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FŐ SZEMPONT: TAKARÉKOSKODNI!
A Képviselő testület elfogadta a 2017. évi költségvetést

A község Képviselő testülete február 23-i ülésén elfogadta a 

2017. évi költségvetést. Három prioritást határozott meg mint 

vezérelvet. Ezek közül legfontosabb a takarékos gazdálkodás 

– 2019-re 130-150 millió forint tartalékot szeretnénk képezni. 

Ez jelentené az alapot a sportcsarnok megépítéséhez. A másik 

részt 10 évre szóló hitellel biztosítanánk. De a sportcsarnok 

építésnél ez a 2. számú forgatókönyv. Első helyen pályázati 

lehetőség/kormányzati támogatás szerepel.

A kisebb léptékű önerős fejlesztésekről (10-15 millió forint/

év) továbbra sem mondunk le. Itt egy-egy út ill. járdaépítésre, 

fűtéskorszerűsítésre, épület rekonstrukcióra gondolunk.

A pályázatok kihasználása a jövőben is az első helyek között 

szerepel. Minden olyan állami és uniós forrást kihasználunk, 

ami Enese fejlődését biztosítja.

A 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási oldalán 366 mil-

lió forint áll. Az előző évekhez képest nagyobb főösszeg oka 

a 40 millió forintos hitelfelvétel. Öt évre szeretnénk igénybe 

venni építési telkek kialakításához, azonban ez az összeg nem 

fedezi teljes egészében a 23 telek közművesítését – saját for-

rást is kell hozzárendelni. A telkek értékesítése – reményeink 

szerint- szeptemberben megkezdődik.

A KIADÁSI OLDAL TÉTELEI

gyermekétkeztetés: ..........................................................27,5 m Ft

út, járda ................................................................................. 52    m Ft

Önkormányzat és hivatal jogalkotási tev. .................37,5 m Ft

társadalmi szervezetek támogatása ...........................   3,2 m Ft

Óvoda működése ..............................................................65,3 m Ft

közös hivatal........................................................................45,9 m Ft

közfoglalkoztatás ................................................................   6    m Ft

város és községgazdálkodás .........................................50,6 m Ft

közvilágítás ..........................................................................   3,3 m Ft

egészségügy .......................................................................   4,7 m Ft

szociális kiadások ...............................................................   2    m Ft

családi bölcsöde ................................................................   3,4 m Ft

könyvtár ................................................................................   4,2 m Ft

közművelődés ....................................................................   7,2 m Ft

Sportintézmény működtetése .......................................   7    m Ft

konyhára jutó rezsi ............................................................   2,1 m Ft

BEVÉTELEK

hitel ......................................................................................... 40    m Ft

iparűzési adó .......................................................................68,9 m Ft

kommunális adó ................................................................   3,5 m Ft

gépjármű adó .....................................................................   5,3 m Ft

gyermekétkeztetés /saját bevétel ..................................8    m Ft

pénzmaradvány .................................................................80,4 m Ft

közös hivatal........................................................................51,8 m Ft

zöldterület karbantartás .................................................   2,8 m Ft

közvilágításra ......................................................................   3,5 m Ft

közutak fenntartása ...........................................................   2    m Ft

egyéb kötelező feladat ....................................................   4,8 m Ft

könyvtár, közművelődés támogatása .........................   6    m Ft

közfoglalkoztatás ................................................................   6    m Ft

óvoda működtetés ............................................................65,9 m Ft

gyermekétkeztetés (állami támogatás) .....................16,3 m Ft

egészségügyi feladatokra ..............................................   5,2 m Ft

egyéb /telekértékesítés, bérleti díj stb./ ....................19,2 m Ft

Önkormányzatunktól 2017-ben 20,7 millió forintot von el az 

állam „beszámítás” címszó alatt. Ez jelentősnek mondott ipar-

űzési adó bevételünk miatt van –immár másfél évtizede.

2017-ben további sarc: 8 millió forint! Ez a garantált bérmini-

mum és a minimálbér hatása községünkre vetítve. Jelen infor-

mációk szerint erre nem kapunk központi, állami támogatást. 

A béremelés /óvoda, hivatal, technikai dolgozók/ 19 főt érin-

tett. Ez az intézkedés tovább szűkítette lehetőségeinket…

A költségvetés – részletesebben – községünk honlapján megte-

kinthető: www.enese.hu Önkormányzat/rendeletek tárhelyen.

 Mesterházy József

 

2017. ÉVI TERVEK

Telkek kialakítása az Ady utca meghosszabbításban

Sportöltöző felújítása

Járda aszfaltozás /Radnóti – Kiskerti sor/

Kultúrház térkövezés

Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítés

Evangélikus templom felújításához támogatás 1,5 millió Ft
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A REFORMÁCIÓ RÖVID TÖRTÉNETE

A reformáció szó jelentése a keresztény egyház megúju-

lása. A Bibliában több helyen is találkozunk reformációval, 

pl. Ezékiás és Jósiás király idejében, vagy Ezsdrás próféta 

korában. A reformáció mindegyik esetben gyökeres változást 

jelentett. 

