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ELSŐSORBAN PÁLYÁZATOKBÓL FEJLESZTENI!
AZ ÁLLAMI NORMATÍVA A BÉREKET FEDEZI
Önkormányzatunk 2020-ban a biztonságos gazdálkodást
tartja szem előtt. Az elmúlt évről jelentősnek mondható
összeget hoztunk át, 116 millió forintot – de ebből 20 millió
az orvosi rendelőre kapott előleg.
A költségvetés főösszege 395,6 millió forint, a telekkialakításra felvett hitelből még 20 milliót kell visszafizetni a következő 2,5 évben. Mintegy 26 millió forint bevétellel számolunk
a már eladott, de ki nem fizetett telkekért.
Különböző jogcímeken 152,4 millió forint állami normatívával számolhatunk – a bérekre járulékokkal 149,5 millió
forint megy el. Iparűzési adóerőképesség miatt a „beszámítás
(a pénzelvonás az állami normatívából) 21,2 millió forint.
A takarékosságra a következők miatt van szükség:
1. Az iparűzési adó esetleges központosítása valószínűleg
hátrányosan érinti Enesét
2. Az állami normatíva és az egyes feladatok költsége közötti
olló nyílása

– háziorvosi ellátás (felújítással)
– Család, eü gondozás (védőnő)
– Szociális kiadások
– Társulás, Kóny (bölcsi, szoc. étkeztetés,
házi segítségnyújtás)
– Könyvtár
– Közművelődés
– Konyha (rezis + felújítás)
– Sportintézmény működtetése

Saját bevételeinket 78,7 millió forintra terveztük. (gépjármű:
6 m Ft, kommunális adó: 3,4 m Ft, iparűzési adó: 69,3 m Ft)
Minden feladatot ebből az összegből kell megoldanunk!
Itt egy veszélyforrást meg kell említeni: ha a vállalkozások
rosszabb évet zárnak, akkor kevesebb iparűzési adót fizetnek be – esetleg vissza is kell fizetnünk az előre bevallott
összegből!
Volt már rá példa.

Óvoda
Étkeztetés/gyermek
Hivatal
Egészségügy/védőnő
Gépjármű
Kommunális adó
Iparűzési adó

KIADÁSI OLDAL
– Gyermekétkeztetés
– Út (Dózsa, Fecske, Ady javítás)
– Út karbantartás
– Önkorm. és önk. hivatali jogalkotás
– Civil szervezetek támogatása
– Óvoda
– Hivatal
– Közfoglalkoztatás
– Város és község gazdálkodás:
(telekkialakítás, karácsonyí díszek, ponyva)
– közvilágítás
– temető fenntartás

34,4 m Ft
14,2 m Ft
58,2 m Ft
39,2 m Ft
3,2 m Ft
76,7 m Ft
48,2 m Ft
3,2 m Ft
53,9 m Ft
3,1 m Ft
0,5 m Ft

BEVÉTELI OLDAL
– gyermekétkeztetés/szülők
– 2019-ről áthozott összeg
– zöldterület fenntartás
– közvilágítás
– egyéb köt. önkormányzati feladat
– közutak fenntartása

24,1 m Ft
5,2 m Ft
2,3 m Ft
4,5 m Ft
0,5 m Ft
10,1 m Ft
11,6 m Ft
0,3 m Ft

10,8 m Ft
116,6 m Ft

13,8 m Ft
76,2 m Ft
16,9 m Ft
51,7 m Ft
5,5 m Ft
6,0 m Ft
3,4 m Ft
69,3 m Ft

A Magyar Falu program keretében a Fecske utca felújítására
adunk be pályázatot. Reméljük, rövidesen a gépbeszerzésre is
lesz lehetőségünk a fent nevezett keretek között. Figyelemmel
kísérjük az egyéb pályázati kiírásokat, amelyek hozzájárulhatnak a község fejlődéséhez.
Önerős beruházások között szerepel: a konyha felújítása,
járda-javítások, karácsonyi díszek vásárlása.
A tételes költségvetés községünk honlapján elérhető – a
www.enese.hu/önkormányat/ rendeletek tárhelyen
Enese Község Képviselő testülete
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A XXI. SZÁZADBAN IS TÖRÉKENY AZ ÉLETÜNK
FOHÁSZ
A homo sapiens történelme folyamán keményen megküzdött az életéért – dacolva természeti katasztrófákkal,
betegségekkel és harcolt egymással. Még pár száz évvel
ezelőtt is – a középkorban – így imádkoztak Európában:
„az éhínségtől, a háborútól és a pestistől ments meg Uram
minket!”
Ezek mind olyan eseményei voltak a hétköznapoknak,
amelyek régiókat, országrészeket tudtak elnépteleníteni.
Elverte a jég a termést vagy sáskák legelték le, mint a bibliai
Egyiptomban – s akkor éhezett az ország. Az erőszakoskodások, hatalmi fegyveres harcok és a háborúk gyakori
„vendégek” voltak a társadalom minden rétegénél. A korábbi
évezredek, évszázadok higiéniai viszonya között könnyen
terjedt mindenféle nyavalya – a XIV. századi nagy pestisjárvány Európa lakosságának közel 40%-át elvitte.
A FEJLŐDÉS
A II. világháború óriási változást hozott kontinensünk
életébe. Mintha kijózanodott volna a világ! Regionális konfliktusokra, korlátozott térben zajló háborúkra találunk példát – de 1945 után Európa békésnek mondható. Nekünk
itt Nyugat-Magyarországon két-három generáció óta nincs
közvetlen háborús tapasztalatunk.
A felgyorsuló technikai fejlődésnek köszönhetően a mezőgazdaság és élelmiszeripar egész országunkat képes ellátni
élelmiszerrel – lényegében nincs éhezés. Az orvostudomány
hihetetlen bravúrokra képes, rengeteg betegségnek megtalálta/megtalálja az ellenszerét, gyógyszerek tucatját etetik
velünk – igaz: új vírus időről időre felüti a fejét.
Szinte az istenné válás előtt áll az emberiség! Túlzott magabiztossággal azt hisszük: nem érhet bennünket baj s
természetes az, hogy egyre jobban és komfortosabban
élünk… Talán komolytalanak tűnik az a kijelentés: a XXI.
században is törékeny az életünk. Talán törékenyebb mint
a történelemben bármikor.
A VÍZ
Magyarország nagyhatalom! Óriási édesvíz tartalékokkal
rendelkezünk. S ez a jövőben egyre nagyobb szerepet játszik,
a víz egyre értékesebb lesz!
A háztartásokba vezetéken jut el a víz – belegondoltunk-e
valaha: mi van, ha pl., egy földrengés által ledől a glóbusz s
a káoszban több hónapig nem tudják helyreállítani? Hiába
nyitjuk meg a vízcsapot a fürdőszobában vagy a konyhában. Az ember csak 3 napig tud folyadék nélkül élni… Régi

