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Kedves Eneseiek!

Sikerekben gazdag boldog új esztendőt kíván a község minden lakosának 2009-ben
Enese Község Képviselő testülete
Mesterházy József polgármester

Önkormányzati számvetés félidőben
2006-2008
Két évvel ezelőtt -2006. október 1-én- választottunk
polgármestert és önkormányzati képviselőket. Az akkor
megalakult képviselő testület megalkotta programját az
előtt álló négy évre. A ciklusból eltelt immár kettő – az
eddig elvégzett és az előttünk álló feladatokról készítettünk számvetést.

pet. A rábaszentmihályi óvoda az eneseinek tagóvodája
lett, a rábaszentmihályi alsósok pedig az enesei iskolába
jöttek. Az utóbbi döntéssel el tudtuk kerülni az összevonást az 1-4 osztályban.
Az elmúl két évben befejeződött a kultúrház pincéjének a rekonstrukciója és a terasz felújítása. Mindennek
összértéke megközelíti a 3 millió forintot, melyből 900
A csatornázást követően minden évben kiemelt fel- ezer forint pályázaton nyert összeg.
adatnak tekintettük önkormányzati útjaink javítását.
A falukép javítását szintén a legfontosabb feladatok
Ma már csak aszfaltozott utat építtetünk. A jelenlegi közé soroltuk. Megalakult a Faluszépítő Egyesület.
ciklusban a Fecske, a Rákóczi, a Jókai, a Kossuth u. 1. Évente két alkalommal megszervezi a szemétgyűjtést a
szakasz valamint a Sport u. aszfaltozására került sor. A faluban és az országos közutak mentén. Két alkalommal,
Dózsa utca 2. szakasza mart aszfaltot kapott. Az előttünk az Egyesület és az önkormányzat együttműködésében
álló két évben szeretnénk elérni, hogy a három még nem május közepén Virágmajálist szerveztünk. Új utcanév
aszfaltos útszakasz /Dózsa u. 2. sz. – Szabadság u. 3. táblákat helyeztünk el az utcák elején – ezek szépek,
sz.- József Attila u./ aszfaltszőnyeget kapjon.
esztétikusak és segítik a tájékozódást. 2008-ban harmaMég az előző négy évben kezdtük el építési telkek dik alkalommal kerültek muskátlik a villanyoszlopokra.
értékesítését. A Hunyadi utca meghosszabbításában ala- A közterületeket igyekeztünk a legnagyobb odafigyeléskítottunk ki 24 db telket. A telkek összközművesek, az sel rendben tartani. Sokat javított községünk összképén,
út jelenleg murvás, a telekárban viszont az aszfaltozás is hogy a Lukoil beruházásában megnyitott az új benzinbenn foglaltatik. A telkek felét sikerült értékesítenünk.
kút. A busszal utazók komfortérzetét minden bizonnyal
2007. év az átszervezések éve volt. Hosszú előkészítő javította, hogy a Kaco-val együttműködve két buszvárót
munka után sikerült létrehozni a körjegyzőséget Enese, építettünk.
Fehértó, Kisbabot és Rábaszentmihály részvételével.
Ezáltal több millió forintot takarított meg az enesei
Rendezvény kínálatunk szintén bővült az elmúlt
önkormányzat. Egy pályázat útján 8,5 millió forintos két év során. Egyik évben – pályázati segítséggelberuházásra került sor /pályázaton nyert összeg 7 millió Rábcatorok Rockfesztivált szerveztünk, a rákövetkezőforint/: a hivatal tetőterében alakítottunk ki irodákat és ben pedig egynapos rendezvényt, a Rock-pénteket. Ezen
raktárhelyiséget. A fent nevezett összegből 1,7 millió fellépett az országosan ismert Hooligans zenekar is. A
forintot eszközbeszerzésre fordítunk. Az átszervezés az Virágmajális ötlete és megvalósítása az említett időszak
iskolai konyhát is érintette: a Rábakész Kft üzemelteti. E szülötte. Korábbi kezdeményezéseink immár hagyokérdésben is takarékossági szempontok játszottak szere- mányos rendezvénynek tekinthetők /Majális, Falunap,

Népfőiskolai előadások stb./ Külön megemlítem az
adventi időszakot, amikor karácsonyi díszvilágítással
szépül a falu. Decemberben nagy sikerű adventi vásárt
szerveztünk az iskolával és az óvodával, valamint a
Borostyán Nyugdíjas Klubbal együttműködve.
2008-ban két évfordulót ünnepelhettünk. Óvodánk
50 éves jubileumát három napos műsorral tettük emlékezetessé. Derőce néptáncegyüttesünk „betöltötte” 1o.
évét. Nagyszabású és jól sikerült napon kellemesen
múlattuk az időt.
A ciklus elején külön pontban foglalkoztunk a sporttal. Labdarúgásban egyik legnagyobb sikerünket értük
el: ezüstérmet szereztünk a megyei II. osztályban,
utánpótlást csapatunk szintén a dobogó 2. fokán végzett /2007/2008/ Továbbra is támogatjuk az utánpótlás /
U7-U9-U11/ csapatokat. Részt veszünk a Bozsik program utódprogramján.
Folytattuk az évtizedes hagyományt, nemcsak a ciklus
elején, hanem minden évben részletes programot ismertettünk. A rákövetkező évben pedig mérleget vontunk:
mi az, amit sikerült megvalósítani és mit nem.
Lehetőségeinkhez mérten támogattuk civil szervezeteinket. Ők részvételükkel – pl, falunapi kiállítás –
Foltvarrók – színesítik közösségünk életét.
Sikertelen pályázat vagy a pályázati kiírás elmaradása
miatt nem sikerült megvalósítani pár elképzelésünket.
Az elmúlt két évben nem tudtunk pályázatot beadni
sportcsarnok építésére. A címzett és céltámogatás megszűnése óta erre nincs lehetőség. 2007-ben sikertelen
volt pályázatunk egy új iskolai étkező építésére.
A 2006-ban megfogalmazott elképzelés között szerepelt Európa park építése. Legfrisebb
információk
szerint 2008 második felétől lesz majd ismét lehetőség
pályázatot benyújtására. A Közön kialakítanánk egy
pihenőparkot, az iskola elé pedig parkolót építenénk.
Szintén Leader pályázat segítségével valósítanánk meg
az un. „függönyös épület” felújítását. Ebben az épületben helyeznénk el a Falumúzeumot és a Babamúzeumot
– esetleg két vendégszobát is kialakítanánk.
Nagy eredmény lenne, ha a függönyös épület kívülbelül megújulna és a pihenőparkot is megépítenénk 2010ig. A megüresedett Falumúzeum új funkciót kapna.
Elsődleges célunk kell legyen a jövőben -2010 után
is- intézményeink megtartása, azok zökkenőmentes
működése. Községünknek minden esélye megvan, hogy
megerősítse mikrotérségi-központ szerepét.
A pályázatokat ki kell használni, mint tettük eddig is.
Ma már önerőből fejleszteni szinte képtelenség.
Ha minden enesei polgár hozzátesz valamit községünk
fejlődéséhez erejéhez és tehetségéhez mérten – akkor
továbbra is kellemes, élhető hely lesz településünk.
Mesterházy József
polgármester
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Közüzemi díjak
A Képviselő testület 2008. december 19-én fogadta el
a Pannon-Víz Rt. és a Rekultív Kft. által meghatározott
lakossági közüzemi díjakat.
Ennek értelmében 2009. évben a következő tarifával kell
számolni.
Ivóvíz
173,- Ft + ÁFA/m3
=207,6 Ft/m3
Szennyvíz 351,- Ft +ÁFA/m3
=421,2 Ft/m3
					
628,8 Ft/m3
A szemétszállítás esetében a díjemelés infláció fölötti.
Ennek oka: községünk is részt vesz a Mosonmagyaróvár és
környéke nagytérségi hulladékprojektben. Nyertes pályázat
esetén Enesén is szelektív módon gyűjtjük a szemetet /a
törvény szerint ezt mindenképpen akár önerőből is meg
kell valósítani/ és rekultiválják szeméttelepüket. Plusz havi
egy alkalommal háztól elviszik a PET palackot. Erről a
Rekultív Kft. a közelmúltban kiküldött egy rövid tájékoztatót.
Tehát a 16,67 %-os emelés magában foglalja a lakossági
pályázati önrészt is.
2009. január 1-től érvényes szemétszállítási díj
80 l gyűjtőedény
Bruttó			