Így történt ez a XVI. században indult reformáció esetében 

is, amelynek az 500 éves évfordulóját ünnepeljük.

Az egyház megújítását az alábbi fő okok tették szüksé-

gessé:

• a papság életmódja ellentétesé vált a Biblia előírásaival - a 

pénz került a középpontba a lelki boldogság keresése he-

lyett

• fényűző életmódot folytattak a papok (arany kegytárgyak, 

palotának beillő templomok)

• búcsúcédulákat árusítottak, ami azt jelentette, hogy a bűnök 

bocsánatát pénzért meg lehetett venni

• a nyugati uralkodók már nem fogadták el az egyház ab-

szolút és egyetemes hatalmát és egyre több bírálat érte az 

egyházat. 

A folyamathoz hozzájárult az is, hogy a nagy földrajzi felfede-

zések által bővült a világnézet, új szellemi irányzatok jelentek 

meg, valamint a könyvnyomtatás feltalálásával lehetővé vált 

az ismeretek szélesebb körű elterjesztése.

A reformáció kezdete azonban egy egészen konkrét dá-

tumhoz kötődik: 1517. október 31., amikor Luther Márton 

wittenbergi egyetemi tanár kiszegezi tanításait a helyi vár-

templom kapujára. Bár a kitűzés időpontján és tényén a tudó-

sok vitatkoznak, az azonban tagadhatatlan, hogy a tételeknek 

rendkívüli hatásuk volt, futótűzként terjedtek a Német-Római 

Birodalomban, és számtalan hívet szereztek maguknak. 

Luther tanításainak a lényegét az alábbi 5 pontban lehet 

összefoglalni:

 1.) Solus Christus: egyedül a Jézus Krisztusban való hit hoz-

za el a megváltást és az örök élet reményét az emberek 

számára, a búcsúcédulák nem.

2.) Sola Dei: A bűnöket egyedül Isten bocsáthatja meg.

3.) Sola Scriptura: Isten előírásait csak a Bibliából, főleg az 

evangéliumokból ismerhetjük meg – Luther követőit ezért 

nevezték evangélikusoknak (vagy lutheránusoknak).

4.) Sola Fide: csak a hit által üdvözölhet az ember - nincs 

szükség egyházi vagyon felhalmozására sem.

5.) Soli Deo Gloria: egyedül Istené a dicsőség - nem az egyhá-

zé, nem kellenek a pompás külsőségek, cifra templomok 

sem.

Luther korántsem akart egyházszakadást előidézni, hanem 

mindössze a kor reformtörekvéseinek szellemében kívánt a 

katolikus egyház megújulásához hozzájárulni.

Luther fellépésének az lett következménye, hogy a pápa kiközö-

sítette, ami azt jelentette, hogy bárki büntetlenül megölheti, ezért 

kénytelen volt elrejtőzni. Bölcs Frigyes szász választófejedelem 

volt az, aki befogadta Wartburg várába. Az itt töltött időt Luther 

arra használta fel, hogy lefordította a Bibliát német nyelvre, és 

ezzel a német irodalmi nyelv alapjait is megteremtette.

1531-től 2 évtizeden keresztül a katolikusok és az evangéli-

kusok vallásháborút folytattak egymás ellen. Ezt a korszakot 

1555-ben az augsburgi vallásbéke zárta le, az evangélikus 

egyház ekkor vált egyenjogúvá a katolikus egyházzal. 

 Luther tanítását aztán továbbfejlesztették, többek kö-

zött a svájci Ulrich Zwingli (1484-1531) zürichi plébános, aki 

1519-től kezdve a német reformátor nyomdokain elindulva 

alakította ki teológiáját, amely több ponton ellentmondott 

Luther tanainak.

A Luther tanítását továbbfejlesztő reformátorok tanait a 

francia Kálvin János (1509-1564) foglalta következetes rend-

szerbe, akinek működése a svájci Genf városához köthető. Az 

ő tanaik nyomán született a református egyház. 

 

A reformáció története Magyarországon

A protestáns egyháztörténeti hagyomány az 1521. év-

hez köti a reformáció magyarországi megjelenését: ebben 

az évben a budai főiskola tanárai közül többen már Luther 

szellemében tanítottak. 1522-től kezdve egyre több ma-

gyarországi fi atal ment az új tanítás központjának számító 

wittenbergi egyetemre. A wittenbergi egyetemről hazatért 

diákok, illetve az új tanokat elfogadó katolikus papok (főleg 

ferencesek) a német és magyar városok lelkipásztoraiként 

vagy vándorprédikátorokként hirdették Luther tanításait. 

