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Költségvetésünk főösszege 2022-ben átlépi az 1 milliárd fo-

rintot. Február közepén értesültünk a jó hírről Gyopáros Alpár 

képviselő úrtól: 350 millió forintot kap önkormányzatunk az 

óvoda bővítésére. A bővítés nélkül is 678,5 millió forint – jelentős 

összeg! – a költségvetés főösszege. Köszönhetően a telekberu-

házás áthúzódó pénzügyi teljesítésének az idei évre.

Állami támogatásunk 203 millió forint (2021-ben 187 millió 

forint volt), 16 millió forintot könyvelhetünk el bértámogatásra 

a tavalyi évhez képest.

Bevétel oldalon (kerekítve)

– étkezés (állami:  20 m Ft 

   szülők által befi zetett 9,9 m Ft) = 29,9 m  Ft

– pénzmaradvány 295,1 m Ft

– közös hivatal működésére 69,7 m Ft

– közvilágítás 3,5 m Ft

– zöldterület gondozása  3,2 m Ft

– közutak fenntartása  2 m Ft

– egyéb kötelező önkormányzati feladat  4,9 m Ft

– egészségügyi célra átvett  9,3 m Ft

– óvoda működtetése 101,1 m Ft

– könyvtár  4 m Ft

– közfoglalkoztatás  3 m Ft

– bérintézkedések támogatása 16 m Ft

– magánszemélyek kommunális adója 3,5 m Ft

– iparűzési adó            69,9 m Ft

– telek értékesítés 45 m Ft

– áfa 15,5 m Ft

– vagyonkezelői (Pannon-Víztől átvett) 10,1 m Ft

– egyéb 1 m Ft

KIADÁS (kerekítve)

– Gyermekétkeztetés 33 m Ft

– Útépítés /önrész 11,9 m Ft

– Közutak fenntartása 180,1 m Ft

– Önkormányzat és önkormányzatati hivatal jogalk. Tev. 

     37.7 m Ft

– Szolidaritási hozzájárulás 10,3 m Ft

– Civil szervezetek támogatása 3,6 m Ft

– Óvoda és hivatal működtetése 162,5 m Ft

– Közfoglalkoztatás   3,8 m Ft

– Város és községgazdálkodás 35,8 m Ft

– Közvilágítás   4,5 m Ft

– Család és nővédelem   8,2 m Ft

– Háziorvosi alapellátás 1,1 m Ft

– Szociális kiadás   4,7 m Ft

– Átadott pénzeszköz 11,2 m Ft

– Konyhára jutó rezsiköltség  1,5 m Ft

– Sportcsarnok építése/önrész  50 m Ft

– Telekkialakítás 80,8 m Ft

– Óvoda tervezése   4,8 m Ft

– Rendezési terv készítés   4,7 m Ft 

– ÁFA 25,3 m Ft

A kiadások közé értendő – természetesen az óvoda építésére 

fordítandó 350 m Ft. A költségvetés pondos számait a község 

honlapján tekinthetik meg: www.enese.hu.

ÓVODÁT BŐVÍTÜNK – A költségvetés főösszege 1.028.572.000 Ft

FALUNAPI PROGRAM

Időpont: 2022. augusztus 20., szombat

11.00 Ökumenikus istentisztelet

12.00 Ebéd a focipályán

14.00 Virilisták köszöntése

14.30 A Borostyán Kórus fellépése

16.45 Színpadon a Ritmusa Zenekar

18.00 Neoton Party Band

19.00 Tombola

20.30 Kárpátia koncert

22.00 Bál

Délután ugrálóvár, játszóház, labdarúgó mérkőzés

Egyes programok még szervezés alatt!

2022. ÉVI TERVEK

– Rózsa utcai járda /páratlan oldal/ építése

– Tervek készíttetése

 – óvoda kiviteli terv

 – útterv

 – rendezési terv felülvizsgálata

– Enese története könyv kiadása

– Óvoda bővítése

– Sportcsarnok építésének megkezdése

 (nem önkormányzati beruházás)
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RENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA

KEDVES ENESEI LAKOSOK!