228,- Ft/ürítés

120 l gyűjtőedény
Bruttó			

342,- Ft/ürítés

Kirándulás Erdélybe
A 2008-ban tervezett erdélyi kirándulásunk elmaradt. Reményeink szerint idén sokan jelentkeznek a
júliusi útra. Az időpontot február-március folyamán
pontosítjuk.
Terveink szerint egy hetet töltünk Erdélyországban.
A program a tavalyra elgondoltak szerint alakulna.
-egynapos kirándulás Moldvába
-Sepsiszentgyörgy: Székely Múzeum
-Zágon: Mikes Kelemen szülőfaluja
-Csomakőrös: Kőrosi Csoma Sándor szülőfaluja
-Csíkszereda, Csíksomlyó
A jelentkezőkkel megbeszéljük, hogy oda ill. vis�szaútra /félúton/ megszálljunk-e?
A kirándulás költsége várhatóan 25-30.000,- Ft
körül alakul. A végső ár a jelentkezők számától
függ!
A kirándulásra jelentkezni a polgármesteri hivatalban lehet Szalainé Marikánál.
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2009. január 1-től a kommunális adó: 6.000,Ft/év/ingatlan
az iparűzési adó mértéke 1,4 % lesz
A SZJA-t két jogcímen ad a költségvetés. A normatív
Az önkormányzati rendszer megalakulása óta a képviselő testületek lehetősége, hogy helyi adókat vessenek ki. módon járó 8 %-ot. Ezt minden önkormányzat megkapja.
Enesén erre a rendszerváltás tizedik évében került csak sor. A másik jogcím: jövedelem különbség mérséklés. Ezt úgy
Két adónem bevezetését határozta el a képviselő testület állapítja meg, mintha 1,4 % lenne az iparűzési adó alapja.
1999 év végén: a magánszemélyek kommunális adóját és Az iparűzési adó alapja és az SZJA jövedelemkülönbség
a vállalkozások helyi iparűzési adóját 2000. január 1-től mérséklés szoros összefüggésben van egymással.
Az elmúlt években –mivel nem szedtük be az állam
vetette ki. A kommunális adó mértékét 4.000,- Ft/ év/
ingatlan összegben határozta meg. /Maximális kivethető által elvárt, előírt összeget iparűzési adóból –ezért az
SZJA- jövedelemkülönbség mérséklés
összeg 12.000,- Ft/ év/ingatlan/, az
jogcímén juttatott összegből kellett vis�iparűzési adó mértékét a nettó bevétel
szafizetni zárszámadáskor a táblázatban
1 %-ában határoztuk meg /a maximászereplő összegeket.
lis kivethető százalék 2 %/. Az adó
Az elmúlt három évben nem volt ez
kivetésekor azt a célt fogalmaztuk
égbekiáltó gond. Az Önhiki pályázatot
meg: ezt a pénzösszeget beruházásokbe tudtuk adni és nyertünk is mindegyik
ra, fejlesztésekre fordítjuk.
évben. 2008-ban sajnos be sem tudtuk
Azt hiszem, nyugodtan megállaadni. Ez volt a „hála”, amiért 2007-ben
píthatjuk, hogy ez az elképzelésünk
megtettük a takarékossági intézkedételjesült. Az elmúlt nyolc évben felújíseket /körjegyzőség, óvodai társulás,
tottuk közösségi épületeinket, önkor- Óvodások bábelőadáson
mányzati útjaink legnagyobb része leaszfaltozásra került, konyha bérüzemi kiadása stb./ Bár –hozzáteszem- az
önhikit évről-évre szigorították és idén nagyon kevés
járdákat újítottunk fel.
A feladatnak azonban nem értünk a végére. A 2006. évi önkormányzat tudta csak beadni. A jövőben nem lehet
önkormányzati programban az útfelújítások folytatását azzal számolni, hogy az önhikivel „kiváltjuk” az 1 % és az
ígértük és lehetőség szerint: minden önkormányzati út 1,4 % között kieső részt.
Győr-Moson-Sopron Megye 182 önkormányzata közül
aszfaltos legyen. Öt utcát aszfaltoztattunk le 2006 októbere
után. Azonban még a József Attila, Szabadság III. szakasz 159 vetett ki iparűzési adót. Mindössze 30 önkormányzat
ill. a Dózsa u. II. szakasz nem aszfaltozott utca. Az ott élők van, ahol az iparűzési adó mértéke 1,4 % alatt marad. Ezek
szintén joggal várják el, hogy ugyanolyan szolgáltatást azonban –lélekszámot tekintve- mint lényegesebben kisebbek Enesénél.
kapjanak mint a többi utcában lakó.
Nézzük meg három közeli községet, ott mennyi az iparIntézményeink működtetése évről-évre nehezebb. Az
önkormányzati rendszerből évek óta folyik a forráskivonás, űzési adó mértéke! Kóny: 1,4 %, Ikrény: 2 %, Rábapatona:
1,8 %.
kevesebb pénzből kell gazdálkodni.
Enesén a legtöbbet fizető egyéni vállalkozás 116.000,2009. január 1-től a helyi adókat emelni kellett.
1. A kommunális adó mértékét 6.000,- Ft/ év /ingatlan Ft-ot fizet, a legkevesebbet fizető 259,- Ft-ot.
A legtöbbet fizető gazdasági társaság /Kft, Bt,
összegben fogadta el a Testület. A nyolc évvel ezelőtt
meghatározott 4.000,- Ft/év/ingatlan összeg mára jórészt rt…/14.360.400,- Ft, a legkevesebbet fizető 367, Ft-ot.
Összefoglalva. Miért van szükség az adók megemelé„elinflálódott”
sére?
2. Az iparűzési adó mértékét 1,4 %-ra emeltük.
Az indoklás első lépéseként nézzük meg a következő 1. A fejlesztéseket folytatni szeretnénk. Erre ma már
szinte kizárólag a saját bevételek adnak lehetőséget.
táblázatot
Az állami forrás a bérekre és járulékaira is csak szűAdóalap
A község iparűzési Visszafizetés
kösen elegendő.
		
adó bevétele
2. Az M 85 elkerülő út építése során az iparűzési adóból
2005 459.345 e Ft
21.038 e Ft
406 e Ft
plusz bevételre számíthatunk.
2006 1.348.080 e Ft
18.230 e Ft
1.195 e Ft
3. Ha a község határain túlra tekintünk, az 1,4 % inkább
2007 1.843.893 e Ft
21.190 e Ft
6.939 e Ft
az alsó határ az iparűzési adónál.
Tehát Enese Község Önkormányzata a vállalkozások
Mesterházy József
nettó bevételének 1 %-át szedi be. Az állam ill. a jogszapolgármester
bály 1,4 %-ot irányoz elő.
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Mezőfi László versei
A szeretet kútja!

A Hazáért!

A kútból, a szereteted mély kútjából
Mindig öröm szomjamra meríteni.
Másnak talány volt, milyen bő e forrás,
De érzem szívem feltudja ezt nálad deríteni.

Szabad bíz a magyar teste.
De lelke rab vala.
Hisz végig kell azt nézni néki,
Hogy is fogy el: nép-haza.

A boldog órákból napok lesznek, sőt hosszú évek,
Mik ránk egymás mellett várnak.
Vajon mutatunk e csodát a nagy szerelmünkkel,
a csodákra éhes sivár, vad világnak?

Mit nekünk már szabadság,
Ha benne fázunk-éhezünk?
Minimálbért: -ennyit ér csak,
a szorgos, munkás két kezünk.

Hogy megtudhasd szívemnek eszeveszett szomját,
arra féktelen bennem az igyekezet.
A szeretetem aranydíszű oltáránál Drága
Ehhez nyújtok neked most boldogan kezet.

Még van-e jövőnk,
Van-e remény?
Mond meg nékünk Istenünk.
Ránk mikor jő el az igazság?
Mikor lészen jobb nekünk?

A szívek mélyén egy a
népünk!
/Országzászló/
Az emlékezés e gyászos helyén,
Itt kőbezárt néma fájdalom.
Hogy megcsonkított lett az ország,
A Magyar Népnek ez fáj nagyon.
Hirdesd zászló a nemzet titkát,
Hisz lélekben egyben maradt népünk.
Erdély-Kárpátok-Felvidék földjén
Mi otthon vagyunk, bárhová is lépjünk.
Súlyos teherként nehezedik múltja a magyarra.
Az országzászlóban a fájó emlékezet,
Hogy örökkön hirdesse a napot a jövőnek,
Mikor a balsors emelt hazánkra kezet.

Ha megállíthatnám
az időt
Ha megállíthatnám az időt,
azt feletted és felettem tenném,
S ölelő karjaidban szám a szádról
soha többet le nem venném.
Ha megállíthatnám az időt,
az biztos Karácsonykor lenne.
S körülöttünk minden ember,
mint magunk is végleg boldog lenne.
Ha megállíthatnám az időt,
bíz azt többé el nem indítanám.
Így, ha édesen suttognád –SZERETLEK,
tőled ezt mindig-mindig hallanám.