Az első generáció legfontosabb képviselői Dévai Bíró Mátyás 

(1500 körül - 1545), akit a magyar Luthernek keresztelt el a 

történetírás, Ozorai Imre, az első magyar nyelvű lutheránus 

könyv szerzője.

A reformáció terjedését a mohácsi csata, majd a török 

előrenyomulás következtében kialakuló kaotikus politikai 

viszonyok és a katolikus egyházi struktúrák pusztulása nagy-

ban elősegítették.

A Kárpát-medence lakossága között eleinte Luther tanai 

domináltak, de hamar ismertté váltak Zwingli és Kálvin né-

zetei is. Elsősorban a magyar köznemesség tért át hamar a 

kálvinista (református) hitre. Az 1560-as években végül a 
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német és a svájci reformáció hívei a három részre szakadt 

ország valamennyi részén két külön egyházzá alakultak, 

és a 16. század második felére már a magyarság túlnyomó 

része kálvinista lett. A szászok és a szlovákok megmaradtak 

a lutheránus vallás mellett. A magyarok közül csak a nyugat-

dunántúli magyarok maradtak többségükben lutheránusok. 

Így van ez ma is, hisz ezen a környéken élnek a legtöbben 

evangélikusok.  Napjainkban Magyarországon mintegy 216 

ezer evangélikus él.

Enese településről – ami a reformációt illeti – viszonylag 

szűkszavúan szólnak a krónikások. Az biztos, hogy a korabeli 

enesei gyülekezet Bezi leánygyülekezeteként működött, ahol 

viszont már 1550 körül éltek evangélikusok. A történelem 

viharai ugyan többször is pusztítottak a településen, de mind-

máig jelentős közösség él itt. Ma a Bezi-Enesei Evangélikus 

Egyházközség tagjainak száma eléri az 500 főt. 

Ez tehát a reformáció rövid története, ami nemcsak az 

egyházi életre volt hatással, hanem a gazdasági társadalmi és 

politikai életre is. A reformáció legnagyobb ajándéka azonban 

az a számunkra, hogy Isten újra kinyitotta az Ő igéjét, és a 

kezünkbe adta. Annak segítségével megismerhetjük Isten 

vezetését, és Szentlelke által változhat az életünk.

A 2017. évben ünnepli egyházunk születésének 500. évfor-

dulóját. A jeles évfordulóhoz kis gyülekezetünk is igyekszik 

hozzájárulni.

Ennek jegyében állomásozott Enesén januárban az Evan-

gélikus Képeskönyv, hallhattunk előadást a reformáció máig 

is ható üzenetéről, és kis templomunk felújítását is ehhez az 

évfordulóhoz igazítjuk.

Célunk, hogy a reformáció üzenete ma is élő üzenet legyen 

és minél több emberhez eljusson értékvesztett világunkban. 

 Farkas Ervin, evangélikus lelkész

Major Zoltán vagyok, 12 éve élek családommal Enesén. 

2015-ben választottak meg a Római Katolikus Egyházkö-

zösség Plébániai Tanácsadó Testület világi elnökévé.

Engedjék meg, hogy az alábbiakban tájékoztatást adjak 

a Testület tevékenységéről:

Idén februárban megrendeztük az I. Enesei Egyház-

közösségi Bált, mely nagyon jól sikerült, így 2018-ban, 

várhatóan május hónapban már hagyományt teremtve 

folytatjuk. Sokaknak tetszett a kezdeményezésünk, mi-

szerint a szülőkkel a gyerekek is eljöhettek, akik játszó-

sarokban szórakozhattak, míg a felnőttek beszélgettek, 

táncoltak. Kijelenthetjük, hogy kortól, nemtől, vallástól 

(evangélikus-katolikus-református), sőt lakhelytől függet-

lenül - hiszen más faluból is érkeztek hozzánk - mindenki 

jól érezte magát, így arra biztatom azokat, akik idén nem 

tudtak eljönni, csatlakozzanak hozzánk jövőre. Szeretném 

szívből megköszönni az önzetlen támogatásokat, melynek 

eredményeképpen 302.000 Forint adomány gyűlt össze. A 

pénzt a templomkert parkosítására, közösségi tér kialakí-

tására fordítjuk. Térkövezünk, padokat helyezünk ki, fákat, 

tujákat ültetünk, hogy ide, a béke és nyugalom szigetére 

KEDVES ENESEI LAKOSOK!

betérve, a falu minden lakója megpihenhessen, testileg-

lelkileg feltöltődhessen.