Örömmel tudatom Önökkel Isten kegyelméből, 

és Polgármester Úr engedélyével. 

2015-óta Enesén  Kultúrházban, ami egy csodá-

latos épület, lehetőségünk van KÁROLI GÁSPÁR 

fordításai BIBLIÁBÓL megismerni Isten szeretetét, 

jóságát.

Az összejöveteleken beszélgetünk, énekelge-

tünk, egy szóval jól érezzük magunkat. Erre sze-

retné a kedves lakosok fi gyelmét felhívni.

A Bibliakör időpontja: pénteki napokon 16 

órai kezdettel.

Szücsné Sipos Gertrúd 

– 06 30/315-1482

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS 2021

Az elmúlt évben 491.594 forint értékben kaptunk szolgáltatást a 

Kisalföldi Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszertől.

A következő folyóiratokat olvashatták a községi könyvtárban: 

Családi Lap, Csodakert, Kreatív Gyermek, Praktika, Sport Plusz, Ter-

mészetbúvár, Well & Fit. Előfi zették könyvtárunk számára az Arcanum 

Digitális Tudománytárat, így az érdeklődők hozzáférhetnek az ország 

legnagyobb digitális adatbázisához.

Két program valósult meg a tavalyi évben 100.000 forint összegért.

152.167 forint összegben kis értékű tárgyi eszközöket tudtunk be-

szerezni: hangosító berendezést, nyomtató patront.

Szoftver programkövetési díja: 29.690 Ft.

Az elmúlt időszakban jelentős jogszabályi változások léptek 

életbe a településrendezésben, amelyek megreformálták az 

eddig ismert rendszereket és módszereket. A jogszabály mó-

dosítások alapvető célja a településtervezés egyszerűsítése, 

az „egy település egy terv” elv megvalósítása. A tervtípusok 

átalakulása mellett módosultak az eljárások típusai és folya-

matai is.

Enese község közigazgatási területére vonatkozó település-

tervet (fejlesztési és rendezési terv, HÉSZ) felül kell vizsgálni 

és módosítani szükséges a településtervek tartalmáról, elké-

szítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes telepü-

lésrendezési sajátos jogkövetkezményekről szóló 419/2021. 

(VII.15.) Korm. rendelet alapján.

2022. július 1-től a jogszabályi előírások alapján az egyezte-

tés, az adatszolgáltatás, a véleményezés és a tervek közzététele 

is az Elektronikus Térségi Tervezési Támogató Rendszer (E-TÉR) 

digitális felületén történik.

A hatályos településrendezési tervek megtekinthetők az 

alábbi linken keresztül: https://or.njt.hu/onkormanyzati-

rendelet/113061, illetve az Önkormányzat Hivatalában.

A felülvizsgálatot végző településtervező vállalkozás:

TALENT-PLAN Kft. (9023 Győr, Richter János utca 11.)

Az Önkormányzat részéről illetékes személyek:

Mesterházy József polgármester 

06 20 433 6883 • polgarmester@enese.hu

Csapó-Molnár Violetta jegyző 

06 20 435 7895 • jegyzo@eneseph.t-online.hu

Fentiek alapján kérünk minden érintettet, hogy a tulajdoná-

ban lévő területekre vonatkozó előírásokat áttekinteni szíves-

kedjen és amennyiben a középtávú fejlesztési elképzeléseik 

megvalósítása ezen előírások alapján nem kivitelezhetők, úgy 

írásban küldjék meg Hivatalunkba az Önök területét érintő 

szükséges javítások, módosítások leírását.

Felhívjuk a fi gyelmet, hogy a megküldött fejlesztési el-

képzelések nem jelentik annak automatikus elfogadását. 

Az elképzeléseket az Önkormányzat és az illetékes hatósá-

gok megvitatják és annak elfogadásáról vagy elutasításáról 

döntenek.

Az előzetes tájékoztatási szakasz folyamán a lakosságnak 

is lehetőséget biztosítunk észrevételeinek megtételére. 