Szétszabdalta ugyan az ősi hazát,
A háború –„a béke” – és Trianon.
De a szívek mélyén egy maradt a népünk,
mint közös földben a sírhalom.
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Két őszi arany
A bajnokság kezdetén mind a vezetők mind a szurkolók és
természetesen a játékosok is bíznak a jó szereplésben. Azt hiszem
Enesén minden érdeklődő elégedett lehet az elmúlt őszi szezon
bajnoki helyezéseivel. Mindkét csaptunk a dobogó legmagasabb
fokáról várhatja a tavaszi folytatást.
Felnőtt csapatunk ott folytatta, ahol tavaly ősszel abbahagyta.
A különbség talán csak annyi, hogy idén
ősszel hamarabb kerültünk az élre. Két távozóval és jelentős erősítésekkel vágtunk neki
az új szakasznak. Egyszer kellett vereséggel
elhagynunk a pályát –igaz akkor egy nagyobb vereségbe futottunk bele. Három döntetlen mellett tizenegyszer győztünk. Most is
az egyik legjobb védelemmel büszkélkedhetünk, kevés gólt kaptunk. Lőtt góljaink száma Átventi játszóház
majdnem eléri a mérkőzésenkénti hármat. Nem minden győzelmünk volt „erőtől duzzadó”, többször a szerencsének köszönhetően fordítottuk meg a mérkőzést –de a mondás szerint a jó
csapatnak van szerencséje. Összességében elmondható: kiegyensúlyozott teljesítménnyel, megérdemelten vezetjük a tabellát.
Reményeink szerint sikerül egyben tartani a jelenlegi csapatot és

jobb tavaszt produkálunk mint tavaly. Kilenc ponttal vezetünk a
negyedik helyezett előtt… Odafigyeléssel és a megfelelő alázattal meg tudjuk ismételni az egy évvel ezelőtti eredményt.
Benkő Imre tanítványainak szebben sikerült az idei ősz. Évek
óta tudjuk: érett, összeszokott csapat –valami azonban mindig
hiányzott az „aranyhoz”. Voltak ezüst és bronzérmesek. 2008.
novemberének végén ők is a dobogó legmagasabb fokára állhatnak. Az ő bajnokságukban
szinte mindig kötelező nyerni, ha vezetni akarják a bajnokságot. Két-három csapat szerepel
az utánpótlás bajnokságban, amely kiemelkedik
a többi közül. Mindössze kétszer kellett döntetlennel öltözőbe vonulniuk, 13 alkalommal
győztesen hagyták el a pályát. Ők rúgták a
legtöbb gólt és a legkevesebbet kapták. Bízunk
a jó tavaszi folytatásban –az intenzívebb edzés látogatásban! És
annak gyümölcsében: az aranyéremben.
Örülünk mindkét csapat szép eredményének, gratulálunk és
szép tavaszt kívánunk. Köszönjük szurkolóink bíztatását és mindazok segítségét, akik munkájukkal hozzájárultak a sikerhez!

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség - Orchidea Hotel Megyei II. - 2008/2009
hely
csapatnev
merkozes
győzelem
döntetlen
1.
ENESE SC
15
11
3
2.
GYŐRLADAMÉR-CSINÓD
15
10
1
3.
KÁROLYHÁZA SKE
15
9
4
4.
BŐSÁRKÁNY KSE
15
8
1
5.
DUNAKILITI KSE
15
7
4
6.
KUNSZIGET SE
15
8
0
7.
GYŐRÚJFALU SE
15
7
3
8.
DUNASZEG SE
15
7
2
9.
HÉDERVÁRI KSE
15
6
4
10. MOSONSZOLNOKI SE
15
6
4
11. MÁRIAKÁLNOK SE
15
6
4
12. GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE
15
4
5
13. DUNASZIGETI KSE
15
4
2
14. MOSONSZENTMIKLÓS SE
15
3
1
15. DIÓFA VENDÉGLŐ RÁBAPATONA
15
3
0
16. HALÁSZI SE
15
1
2

Mesterházy József - Enese SC Elnök
vereseg
1
4
2
6
4
7
5
6
5
5
5
6
9
11
12
12

lőtt gól
41
46
45
41
38
34
31
32
34
35
24
21
28
20
19
13

kapott gól
16
25
15
29
34
23
36
33
19
32
30
25
39
40
51
55

pont
36
31
31
25
25
24
24
23
22
22
22
17
14
10
9
5

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség - Orchidea Hotel Megyei II. U-21 - 2008/2009
hely csapatnev
merkozes
győzelem
döntetlen
vereseg
1.
ENESE SC
15
13
2
0
2.
BŐSÁRKÁNY KSE
15
13
1
1
3.
MOSONSZOLNOKI SE
15
11
2
2
4.
DUNAKILITI KSE
15
11
0
4
5.
DUNASZEG SE
15
10
0
5
6.
GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE
15
7
2
6
7.
MOSONSZENTMIKLÓS SE
15
7
1
7
8.
GYŐRLADAMÉR-CSINÓD
15
6
1
8
9.
MÁRIAKÁLNOK SE
15
6
1
8
10. KÁROLYHÁZA SKE
15
5
2
8
11. GYŐRÚJFALU SE
15
5
2
8
12. DIÓFA VENDÉGLŐ RÁBAPATONA
15
5
2
8
13. HALÁSZI SE
15
4
3
8
14. KUNSZIGET SE
15
3
2
10
15. DUNASZIGETI KSE
15
2
2
11
16. HÉDERVÁRI KSE
15
0
1
14

lőtt gól
65
56
60
51
48
32
40
26
40
26
33
41
30
30
29
18

kapott gól
14
18
27
22
28
32
46
30
46
34
46
57
45
46
71
63

pont
41
40
35
33
30
23
22
19
19
17
17
17
15
11
8
1
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Népfőiskolai előadók
Rostoványi Zsolt
Köszönöm a meghívást, nagy örömmel jöttem és
beszéltem egy mind aktuálisabb kérdésről. Csak
gratulálni tudok a rendezvénysorozathoz.
Kobzos Kiss Tamás
„Mind ez világ örvendezzen Krisztus születésén”
Itt Enesén biztosan örülni fognak. Szeretetet, békes- Rostoványi Zsolt
séget láttam itt, viszem a hírét!
Köszönöm a meghívást!
Bíró András Zsolt
Először jártam ezen a szép magyar településen.
Örömmel tapasztaltam az itt élők érdeklődését,
vendégszeretetét és szimpátiáját. Sok ilyen településre lenne szüksége a Hazának. Szívesen fogok
visszatérni.

Bíró András Zsolt

Házassági évforduló
Nagy Gyulát és feleségét, Éva nénit köszöntötHajner Tibor és felesége Gizi néni az 50. házaste Mesterházy József polgármester 50. házassági sági évfordulóját ünnepelte, melyen Mesterházy
évfordulóján
József köszöntötte őket.
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Óvodai Hírek
Elkezdődött az új év, melyet folytatunk a megkezdett munkákkal és ezen kívül új feladatok várnak ránk,
hogy elképzeléseinket megvalósíthassuk.
Az őszi időszakban a régi megszokott és új programjaink voltak, a gyerekek Rosta Géza zenés műsorának,
a Kincsesláda meséinek és Hargitai Levente bűvész
előadásának részesei lehettek, ezen kívül egy alkalommal Győrben voltak a Csörgősipka bérletes előadásán
a középsősök és a nagyok, melyen a rábaszentmihályi
óvodások is részt vettek.
A pincében kialakítottuk az irodát és tároló helységeinket, melynek fűtés szerelését Ferenczi István felajánlásként ingyen végezte, a festéket 8.000 Ft értékben Sándor Ernő adta, a takarékból pedig megkaptuk
a régi irodabútorok egy részét.
Novemberben a középső és nagycsoportban nyílt
nap volt, ezeken a délelőttökön szülő, nagyszülő
bemehetett a csoportba és részese lehetett egy óvodai
délelőtti programnak.
Mindkét csoportban szép számmal jelentek meg a
szülők, aminek nagyon örültünk, hogy érdeklődnek
gyermekük óvodai élete felől. Ezeken a napokon
tartottuk a szülő értekezletet, amin már kevesebben
jelentek meg. A kiscsoportosoknak nyílt napot nem,
csak szülői értekezletet tartottunk.
Az ősz nagyon hamar eltelt és készültünk az ünnepekre.
Ismét eljött az óvodába a Mikulás, az SZM- től szép
ajándékot kapott minden kisgyermek.
Majd segítettünk a falu Mikulásnak, szülők felajánlásaiból megtöltöttük a Mikulás zsákjait játékkal és
kosarait édességgel, amit a falu ünnepségen dec. 6.-án
a gyerekeknek kiosztott. Köszönjük óvodás szülőnknek Kuruc Tamásnak, hogy ismét vállalta a Mikulás
szállítását, Böcskei Gyöngyvérnek és Gülch Bálintnak,
hogy a krampuszok voltak. Az adventi vásár is ezen a
napon volt, melyen sok mindent vásárolhatott az, aki
megjelent. Az udvaron a jelenlévők teát, forralt bort,
zsíros kenyeret, sült tököt, sült gesztenyét fogyaszthattak. A gyerekeket és a szülőket játszóház és különböző
kézműves foglalkozások várták az iskolai aulában. (a
program sikeres lebonyolításában az iskola és óvoda
dolgozói, önkormányzat dolgozói, képviselő testületi
tagok, nyugdíjasklub, Derőcés szülők vettek részt)
Sajnálatos módon a gyerekek közt gomba mód terjedt
a bárányhimlő, így sokan már a mikulás ünnepségen sem
tudtak részt venni, karácsonyra pedig szinte kiürült az
óvoda. Ennek ellenére a karácsonyi műsort megtartottuk
a középsősök és nagyok közös szereplésével az iskolai
aulában. Köszönjük a szülői segítséget, hogy a gyerekek
betegsége alatt segítettek a szerepük tanításában.