Az idei évben új gyakorlatot vezetünk be. Köszönjük 

szépen Magyarné Teri néni sokéves munkáját, eddig ő 

szedte az egyházközösségi hozzájárulást. Az idei évtől 

ezt a munkát a képviselő testület tagjai végzik, Enese 23 

utcája felosztásra került közöttük. A hozzájárulás mértéke 

Enesén a minimálisan előírt 3.500 Forint/felnőtt lakos/

év, (gyes-en lévő anyukáknak: 2.000 Forint/év), mely a 

megyei települések összevetésében a legkisebb összeg. 

Kérem a tisztelt, magukat római katolikus vallásúnak valló 

lakosokat, hogy fenti összeget az Önöket felkereső kép-

viselőnek megfi zetni szíveskedjenek, aki a befi zetésről 

nyugtát állít ki.

A képviselő testület tagjai, akik Önöket április-május 

folyamán felkeresnek:

Böcskei György: Bartók u., Deák u., Kiskerti sor; 

Élő Zsolt: Rózsa u., Radnóti u., Hunyadi u.; 

Fehér Tiborné: Szabadság u.

Francia Péter: Árpád u., Soproni út.;
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Horváthné Kovács Mónika: Kossuth u., Vörösmarty u.; 

Major Zoltán: Dózsa Gy. u., József Attila u., Eper u., 

Rákóczi u.; 

Somogyi László: Csalogány u., Fecske u., Külsőréti dűlő; 

Szabóné Dr. Ferenczi Éva: Győri út, Ady E. u., Jókai u.; 

Varga Tibor: Petőfi  u., Sport u.; 

Plébános úr nevében is hálásan köszönjük, hogy hoz-

zájárulásukkal biztosítják az Egyházközösség működését, 

minden egyes befi zetett forintjuk a legnemesebb célokat 

szolgálja.

Engedjék meg, hogy jö-

vőbeni terveinkről is írjak 

néhány gondolatot. Célunk, 

hogy a templomkert tovább 

szépüljön, a temetőben lélek-

harang kerüljön elhelyezésre, 

mely a templomi harang ki-

helyezésével valósulhat meg. 

Templomunk, - amennyiben 

a statikai vizsgálat engedi, 

illetve összejön a szükséges 

anyagi háttér -  egy újonnan 

öntött harangot kap, mely 

csodálatos hangjával hívja 

majd szentmisére az embe-

reket, illetve büszkén szól 

minden egyes esküvő, keresz-

telő, elsőáldozás, bérmálko-

zás alkalmából, és köszönti 

az ünnepre érkezőket.

Júniusban tervezünk 

egyhetes nyári tábort az 

általános iskolás korú gye-

rekeknek, biciklitúra, vetél-

kedők, sport, egy kis játékos 

rendőrségi oktatás, bűn- és 

balesetmegelőzés, tábortűz 

szerepel terveink között. A 

tábor természetesen az isko-

lával, Igazgatónővel egyez-

tetve valósul meg, aki örül 

kezdeményezésünknek és 

támogat bennünket. A tá-

bor időpontja rögtön a nyá-

ri szünet első hete, június 

19-23, melyre a gyerekek 

mellett várjuk a szülök je-

lentkezését is, akik egy-egy 

napon segítenek nekünk a 

gyermekfelügyeletben.

Bármilyen kérdésben szívesen állok rendelkezésre, il-

letve ötleteket, javaslatokat, akár építő jellegű kritikát 

szívesen fogadok. Kérem, hogy a tenni akaró képviselő 

testület tagjainak munkáját támogatni szíveskedjenek, 

akik a 2016-ban Enesére kerülő fi atal plébános úrral együtt 

szívvel-lélekkel a faluért tevékenykednek. 

Elérhetőségem: 

Major Zoltán, Enese, Dózsa György u. 30. 

Telefon: 06 30/377-9761
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Harmadik alkalommal szerveztük meg az „Enese muzsikál” 

rendezvényünket. Március 25-én szépszámú közönség 

gyűlt össze az iskola aulájában. A programba bevontuk 

az általános iskolásokat és fellépett a Borostyán Kórus 

is. Szombaton hat enesei zenésznek – akik az első két 

ENESE MÁRCIUSBAN MUZSIKÁLT
alkalommal is megmutatták tudásukat – tapsolhatott a 

nagyérdemű. A műsort a Veteránok nevet viselő, nemrég 

alakult együttes zárta, két kónyi muzsikussal megerősítve 

(Sándor Ernő, Dombi János, Nemes Imre, Füry Ferenc és 

Kovács Ferenc).
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Mesterházy József polgármester és Csapó-Molnár Violetta 
jegyző köszöntötte a 90. születésnapját ünneplő Meleg 
Ferencné Mária nénit.

Jó lenne...!
(Karácsonyi – Új-évi merengő)

Jó lenne úgy igazán, szívből szeretni.

Felszabadultan sokat nevetni.

A boldogság ritka útjára érni.

S arról soha-soha többé le nem térni.

Jó lenne hinni az emberi jóságban.