kútjaink betemetve… s lehet, hogy attól a víztől már meg
is betegednénk… Nem kis kihívás lenne a régióban élőknek, hogy egy zavaros időszakban mindenki minden nap,
egészséges ivóvízhez jusson… bizony búcsút inthetnénk
a zuhanyzásnak…
VILLAMOS ENERGIA
Amerikai katasztrófafilmekből ismerhetjük azokat a képzelt/valós helyzeteket, amikor több napig nincs áramellátás.
Megbénul az élet – nincs világítás, nincs fűtés, nincs internet
… ráadásul, ha mindez télen történik… Ha az amerikai filmek
valóságát nézzük – a közbiztonság nem áll biztos lábakon,
az erőszak elharapózhat…
ROSKADOZNAK A POLCOK
Napjainkban a boltok polcai tele vannak: kenyér, sonka,
felvágottak, édességek. Mindent lehet venni. Akár toronyórát
láncostul. Nyugodtan gondolhatjuk: csak pénzünk legyen,
majd megvesszük.
Egy váratlan helyzet – egy világjárvány – leblokkolhatja
a termelési láncot: nem tudnak vetni, nem tudnak aratni…
Nem szállítják az eladni kívánt árut, mert nincs üzemanyag
a benzinkutakon. A többi ágazatban hasonló folyamatok
játszódnak le s a pénzünkkel sem érünk semmit.
LEGNAGYOBB DICSÉRET
Cato – az ókori Róma híres történetírója s jeles államférfi
azt írja a De agri cultura című művében: „derék földműves,
derék gazda. Úgy tartották, hogy ez a legnagyobb dicséret…”
Tudták a Birodalom lakói: az élet/=búza/ megtermelőinek
a legnagyobb tisztelet jár. /Magyarországon a „paraszt”
szónak az 1950-es évektől napjainkig pejoratív, szitokszó
értelme van…/ S mennyi tudás kellett a mezőgazdasághoz!
Ma szinte kivétel nélkül lebecsülik az állattartást, zöldségtermelést…
A magyar gazda disznót, tyúkokat, kacsákat tartott. Kertjében megtermelte a krumplit, zöldséget. Jó esetben szőlője/
bora is volt. Boltba keveset járt, legtöbbször petróleumért.
Hisz vásárolni való pénze vajmi kevés volt.
Ma mennyien tudnak/tudnának közülünk ezen a szinten
gazdálkodni? A füves kertek és az üres gazdasági épületek
visszaállíthatók az ősi „kerékvágásba”? Megvan a sokak által
lebecsült paraszti-gazdálkodási tudásunk??
A koronavírus következtében sokat kell otthon, négy fal
között ülnünk. Van időnk sok mindent átgondolni –közelmúltunkat s a hogyan tovább-ot.
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Talán holnap jobban megbecsüljük tegnapi körülményeinket, nem pazaroljuk el az élelmiszert, vizet, s az energiát.
Tudjuk majd értékelni azt amink van, s nem azután sírunk,
ami nincs meg az életünkben. S talán nem is hiányzik…

ÖSSZEFOGÁS ÉS
FEGYELMEZETTSÉG –
SEGÍTSÉG AZ IDŐSEKNEK

ZÁRSZÓ
Madách Imre Az ember tragédiája című drámájában az Úr
szájába adja a következő szavakat: „Mondottam ember:
Küzdj és bízva bízzál”
Mesterházy József

A koronavírus jelentette vészhelyzet egész közösségünket
összefogásra és fegyelmezettségre ösztönzi.
Az átlagosnál jobban figyeljünk egymásra – s elsősorban
tartsuk be azokat az óvintézkedéseket, melyeket a kormány és
az önkormányzat meghatároz. S ne felejtsük el: mindenkinek,
személy szerint, megvan a saját felelőssége is!
Nem kis feladat – időlegesen – feladni társadalmi kapcsolatainkat és otthon maradni. Ha figyeljük a híreket – biztosak
lehetünk benne –, hogy ez a legjobb megoldás.
Napjainkban a világháló segítségével tudjuk leggyorsabban közzétenni az információkat/közleményeket. Hivatalos
fórumunk a www.enese.hu honlap. Kérem, elsősorban ezt
kövessék figyelemmel! Sokat követik a facebook – mi kis
falunk oldalt, ott szintén megosztjuk az információkat.
A koronavírus szempontjából a 70. életévüket betöltött
polgárok a leginkább veszélyeztetett korosztály. Nem
mindenkinek van számítógépe/okostelefonja/internet
– elérhetősége. A következő sorokkal elsősorban őket
szólítom meg:
– Forduljanak bizalommal az Önkormányzathoz!
– Tartózkodjanak otthonukban!
– A hivatal segítséget nyújt: a bevásárlásban, gyógyszeriratásban és kiváltásban, helyi hivatalos ügyek intézésében.
– Hívják kollégánkat a 96/363-013-as számon.
Mesterházy József, polgármester

A HIT EREJÉVEL..!
Én az ember, hiszek az Úrban.
S, általa a jelenben – jövőben- múltban.
Bár az élet nehéz és véges.
De hittel az ember oly sokra képes.
Hit nélkül csak fél ember az ember.
S, ha lépni kéne is bizonytalan, nem mer.
A jó és rossz benne összekeveredik.
De hittel az ember ezen felülkerekedik.
Én a halandó hiszek a Teremtőben.
S, az általa képviselt magasztos erőben.
Tudom, a rossz-kapzsiság néha mindent megelőz.
De a hit – szeretet ereje végül mindent legyőz.
Mezőfi László, Enesei nívódíjas költő

A LEGENDÁS ’90-ES ÉVEK – A BÔSI KAPCSOLAT

Felkészülés a meccsre – a Benti udvarán
Balról jobbra: Mesterházy József, Dőry Csaba, Fehér Tibor
(Szabadság u.), Mikó Endre, Horváth István (Gazda Pista bácsi),
Zsenák György, Hegedűs Zoltán, Ludván Tibor, Ihász Ferenc,
Écsi József