A helyi partnerségi egyeztetés célja ugyanakkor a lakos-

ság és a településrendezés egyéb résztvevőinek minél 

szélesebb körű bevonása és a nyilvánosság biztosítása. 

Az előzetes tájékoztatás lezárása után a véleményezési 

szakasz következik, ahol a felülvizsgálat tervdokumentá-

ciója véleményezhető lesz.        

A rendezési tervi eszközök módosítása hosszú és költ-

séges, államigazgatási szerveket is érintő eljárás, ezért 

kérjük, hogy körültekintően tegyék meg nyilatkozataikat. 

Fontos megemlíteni, hogy az észrevételek megvizsgálása, 

bedolgozása, valamint a kidolgozáshoz szükséges további 

egyeztetések az eljárás időigényét jelentősen befolyásol-

ják. Ezzel számolva az indítástól a jóváhagyásig eltelt idő 

kb. másfél év is lehet.

Csapó-Molnár Violetta, jegyző
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MEGY A GŐZÖS... – köszönet Tóth Sándor Frigyesnek!

Két éve jelent meg Tóth Sándor Frigyes könyve a Győr-Sopron-Ebenfurth vasútvonalról. 

A szerző rendelkezésünkre bocsátotta helytörténeti szempontból óriási értékkel bíró fotóit. KÖSZÖNET ÉRTE.

Enese állomás látképe 1968.04.20. 
(Finta Béla/Tóth Sándor Frigyes gyűjteménye)

Vasút-közút kereszteződés 1983
(Duics Pál/Tóth Sándor Frigyes gyűjteménye) 

Győr felől érkező vonatot fogadja a régi váltókezelői őrhelye előtt 

álló váltókezelő vasutas 1966.10. 

(Finta Béla/Tóth Sándor Frigyes gyűjteménye)

Győr felől érkező vonat fogadása Enese állomáson 1966.10. 
(Finta Béla/Tóth Sándor Frigyes gyűjteménye)

Enese 1976.05. 
(Finta Béla/Tóth Sándor Frigyes gyűjteménye) 

Enese 1976.05. 
(Finta Béla/Tóth Sándor Frigyes gyűjteménye) 

WWW.ENESE.HU
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HÍREK A NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉBŐL
Klubunk életéről a 2021-es évben csak rövidke hírekben 

tudósítottunk. A covid-járvány behatárolta, korlátozta a mi 

életünket is. Találkozásaink, programjaink egy része elmaradt 

ill. elhalasztódott. Ez mégsem jelentette azt, hogy a kapcso-

latot nem tartottuk egymással, csak ideiglenesen más formát 

kellett kitalálnunk.

Különösen a 2020-as év viselt meg bennünket:

– összesen négy klub-találkozót tudtunk tartani (febr.-márc., 

ill. szept.-okt. hónapban)

– márc. 8.-án még a Nőnapi bálon táncolhattunk, énekel-

hettünk győrsövényházi barátainkkal  együtt.

– 2020. novemberétől 2021. április végéig csak telefonon, 

interneten érdeklődhettünk egymás egészsége felől. 

A GENERÁCIÓNK c. újságot eljuttattuk előfi zetőinknek.             

Névnaposainkat Nagyné Zsuzsával és Szlovacsekné Verával 

a járvány tombolása alatt is szeretettel köszöntöttük   borral 

ill. egy szál virággal minden hónapban: csak nem a klubban, 

hanem a kapujukban, kellő távolságból küldve a puszikat!

2021-es programjaink májustól sűrűsödtek. Igyekeztünk 

pótolni az elmulasztottakat:

– Klubfoglalkozásainkat május 27.-től december 9.-ig meg 

tudtuk tartani (8 alkalom)

– Május 27.: Pannon-közgyűlés

– június 01.: A Pannon Egyesület szervezésében, Gyirmóton, 

az Aranyhal vendéglőnél covid utáni „nyitó” rendezvényen 

vettünk részt, amit szabad téren tartottak. Kórusunk bor-

dalokat énekelt, Szórádi Árpád húzta a talpalávalót.