S, hogy csak páran szenvednek pénzhajhász kórságban.

Kevesebb rosszat, szenvedést megélni.

A terrortól, bűntől többé már nem félni.

Jó lenne hinni, hogy egy szebb világ eljő.

Hol a katona soha többé nem lő.

Melyben a vallás a vallással békében megfér.

Ahol ember a embertől többé már nem fél.

Mezőfi László, enesei nívódíjas költő

MAJÁLIS 

– VIRÁGMAJÁLIS

Időpont: 2017. május 1., hétfő

Helyszín: Enesei focipálya

9.00 Virágkiállítás és virágvásár

 Főzőverseny kezdete

 Májusfa állítás a focipályán

10.30 Faültetés a játszótéren 

 a 2016-ban születettek tiszteletére

11.00 Tűzoltó bemutató a tónál

13.00 Motorok az aszfalton

 Ugrálóvár és óriáscsúszda gyerekeknek

 Könnyűzenei slágerek 

 Horváthné Hollenner Anita előadásában

14.00 Játszóház

 Óvodás és iskolás Derőcések tánca

14.30 Diamant Genius Tánciskola 

 csornai csapata lép fel

15.00 Három Kórus a színpadon

 Ásványráró – Enese – Rábacsécsény

16.00 Veteránok (Füry Ferenc –Kovács Ferenc –

 Nemes Imre –Sándor Ernő- Dombi János)

17.00 Enese – Mórichida öregfi úk mérkőzés

Enese Község Önkormányzata

MÁJUSI ÍZEK
Főzzünk ismét együtt május 1-én!

Az elmúlt évek hagyományaihoz ragaszkodva 2017-ben 

újra főzni hívunk minden érdeklődőt.

Időpont: május 1., hétfő

Helyszín: enesei kézilabda pálya

Étel: szabadon választott

Nevezési határidő: április 27., csütörtök

A nevezők 10.000 forintos vásárlói utalványt kapnak

A részleteket április 27-én csütörtökön 17 órakor beszéljük 

meg a polgármesteri hivatalban.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
       

Enese Község Önkormányzata

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ 

EDÉNYEK ÉS KOMPOSZTÁLÓ

A polgármesteri hivatalban továbbra is igényelhető 

80 ill. 240 literes, kék szelektív hulladékgyűjtő kuka. A 80 

literesre az 1 ill 2 fős háztartások jogosultak, a 240 literest 

a 3 főnél nagyobb háztartások igényelhetik.

Szintén lehet igényelni zöld színű komposztálót. 

Háztartásonként egy darabot. Ebbe szerves hulladékot 

lehet elhelyezni, ezt nem szállítják el a háztól.
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Felhívom az ebtartók fi gyelmét, hogy 

2017. április 1-jét követően rendszeres 

és fokozott ellenőrzést végez 

Hivatalunk az ebtartás szabályainak 

betartása érdekében (veszettség 

elleni oltás, mikrochip megjelölés, 

ebnyilvántartásba történő bejelentés, 

szökés megakadályozása). 

A vonatkozó rendelkezéseket 

megszegő állattartók ellen 

haladéktalanul eljárást kezdemé-

nyezünk!

Az állatok védelméről és kíméletéről 

szóló 1998. évi XXVIII. törvény hatálya 

kiterjed a kedvtelésből tartott állatokra 

is. Az állattartó gondoskodni köteles 

az állat megfelelő és biztonságos 

elhelyezéséről, szakszerű gon-

dozásáról, szökésének megaka-

dályozásáról. 

Aki tevékenységével vagy mulasztásával 

az állatok védelmére, kíméletére 

vonatkozó jogszabály vagy hatósági 

határozat előírását megsérti vagy 

annak nem tesz eleget, magatartásának 

súlyához, ismétlődéséhez, és különösen 

az állatnak okozott sérelem jellegéhez, 

időtartamához igazodó mértékű 

állatvédelmi bírságot köteles fi zetni! 

Az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi 

hatóság szabja ki. A határidőre meg 

nem fi zetett állatvédelmi bírság adók 

módjára behajtandó köztartozás!

FELHÍVÁS A FELELŐTLEN EBTARTÁS 

JOGKÖVETKEZMÉNYEIRE
Az állatvédelmi bírság összegét 

az állatvédelmi bírságról szóló 

244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben 

meghatározottak szerint kell 

megállapítani. A bírság alapösszege 

tizenötezer forint, amelyet a jogsértés 

körülményeitől függően meg kell 

szorozni a Korm. rendelet 1-4. melléklet 

szerinti szorzókkal. 