A győzelem felé
Écsi József, Élő Gábor, Horváth Csaba, Ihász Ferenc, Ominger
Tamás, Dőry Csaba,Szeli István, Fehér Tibor, Lőrincz Csaba
guggolnak: Mesterházy József, Ihász Csaba, Horváth János,
Mikó Endre, Zsenák György, Cigle István.
Elől: Hegedűs Zoltán
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„MINDIG IS TETSZETT NEKÜNK EZ A KIS FALU”
ELSÔ GASZTRONÓMIAI KÖNYVE TAVALY JELENT MEG
Farkas-Halász Éva két éve költözött
Enesére a Kossuth utcába férjével és két
kislányával Abigéllel és Hédivel. Harmadik
kislányuk, Kornélia már az enesei családi
házba érkezett. A Kisalföld napilapban
(január 18. szombati szám) olvashattunk
egy cikket Éváról – a közelmúltban megjelent könyvéről, blogjáról, hobbijáról és
természetesen a családról.
A Hírmondó kérdéseire is örömmel
válaszolt:
– Hogyan találtak Enesére, miért esett
a választás mai lakhelyükre?
– Mindig is tetszett nekünk ez a kis
falu, én Kapuváron, férjem Abdán nőtt
fel, ismertük a környéket. Nagyon szépnek találtuk és csak jókat hallottunk róla.
Az külön öröm volt számunkra, hogy az
M85-ös út mellett található, így mindkét
irányból el tudnak érni minket szüleink,
és mi is őket. Szerencsére nem csalódtunk, nagyon kedves mindenki velünk
ebben az összetartó kis községben.

– Kétszer találkoztunk – szinte tapintani
lehet az energiát, a lendületet, amely körülveszi. Honnét ez az energia?
– Köszönöm szépen, kedves Öntől. A
gyerekeim és a családom az, ami feltölt.
Valamint mellette sportolok és egészségesen élek, csak ennyi a titok.
– A közelmúltban jelent meg kötete –
Receptek és ötletek nem csak anyáknak
címmel. Szép, igényes kiadvány. Tervezi
a folytatást?
– Igen, mindenképpen. Szerencsére
jó fogadtatása volt az első „szerzeményemnek” is. Boldog vagyok, hogy szeretik az emberek. Még sok recept van,
amit szeretnék megosztani- főleg házias,
gyermekkorom kedvenc süteményei,
amikből biztosan fog még egy kötet
születni.
– Bizonyára van kedvenc területe a
gasztronómiában.
A magyar, az ázsiai és az olasz konyha
a kedvencem, de bármilyen ország ételit

A könyvet a polgármesteri hivatalban is meg lehet vásárolni.
Ára: 4.200 forint – 50 cukormentes étel és desszert receptjét
tartalmazza, szép képekkel
illusztrálva.
4. oldal

szívesen kóstolom. Szeretek kísérletezni
a különleges alapanyagokkal.
– Az édesség – mint a könyvből kiderül – fontos szerepet tölt be a kötetben.
Sütemények, torták, fagylaltok – gyakran
készíti el a „nyalánkságokat”?
– A család legnagyobb örömére igen.
Nagyon szeretek sütni-főzni, ez az egyik
hobbim. Természetesen figyelek a család
egészségére, így reform alapanyagokból készülnek nálunk a finomságok.
– Három gyönyörű kislányuk van. Nem
lehet könnyű beosztani az időt mellettük...
– Igen, valóban nem könnyű. A két
nagyobb – Abigél és Hédi – óvodába
és bölcsődébe járnak, a legkisebb Kornélia van itthon velem. Az ő alvásidejében szoktam dolgozni, vagy késő este.
Nem könnyű megtalálni az egyensúlyt,
a család-pihenés-munka között, de nagyon igyekszem.
– A világhálón sokan követik. Kap javaslatokat, tanácsokat gasztronómiára
vonatkozóan?
– Igen, általában a követőimet meg
szoktam arról kérdezni, hogy milyen
jellegű recepteknek örülnének és úgy
alkotom meg őket. Nem meglepő, hogy
sokan a sütemények miatt kezdtek el
követni. Szeretik, hogy cukor nélkül sem
kell lemondani a finom falatokról.
– Sok sikert kívánunk a jövőben!
Mesterházy József
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ÓVODAI HÍREK
Engedjék meg, hogy néhány mondatban megosszam Önökkel
a Tündérkastély Óvoda eseményeit.
Hagyomány intézményünkben, hogy január 2-án délelőtt meghívjuk a nagycsoportba járó gyermekek szüleit az óvodába. A
nyílt nap célja, hogy a gyermekeket a szülők láthassák abban a
környezetben, ahol napjaikat aktívan töltik. Reméljük, választ tudtunk adni, hogy a kialakított napirendbe hogyan illeszkedik bele a
játék-tanulás kettőssége. Örömünkre szolgált, hogy Bartos Ilona
iskola igazgatónő, és Molnár Andrea, leendő elsős tanító néni is
elfogadták meghívásunkat és részt vettek a nyitott délelőttön.
A nagycsoportosok szülői értekezletén Andi néni bemutatkozott
a Szülőknek és tájékoztatta őket az iskolába lépés feltételeiről, és
válaszolt a feltett kérdésekre.

Február másodikát izgatottan vártuk a gyermekekkel, vajon
kibújik-e a medve a barlangjából? A mackó héten a gyermekek
elhozhatták kis kedvencüket az óvodába. A hetet mindhárom
csoportban közös fotózással zártuk az óvó nénik által készített
barlang előtt.
El kell mondanom, hogy idén sem bíztuk a macira a télkergetést! A Tündérkastély a farsang idejére mesehősök,
szellemek, képzeletbeli és valós lények lakhelyévé változott.
A mulatságra meghívtuk nyugdíjas dolgozóinkat is. A vidám
délelőttöt fergeteges zenés-táncos Orsi koncerttel zártuk.
A Szülői Munkaközösség szervezésében megrendezett felnőtt bál is sikeresen zárult, melynek bevételét az óvoda udvari
játékainak fejlesztésére szeretnénk fordítani. Köszönjük!
Februárban 10 órás úszás tanfolyamot szerveztünk a győri
Aqua Sportközpontba középső- és nagycsoportos gyermekek részére, heti három alkalommal. 22 gyermek jelentkezett.
A tanfolyam díját a szülők vállalták, gyermekek utaztatását az
Önkormányzat támogatta.
Büszkén adom tudtukra, hogy nagycsoportosaink sikeresen
szerepeltek a győrladaméri mesemondó találkozón. A Kónyban
rendezett Ki mit tud?-on a középső csoportos lányok „Libás–
játékfűzést, a nagycsoportosok „A szívtelen csiga” című mesét
adták elő. Mindkét eseményről ajándékokkal és élményekben
gazdagon tértek haza gyermekeink, akik méltó módon képviselték óvodánkat. Pedagógus kollégáimnak pedig köszö-