– Júnisu 23.: Forró, kánikulai napon indultunk kirándulni. 

A nagy meleg miatt változtattunk a programon. Pl.:(Zárt 

tér helyett séta a Jeli Arborétumban, Balatoni hajókázás 

stb) Erről az eseményről a Hírmondó 2021. júliusi számban 

olvashattak.

– Június 24.-én mély részvéttel vettünk búcsút Tilda nénitől, 

elhunyt tagunktól

– Július 20.-án meglátogattuk udvarukban beteg társunkat, 

Füsi Bandit, további javulást kívánva. Rendszeresen érdek-

lődünk egymás egészségi állapota felől, meglátogatjuk a 

betegeket, így próbálunk segíteni a gyógyulásban.

– Augusztus 05.-én kórusunk Örökifj ak Művészeti Fesztiválján 

vett rész Győrújbaráton, megszerezve a jogot az országos 

Balatonfüredi  rendezvényre

– augusztus 09. Győr város által szervezett koncerten szó-

rakoztunk az ETO-stadionban

– augusztus 28-29-30.: Balatonfüreden, A NYOSZ által szerve-

zett Országos Dalos Találkozó  kórusokkal (Balatoni Rande-

vú). Nagy örömünkre kiemelt arany minősítést kaptunk.

– Szept. 25.-én tartottuk a kórus 25 éves jubileumi ünnep-

ségét 80 fő részvételével. Erről részletesen a Hírmondó 

2022. januári számában olvashattak!

– szeptember15.-én újra kirándultunk: Balassagyarmat – 

Palócmúzeum, Horpács –Mikszáth – kúria, Csesztve – Ma-

dách-emlékház, Mohora – Tolnay Klári-emlékház. Vacsorát 

Komáromban, önkiszolgáló étteremben fogyasztottunk.

– szeptember 27. Nyugdíjas Alkotók Kiállításának megnyi-

tója Győrben, a József Attila Művelődési Házban. Szép 

alkotásokban –köztük 7 enesei társunk művében – gyö-

nyörködhettünk.

– október 04. Pannon Egyesület szervezésében 10 fő vett 

rész sportnapon Győrben, a Püspökerdőn.

– november 25. Szintén  Pannonos szervezésben Katalin – 

bál Győrben, a Zöldfa vendéglőben. Részt vett 12 fő.

– december 04. Az újból elhatalmasodni kezdő járvány miatt 

kis félelemmel a szívünkben, de mégsem hagyhattuk ki a 

falu Mikulás –ünnepet: lelkes nyugdíjasaink a hagyomány 

szerint sütötték kicsinek – nagynak a sok-sok fi nom lán-

gost.

– december15.- én Munkácsy – kiállítás megtekintése tár-

latvezetéssel, Adventi séta a gyönyörűen feldíszített győri 

belvárosban.

– óév búcsúztató karácsonyi bálunkat zárt térben már nem 

mertük megtartani…

A programok szervezése, az azokon való részvétel mel-

lett jutott idő egy fényképalbum összeállítására is, amiben 

megörökítjük élményeinket az utókornak egészen a klub 

megalakulásátó kezdve. Ez nem kis idő, hiszen ebben az évben 

vagyunk 45 évesek ! Tudomásom szerint az egész megyében 

a mi csapatunk működik megszakítás nélkül, töretlenül ilyen 

hosszú idő óta! Nem véletlenül lett  Borostyán a nevünk: 

valóban újra és újra megfi atalodunk az újonnan belépők 

által! Továbbra is szeretettel várjuk a fi atal nyugdíjasokat 

közénk! Klub foglalkozás , megbeszélés minden hónap első 

csütörtökjén, 14 órakor van.

Köszönöm és továbbra is várom klubtársaim és az önkor-

mányzat aktivitását, segítő részvételét programjainkon! Mert 

egyedül nem megy…. Polgár Gyuláné
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AZ ENESEI POLGÁRŐR EGYESÜLET 
Az Enesei Polgárőr Egyesület folya-

matosan fejlődik, igyekszünk lépést 

tartani a társadalmi igényekkel, a klasz-

szikus polgárőri munka ( bűnmegelőzés, 

közrendvédelem, stb.) mellett rengeteg 

feladatot vállaltunk magunkra a helyiek 

teljes megelégedésére.