„Aki az állat szökésének mega-

kadályozásáról nem, vagy nem megfelelően 

gondoskodott alkalmazandó szorzó 6, aki 

az állat biztonságos elhelyezéséről nem 

gondoskodott alkalmazandó szorzó 6, 

aki a kötelezően előírt dokumentációt, 

adatszolgáltatást, adatrögzítést, 

adatregisztrációt nem, vagy nem a 

jogszabályban előírtaknak megfelelően 

teljesítette alkalmazandó szorzó 2, aki 

a hatóság által előírt intézkedést nem, 

vagy hiányosan teljesítette alkalmazandó 

szorzó 2, aki az állat kötelező egyedi 

jelölését nem végezte el alkalmazandó 

szorzó 3.” 

Az állatvédelmi bírság mértéke 

jelentős összegig terjedhet 

a szabályszegések számától 

függően.

A bírság kiszabása mellett a jegyző az 

állatvédelemre, valamint az állattartásra 

vonatkozó szabályok megsértése 

esetén az állattartást korlátozhatja, 

megtilthatja.

A szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilván-

tartási rendszerről szóló 2012. évi 

II. törvény 193. §-a tartalmazza a 

veszélyeztetés kutyával tényállást.

Aki a kutyáját közterületen kóborolni 

hagyja, szabálysértést követ el, és 

szabálysértési bírsággal sújtható, 

melynek mértéke 5.000,-Ft-tól 

150.000,-Ft-ig terjedhet. A szabálysértési 

eljárás lefolytatására a Győr-Moson-

Sopron Megyei Kormányhivatal Győri 

Járási Hivatala rendelkezik hatáskörrel.

Kérem a Tisztelt Állattartókat, hogy a 

veszettség elleni oltásra, a chipre, illetve 

a bejelentésre vonatkozó szabályokat 

tartsák be! Amennyiben a jogszabályban 

meghatározott kötelezettségüknek 

még nem tett eleget, azt kérem, 

haladéktalanul pótolják!

Kérem, hogy nagyobb odafi gyeléssel 

akadályozzák meg, hogy a kutyáik 

kijussanak közterületre, vagy más 

ingatlanára!

Segítsék munkánkat azzal, hogy 

bizalommal fordulnak Hivatalunkhoz. 

Kérem tegyék meg bejelentéseiket, 

bizonyítékokkal alátámasztva, ha 

az ebtartási szabályok megsértését 

tapasztalják a községben. 

A település nyugalma érdekében 

segítő közreműködésüket köszönöm!

Csapó-Molnár Violetta, jegyző

Önkormányzatunk április 1-én 

szemétszedést szervezett. A hivatal 

előtt gyülekező önkénteseknek 

köszönhetően sikerült összeszedni 

a szemetet a községbe vezető utak 

mentén. KÖSZÖNJÜK!!!

A lomtalanítás és a szemétszedés 

összesen 60 m3 szemetet „eredmé-

nyezett”.

KÖSZÖNET 

AZ ÖNKÉNTESEKNEK!
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Mi a STEP AEROBIK?

A Step aerobik egy olyan csoportos aerob óratípus, ahol 

a zene ütemére lépegetünk fel és le, egy téglalap alakú 

lépcsőre, különböző lépéskombinációk szerint. 

KINEK AJÁNLOM EZT AZ ÓRATÍPUST?

Mindenkinek, aki alakot szeretne formálni,  tenni kíván  

egészségéért ill. preferálja a dinamikus kardió jellegű óra-

típusokat.

HOL és MIKOR elérhető ez az óratípus? 

Enesén, a tornateremben; minden kedden (18:30-19:30), 

szerdán (18:30-19:30) & pénteken (18:00-19:15).

HETI 200 PERC  ÖNMAGUNKÉRT 
STEP-AEROBIK ÓRÁK ENESÉN

MIÉRT AJÁNLOM? 

Főállásban egy német fémszerkezetgyártó cégnél 

végzek irodai munkát, tehát jómagam is tapasztalok az 

„ülő”életmódból, s ennek velejárójából a szellemi fáradt-

ságból. Nap végén egy 60 perces óra mindezt 100%-ig 

ellensúlyozza.

Aktív, mosolygós csapat részese lehetünk, ahol a min-

dennapi problémák maximálisan a háttérbe kerülnek. 

2016/2017-es „idényben” egyre többen csatlakoztak az 

órákhoz, váltak a mozgás szerelmeseivé. 

Célom, minél több emberhez eljuttatni a mozgás örömét.

 

 Varga Zsófi , aerobik-edző
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ISKOLAI HÍREK
 A 2016/17-es félév iskola tanulmányi átlaga 4,2. Ezzel elége-

dettek is lehetnénk, hiszen 33 kitűnő és 31 jeles bizonyítvány 

lett. Természetesen tennivaló van ezen a téren továbbra is. 

