHELYEZÉSE
A Rózsa utcában lévő hulladékszigetet áthelyezzük.
Új helyszín: a tóhoz vezető murvás
út, a focipálya kerítése mellett.
Pet-palackot, üveget, papírt
helyezzék el a konténerbe!
Köszönjük!
Vigyázzunk Enese tisztaságára!
Színpadon a 3+2 együttes

Mesterházy József polgármester és Csapó-Molnár Violetta Mesterházy József polgármester és Csapó-Molnár Violetta
jegyző köszöntötte az 50. házassági évfordulóját ünneplő jegyző köszöntötte az 50. házassági évfordulóját ünneplő
Balikó Ferencet és feleségét Teri nénit.
Varga Lászlót és feleségét Sári nénit.
5. oldal
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ÓVODAI HÍREK
Az idei nevelési évünket
az óvodában már a nyáron
lezajlott intézményi átszervezés alapján kezdtük.
A fehértói tagóvoda telephely lett, a győrsövényházi
óvoda pedig újként csatlakozott óvodánkhoz szintén
telephelyként. Így óvodánk
öt csoportos lett.
Jelenleg a létszámaink
a következőképen alakultak.
Kiscsoport: 21fő +4 decemberig + 6 előjegyzett a
jövő évre
Középső csoport: 25 fő
Nagycsoport: 21 fő
Fehértó: 12 fő
Győrsövényház: 16 fő
Személyi változás az
enesei óvodában: Szabóné
Molnár Alíz óvó néni hármas
ikreknek adott életet 2016
augusztus 29-én, a picik
szépen fejlődnek, de még
kórházban vannak. Az ő helyére került felvételre Huszár Mónika friss diplomás
óvónő gyakornokként.
Torma Mónika pedagógiai asszisztens óvodánkat
elhagyja és október 1-től
már nem lesz. Az ő állását
meghirdetve keressük az új
kolléganőt.
Szeptember 1-én 21
nagycsoportos óvodást búcsúztattunk az óvodában ,
átkísértük őket az iskolai évnyitó ünnepségre a leendő
tanítónénikkel együtt.
Az óvodai év tervezésekor figyelembe vettük a hagyományosan megtartott
és sikeres programjainkat,
illetve újként tervezzük
november hónapra a nagyi
napot, amikor várjuk a gye6. oldal

rekekkel együtt a nagyszülőket egy kis közös játékra,
barkácsolásra az óvodába.
Ez csak a nagy és középső
csoportosokat érinti.
Az almaszüret Rábacsécsényben megtörtént, ismét
köszönjük Lacsik Balázsnak,
hogy óvodásainkat fogadta
és nekünk ajándékozta az
általunk megszedett almát.
Ebből az almából néhány
szemet mindenki vihetett
haza, a gyerekekkel több ízben kompótot főztünk, illetve hagytunk belőle a Mihály
napi vásárra, amit szeptember 29-én tartunk. A gyerekek nagyon készülnek erre
az eseményre, rengeteg
portékát készítettek az óvó
nénikkel, amit majd a tallérjaikon megvásárolhatnak
és hazavihetnek. A szülők
segítségét is kértük, kis üvegeket adtunk és megtöltve
lekvárral, mézzel, kompóttal
hozzák vissza az óvodába.
Hagyományt teremtettünk,
ilyenkor hívjuk vissza a volt
nagycsoportosainkat, a kis
elsősöket a tanítónénikkel,
valamint Ica, Anikó, Apoli
nénivel. Nem maradhatnak
ki a családi napköziseink ,

illetve a fehértói ovisok,
valamint a nyugdíjas dolgozóink sem.
Mozgalmas lesz az október is, kezdjük az állatok
világnapjával, és egy tartalmas egészséghéttel, amin
rengeteg program lesz.
– 17-én délelőtt, ha az idő
engedi, a gyerekekkel sport
délelőttöt tartunk kint a pályán, illetve rossz idő esetén
a fedett terasz és a tornaterem lesz a helyszín.
– 18-án kedden 17-18-ig
ingyenes jóga óra az óvodában, volt kolléganőnk Polgár
Gyuláné Marika ajándéka.

– A gyerekeknek fogászati
szűrés, ez egyeztetés alatt
van
– 19-én szerdán 17 órakor
Hollenczerné Vörös Gyöngyi
gyógypedagógus egészségfejlesztő mentálhigiénikus
előadása lesz a szülőknek, pedagógusoknak az óvodában.
Erre az előadásra bárki jöhet,
kérdéseiket megírhatják már
előre az óvodában erre a célra
kihelyezett dobozba név nélkül, illetve az előadás során is
szívesen válaszol a helyszínen
a feltett kérdésekre.
– 20-án csütörtökön reggel 8-12 óráig Kurunczi Melinda védőnő vérnyomás és
vércukor mérést végez a faluból bárkinek (nem gyerekeknek szól ez a mérés).
– 21-én pénteken 15 óra
után lesz a zöldségfesztivál,
gyerekek szülők közösen készítik a zöldség szobrokat és
figurákat.
– 21-én szinte egy időben
a zöldségfesztivállal ingyenes
szemvizsgálat lesz, a Rábabrill
Optika Csorna segítségével
az óvoda épületében.