Elnökségem kezdete, 2016. óta fon-

tosnak tartom a hivatásos társszervekkel 

történő együttműködést.

Számtalan alkalommal nyújtottunk 

segítséget közúti baleseteknél, tűzese-

teknél a hivatásos katasztrófavédelmi 

állománynak, polgárőrként ha kell for-

galmat irányítunk, olajfoltot itatunk, 

úttestet tisztítunk baleseti törmeléktől, 

emberi maradványokat kutatunk vasúti 

töltésen, tarlótüzet oltunk kézi szerszá-

mokkal.

2021. októberében tisztújító köz-

gyűlést tartottunk, melyen újabb 5 

év bizalmat kaptam . Az alapszabály 

módosításával felvettük tevékenységi 

körünkbe a tűzoltást és műszaki men-

tést, valamint az egyesületen belül 

tűzoltó csoportot hoztunk létre 10 fő 

kezdő tagsággal. A tagok mindegyike 

rendelkezik tűzoltó alaptanfolyammal, 

tűzoltói szaktevékenységet végezhet-

nek, többen tűzoltásvezetői képesítés-

sel is. November- december hónapban 

több, megyénkben működő önkéntes 

egyesületet megkeresve rengeteg fel-

szerelést kaptunk támogatásként, így 

2022. januárra rendelkezésünkre állt 

minden, ami alapján a Katasztrófavé-

delemmel együttműködést tudunk 

kötni, rögtön II. kategóriában, így a 

területünkön történt káresetekről ér-

tesítést kapunk, és a hivatásos egysé-

gekkel együtt meg tudjuk kezdeni a 

beavatkozást. 

Vártuk a Magyar Falu Program 2022-

es pályázati kiírását, mivel szerettünk 

volna egy gyorsbeavatkozó gépjármű-

fecskendő beszerzésére 

pályázni. Mivel a polgár-

őr járőrautó beszerzésére 

2020-ban adtunk be sike-

res pályázatot, idén még 

nem pályázhatunk ismét 

jármű beszerzésre. Egy 

ilyen gépjármű beszer-

zése, amely legalább 6 fő 

képzett önkéntes tűzoltó, 

szakfelszerelések, oltóvíz 

szállítására is alkalmas, akár nehéz te-

repviszonyok között, meghaladja egye-

sületünk anyagi teherbírását. 

AZT HISZEM, A KATASZTRÓFAVÉDELEMNÉL 
IS RITKASÁGSZÁMBA MEGY A DOLOG:

Kihelyezett 40 órás tűzoltó alaptanfolyam indult március 19-én Enesén. 

A képzést a Csornai ÖTE szervezésével, a Megyei Katasztrófavédelem támogatá-

sával sikerült helyben megoldani, az oktatók mind tapasztalt hivatásos tűzoltók. 

Az általános iskola biztosítja a helyszínt.  

A résztvevők az 5 hétvégén át megtartott képzésen elsajátítják az alapvető el-

méleti és gyakorlati tudást, majd a sikeres vizsga után tűzoltó szaktevékenység 

végzésére lesznek jogosultak. 

Egyesületünk 13 tagja vesz részt a képzésen, akikhez 4 fő Rábapatonáról, 

2 fő Csornáról csatlakozott.

A képzésnek köszönhetően április végétől már 23 tagunk végezhet tűzoltó 

szaktevékenységet, a polgárőri munka mellett.

Találtunk egy környékbeli egyesületet, 

akik IFA gépjárműfecskendőjüket eladásra 

kínálták. A jármű árát 1.000.000 Ft + Áfa 

összegben határozták meg. Megtekintés 

és kipróbálás után úgy gondoltuk, ez a 

jármű- kedvező vételára mellett- évekre 

meg tudja oldani Enese és a környező 

települések tűzvé-

delmét. Ötletként 

merült fel, hogy 

helyi és környékbeli 

vállalkozókat, cége-

ket, ismerősöket 

keresünk meg, és 

kérjük támogassák 

célunkat, bármilyen 

összegű támogatás 

nagy segítség.