2009. január

A múlt évben három sikeres pályázatunk volt
- Közoktatási Közalapítványnál 361.000 Ft-ot nyertünk, májusban a babaház már elkészült. Szeptemberre
megrendeltük mindhárom csoportba az óvónői asztalokat.
- informatikai normatívából nyomtatót, vezeték nélküli telefont, telefont faxal vásároltunk.
- az ünnepek előtt kaptuk a jó hírt 2.000.000Ftot kaptunk eszközfejlesztésre, ebből 600.000 Ft a
rábaszentmihályi óvodának jár. Az enesei óvodába
ebből a pénzből a gyerekek öltöző egységét cseréljük
le, fényvédő függöny kerül majd a folyosóra, környezeti matematikai neveléshez fejlesztő játékokat
kapnak a csoportok, valamint az ábrázoláshoz szükséges eszközöket ceruzákat, festékeket szerezzük be,
öt új asztal és hozzá kisszékek, valamint egy új udvari
játék három udvari asztal paddal is kerül még ebből a
pénzből.
Tavaszra tervezzük két udvari játék alá a gumitéglák
elhelyezését, melyet alapítványi pénzből valósítunk
meg. A régi baba házat pedig az SZM pénzből készíttetjük el.
Örülünk ezeknek a lehetőségeknek, mert ezekkel az
intézmény felszereltsége nagymértékben nő, a játékaink színvonalassá és biztonságossá tehetők.
2009 január végére a három csoport létszáma 67
főre gyarapodik és a tavasz folyamán még néhány kiscsoportos érkezése várható.
Az új óvodások beíratásának ideje: 2009 április 1.
hétfő és 2. kedd reggel 8-tól délután 16 óráig lehet
beíratni azokat a gyerekeket, akik 2010. május 31-ig
betöltik 3. életévüket.
Kedves Olvasóim! Itt az új év és a lehetőség, hogy
adójuk 1 %-át hamarosan felajánlhatják.
A gyerekek nevében köszönöm, hogy a múlt évben
gondoltak ránk és közel 525.000 Ft-ot utaltak az alapítványunk számlájára. A pénzzel, amit kapunk, körültekintően, takarékosan járunk el, mondhatni gyűjtögetjük forintjainkat. Jelenlegi célunk az udvari játékok
cseréje, játékok alá gumitégla helyezése.
Kérem Önöket, ha módjukban áll, ajánlják fel adójuk 1%-át és járuljanak hozzá óvodánk további fejlesztéséhez, programjaink megvalósulásához!
Támogatásukat előre is köszönjük!
Minden Kedves Olvasónak sikerekben gazdag eredményes Boldog Új évet kívánok az óvoda dolgozói és
óvodásai nevében!
Szabóné Horváth Judit
óvodavezető
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Derőcések háza
tájékán…
A tánccsoport tagjai 2008 karácsonya előtt, hasonlóan a
múlt évhez, immár hagyomány teremtő céllal betlehemeztek a faluban.
Mindannyian nagyon vártuk ezt a napot, de előtte meg
kellett tanulni a darabot, amit Jani bácsi hozott, és ez egy
hajdúsági betlehemes volt.
Nagy lelkesedéssel vágtunk neki a szöveg tanulásának,
ami nem volt éppen könnyű, de végre eljött a nap, amikor bemutathattuk kis műsorunkat. A lányok a szerepnek
megfelelően átváltoztak angyalokká, a fiúkból pásztorok és
királyok lettek.
Az idő hideg volt, de mi kellemesen szórakoztunk, élveztük a házról-házra járást. A betlehemezésből befolyó pénzt
a csoport szeretné a táncos kellékek korszerűsítésére illetve
ruhák készítésére fordítani (a kicsiknek nincs táncos ruhája)
Anyagi támogatásra a tánccsoportnak nagy szüksége van,
hogy fellépéskor a táncokhoz megfelelő viseletben tudjon
megjelenni, évről évre gyarapodik a kelléktárunk, de hiányosságaink mindig vannak, ezt azok tudják igazán akik valamilyen szinten a csoporthoz tartoznak (táncosok, szülők).
Reméljük a műsorunkkal kellemes karácsonyi hangulatot tudtunk varázsolni azoknak, akikhez sikerült eljutni,
mert a fő célunk ez volt.
Jövőre szeretnénk több helyre eljutni és hagyományt
teremteni ezzel a programmal.
Csorba László

Jótékonysági bál!
Az óvoda hagyományainak megfelelően idén is megrendezésre kerül 2009. február 21-én a Farsangi bál.
Ezúton szeretnénk megkérni a vállalkozókat, óvodás és
iskolás szülőket és természetesen minden barátot, ismerőst,
rokont, akinek kedve lenne velünk táncolni, mulatni.
A szervezők a vendégek szórakoztatásán kívül az elmúlt
évekhez hasonlóan meghatározott célt tűztek ki. Idén is
megtaláltuk, hogy hol tudnánk hasznos segítséget nyújtani
a község javára.
Az iskolai aulában szükség lenne egy új, nagyobb, biztonságosabb színpadra, ennek beszerzéséhez szeretnénk
anyai segítséget nyújtani, valamint az óvoda udvari játékainak felújítását segíteni.
Kérjük részvételével emelje az est fényét, adományaival
segítse elő céljaink megvalósulását.
Részletesebb információ a szervezőknél:
Szabóné Horváth Judit óvodavezető
tel. 363-101
06-20/43-37-111
Némethné Kránicz Anikó
tel. 363-020
06-30/96-95-614
Találkozzunk a bálon!!!
Némethné Kránicz Anikó
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Szénadó
Az év végén lejárt az Európai Uniótól kapott
mentesség,ezért 2009 január 1-től energiaadó köteles
a szén.A lakossági fogyasztók szén árára az energiaadó nincs hatással.Azonban,adószámmal és aláírással kell
nyilatkozni,hogy lakossági felhasználásra vásárolta a tüzelő anyagot.Egyéb esetben /pl:fóliasátrak,éttermek,szerelő
csarnokok fűtése,/ mázsánként 204 Ft energia adó terheli
a szén árát.
Jelenlegi tüzelő árak
Ledvicei dió 3395 Ft/mázsa
Ledvicei dara 3020 Ft/mázsa
Lengyel dió 4660 Ft/mázsa
Akác tűzifa kugliba 2400 Ft/mázsa
Cser-tölgy kugliba 2100 FT/mázsa
Hasítás 200 Ft/mázsa
Szabó Gáborné

Főzzünk együtt
játszóteret!

Sokaknak ismerős lehet ez a jelmondat a TV-ből. A felhívásra Enese két ízben is pályázott, sajnos ez idáig sikertelenül. Nem adjuk fel és a DELIKÁT 8 feliratú ételízesítő
tasakok gyűjtését tovább folytatjuk.
Ezúton kérünk mindenkit, szervezze be rokonait, ismerőseit, hogy minél nagyobb eséllyel vehessünk részt a kiírt
versenyen.
A cél egy új, biztonságos, korszerű játszótér. Pályázni
csak közösségeknek lehet, egyéni játszótér nyerésére nincs
lehetőség.
A tasakokat az óvodában, iskolában, valamint a Kokó
kozmetikában lehet leadni.
Sikeres gyűjtést és Boldog Új Évet kívánok mindenkinek!
Némethné Kránicz Anikó

KÖSZÖNET
(363-499)… Halló!
- Szia Petra! Zsófi vagyok, be tudnád fonni a hajam?
- Persze, gyere csak!
Mindig ezt a választ kapom Petrától, de nem csak én,
hanem a többi táncos lány is.
Ezúton szeretnénk megköszönni neki, hogy munkája
mellett mindig szakít időt arra, hogy elkészítse a
frizuránkat, hozzájáruljon ezzel a fellépéseink sikereihez.
Köszönjük, hogy mindig számíthatunk segítségére!
A derőcés lányok
2009. január

KACO: múlt-jelen-jövő
Nem mehetünk el szó nélkül a világot érintő gazdasági
válság mellett, amelynek igazából azok érzik a hatását,
akik elvesztették munkahelyeiket, elutasították hitelkérelmüket, emelkedett a törlesztő részletük.
Elemzők véleménye szerint előbb-utóbb mindenki megérzi a válság hatását.
Megkérdezzük Enese legtöbb embert foglalkoztató üzemét, a KACO-t, hogy rájuk milyen hatással van a gazdasági válság.

munka akad és ők hamar tudnak munkába állni, magyarán
kéznél vannak.
Terveznek-e további leépítéseket?
- Nem szívesen válunk meg a dolgozóktól, mert tudjuk,
hogy a munkára mindenkinek nagy szüksége van.
Egyenlőre első lépcsőként négy napos munkahéttel
dolgozunk, ha beindul az üzem megrendelése, akkor nem
tervezünk leépítéseket, ha nem, akkor ismételten felül kell
vizsgálnunk a létszám szükségletünket.
2009 a várakozás, vagy a fejlesztés éve lesz?
- Egyrészt várakozás, a gazdasági helyzet javulását, és a
megrendeléseket illetően. Előre kell tekintenünk, gondolni
kell a fejlesztésekre, jelenleg két projektünk van, továbbfejlesztett technológiák, ami a versenyképességünket jelenti, és lehetővé teszi a piacon maradásunkat.
Bízunk abban, hogy fejlesztéseinket megvalósítjuk és a
jelenlegi nehéz helyzetet dolgozóinkkal átvészeljük.