Enesei HÍRMONDÓ

2016. október

– Az óvodásokkal meglátogatjuk
Gyula bácsi Tápláló zöldségboltját, vásárolunk zöldségeket, gyümölcsöket,
amikből a hét folyamán egészséges
és finom ételeket készítünk közösen
a gyerekekkel.
– A nagycsoportosokkal szeretnénk
még elmenni az orvosi rendelőbe, ahol
Dr. Szabó György háziorvosunk beszélgetne egy kicsit a gyerekekkel.
Ezekkel a felsorolt programokkal
szeretnénk elérni, hogy egészségesebben éljünk, többet mozogjunk,
jobban odafigyeljünk egészségünk
megőrzésére mint testileg és szellemileg.
November 7-8-án reggel 7-től délután 14 óráig lesz az óvodában egy
fotós, bárki jelentkezhet a fényképezésre. Karácsonyi ajándékozásra szánt
használati tárgyakat lehet rendelni a
fotókkal.
Tschurl Károly továbbra is támogatja
óvodánkat, a gyerekekhez két alkalommal jön a Sopron trió komolyzenei gyerekeknek szánt előadással, valamint
ismét megrendezhetjük a Szépen szól
a kis pacsirta énekmondó fesztivált.
Ezen felül még számos esemény és
program lesz, amikről majd a későbbi
Hírmondóban beszámolunk.
Szeretettel várunk mindenkit a faluból, akik szeretnének ezeken a programokon részt venni! Látogassanak
el hozzánk!
Horváth Judit
óvodavezető

ISMÉT LESZ ELEKTROMOS HULLADÉKGYŰJTÉS
AZ ÓVODÁBAN
Régi, már nem használt, rossz elektromos és elektronikai
eszközöket az óvoda közreműködésével begyűjtjük.
(mosógép, mosogatógép, hűtőgép, elektromos barkács
gépek, hajszárító, vasaló, konyhai gépek, porszívó, bojler,
televízió, monitor, hősugárzó, fénymásoló, varrógép és
minden olyan készülék, ami elektromos árammal működik.)
A készülékeket hozhatják az óvodába 2016 október 03-tól (reggel 7-től délután 17 óráig), október

11-ig (ezen a napon 11 óráig, ekkor lesz az elszállítás).
Aki nem tudja elhozni az óvodához, kérem a 363-101-es,
illetve 06 20/4337111-es telefonszámon jelezze, és
egyeztetünk az elszállításról. Aki el tudja hozni, de nem
ebben az időpontban, kérem azt is jelezzék, gondolok
itt a hétvégére!
Közreműködésüket, segítségüket köszönöm!
Horváth Judit, óvodavezető
7. oldal

FALUNAP 2017
HOGYAN LEGYEN…?

FALUNAP
ÚJ IDŐPONTBAN?
Több enesei polgár felvetette, hogy augusztus 20. helyett
más időpontban kellene megrendezni a falunapot.
Okok:
– sokan elutaznak hosszú hétvégére a faluból
– országos ünneppel esik egybe
– több rendezvényt szerveznek a környéken
A kérdést Enese Közössége elé szeretnénk terjeszteni.
Két időpontot jelölünk meg:
– június vége
– augusztus eleje
– maradjon a falunap augusztus 20-án
Kérem, HÚZZA ALÁ azt a választ, amellyel egyetért!
Válaszát juttassa el a polgármesteri hivatalba október 31-ig.
Köszönjük!

Enese Község Képviselő Testülete

A falunapok programjának átgondolása, megszervezése minden évben szerepel a Képviselő
testület napirendjében. Évről-évre nehezebb
feladat olyan előadókat meghívni, akik még nem
jártak nálunk, tiszteletdíjukat ki tudjuk fizetni és a
többség tetszését is elnyerik produkciójukkal.
Örültem a Facebook-on olvasható commenteknek! Szeretném, ha a jövőben minél szélesebb
kör alakítaná a falunap programját és struktúráját (!)
Két kérdésben kérem az Önök véleményét,
javaslatát:
1. Kik legyenek a fellépők 2017-ben?
2. Milyen legyen a nap felépítése?
A véleményeket, javaslatokat, tanácsokat 2016.
október 31-ig írják meg! A Testület még ebben
az évben dönteni fog a kérdésben.
A hivatalban elhelyezett „Falunap 2017” feliratú zárt ládába dobják a borítékot, amelyben
a fellépő(k) neve szerepel.
Elektronikus úton is eljuttathatják véleményüket a polgarmester@enese.hu e-mail címre.
A Hírmondó 2017. év januári számában ismertetjük az eredményt.
Köszönöm – köszönjük a segítséget!!!
Enese Község Képviselő Testülete

AZ ELMÚLT 26 ÉV ORSZÁGOSAN ISMERT FELLÉPŐI
Kadlott Károly
Füsti fecskék
Forgács Gábor és Gbúr Tímea
Growehause
Márió a harmonikás
Delhusa Gjon
Balázs Fecó
Fresh együttes
Mc Hawer &Tekknő
Defekt Duó
Fenyő Miklós
Varga Miklós
Sógorok
Bódi Guszti és a Nagyecsedi Fekete Szemek
Janakis Görög Show
Gergely Róbert
Dupla Kávé
Desperado

L”amour együttes
Dolly
Cozombolis
Josh és Jutta
Kaczor Feri
Solymos Tóni
Vikidál Gyula
Leblanc Győző és Tóth Éva
Jolly és a Románcok
Bunyós Pityu
Tóth Gabi
Apolló 23
Dankó Szilvia
Bikini
Dévényi Tibi bácsi
Fenyő Miklós és zenekara
Apostol együttes
United
3+2 együttes

Lagzi Lajcsi
Kabos Gyula
Kovács Kati
Markos
Irigy Hónaljmirigy
Bősi Szabó László
Éles István
Betli duó
Mikó István
V. I. P.
Aradszky László
Hagyományok Napján
Balkan Fanatik
Csík Zenekar
Új Harmónikás
Sebő Együttes
Borra – Való