nöm felkészítő munkáját!
Az óvoda-iskola közti kapcsolatot erősítette március
6-án a Gergely-járás hagyománya. A negyedikes
gyermekek idén is eljöttek
a leendő elsős tanulókért
az óvodába, és iskolába hívogatták őket. A nagycsoportosaink játékos foglalkozáson ismerkedtek Andi
tanító néni segítségével az
iskolai környezettel. A szülők pedig az iskoláról kaptak hasznos
információkat az aulában ezen a délutánon. Zöld Óvodaként
fontosnak tartottuk felhívni a szülők és a gyermekek figyelmét
arra, hogy: a víz nagy kincs. Így a Víz Világnapja alkalmából az
óvodában és mindkét telephelyünkön családi rajzpályázatot
hirdettünk. A gyermekek a szülőkkel közösen készítették el
a pályaműveiket, melyhez bármely technika és alkotási mód
rendelkezésre állt. A beérkezett 32 munkából Horváthné Merkó
Barbara és Némethné Árpási Mária óvó nénik az új épület folyosóján kiállítást rendeztek.
Az emléklapok és ajándéktárgyak átadására a rendkívüli
állapot miatt nem került sor. Köszönjük a kiállításhoz nyújtott
hozzáállást és a beküldött munkákat!
Intézményünk nevében Szücs Györgynével közösen helyeztük el Hetvényi István emléktáblájánál a tisztelet koszorúját
Nemzeti Ünnepünk alkalmából. A gyermekek idén versekkel,
dalokkal csoport szinten ünnepelték március 15-ét. Zászlót
festettek, csákót, pártát készítettek, az óvónők formálták bennük a nemzeti identitást.
A bekövetkezett rendkívüli helyzetre való tekintettel óvodánk
2020. március 17-től határozatlan ideig zárva tart.
Kérem Önöket, hogy legyenek türelemmel, az intézményt
érintő ügyekről időben tájékoztatást adunk!
Megértésüket köszönjük! Mindannyiunknak kívánok sok
türelmet, odafigyelést és jó egészséget!
Szűcs Lászlóné, intézményvezető

JÖVEDELEMADÓ 1%-A
Tisztelt Szülők! Tisztelt Lakosság! Az idei évben is van lehetőség
az adójuk 1%-ának felajánlására. Kérjük Önöket, hogy személyi
jövedelemadójuk 1%-át ajánlják fel alapítványunk számára,
melynek neve és adószáma:
KÖZALAPÍTVÁNY AZ ENESEI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT
Kedvezményezett adószáma: 18974469-1-08
Köszönettel: Szűcs Lászlóné Intézményvezető
5. oldal
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KORONAVÍRUS IDEJÉN…
Ebben a rendkívüli helyzetben – amit
a koronavírus okoz –, talán jót tesz a
hangulatunknak, ha olyan dolgokra gondolunk, emlékezünk, ami felvidít és jó
érzéssel tölt el bennünket.
Ezzel a jó érzéssel tekintünk vissza
a Borostyán Nyugdíjas Klub 2019. évi
eseményeire:
– 11 klubfoglalkozást tartottunk, ahol
megbeszéltük az aktuális teendőket,
virággal, borral, dallal köszöntöttük
az adott hónapban névnapjukat ünneplőket.
– A Pannon Nyugdíjas Egyesület –
melynek tagjai vagyunk –, a nyári
hónapok kivételével, szintén havonta
tartott tájékoztatóján rendszeresen
részt vett a klubvezető.
- Februárban a Kristály étteremben
farsangoltunk megyei nyugdíjas társainkkal.
Nagyon jó kapcsolatot tartunk a
győrsövényházi Nyugdíjas klubbal.
Remek disznótoros-zenés mulatságban volt részünk ismét, közülünk
huszonhatan élvezhették a finom
ízeket, a vidámságot.
– Márciusban viszonoztuk a vendéglátást a hagyományosan megrendezett
Nőnapi bálunkon. 86 – an roptuk a
táncot Tóth Ferenc zenész muzsikájára. Az enesei és győrsövényházi önkormányzatok és férfitársaik nevében
a két polgármester gyönyörű virággal köszöntötte a nőket. Nemes Imre
retro dalaival fokozta a jó hangulatot.
A győrsövényházi senior – táncosok
is bemutatták tudásukat.
A nyugdíjasoknak fontos környezetünk védelme, tisztasága. 11 fő vett
részt a tavaszi szemétszedésben, példát mutatva a fiatalabb korosztálynak.
Az Általános Iskola szervezésében érdekes előadást hallgattunk ebben a
témakörben.
– Június 22-én a horgászok meghívására egy vidám délutánban volt ré6. oldal

szünk a tóparton, amit mi idősebbek
Kenderáztatóként ismerünk. Pörkölt
és halászlé volt a menü, Rugli Béla
szanyi zenész harmonikaszójára mulattunk.Köszönet a szervezőknek!
– A nyári hónapokban néhányszor a
petőházi termálfürdőben hűtöttük
magunkat. Az egészséges életmód
jegyében sétákat , gyaloglásokat szerveztünk keddenként. Elbicikliztünk