A csoda megtör-

tént!!! 5 nap alatt összejött támogatá-

sokból a kocsi vételára, így Csorba Erik 

tűzoltó csoportvezetővel Pannonhal-

mára mentünk, ahol Vas Gábortól Pan-

nonhalma polgármesterétől, és Szűcs 

Ferenctől Pannonhalma Öte elnökétől 

átvettük a tűzoltóautót.

Támogatóinknak ezúton is köszönöm 

a segítséget, nélkülük és a polgárőr csa-

pat nélkül nem sikerülhetett volna!

Mostantól a község közbiztonságán 

túl a tűzvédelem is biztosított, fogadják 

szeretettel a nagy piros autót! 

Rostás Gábor
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ÓVODÁNK HÍREI
A téli álomban pihenő természet csendjét idén is jó 

hangulatú farsangi mulatsággal törtük meg. A februári 

délelőttön, a színes jelmezbe bújt gyerekek Molnár Orsi 

előadóművésszel táncolhattak, énekelhettek közösen. 

A nap zárása pedig egy hatalmas fánk volt kicsiknek és 

nagyoknak egyaránt, amit a szülők támogatásával biz-

tosítottunk.

Közös programunk volt a téli hónapokban, hogy meg-

fi gyeltük és rendszeresen vendégül láttuk a környeze-

tünkben élő kismadarakat. Amellett, hogy a gyerekekben 

kialakul az állatokról való gondoskodás felelősségtudata, 

Zöld Óvoda programunkban házi rajzpályázatot szer-

veztünk, „Akkor szép az erdő, mikor zöld” címmel. A 

győrsövényházi és fehértói gyerekek bevonásával ösz-

szesen 27 alkotás érkezett mindhárom korosztályban. A 

beküldött munkákból, az új épület folyosóján az óvoda 

egy rögtönzött kiállítást rendezett, így a szülők és gyerekek 

együtt csodálhatták meg a szép rajzokat. A kis művészeket 

oklevéllel, mesekönyvvel és fából készült madársíppal 

jutalmaztuk meg.

A korlátozások megszűnésével sorra kapjuk a környező 

óvodákból a meghívásokat mesedramatizáló fesztivál-

ra, ének és versmondó versenyekre. Az óvónők gondos 

megfontolással választanak a gyerekek tehetségéhez, 

érdeklődéséhez, életkorukhoz mérten a rendezvények 

közül, és nagy odafi gyeléssel készítik fel őket. 

A nagycsoportosainknak – a hagyományokhoz híven – az 

iskolába hívogató Gergely járáson vettek részt a 4. osztályos 

gyerekek közreműködésével. A tanító nénivel való találko-

zás, ismerkedés egyre közelebb hozza a búcsú pillanatát, 

az óvodától való elválást. A ballagó gyerekek helyét pe-

dig az új óvodások töltik be. Itt hívnám fel a fi gyelmet az 

óvodai beíratás időpontjára: 2022. április 25-26. Részletes 

tájékoztató Enese község honlapján olvasható.

Tisztelettel kérem Önöket, ha módjukban áll, az idei évben 

is adójuk 1%-ával támogassák óvodánk alapítványát.

Közalapítvány az enesei óvodás gyermekekért

Alapítványunk adószáma: 18974469-1-08

Szíves támogatásukat előre is köszönjük!

Az óvoda területén a kivitelező a napokban elkezdi az 

óvodabővítési munkálatokat. Nagy izgalommal várjuk 

– felnőttek és gyerekek egyaránt – az új épületszárny 

elkészülését. 