Különösen annak a 9 tanulónak, akik nem tudták teljesíteni a 

tantervi követelményeket és azoknak, akik „lemorzsolódással” 

veszélyeztetettek. Kik is ők? Az a tanuló, akinek tanulmányi 

eredménye a közepes alatt van. Kiemelt fi gyelmet kell for-

dítani rájuk, mert közülük kerülnek ki azok a tanulók, akik 

végzettség nélkül hagyják el az iskolát és a munkaerőpiacon 

is a legrosszabb eséllyel indulnak. Ezért hirdettük meg ebben 

az évben is minden tanulmányi eredményén javítani szándé-

kozó diáknak a Javíts a jegyeiden pályázatot! Ha már számok 

és mérés, megkaptuk az országos mérés eredményeit is.

Országos kompetenciamérés eredményei 2016.

Ugyan már megérkezett a tavasz, de még folytatódik az alsó 

tagozat fűtés korszerűsítése. Nagyobb teljesítményű kazán 

és radiátorok felszerelése történik.

A rendezvények közül kiemelném a legtöbb közönséget 

vonzó farsangot. Ahol nemcsak bulizni lehetett, de színpadra 

léptek a „leghíresebb művészek és tánckarok” is.  A hangver-

seny bérlet keretében a szombathelyi Ungaresca Táncegyüttes 

néptánc történetet mutatott be. A Budapest Ragtime Band 

pedig hamisítatlan amerikai hangulattal dobta fel a közön-

séget. Zenét tanuló diákjaink bemutatkozhattak az enesei 

közönség előtt az Enese muzsikál programon. A tanulók 

mellett meglepetésként Bedecs Ilona tanárnő is fellépett.

Március 15-ei megemlékezést többségében az első és a 

harmadik osztályosoknak köszönhetjük, akik nem kevés játék 

időt áldoztak fel azért, hogy ünneppé tegyék az ünnepet.

Még ugyan várnunk kell, hogy megtudjuk a 8. osztályosok 

közül kit merre visz az élet, de mi már márciusban fogadtuk 

a leendő első és ötödik osztályosokat.

A hetedikeseknek pedig már szervezzük azokat a progra-

mokat, amik segítenek nekik jövőre középiskolát választani.

Az öko programok keretében az egészséges táplálkozás 

népszerűsítésére az alsósok gyümölcsnapot tartottak, az 

ötödikesekkel pedig magokat csíráztattunk, amit a tízóraihoz 

kínáltunk a felsős tanulóknak. A téli hónapokban folyamatosan 

töltögettük a madáretetőket. A madarak most hangos csivi-

telésükkel jelzik is hálájukat. Gondozzuk, szépítjük az iskola 

6. osztály 

(jelenlegi 

7. osztály)

8. osztály 

(jelenlegi 

9. osztály)
helyi községi országos helyi községi országos

matematika 1553 1427 1486 1582 1537 1597

szövegértés 1528 1419 1486 1638 1496 1568

környékét, megkezdtük a tavaszi munkákat az iskolakertben. 

A víz világnapja alkalmából vízparti sétán, játékos vetélkedőn 

vettek részt az alsó tagozatosok, míg a felsősökkel tanulmányi 

látogatást tettünk a révfalui vízmű telepre és a Mobilis Inte-

raktív Kiállítási Központba. 

 Mivel legközelebb nyáron olvashatnak iskolai híreket, ezért 

ajánlom fi gyelmükbe, hogy a községi honlapon tájékozódja-

nak az aktuális eseményekről. 

Bartos Ilona, igazgató
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ÓVODAI HÍREK
A csendesnek tűnő január a farsangi 

előkészületekkel telt el. Készültünk a 

gyerekek farsangjára és a felnőttek 

báljára. A gyerekek farsangja február 

9-én volt, a szülők kérték, hogy most 

nélkülük tartsuk meg. Reggel már 

Molnár Orsi zenés műsorával kezd-

tünk, amit SZM pénzből fi zettünk a 

gyerekeknek, majd utána mindenki a 

csoportjában a kedve szerint farsan-

golt, mulatozott.

A felnőttek bálja követte a gyereke-

két február 11-én a Babilon vendég-

lőben. Nagyszerű, színvonalas Matróz 

bálunk volt, amit a szülők ötletei alap-

ján szerveztünk. Nagy Júlia és férje At-

tila elkészített egy csodás hajót, ami a 

dekoráció része volt, illetve a fotózásra 

alkalmas hely lett. A Szülői Munka-

közösségi tagok szombaton délelőtt 

szépen feldíszítették a vendéglőt a 

bálozók részére.  Ezúton szeretnénk 

köszönetet mondani a szülőknek a se-

gítségért, a bálozóknak a részvételért 

és támogatásért és köszönet mind-

azoknak, akik támogatói jegyet, illetve 

hozzájárulást adtak a báli bevételhez. 

A tiszta bevétel 360.000 Ft, amiből 

szeretnénk az udvarra napvitorlát és 

padokat, asztalokat készíttetni.