Lébénybe, ahol az idegenvezető az Árpád-kori templom titkairól mesélt nekünk. Felmásztunk a Győrsövényház
határában levő kilátóra, onnan néztünk „szerte – szét” . Néhányan több
alkalommal meghallgattuk a Praxisközösség által tartott előadásokat.Kár
, hogy csak kevesen voltunk, hiszen
felkészült előadó értékes, hasznos
tudnivalókat mondott.
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– Szeptember 21.-én a rábapatonai Kistérségi Nyugdíjas
Találkozón vettünk részt( 11 fő ). Rövid, humoros műsorral
készültünk A tartós házasság titka címmel .
– Október 08-án a szabadhegyi Művelődési Házban Nyugdíjas Alkotók Kiállításán csodáltuk meg ügyes kezű társaink
alkotásait, köztük 7 enesei volt.( gyöngy képek, foltvarrás,
kötés-horgolás)
– október 15-én gyalogtúrára mentünk 12-en, a gyirmóti
tanösvényt jártuk végig ,kb 8km.Előadást hallottunk az
ottani élővilágról , védelmükről.
– November 15-én a Pannon által szervezett bőnyi sportnapon nagy örömünkre II. helyezést ért el 9 fős csapatunk.
Itt „avatták„ fel az egyenpólókat is, mely még jobban kifejezi
összetartozásunkat.
– November 28-án szórakoztató , zenés előadásban volt részünk
Emlékszel még címmel . Ez a vidám délután a könyvtári
normatív támogatás keretében, Lengyelné Szlovacsek Éva
képviselő asszony közreműködésével valósulhatott meg.
– December 07-én gyakorlott asszonyaink 20 kg lisztből sütöttek ropogós lángost, kínálták a falu lakóinak. Sajnáltuk ,
hogy a Mikulás nem látogatott meg bennünket a konyhán!
Igaz, így virgácsot sem kaptunk….
– December 28-án hagyományos,zenés, vacsorával és tombola
sorsolással egybe kötött év-búcsúztató bált tartottunk (75
fő). A rábapatonai nyugdíjasokkal, a horgász egyesület tagjaival élvezhettük Hajnal Nikolett nóta énekes előadását.
A fentieken túl még rész vettünk kisebb-nagyobb létszámmal az alábbi eseményeken:
Madártani Egyesület előadása 5 fő
dr. Csányi Attila neurológus főorvos előadása 5 fő
Nyugdíjas Parlament, a nyugdíjak alakulása témájában
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Bérletes színházlátogatások, Szenes Iván emlékkoncert
Győri Könyvszalon, Könyvbemutató: Gülch Csaba – Várszegi
Asztrik: A megajándékozott c. könyv
Néhányan jóga foglalkozásokat is látogatnak.
Nagyon jó sikerültek az egy napos kirándulásaink:
Áprilisban: Budafok: Törley gyár, Campona
Zsámbék, romtemplom. Pér: zenés-táncos vacsora
Októberben: Herend – Nagyvázsony Szentbékkálla
(kőtenger) – Pér.
Kórusunk fellépéseiről, sikereiről már tájékozódhatott a
lakosság az előző Hírmondóban.
Innen gratulálok újra Nagy Istvánnénak, aki több éves
közösségi munkájáért elismerő oklevelet vehetett át a balatonalmádi országos rendezvényen. Szintén itt kapott polgármesterként elismerő oklevelet Mesterházy József is, aki
folyamatosan támogatja klubunkat, segít rendezvényeink
megszervezésében, ezzel is bizonyítva, hogy idősbarát önkormányzatot vezet.
A leírt programok bizonyítják, hogy a 60 feletti korosztály
nagy része aktívan éli mindennapjait: amellett , hogy segítik
gyermekeiket, unokáikat, marad energiájuk szórakozásra,
sportra, az egymással való törődésre.
A koronavírus-járvány idejére el kell halasztanunk összejöveteleinket annak érdekében, hogy védjük magunkat és a
közösséget. Fegyelmezett magatartással talán elősegíthetjük,
hogy minél előbb túl legyünk a nehéz helyzeten. A veszély
elmúltával még nagyobb örömmel találkozunk, megtanulva,
mi az igazán fontos életünkben.
Addig is jó egészséget kívánok minden idősnek, fiatalnak.
Vigyázzunk magunkra és egymásra!
Polgár Gyuláné
7. oldal
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FELHÍVÁS A FELELŐS EBTARTÁS ALAPVETŐ
SZABÁLYAIRA
A településen az utóbbi időben ismét jelentős gondot
okoznak a közterületen kóborló ebek. Ez nem minden esetben kóbor ebet jelent, hanem több esetben az ebek gazdái
nem gondoskodnak arról, hogy állatuk a tartás helyét ne
hagyhassa el.
A felelősségi szabályok könnyebb betartása érdekében
ismertetem az alábbiakban a legfontosabb tudnivalókat.
A fő felelősség azonban az állattartót terheli, aki úgy tartja
az ebét, hogy az a magánterületről kijuthat közterületre.
Fontos elővigyázatosság lehet a telekhatáron lévő kerítés, az
állattartó udvar kerítésének, az állattartó épület állapotának
felülvizsgálata.
A jogszabály szerint elsőfokú állatvédelmi hatóság a NÉBIH,
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben
eljáró Megyei Kormányhivatal, az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi hatáskörben eljáró Járási Hivatal, valamint
a település jegyzője, így a felsorolt szervek bármelyikénél
lehet bejelentést tenni.
2020. január 1 - február 29-ig az állatvédelmi hatósági jogkör
a jegyzőktől (majd Járási Hivataloktól) Kormányhivatalokhoz
került át. Ezt követően 2020. március 1-től a jegyző visszakerült a 2020. január 1-ét megelőző állatvédelmi hatósági
jogkörébe.
A bejelentést írásban vagy szóban is meg lehet tenni. Az
állatvédelmi tárgyú bejelentés közérdekű, illetékmentes.
Minimális követelmény az esemény, észlelés helyszínének
pontos címe és a probléma teljes körű, részletes leírása, rendelkezésre álló bizonyítékok.
Több jogszabályban is szabályozásra kerültek az állattartókra
vonatkozó alapvető tudnivalók, kötelezettségek. Az egyik a
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet, melyben szabályozásra került
– többek között – az ebekre vonatkozó főbb szempontok is.
A Korm. rendelet hatályba lépése óta az önkormányzatok
– figyelemmel az Alaptörvény azon rendelkezésére, mely
szerint az önkormányzati rendelet nem lehet ellentétes más
jogszabállyal – nem hozhatnak olyan állattartási szabályokat,
melyek ellentétesek a Korm. rendelettel.
Az állattartó mindenkor gondoskodni köteles az állat szökésének megakadályozásáról. A kedvtelésből tartott állatot
úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak
természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja. Aki az állattartásra vonatkozó előírásokat
megsérti, illetve ebének szökésének megakadályozásáról
nem gondoskodik, állatvédelmi bírsággal sújtható. A bírság
8. oldal