Az üzemben tett látogatásom alkalmával kérdéseimre Laczik István
válaszolt, aki 1999 óta
dolgozik az üzemben,
kilenc éven át termelés vezetőként, három
hónapja pedig kinevezték üzemvezetőnek.
1997
januárjában
kezdték az első tömítők
készítését, mely a fő pro- Laczik István a Kaco üzemvezetője
December 29-én első alkalommal szerveztük meg az
filjuk. Az autóiparnak gyártanak, több magyar neves autógyártó a megrendelőjük, köztük említette a győri Audit. A Enesei Sakk-bajnokságot.
Sajnos minden jelentkező nem tudott résztvenni a bajmegrendelésük többségét viszont Európa több országába
nokságon, nyolc résztvevővel indultunk a versenynek.
szállítják.
A körmérkőzések során mindenki játszott mindenki
Kínában is létesítettek egy üzemet, jelenleg az enesei ellen. A
gyártással segítenek be a kínai részlegüknek.
Végeredmény:
I. Maller Tibor
Talán a kínai üzem indítása miatt röppent fel az a hír,
II. Mesterházy József
hogy Eneséről elviszik az üzemet.
III. Zsenák György
Laczik úr megnyugtató választ adott, nincs szándéka a
IV. Nagy László
vezetőségnek megszüntetni az enesei KACO-t.
V. Horváth János
Az évek során az üzem szépen fejlődött, 20 emberrel
VI. Markó József
(irodai és soron dolgozó) kezdték a munkát Enesén, majd
VII. ifj. Maller Tibor
ez a létszám 2008 augusztusában elérte a 315 főt.
VIII. Göncz Gyula
A világot érintő gazdasági válság a KACO-t is érinti,
köztudott, hogy az autóiparnak szállítanak és megrendelésük visszaesett. Sajnálatos módon mindez azt eredményezte, hogy dolgozóik egy részétől meg kellett válnunk.
Az ott dolgozók arányát tekintve egy harmad a helybeli,
a többi vidékről jár az üzembe.
A munkások alkalmazásánál nem az-az elsődleges cél,
hogy helybeli legyen, hanem a képességei megfelelőek
legyenek az elvégzendő munkához.
Igaz, a helybeli dolgozót könnyebben elérik, ha sürgős

Maller Tibor Enese
sakkbajnoka

2009. január
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Ismét felajánlható az adó 1 %-a
Enesei civil szervezetek részére rendelkezzünk
adónk 1 %-áról!
Rendelkező nyilatkozat
Az SZJA egy százalékáról
/az 1996. évi /XVI. Tv. szerint/
A kedvezményezett neve
Enese Sport Club
A kedvezményezett adószáma
18970812-1-08

Rendelkező nyilatkozat
Az SZJA egy százalékáról
/az 1996. évi CXXVI. Tv. szerint/
A kedvezményezett neve
Alapítvány az Enesei Áltlános Iskoláért
A kedvezményezett adószáma
19110712-1-08

Rendelkező nyilatkozat
Az SZJA egy százalékáról
/az 1996.évi CXXVI. Tv. szerint/
A kedvezményezett neve
Közalapítvány az Enesei
Óvodás Gyermekekért
A kedvezményezett adószáma
18974469-1-08

Rendelkező nyilatkozat
Az SZJA egy százalékáról
/az 1996. évi CXXVI. Tv. szerint/
A kedvezményezett neve
Enesei Polgárőr Egyesület
A kedvezményezett adószáma
18974328-1-08

2008. évben a következő összegek kerültek civil szervezeteink számlájára az
adó 1 %-ából.
Enese SC:

123.375,- Ft

Közalapítvány az Enesei Óvodás Gyermekekért:

513.162,- Ft

Alapítvány az Enesei Általános Iskoláért

569.439,- Ft
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Hírek a Borostyán Nyugdíjas Klub
házatájáról
A nyugdíjas klub tagjai élményekben gazdag mozgalmas
évet tudhatnak maguk mögött.
2008-as év fontosabb eseményei:
Klubdélutánt havonta egyszer tartunk. Ahol megbeszéljük azokat a témákat, ami a nyugdíjas korosztályt érdekli,
döntünk a kirándulások időpontjáról, rendezvények lebonyolításáról, előadások látogatásáról stb.
-Március 16-án tartottuk nőnapi rendezvényünket. A hölgyek egy-egy szál virágot kaptak megemlékezésül. A rendezvényt műsorral kezdtük, ezt követte a vacsora, melyet
a Rábakész Kft. szolgált fel. Közben tombola sorsolást
tartottunk, vidám beszélgetés, jó tánczene, és 22 óráig tartó
tánc következett.
-Március 19-én Erdélyből érkeztek népművészek, és
az ő kérésükre a klub helyiségében húsvéti hímestojás
vásárt tartottunk. Hoztak magukkal
gyönyörű hímzett terítőket és szőnyegeket is.
-Április hónapban kirándulni
mentünk. A program a Fertőrákosi
kőfejtő megtekintése, hajókázása
Fertő tavon, Sopron belvárosának
és a Cézár pince látogatása, hazafelé
tartva a Nagycenki kastélyt néztük
meg. A vacsora vidám zene mellett a
csornai Remete vendéglőben volt.
-Magyar nóta délutánon az év
folyamán 3 alkalommal vettünk Idősek napja 2008
részt az előadás védnöke Krasznai Tamás, mondhatom,
hogy mindhárom előadás rendkívül színvonalas és hangulatos volt.
-Klubunk tagja a Pannon Nyugdíjas Egyesületnek. Az
ő szervezésükben vettünk részt az elmúlt év folyamán két
alkalommal Bakonyi kiránduláson. Itt is az erdei tisztáson
tangóharmonika kísérettel énekeltünk, volt aki táncra perdült. Uzsonnával és jó borral vendégeltek meg bennünket.
-Közös színházlátogatáson a Bartók B. Művelődési
Központban két alkalommal voltunk. A „Sybill”Operettet,
és az „Egy csók és más semmi”vígjátékot néztük meg.
-Novemberben tartottuk kistérségi baráti találkozónkat
90 fő részvételével. A délután 2 órás műsorral kezdődött,
majd vacsorával folytatódott. A hangulatos zene és tánc 22
óráig tartott.
Ugyancsak novemberben ellátogatott hozzánk Dr.
Angyalics Attila, aki észak-spanyolországi útjáról vetített
egy érdekes szép filmet.
Több alkalommal vettünk részt előadásokon.
December 30-án tartottuk az Ó-év búcsúztatót, a rendezvény 14 órától 19 óráig tartott. Kellemes beszélgetéssel,
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nótázással töltöttük az időt, Az ügyes asszonyok finom
szendvicseket készítettek, de nem hiányzott a finom bor és
üdítők, sütemények sem.
Az év folyamán a tagság, aki ezt igényelte, belföldi és
külföldi üdülések közül válogathatott.
Belföldi üdülési lehetőségek:
Hajduszoboszló
Zalakaros
Bükfürdő
Külföldre:
Magas Tátra /Szlovákia/
Horvátország
Ukrajna
közül lehetett választani.
2009. évi terveink
Most és havonta, a hó első szerdáján tartjuk a klubdélutánokat. A
klubnak jelenleg 53 fő tagja van.
Többen jelezték belépési szándékukat.
-Március hónapban tartjuk
vacsorával, zenével, tánccal nőnapi megemlékezésünket.
-Április hónap végén lesz az
első kirándulás Ópusztaszerre,
ahol a Feszty körképet nézzük
meg. Ez olyan lenyűgöző látvány,
melyet az ember soha nem felejt el. Majd átmegyünk
Szegedre, ott is körülnézünk.
-Tervezünk színházlátogatást, nótadélutánokat. Előadókat
hívunk, akik felvilágosító előadást tartanak a betegségek
megelőzéséről, helyes táplálkozásról. Kialakult betegségek
kezeléséről.
-Azok a társaink, akik szeretik a természetet és nem félnek a gyaloglástól, az idén is kirándulhatnak a Bakonyba,
és különböző helyekre.
-Augusztusban lesz a második kirándulásunk, ennek
helyszíne még nem eldöntött.
-A kora ősszel tartjuk baráti találkozónkat, ahol a helyi
klubtagokon kívül, a Rábapatonai, Ikrényi és Mórichidai
vendégekre is számítunk.
-Aktívan részt kívánunk venni az Önkormányzat karácsonyt váró rendezvényein.
-December végén tartjuk év búcsúztatónkat.
Végül minden klubtag és saját nevemben is boldog,
békés, egészségben eltöltött újévet kívánunk a falu lakosságának.
Szilbek Imréné
klubvezető
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A kéményekről
A közelmúltban több alkalommal érkezett bejelentés a hivatalba a kémények szabálytalan építése és használata miatt.
A kémények – égéstermék-elvezetők – építésére vonatkozó rendelkezést a 253/1997. Kormány rendelet rögzíti. Ez
a rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről szól.
A rendeletből idézzük a kémények létesítésére vonatkozó
előírásokat:
A tüzelő-, energiatermelő berendezések gáznemű égéstermékét a tető fölé, szabadba kell kivezetni. E célra égéstermék-elvezetőt (kéményt, füstcsatornát) kell tervezni és
megvalósítani a vonatkozó előírások figyelembevételével.
Az építmény, önálló rendeltetési egység égéstermékelvezetőit olyan számban, helyzetben és úgy kell megvalósítani, hogy a rendeltetésszerű használathoz szükséges
összes tüzelőberendezést szabályszerűen lehessen azokra
rácsatlakoztatni.
Tüzelőberendezés építményben csak a hozzá tartozó,
vagy a hozzá alkalmas (a tüzelő berendezés égéstermékének
elvezetéséhez szükséges, előírt követelményeknek megfelelő) égéstermék-elvezetővel együtt alkalmazható.
Az égéstermék-elvezetőt úgy kell megvalósítani, hogy az
feleljen meg a rácsatlakozó tüzelőberendezéshez és az égéstermékéhez tartozó, előírt követelményeknek és az égésterméket biztonságosan és az egészséget nem károsító módon
vezesse ki a szabadba.
Tüzelőberendezés csak olyan égéstermék-elvezetőre csatlakoztatható, amely az adott berendezés égéstermékének
elvezetésére alkalmas és az égéstermék-elvezető és a tüzelőberendezés is megfelel a szabályos, biztonságos működésé-