A közelgő ünnepre való készülődés, lelkünk megújulását, 

és a természet újjászületésének örömét rejti. Kívánok min-

den kedves Olvasónak, az óvoda alkalmazotti közössége 

nevében Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Szűcs Lászlóné, intézményvezető

,,Léghajó színház” előadása

Március 15-i megemlékezés

igazi élményt nyújtott számukra a kis tollas barátok vissza- 

visszatérő látogatása. Ezúton is köszönjük Nagy Mártonnak, 

hogy segítségünkre volt a madáreleség pótlásában.

A korábbi évekhez hasonlóan ismét ellátogatott hozzánk 

a Léghajó színház! Zenés, interaktív előadásukban ezúttal 

a „Holló és a róka” meséje elevenedett meg, a gyerekek 

lelkes részvételével.

Március hónapban a középső -és nagycsoportos korú 

gyerekek körében úszásoktatást hirdettünk meg. A győri 

Aqua Sportközpontba szervezett programra 24 gyermek 

jelentkezett. A 10 alkalom, a szülők számára önköltséges, 

az utaztatást az önkormányzat, a gyerekek kíséretét pedig, 

váltott rendben, az óvoda dolgozói vállalták fel.

Március 15-ére kokárdát és zászlót készítettünk a gye-

rekekkel. Nemzeti ünnepünkön közös énekekkel, versek-

kel, koszorúval róttuk le tiszteletünket Hetvényi István 

emléktáblájánál. 
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ISKOLAI HÍREK
  Az ősz folyamán megkezdett or-

szágos Lázár Ervin Program kulturális 

rendezvénysorozat január, február és 

március hónapokban is folytatódott. 

Január végén a 8. osztályosok Budapes-

ten megtekintették a Nemzeti Múzeum 

tematikus kiállítását, majd a Budapesti 

Operettszínház Mágnás Miksa előadását 

nézték meg. Pár héttel később az első 

osztályosok következtek, akik Győrben 

a Vaskakas Bábszínház Vuk című előadá-

sát nézték meg. A negyedik osztályosok 

Koroncón a BonBon Matiné Állati ze-

nék című műsorát élvezhették, míg a 

harmadik osztályosok a Győri Nemzeti 

Színház Aranykulcsocska című darabját 

láthatták. 

Január 21-én megtörtént a félév zárá-

sa. A félévi értesítők elektronikus zárása 

után iskolánk 209 tanulója közül 25 diák 

örülhetett a kitűnő bizonyítványának, 

28-an pedig a jeles minősítésükre le-

hettek büszkék. Sajnos 11 tanulónak 

nem sikerült maradéktalanául teljesí-

tenie a félév követelményeit. Közülük 3 

fő bukott meg három, vagy annál több 

tantárgyból. Az iskola magatartási át-

laga 4,48, szorgalmi átlaga 4,14, míg a 

tanulmányi átlaga 4,33 lett. A félév zá-

rás mellett január vége a 8. osztályosok 

számára a felvételi jegyében telt. A 32 

tanuló végül a központi felvételin elért 

eredmény, az utóbbi években nyújtott 

teljesítménye, na és nem utolsó sorban 

a saját érdeklődése fi gyelembevételével 

hozta meg a továbbtanulással kapcso-

latos döntését.