kiszabása mellett a jegyző az állatvédelemre, valamint az
állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az
állattartást korlátozhatja, megtilthatja.
Kutyáink életterének kialakításakor a biztonságos, szökésmentes elhelyezésre is nagy gondot fordítsunk mind
kedvencünk, mind az emberek védelme érdekében. Ennek
elmulasztása esetén a szükséges építési munkák elvégzésére
(kerítés építése, helyreállítása, pótlása stb.) kötelezhet az állatvédelmi hatóság. A jelenlegi jogszabályi környezet ugyan
lehetőséget ad arra, hogy a szökésmentes tartást az idő egy
részében „láncon tartással” kivitelezzük, de ez semmiképp
nem tekinthető ajánlottnak, hiszen 2016. január 1-jétől az
ebek tartós láncon tartása tilos.
Ha valaki a felügyelete alatt álló ebét a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni
hagyja szabálysértést követ el a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény értelmében. A „veszélyeztetés
kutyával” szabálysértési eljárás lefolytatására a Rendőrség
rendelkezik hatáskörrel 2020. március 1-től a Kormányhivatal
Járási Hivatala helyett. Bencsics István rtzl. körzeti megbízott
telefonszáma 06 30 416 0985.
Polgári Törvénykönyv rendszerében dolognak minősülnek a
birtokba vehető testi tárgyak. A dologra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni az állatokra is, a természetüknek megfelelő
eltéréseket megállapító törvényi rendelkezések figyelembe
vételével. A Polgári Törvénykönyv 6:562. §-a értelmében az
állattartás körében okozott kárért az állattartó felel, kivéve,
ha bizonyítja, hogy az állat tartásával kapcsolatban felróhatóság nem terheli.
Az állattartó köteles továbbá minden három hónaposnál
idősebb ebet veszettség ellen állatorvossal beoltatni. A 4
hónaposnál idősebb ebet csak mikrochippel megjelölve lehet tartani. A 4 hónaposnál idősebb mikrochippel nem jelölt
ebről a jegyző és a szolgáltató állatorvos köteles jelentést
tenni a járási állategészségügyi hatóság felé. Amennyiben az
ebtulajdonosok felszólításra nem tesznek eleget a bejelentési, oltási vagy chipezési kötelezettségnek, úgy a jegyzőnek
lehetősége van a bírság kiszabására a járási állategészségügyi
hatóság értesítése mellett.
A köz- és magánterületeken felügyelet nélkül kóborló –
esetleg még védőoltással sem rendelkező – ebek veszélyt
jelentenek mind az ember-, mind az állati egészségre, illetve
a közlekedés biztonságára.
Embertársaink egészségének és testi épségének megóvása,
valamint a fenti jogkövetkezmények elkerülése érdekében
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ezúton is felszólítok minden érintettet,
hogy ebét a hatályos jogszabályoknak
megfelelően tartsa ingatlanán belül,
kötelező mikrochippel és védőoltással
való ellátásáról gondoskodjon. A felelős,
fegyelmezett állattartással (póráz hasz-

nálata, szökést megakadályozó kerítés)
megelőzhető mások testi épségének
veszélyeztetése, valamint anyagi kár
okozása.
Kérjük az állattartókat a tartási szabályok fokozott betartására, ezzel biztosít-

va a közösségi együttélést és a károkozás
elkerülését.
A település nyugalma érdekében segítő közreműködésüket köszönöm!
Csapó-Molnár Violetta,
jegyző

ISKOLAI HÍREK
FÉLÉVI EREDMÉNYEK A SZÁMOK TÜKRÉBEN
220 tanulóból 214 teljesítette a félévi követelményeket.
48 tanuló kitűnő vagy jeles tanulmányi eredményt ért el.
Az iskola magatartási átlaga 4,5 szorgalom pedig 4,2 lett, a
tanulmányi átlag 4,2.
A 7-8.osztályos országos történelmi tanulmányi versenyen
Hancz Ábel 7. osztályos tanulónk a megyei fordulón második
helyezést ért el, így bejutott az országos döntőbe.
Az Országos Kompetenciamérés 2019-es eredményével
általánosságban elégedettek lehetünk, hiszen minden területen az országos átlag felett teljesítettek a tanulók.
Folytatódik a második félévben is a KEHOP-5.4.1 pályázat,
melynek keretében szemléletformálási programokat szervezünk energiatudatos, fenntartható életvitel elősegítése
érdekében.

matematika
szövegértés

6. osztály
helyi
1609
1568

Iskolánkból a 8. osztályosok István a király c. darabot láthatták Budapesten az Operettszínházban, a 6. osztályosok
a Fővárosi Nagycirkuszban jártak. A 3. és 5. osztály Győrben
a Nemzeti Színházban A padlás című darabot látta. Az
alsósok bábszínházban voltak. A negyedik és a hetedik
osztály nem tudott részt venni színházi előadáson.
Március elején még meg tudtuk szervezni a Nyitott
kapuk napját az iskolánk iránt érdeklődő szülőknek és
tanulóknak. Igyekszünk partnereink véleményét kérni,
ezért a rendezvényeken véleménydobozba várjuk javító
szándékú megjegyzéseiket.
Az alsó tagozatos tanulók lelkesen készültek a március 15ei ünnepélyre , ami mindenki számára nagyon emlékezetes

ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS – 2019.
8. osztály
községi
országos
helyi
1450
1495
1647
1439
1499
1646

2021-ben megvalósuló Határtalanul programra pályáztunk, melynek célja a magyar-magyar kapcsolatok építése,
személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program
a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra,
azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja, melynek keretében magyarországi iskolák tanulói
az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt
a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.
Mi Szlovákiába pályáztunk, kapcsolatot teremtve a bősi
Amade László alapiskolával.
A Lázár Ervin Program az összes általános iskolás tanuló
számára lehetővé teszi, hogy évente egyszer eljuthasson
színházi, tánc- vagy cirkuszi előadásra, őshonos állatok
bemutatóhelyeire.

községi
1563
1542

országos
1624
1608

lesz, hiszen a rendkívüli helyzetre való tekintettel az iskolai
és a községi műsor is elmaradt. Csendes az iskola. Otthoni
zárt ajtók mögött folyik az iskolai munka a pedagógusok
irányításával, a szülők áldozatos együttműködésének segítségével.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet
mondjak a szülőknek, hiszen támogatásuk, megértésük a
kialakult rendkívüli helyzetben elengedhetetlenül fontos
és nagy segítséget jelent kollégáimnak a tanulási folyamat
digitális formában való folytatásához.
„Életünk során mindannyiunknak szembe kell nézni
néhány nehéz (nagyon nehéz) próbával . Választhatunk,
vajon felnövünk-e hozzájuk vagy hagyjuk, hogy legyőzzenek bennünket.
Jó egészséget kívánok:
Bartos Ilona intézményvezető
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A MINISZTERTŐL VEHETTE ÁT AZ EZÜSTÉRMET
ÉLÔ SZILVESZTER SIKEREI
Hat évvel ezelőtt beszélgettem egy riport keretében Élő
Szilveszterrel a galambászatban elért sikereiről.
Azóta is változatlan erővel és energiával - és szép eredményekkel! – foglalkozik hobbijával.