hez megállapított, előírt (engedélyezett) követelményeknek.
Az égéstermék-kibocsátás helyét és magasságát úgy kell
meghatározni, hogy az a környezetet szikrával, pernyével,
füsttel ne veszélyeztesse, a levegőt a megengedett mértéken
felül ne szennyezze.
Az égéstermék-elvezető biztonságosan ellenőrizhető és
tisztítható legyen.
Az égéstermék-elvezetés gyújtásveszélyt, épületszerkezeti károsodást (korróziót, átnedvesedést, kicsapódást) nem
okozhat. Az égéstermék az építmény tartószerkezeteivel
közvetlenül nem érintkezhet.
Az építési előírások szerint a kémény létesítése építési
engedély köteles. Az épületre vonatkozó műszaki tervekkel
együtt a tervezett kémény megfelelőségéről a KÉTÜSZ.
szakvéleményt ad ki. Az újonnan létesített épületek kéményei ennek értelmében megfelelnek az előírásoknak. A
mellék és egyéb – nem építési engedély köteles - épületeken
elhelyezett kéményeknél fordulat elő szabálytalanság.
A KÉTÜSZ. évente két alkalommal ellenőrzi a kéményeket, akik a szabálytalanságokat feltárhatják, a tulajdonosoknak pedig gondoskodni kell a feltárásra kerülő szabálytalanságok megszüntetéséről.
A kémények felülvizsgálatához kérjük adják meg a szükséges segítséget a szakembereknek, biztosítsák az érintett
helyiségbe való bejutást, jelezzék a problémákat.
Kiss Lászlóné
körjegyző

Égéstermék-elvezetők
74. § (1) A tüzelő-, energiatermelő berendezések gáznemű égéstermékét - a 80. §-ban foglaltak kivételével - a tető
fölé, szabadba kell kivezetni. E célra égéstermék-elvezetőt
(kéményt, füstcsatornát) kell tervezni és megvalósítani a
vonatkozó előírások, továbbá a (2)-(8) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével.
(2) Az építmény, önálló rendeltetési egység égéstermékelvezetőit olyan számban, helyzetben és úgy kell megvalósítani, hogy a rendeltetésszerű használathoz szükséges
összes tüzelőberendezést szabályszerűen lehessen azokra
rácsatlakoztatni.
(3) Tüzelőberendezés építményben csak a hozzá tartozó,
vagy a hozzá alkalmas (a tüzelő berendezés égéstermékének elvezetéséhez szükséges, előírt követelményeknek
megfelelő) égéstermék-elvezetővel együtt alkalmazható.
(4) Az égéstermék-elvezetőt úgy kell megvalósítani,
hogy az feleljen meg a rácsatlakozó tüzelőberendezéshez
és az égéstermékéhez tartozó, előírt követelményeknek és
az égésterméket biztonságosan és az egészséget nem káro-
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sító módon vezesse ki a szabadba.
(5) Tüzelőberendezés csak olyan égéstermék-elvezetőre
csatlakoztatható, amely az adott berendezés égéstermékének elvezetésére alkalmas és az égéstermék-elvezető és
a tüzelőberendezés is megfelel a szabályos, biztonságos
működéséhez megállapított, előírt (engedélyezett) követelményeknek.
(6) Az égéstermék-kibocsátás helyét és magasságát úgy
kell meghatározni, hogy az a környezetet szikrával, pernyével, füsttel ne veszélyeztesse, a levegőt a megengedett
mértéken felül ne szennyezze.
(7) Az égéstermék-elvezető biztonságosan ellenőrizhető
és tisztítható legyen.
(8) Az égéstermék-elvezetés gyújtásveszélyt, épületszerkezeti károsodást (korróziót, átnedvesedést, kicsapódást)
nem okozhat. Az égéstermék az építmény tartószerkezeteivel közvetlenül nem érintkezhet.
(9) Gyűjtőkémény csak az e célra engedélyezett rendszer
és megoldás szerint létesíthető.
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2008. II. félévben
születtek:

Enesén csoda e
a csoda?

Enesén a múlt év októberében , késő délutáni sötétségben, mint a hangyák igyekeztek emberek - fiatalok és idősebbek - a kicsi templom felé.
Megtelt a lélek hajléka. Ekkor kezdte el Rákász Márton,
Takács Zita, Varga Magdolna, valamint Bognár Ivona azt a
Gárdonyi Géza koncertet, aminek bevétele két enesei, remélhetőleg ideiglenesen megrokkant honfitársunk javulását hivatott segíteni.
gyermek
születési apa
anya
A műsorban Haydn Mihály; Magyar miséje valamint
neve
ideje
magyar Mária énekek hangzottak el. Büszkén jelenthetjük a
Herczeg Virág
07.10. Herczeg Tamás Magyar Tímea közönségnek s a távol maradottaknak egyaránt, hogy Enesén
Kurucz Balázs
07.16. Kurucz Tamás Benkő
olyan zeneművek hangzottak el, amik talán máshol ilyen
			
Hajnalka
nagy számú közönség előtt csak a keletkezése idejében.
Stoiber Bálint
07.22. Stoiber János Vass Éva
Az előadók megtették a magukét, de ettől nem maradt
Horváth Imre
07.14. Horváth Imre Dobrádi
el a hallgatóság sem! Vastaps köszönte meg az önzetlen
			
Anasztázia
művészek előadását. A zene és az együttérzés pedig megHollós Anna
08.06. Hollós Attila Varga Tímea
nyitotta az emberek szívét, lelkét egyaránt.
Horváth Letícia 09.14. Horváth Attila Varga Szabina
A koncert bevétele 207 000 Ft, ami a maga nemében
Németh Levente 09.25. Németh Balázs Szalai Krisztina
csodálatos.
Szakács Szonja 10.01 Szakács Gábor Molnár Beáta
Ezt az összeget tudtuk átadni boldogan a két honfitárGőgös Natália
10.25. Gőgös Ernő
Zámbó Szilvia
sunknak az ENESEIEK nevében!
Nagy Noémi
10.29. Nagy Károly Szakáts Ibolya
Bízunk abban, hogy egy keveset, egy hangyányit segítGulyás Luca
11.02. Gulyás Róbert Németh Lilla
hettünk nekik.
Kovács Gréta
12.04. Kovács Attila Dombi
Megállapíthatjuk azt is, hogy Enesén ez nem csoda, mert
			
Friderika
a példa is bizonyítja, nagyszerű közösség ez !
Kassem Leila
12.07. Kassem
Sándor Linda
Karcsi és Laci! Tiszta szívből kívánjuk javulásotokat,
		
Mohamed
gyógyulásotokat!
Pethő Petra
12.09. Pethő Tibor
Menyhárt
			
Mónika
ui. Kocsis Imre gkt. esperes barátom mondta egyszer:
Bányai Vivien
12.13. Bányai Ferenc Szakács Zsuzsa
„Kérhetsz
az Istentől bármit, ha Te tiszta erődből teszed a
Orsós Zsolna
dolgod,
Ő
Téged cserbe nem hagy, a Maga részét mindig
Katalin
12.23. Orsós Sándor Görcs Veronika
oda teszi! Így legyen!
Dani Zalán István 12.31. Dani István
Hollós Tünde
Böcskei György
Kívánom, hogy szeretetben és örömökben osztozzanak
szüleikkel!
2008-ban 31 csecsemő született, jelenleg 14 várandós
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki
kismama jelentkezett be.
résztvett az enesei Római Katolikus templomban megtartott
Nagy Károlyné
jótékonysági koncerten, melynek bevételéből engem is támovédőnő
gattak.
Nagy Károly és Nagy Károlyné
„A gyermek az öröm, reménység.
Gyönge testében van valami virági;
Ártatlan lelkében van valami égi;
Egész valója olyan nekünk,
mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség.”