Sok programot szerveztünk, amin 

a nagycsoportos gyerekek részt vet-

tek. Január 30-án 12 kisgyerekkel 

Öttevényen voltunk Ovi-olimpián, 

február 3-án Győrújfalun rajzversenyen 

5 nagycsoportossal, március 10-én 

Kónyban versmondón 3 nagyon ügyes 

kisgyermekünk verselt ( Hegedüs Nina, 

Káldi Levente, Lukács Áron). Díjat nyert 

Nagy Lilla a rajzversenyen, Kónyban a 

versmondón pedig Hegedüs Nina volt 

díjazva. Március 1-én Győrladaméron 

10 nagycsoportos adta elő a Bogarak 

királynője című mesét. Nagyon ügye-

sen szerepeltek a gyerekek, gratulálunk 

mindenkinek!

Készülnek a nagycsoportosok a 

Pindur-pandur kresz versenyre, elmé-

leti és gyakorlati feladatokkal. Mind-

három csoportból fognak szerepelni 

a gyerekek május 2-án a Szépen szól a 

kispacsirta énekfesztiválunkon, aminek 

szervezését már elkezdtük. 

A húsvéti nyuszi szorgoskodik, ké-

szülnek az ajándékok. Az óvó nénik 

és dajka nénik már feldíszítették az 

óvoda udvarát és termeit, igazi ta-

vaszias ünnepi hangulat tükröződik 

mindenhol.

A 21 nagycsoportosból 15 kisgyerek 

megy az enesei iskolába, 6 kisgyermek 

marad még egy évet az óvodában. 

Az óvodai beíratás külön felhívásként 

fog megjelenni az újságban, illetve a 

bővebb kiírás Enese Honlapján lesz 

elérhető.

Zöld óvodai programunk részeként 

elkészítettük mindhárom csoport ré-

szére a veteményes ágyásunk kere-

tét, ezekbe fognak a gyerekek ültetni, 

vetni és természetesen a növényeket 

gondozni. 

Az ünnep közeledtével az óvoda dol-

gozói nevében kívánok minden Kedves 

Olvasónknak nagyon szép Húsvétot!

Horváth Judit

óvodavezető
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ALUMÍNIUM DOBOZ 

GYŰJTÉSE

Kérem, ne dobja szemétbe, 

nekünk sokat ér az alumínium 

doboz! Az óvodánál folyamato-

san gyűjtjük és leadjuk. A pénzt 

a gyerekek kirándulására fogjuk 

fordítani!

Köszönet mindenkinek, aki 

ezekkel a gyűjtésekkel tá-

mogatja az óvodánkat, ezzel 

együtt sokat tesz környezetünk 

megóvásáért is.

Horváth Judit, óvodavezető

FELHÍVÁS AZ ÓVODA RÉSZÉRŐL
ELEKTROMOS GÉPEK BEGYŰJTÉSE

A segítségüket szeretném kérni! 

Az enesei Tündérkastély Óvoda ismét elektromos hulladék gyűjtést szervez. 

Az elektromos készülékeket, kérem, hozzák az új óvoda hátsó udvarába, ahol 

gyűjteni fogjuk április 24-ig. Mosógép, mosogatógép, hűtőgép, elektromos 

barkácsgépek, hajszárító, vasaló, konyhai gépek, porszívó, bojler, televízió, 

monitor, hősugárzó, fénymásoló, varrógép és minden olyan készülék, ami 

elektromos árammal működik.

 Aki a gépeket nem tudja ide szállítani, kérem, a 363-101, illetve 20/433-7111-es 

telefonszámon április 20-ig jelezze felénk és gondoskodunk az elszállításról 

április 24-én reggel 8 órától. Az óvoda ezért pénzt kap, amit az alapítvány 

számlájára fognak utalni és a gyerekek javára fordíthatjuk.

KÖZLEMÉNY
Tisztelt Szülők!

Az Enesei Tündérkastély Óvodában a 2017/2018-as nevelési évre a beiratkozás ideje:  

2017. április 24-25., 8.00-16.00 óra

Helye: Tündérkastély Óvoda (9143 Enese, Petőfi  u. 26.)

A beiratkozás azon gyermekeket érinti,  akik 2018. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket.

A már óvodába járó gyermekeknek nem kell beiratkozni!

A beíratás teljes dokumentációja Enese Honlapján olvasható!

HÚSVÉTI HANGULATBAN



„AZOK A BOLDOG SZÉP NAPOK... AZ IDŐ 

OLY GYORSAN SZÁLL”

Készül a falunapi ebéd Vidám hangulat tangóharmónikával

Sör-hangulat-napfény Egy másik falunapi ebéd

Ökumenikus istentisztelet Borsodi Lajos katolikus plébánossal és 
Koháry Ferenc evangélikus lelkésszel