A tavalyi év diadalát „USA” és „Rozi” hozta, ez a galambok
beceneve.
Szilveszter galambjai továbbra is a Maraton kategóriában
versenyeznek - 3*900 km-es távot kellett teljesíteni az „USA”nak, ebből kétszer a II. helyen végzett, egyszer 14. Az elmúlt 30
évben ekkora előnnyel még egy galamb sem nyert, elismert
szakemberek erősítették meg: minden 1000 évben születik
egy ilyen galamb!
Ami külön érdekesség: nemcsak a hím „USA”, de a tojó „Rozi”
is országos Champion első díjat nyert. Szilveszter összepárosította őket - kíváncsian várja az eredményt.
Igaz, korábban mindig hangsúlyozta s teszi ezt ma is: az
eredményhez a galambok Top egészsége, lelkiismeretes
munka, érzék és szerencse kell.
De térjünk még vissza „USA” eredményeire! A World Best
Pigeon Maraton kategóriában a világon a 11. helyen végzett – ez azt jelenti, mintha magyar futó a világ 11. legjobb
hosszútáv futója lenne.!
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Magyarországon két kategóriában lettek dobogósok a
galambok:
– a Maraton csoportbajnokság 3. helyezettje
– a Magyar Nemzeti Maraton bajnokság 2. helyezettje
Az utóbbiban több ezer galambot repítettek gazdáik.
Szilveszter az eredményekért járó díjakat Gödöllőn vehette
át Dr. Nagy István agrárminisztertől – az ezüstérmet s az érte
járó pénzdíjat. A sikerekről természetesen beszámolt a szakma két folyóirata a Maraton Club és a Magyar Postagalamb
Szövetség Sportlapja.
Az elmúlt öt évben szép eredményeket ért el Szilveszter és
Szabó Attila is, akiről a Hírmondó korábbi számában írtam.
Szilveszter úgy látja: nemcsak a technika, a galambok is
gyorsulnak. Úgy tenyésztik őket, hogy gyorsabbak legyenek.
Új rekordok születnek – a régi elsők ma még az első tízben
sem lennének benn. A Maratont szárnyaló galambok ma egy
perc alatt akár 1,2 km-t is megtesznek.

A felkészítés az év 365 napján szerepel a napi programban.
A galambok „békeidőben” esznek-isznak, s a ház körül repülnek. Versenyszezonban erős a nap: reggel-este felkészítés van!
Az állomány szinte alig változik az évek során, állandó stábbal
dolgozik Szilveszter. Sok veszély leselkedik a galambokra,
legnagyobb ellenség a sólyom. Minden veszélyforrást figyelembe véve: 60 egy éves galambból, amely megéri a két éves
kort – jó, ha 10 versenyző marad – s ha abból öt eredményes,
sikeres – akkor jól dolgoztam, mondja Szilveszter.
A jövőre vonatkozóan nagy tervei vannak, egy még nagyobb
siker kapujában áll.
Drukkolunk neki és sok siker kívánunk!
Mesterházy József
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BESZÁMOLÓ A POLGÁRŐRSÉG MUNKÁJÁRÓL
Az Enesei Polgárőr Egyesület a 2019-es
évben 1016 óra szolgálatot adott. Részt
vettünk községünk rendezvényeinek,
labdarúgó csapatunk helyi mérkőzéseinek biztosításában, és a rendszeres járőrszolgálatok mellett, lakossági
kérésre azonnal szolgálatba léptünk.
Talán ennek köszönhetően községünkben jelentős rendkívüli esemény nem
történt, a lakosság számít munkánkra,
és biztonságban érzi magát.
Kapcsolatunk a Rendőrséggel, körzeti
megbízottainkkal, és a Katasztrófavédelemmel kitűnő, Számtalan alkalommal
siettünk segítségükre közlekedési baleseteknél, viharkároknál. Örülök neki,
hogy partnerként tekintenek ránk.
A Magyar Vöröskeresztnek köszönhetően több tagunk részt vett a hősképzé-

sen, melynek során az újraélesztés technikáját sajátították el társaink - bízom
benne, hogy éles helyzetben sosem kell
alkalmazniuk, de ha mégis, egy esélyt
tudunk adni az életnek.
2019-ben a kiadásaink a következőképp alakultak:
Támogatásból lehetőségünk nyílt
megterveztetni és legyártatni egyedi
címerünket, mely a csapatszellemet,
összetartozást jobban erősíti, egyenruhánkon hordva a hímzett címert minden enesei kicsit magának is érezheti
polgárőrségünket. Folytattuk a régebbi, elhasználódott formaruhák cseréjét, technikai eszközöket szereztünk
be ( rúdlámpák, menetrögzítő kamera,
tűzoltó készülékek), illetve a szolgálati
gépkocsit üzemeltettük.

BEVÉTELEINK VOLTAK:
Adó 1%:
129.367 Ft
Önkormányzati támogatás 100.000 Ft
OPSZ támogatás
300.000 Ft
OPSZ cégautó adó támogatása 264.000 Ft
Végezetül, de nem utolsósorban engedjék meg, hogy köszönetet mondjak
minden polgárőrtársamnak a lelkiismeretes munkájukért, a falu lakosságának a
támogatásokért, örülök, hogy munkánkat egyre többen elismerik, és teszünk
érte, hogy ez a jövőben is így legyen.
Kérem észrevételeikkel bizalommal keressenek, segítünk amiben csak tudunk.
Rostás Gábor, elnök