Köszönet!

Köszönet
Nagyon köszönöm minden enesei lakosnak,hogy az október 26-án rendezett jótékonysági koncerten
részt vett vagy bármilyen módon hozzájárult adományával gyógyulásunk segítéséhez.Külön köszönöm
Böcskei Györgynek és segítőinek,hogy megszervezték a koncertet.Köszönöm Varga György plébános
úrnak a lehetőséget és a koncertadóknak a csodálatos muzsikát.Névszerint Rákász Mártonnak,Takács
Zitának,Varga Magdolnának,Bognár Ivonának
Tisztelettel Takács László
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Iskolai Hírek
Mivel az utóbbi időben
mindenhol a gazdasági válságról és a pénzről
lehet hallani, én is ezzel
kezdem az iskolai beszámolómat. Természetes,
hogy az egyre csökkenő
finanszírozás érzékenyen
Megérkezett a Mikulás
érinti az iskolákat. Ezért is
örülünk annak, hogy 3000 fő alatti települések részére kiírt eszközfejlesztési pályázaton 2 000 000 Ft-ot nyertünk. A következő
eszközöket fogjuk beszerezni: új technika tankonyha, padok,
székek, öltözőpad, térkép, fejlesztő program, az aulába székek, és
egy csontváz. A pénznél maradva köszönöm azoknak, akik segítették a papírgyűjtést 164. 400 Ft értékben gyűjtöttek a tanulók.
Legfőbb feladatunk a tanulás eredményét, január végén
ismerhetik meg a tanulók, szülők.
Tekintsük át azokat a programokat, amelyeket a gyerekeknek illetve a felnőtteknek szerveztünk az elmúlt időszakban.
Közös színházlátogatáson vettek részt az alsó tagozatosok
a fehértói alsósokkal. Az előadások az aulában vannak és a
fehértói kisgyerekeket külön busszal, hozzák át. Szeretnénk
a környékbeli településekkel szorosabb
kapcsolatot ápolni, ezt
szolgálta a Mozdulj
az
egészségedért!
vetélkedő.
Enese,
Bezi, Győrsövényház,
Fehértó alsós tanulóiIndul a Mikulás
nak részvételével.
Az egészséges életmódhoz kapcsolódóan pontszerző túrákat rendeztünk Enese környékén.
Szeretnénk megmutatni, hogy pénz nélkül, a közelben hol lehet
túrázni. Ezekre az alkalmakra szeretettel várjuk a szülőket is.
A szellemi sportok keretében Szalay Zsolt vezetésével
sakkverseny volt a tanulóknak. Az alsó tagozaton ifj. Szalay
Zsolt, a felső tagozaton Nagy Bálint lett az első helyezett. Az
egészségnapon, az iskolai programok mellett Faludi János
fehértói szülő élvezetes elsősegélynyújtó foglalkozást tartott.
Sok gyakorlást, próbát igényeltek tanulóinktól a különböző
ünnepélyek, színjátszó, néptánc fellépések. Elismerés illeti
ezekért a tanulókat, felkészítőket.
Az adventi, karácsonyi készülődésből is kivettük a részünket. Decemberben keddenként összegyűltünk az aulába, hogy
a gyertyagyújtásokat ünnepélyesebbé tegyük, játszóházat,
teaházat szerveztünk. Kérem, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel, látogassák és ötleteikkel segítsék rendezvényeinket!
A január nemcsak a félévi értékelés miatt lesz nehéz tanulóinknak, a 8. osztályosok írásbeli felvételije is most lesz.
Februárban a hagyományoknak megfelelően megszervezzük
a sítárbort és a farsangot.
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Kérem, hogy amikor arról döntenek, hova adják adójuk
1%-át, gondoljanak az iskolára. Ígérem, hogy hasznos dolgokra fordítjuk. A tavalyi bevételből egy komoly hangosító
berendezést vettünk az aulába, mely az iskolai és községi
rendezvényeket színvonalasabbá teszi.
Bartos Ilona

Hírek a Polgárőrségről
Immár hat éve működik az Egyesületünk. Azóta változó
létszámmal, jelenleg aktív 34 fővel látjuk el az önkéntes szolgálatot. Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre többen számítanak
ránk. Növekedik azok száma, akik telefonon vagy személyesen
tájékoztatnak bennünket problémájukról, megfigyelésükről.
Ezzel nagy segítséget adnak a körzeti rendőrök munkájához is.
Üdvözölhetünk soraink között fiatalokat is, akik lelkesen
látják el szolgálatukat.
Többek között: Szalai Szabina, Horváth Ramóna, Kelemen
Dorka, Csorba Péter kollégákat. Ezúton közlöm az új, most
már remélhetően végleges telefonszámunkat, ami éjjel nappal
hívható: 06-20-661-5787
A falu minden lakójának eredményes és boldog újévet kívánunk.
Vigyázzunk magunkra! Vigyázzunk egymásra!
Polgár Gyula
Elnök