JELENTKEZZEN POLGÁRŐRNEK!
Magyarországon a Polgárőrség 25 éve járul hozzá a közrend
és közbiztonság megszilárdításához,a bűnözés megelőzéshez.
Az Országos Polgárőr Szövetség és tagszervezetei stratégiai
partnerei a Rendőrségnek, a Katasztrófavédelemnek, a települési önkormányzatoknak és más a közrend fenntartásában
szerepet játszó rendészeti szerveknek.
A Polgárőrség kormányzati támogatásban részesül, tevékenységét törvény szabályozza, tagjait a közfeladatot ellátó
személyeknek járó kiemelt védelem illeti meg.
Az Enesei Polgárőr Egyesület 2002-ben alakult, jelenleg
mintegy 40 fővel látjuk el feladatainkat. Egyesületünk arra
törekszik, hogy minél hatékonyabban láthassa el feladatait.
A Rendőrséggel közös, illetve önálló járőrszolgálatokkal

figyelünk a helyiek értékeire, biztonságára, részt veszünk községünk rendezvényeinek biztonságos lebonyolításában.
Hogy a feladatainkat maradéktalanul teljesíteni tudjuk,
várjuk mindazok jelentkezését, akik készek áldozni szabadidejükből a közbiztonságért, a helyiek nyugalmáért. A jelentkezőknek formaruhát és felszerelést biztosítunk. Aki úgy
érzi, hogy szívesen venne részt a polgárőrség munkájában,
és vállalja a feladatokat, jelentkezzen!
Ha szeretne tenni:
– a közösségi bűnmegelőzésért,
– a biztonságosabb közlekedésért,
– a gyermekek és a fiatalok védelméért,
– a kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek támogatásáért,
– a környezetvédelemért,
– a katasztrófa helyzetek elhárításáért,
– a kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartásáért,
– és hisz az önkéntes munka értékteremtő erejében,
AKKOR KÖZTÜNK A HELYE!
Jelentkezés és egyéb információ:
Rostás Gábor elnök
Email: eneseipolgarorseg@gmail.com
Tel.: + 36 70 286 3760
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A MÁJUS 1-JEI PROGRAMOK ELMARADHATNAK!
TISZTELT HORGÁSZTÁRSAK!
Az Enesei Horgász Egyesület elnökeként az Enesei Hírmondón keresztül is szeretném figyelmeteket felhívni a koronavírus megjelenése miatt a horgászat során betartandó
szabályokra.
A horgászat során egymástól 5 m távolságot be kell tartani,
kerülni kell a csoportos beszélgetéseket. A halőri ellenőrzés
során a halőrnek fel kell mutatni a horgászatra jogosító állami
jegyet és területi jegyet is - átadni nem kell, mivel egymással
közvetlen kontaktusba nem kerülhetnek.
A koronavírusra való tekintettel felhívom a családok figyelmét, hogy a tóparton csoportos összejövetelt ne szervezzenek.
A kialakított horgászhelyeken egy időben 20 horgász részére adottak a biztonságos horgászat feltételei. Ezért kérlek
benneteket, hogy vigyázzunk egymás egészségére, csak így
lehet lassítani a koronavírus terjedését.
Az Enesei Horgász Egyesület Vezetősége ismételten kéri a
horgásztársakat és a családokat, hogy szabadtéri programot
ne szervezzenek a tópartra. A pihenőhelyiségben pl jelenléti
ív aláírásánál, ill. halfogás bejegyzésénél egyidejüleg csak
egy fő tartózkodjon.
Vigyázzunk egymásra és tartsuk be a fenti szabályokat, így
lassíthatjuk a koronavírus terjedését.
Gecsei Gyula, Emesei HE elnöke

SZÍNES MAJÁLIS
2020. május 1. péntek • Helyszín: focipálya
9.00

Virágkiállítás és virágvásár
Főzőverseny kezdete
Májusfa állítás a focipályán
Horgászverseny gyerekeknek
A Szent Imre Íjász Szakosztály a focipályán
(jurta, korabeli öltözet, íjászkodás)
Faültetés a játszótéren a 2019-ben
született gyerekek tiszteletére
Ugrálóvár és óriáscsúszda gyerekeknek
Ebéd
Színpadon a Fiesta zenekar
Karaoke
Játszóház gyerekeknek
Enese – Répcementi U19 labdarúgó mérkőzés
Enese – Répcementi felnőtt labdarúgó mérkőzés

KARAOKE MÁJUS 1-ÉN
Idén szeretnénk szervezettebb keretek között megrendezni a karaokézást.
Várjuk a jelentkezőket, a részleteket megbeszéljük. A műsort Nemes Imre koordinálja, várható kezdés: 14 óra.
Akit érdekel, kérem, április 23. csütörtök 17 óráig jelentkezzen a polgarmester@enese.hu e-mail címen vagy
a 06 20/433-68-83-as számon. Köszönöm!
Mesterházy József

MÁJUSI ÍZEK
Főzzünk ismét együtt május 1-én!
2020-ban újra főzni hívunk minden érdeklődőt.
Időpont: május 1. péntek
Helyszín: enesei kézilabda pálya
Étel: szabadon választott
Nevezési határidő: április 23. csütörtök
A nevezők 10.000 forintos vásárlási utalványt kapnak.
A részleteket április 23-án csütörtökön 17 órakor beszéljük
meg a polgármesteri hivatalban.
Enese Község Önkormányzata

AZ ENESEI HORGÁSZ EGYESÜLET
2020. MÁJUS 1-JÉRE TERVEZETT
PROGRAMJA

A hagyományoknak megfelelően május 1-ére felnőtt és gyermek horgászversenyt tervezünk.
Versenyre jelentkezés reggel 7 órakor 1.000.- Ft nevezési díj
10.00
befizetésével. Horgászhelyek sorsolása: 7.30-tól 7.45 óráig.
A kihúzott sorszámok szerinti helyfoglalás.
10.30
A verseny 8.00 órakor kezdődik és 12.00 óráig tart.
A versenyen résztvevő horgászok csak 1 horgászbottal és
11.00
úszos szereléssel horgászhatnak.
12.00
Mérlegelés: 12.00-től 12.30 óráig.
13.00
Ebéd: 13.00 órától. Eredmény hirdetés: 14.00 órakor.
14.00
Díjazás: a résztvevő horgászok felnőtt kategóriában:
az 1-3. helyezett kupát és oklevelet.
15.00
Gyermek kategóriában: az 1-3. helyezettek érmet és oklevelet
17.00
kapnak. Ebéd: sertéspörkölt, kenyér. Ital: sör és üdítők.
A program változhat. A koronavírus jelentette veszélyhelyzet A zenét László Tamás szolgáltatja.
A rendezvényre várjuk a horgász egyesület tagjait, horgámiatt minden rendezvény elmaradhat!
Április végén közöljük a végleges programot / vagy jelezzük, szokat és családokat. Reméljük, hogy lehetőségünk lesz egy
kellemes nap eltöltésére.
hogy elmarad a rendezvény.
Gecsei Gyula, Enesei HE elnöke
Enese Község Önkormányzata