Az I. Enesei
asztalitenisz bajnokság

Az év utolsó előtti napján két csoportban versenyeztek
az Enese Asztalitenisz bajnoka címért.
Tizenöt versenyző vágott neki a küzdelemnek és a
csoportján belül mindenki játszott mindenki ellen. A két
csoport első két helyezettje még külön megvívott a bajnoki
címért.
1. Nagy László
2. Horváth Norbert
3. Horváth Attila
4. Varga Attila
5. Nagy Márton
6. id. Horváth János
7. ifj. Lőrincz Csaba
8. Pejlovas István
9. ifj. Horváth János
10. Ézsely József
11. Tüskés Máté
12. id. Lőrincz Csaba
13. Németh Gábor
14. Bári Zsolt
15. Nuser János
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Megkérdeztük a falu lakosságát
A faluban éves szinten sok programot szervezünk, amin kicsik
és nagyok részt vehetnek, ezen kívül nemzeti ünnepeink ünnepélyeit is megtartjuk. A kérdések alapján visszajelzést várunk a falu
lakosságától, hogy ezekre a programokra van-e igény és ha van, a
továbbiakban esetleg milyen változtatások kellenének.
Kérdések, amire a válaszokat vártuk:
Részt vesz-e a falu nemzeti ünnepein?
A falu egyéb rendezvényein?
2008-ban mik voltak azok a programok amin részt
vett (családjával)
Milyen programokat látogatna szívesen 2009-ben?
Javaslatok a programokat illetően
Dr. Ferenczi Éva
A gyerekeimmel többnyire elmegyek az ünnepélyekre és azokon részt veszünk.
Az óvodai rendezvényeken gyerekeknek és szülőknek rendezett
programokon mindig részt vettünk. Most hogy iskolások az ikrek,
az iskolai rendezvényeken is ott vagyunk.
Ahol gyerekeknek szóló programok vannak, május 1. virágmajális, falunap nem hagyjuk ki, mert mindig jó szórakozási lehetőséget nyújtanak.
Némethné Kránicz Anikó
Amin a gyerekeim szerepelnek azokra az ünnepélyekre szoktam
elmenni. A falu rendezvényein családommal részt veszek, mert ott
a helyünk, nekünk szervezik. A szülőknek szóló programokon is
részt veszünk, segítséget nyújtunk ha kell a falu, vagy az óvoda
udvarának rendezésében.
A faluban sokszor nagyon sok a program, a véleményem, hogy
a május 1 ünneplését és a virágmajálist egy napra kellene helyezni
és erre az egy napra szervezni a felnőtteknek és gyerekeknek szervezett műsorokat. A virágmajálist jobban propagálni, az időpontot
úgy megválasztani, hogy a virágok ültetéséhez aktuális legyen.
Petricz Annamária
2007 júliusában költöztünk Enesére, a Fecske utcában építkeztünk. Kötődésünk nincs Eneséhez, ennek ellenére nem bántuk
meg, hogy itt telepedtünk le. Kezdettől fogva részt veszünk a falu
programjain, pozitívum, hogy ennyi lehetőség van falu szinten és
a lényeg, hogy még jól is érezzük magunkat. Közösségi emberek
vagyunk, szívesen ismerkedünk a faluban lakókkal, ezek a programok erre nagyon jó lehetőséget adnak. Bevándorlók vagyunk,
ennek ellenére nem érezzük idegennek magunkat.
A falu nemzeti ünnepein bevallom még nem vettünk részt.
Mindegyik programra szívesen elmegyünk és nem kötelességtudatból. A Derőcések évfordulója, az óvoda 50 éves jubileumi
ünnepsége, és a Mikulásünnepély tetszett nagyon, mert családias
légkört teremtettek., igazi közösség kovácsoló erejük van.
Hiányérzetem a programokkal kapcsolatban nincs, mindenki
megtalálhatja a magának és családja tagjainak a megfelelő szórakozási lehetőséget.
Én csak azt sajnálom sok anyukával együtt, hogy nincs egy
közös, jól felszerelt játszótér a faluban.
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Lövei Sándor
A munkám miatt sokszor vagyok távol, de ha nem dolgozom
és az időm engedi, minden meghirdetett programra és nemzeti
ünnepre elmegyek.
Közmeghallgatásra is el szoktam menni, mert érdekel a falu
sorsa, sajnos erre kevés enesei lakos jön el, pedig hozzászólásaikkal, észrevételeikkel, véleményeikkel segítséget nyújthatnának a
falu vezetőségének.
Részt vettem a majálison, virágmajálison, Derőcések évfordulóján, falunapon, rock fesztiválon, ami nagyon tetszett.
Elégedett voltam a programokkal, színvonalasak voltak, szókimondó vagyok s ha valami nem tetszik azt úgy is megjegyzem.
Továbbra is szívesen elmegyek és közreműködök, mert mindenki
megtalálhatja az érdeklődésének megfelelőt. Látszik a szervezettség, ami mögött sok munka van, bár ezt sokan nem tudják és nem
értékelik.
Ami nekem nagyon nem tetszik, a fiataloknak nincs egy megfelelő hely a szórakozásra, ahol értelmesen eltölthetnék az időt és
nem a buszmegállóban és az utcavégeken csoportosulnának.
Bognárné Horváth Tünde és Horváth Tiborné Zsuzsi néni
A nemzeti ünnepeken ott vagyunk, a műsorokon szerepelni is
szoktunk. Sajnos ezeken a közönség többsége a nyugdíjasokból a
szereplő gyerekek hozzátartozóiból és az iskola óvoda dolgozóiból
tevődik össze.
A népfőiskolai előadások nagyon jók szoktak lenni ennek ellenére kevés az érdeklődő.
A falu minden egyéb programján ott voltunk, jól éreztük magunkat, főleg a Derőcés évfordulón és az Adventi programokon.
Véleményünk szerint a május 1 és virágmajális megtartása
együtt lehetne, családias programokkal, vetélkedőkkel. A fellépő
művészek előadásait a késő délutáni időre kellene tervezni, akkor
több ember venne részt.
Az idén lesz a 20. falunap, ha jól tudjuk, lehet olyan mint az
elsők, tóban teknőben evezés, lövészet, aszfalt rajzverseny, ügyességi versenyek szülőknek és gyerekeknek közösen, szépségverseny, és egyéb mókás, ügyességet igénylő programok, ahol aktív
résztvevő a falu lakossága.
A továbbiakban is szívesen elmegyünk és várjuk a különböző
lehetőségeket és ha kell szívesen közre is működünk és a segítségünket nyújtjuk.
Schmidtné Bári Margit
A nemzeti ünnepeken sajnos nem vettünk részt, ezek hétköznap
szoktak lenni és akkor mi még a munkahelyen voltunk.
Az egyéb programokra szívesen elmegyünk férjemmel és
lányaimmal, jó éreztük magunkat mindegyiken, mindegyikünk az
érdeklődésének megfelelőt megtalálhatta.
Sajnos a Derőcés évfordulón nem voltunk, de hallottuk, hogy
milyen jól sikerült.
A múlt évben az adventi vásár a Mikulás várással tetszett nagyon,
hangulatos és családias volt. Én személy szerint különösebb változtatásokra nem gondolok, megfelelőnek tartom az eddigieket.
Köszönjük a válaszokat, hogy észrevételeikkel a további szervezőmunkát segítik!
Szabóné Horváth Judit
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Pénzügyeink
Falunkban működő Nyúl és Vidéke Takarék helyi
vezetőjén Bertalan Józsefnén keresztül érdeklődtünk
arról, hogy minek köszönhetik stabilitásukat, szemben
a nagy bank intézetekkel, amik az állam segítségét
kérték. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy jelen gazdasági
helyzetben milyen lehetőségeket kinálnak azoknak, akik
kölcsönt szeretnének felvenni. Utolsó kérdésünk arra
vonatkozott,hogy a megtakarítással rendelkezőknek hol
érdemes a pénzüket kamatoztatni
Stabilitás?
A világot megrengető válság, amely az Amerikai
Egyesült Államokból indult, közvetlenül nem érintette a
Takarékszövetkezeteket.
A Takarékszövetkezetek általában nem fektetik be
szabad pénzeszközeiket részvényekbe és egyéb alapokba, melyek nagyobb hozamokkal kecsegtetnek, de jelentős kockázatot is hordoznak.
A megfelelő források gyűjtése, főleg a kistelepülések
lakosainak megtakarításai, jelentősen hozzájárulnak a
Takarékszövetkezetek stabil működéséhez.
Nem hiteleznek a rendelkezésre álló forrásokon túl,
ezért a hitelek fedezete minden körülmények között
biztosított, tehát a pénzpiacot „megrengető válság nem
érinti a Takarékszövetkezeteket. Így nincs is általában
szükség a kormány által (EU-s) „mentőcsomagokra”.
Közvetetten viszont az elhúzódó válság, az ugrásszerűen növekvő munkanélküliség, az eladhatatlan ingatlanok
hatása már veszélyeket hordoz a Takarékszövetkezetek
részére, ugyanúgy mint valamennyi kis- és középvállalat
esetében.
Félő, hogy elszegényedett lakosok és a tönkrement vállalkozók nem tudják majd fizetni a törlesztőrészleteket,
Ezt a hatást csak nyár közepén tudjuk mérni.
Milyen hitelt ajánlunk?
Két fő hiteltípust különböztetünk meg:
lakossági és
vállalkozói
A lakosság részére vannak hitelcélhoz kötött konstrukcióink. Pl.: kiegészítő kamattámogatásos, ingatlan
vásárlási, építési hitelek.
Közkedvelt a hitelcél megjelölése nélküli jelzáloghitel, melyhez ingatlan fedezetet kérünk az ügyfeleinktől.
Kisebb fizetési nehézségek esetén fogyasztási hiteleket tudunk ajánlani, melyhez készfizető kezesek bevonását kérjük.
A devizában nyújtott hitel kérelmeket jelenleg nem
tudjuk befogadni forrás hiány miatt.

Vállalkozók esetében népszerű a Széchenyi Kártyához
kapcsolódó, valamint a projekt hitelek.
A beruházások elősegítése érdekében hosszú lejáratú
hitelkonstrukciókkal is rendelkezünk.
Betétet hol tartsa?
Az ügyfelek a betéteket most legjobb helyen a
Takarékszövetkezetben tudják tartani. Igaz, hogy szerényebbek a kamatok, mint néhány kereskedelmi banknál,
de OBA és állami garancia mellett 100%-os tőkegaranciákat tudunk nyújtani.
A Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet a betéti kamatokat semmilyen kapcsolódó feltételhez sem köti.
Győr, 2009. január 19.

Dallosné Máté Jolán
ügyvezető igazgató

Kirándulás
Kárpátaljára
Őseink útján föl a Vereckei szorosba
2009 pünkösdjén 5 napos kirándulást tervezünk
Kárpátaljára.
Indulás május 29-én éjszaka.
Május 30. Belépés Kárpátaljára. Ungvár, Munkács,
Beregszász megtekintése. Érkezés a szállásra, Benére a
késő délutáni órákban. Elszállásolás a falusi vendéglátás
keretében. Meleg estebéd.
Május 31. Ismerkedés a faluval. Késő délután zenés
pinceszer, s ami vele jár.
Jun. 01. Indulás a Vereckei szorosba. Útközben megállás Beregszentmiklóson, és Szolyván.
Jun. 02. Ökörmező, kirándulás a csodálatos Szinevéri
Nemzeti Parkba. Visszafelé Dolha vára,
Huszt,
Nagyszőlős.
Jun.03. Indulás haza. Néhány megállással viszonylag
időben érkezés Enesére.
Előzetesen kalkulált költség 39.000,- FT, ami tartalmazza az utazás, a szállás, a reggeli, az úti csomag, az
estebéd, valamint a biztosítás költségeit.
Jelentkezéskor, ami február 20. Előleg: 10.000,-FT.
Jelentkezni lehet : Böcskei György. 06/ 30/ 9 164 987
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