Az elmúlt három hónapban iskolánk 

tanulói több versenyen is sikeresen sze-

repeltek. Az Eötvös Loránd Tudomány-

egyetem Savaria Egyetemi Központja 

által 7.-8. osztályosoknak szervezett 

Országos Történelmi Versenyen isko-

lánk négy tanulója: Farkas István Bar-

nabás, Hancz Marcell, Horváth Áron és 

Mesterházy Botond is bekerült a megyei 

döntőbe, itt szép eredménnyel szerepel-

tek, de sajnos az országos döntőbe nem 

jutottak tovább. Az AgriOne Kft. által 

meghirdetett rajzpályázaton az 1-4. osz-

tályos kategóriában Bognár Lia 2. osz-

tályos tanulónk alkotásával 2. helyezést 

ért el, Bányai Vivien 6. osztályos diákunk 

munkája az 5-8. osztályos kategóriában 

különdíjat érdemelt. A Magyar Feltalá-

lók, Tudósok és Felfedezők című Kárpát-

medencei kétfordulós online versenyen 

a Farkas István Barnabás, Horvát Áron, 

Lengyel Huba, Tószegi Beáta által alko-

tott csapatunk sajnos nem jutott tovább 

a verseny második, döntő fordulójába. A 

Mosonmagyaróvári Fekete István Általá-

nos iskola által szervezett Landeskunde 

című megyei német csapatversenyen 

7-8. osztályos kategóriában Hancz Mar-

cell, Hunyadi Orsolya és Mesterházy Bo-

tond által alkotott csapat 5. helyezést ért 

el. A Kovács Margit Megyei Matematikai 

Rejtvényfejtő Verseny megyei döntőjé-

be három diákunk jutott tovább. Nagy 

Máté 6. osztályos, Mesterházy Botond 

Farsang a 3. osztályban 8. osztályosok a Nemzeti Múzeum lépcsőin (Még a Nemzeti 

dalt is elszavalták)

Zöldségek kóstolása

7. osztályos, valamint Varga Kornélia 8. 

osztályos tanulók. Ezekben a hetekben 

zajlik a Simonyi Zsigmond Kárpát-me-

dencei Helyesírási Verseny, amelyen sok 

felső évfolyamos tanulónk méretteti 

meg tudását. Gratulálunk a diákoknak 

és a felkészítő pedagógusoknak az elért 

szép eredményekhez!

Gergelyjárás a Nyitott Kapuk napján



Enesei HÍRMONDÓ  2022. április

8. oldal

2019. KÖNYVSZALONRA

Érkezik a tömeg, alig lehet állni

Katéterrel nem illik könyvszalonba járni

Azt hogy nem lehetek ott nagyon sajnálom

Talán majd jövőre, magamnak azt kívánom

 A polcokon sorakoznak szebbnél szebb könyvek

Szememből sűrűn peregnek a könnyek

Köszönet illeti e szép könyvek szerzőit

Kik olvasásra bírták emberek ezreit

A szerzőknek szívből gratulálok

Jövőre még több látogatót kívánok

Kívánom hogy jövőre is sok szép könyv szülessen

Az olvasó megint egy kicsit hátradőlhessen.

Áldottak legyenek 

Azok az emberek

Kik elolvassák 

E kis verseket

Ezeket a vereseket

Egy amatőr írta

Azért ilyen rövidek

Mert kifogyott a tinta

Kovács Lajos

1978 ENIKŐ

Üdvözletem küldöm a kórházból

Talán már elmúlik egy rémálom

Ez a néhány hónap majd eltelik,

S megint horgászhatok reggeltől estélig

A reggeli sovány, az ebéd kevés

Vacsorára van jó hazai elég

A könyveidre légy büszke és vidám

Sz..d le azt aki mást kíván

Születésnapodon isten éltessen sokáig,

Kívánom hogy tenyerén hordozzon sokáig

  Nagyon sok szeretettel

 Apu

KOVÁCS LAJOS VERSEI
Egy-egy szomszédunkról, utcabelinkről több év elteltével 

derül ki,hogy művész vénája van. Zenél, verseket ír ... Kovács 

Lajos – mint mondani szokták volt – eddig az asztalfi óknak 

jegyezte gondolatait, érzéseit. Lajos állandó előadója az 

„Enese muzsikál” rendezvényünknek, a Hírmondóban most 

verseit olvashatjuk. Sikerült meggyőznöm, hogy írásait tegye 

közkinccsé.

Köszönöm – köszönjük!

Lánya – Enikő – már több verseskötettel büszkélkedhet. 

Volt kitől örökölni az alkotás iránti késztetést!

Február utolsó hetében tartottuk meg 

az iskolai farsangot. Az alsósok osztály-

szinten rendezték meg az álarcosbálokat, 

míg a felsősöknek az iskola aulájában tar-

tottunk tombolasorsolással egybekötött 

farsangi bált. Márciusban ünnepi műsor-

ral és koszorúzással emlékeztünk meg az 

1848-49-es forradalom és szabadságharc 

eseményeiről. Bekapcsolódtunk a Pénz7 

és a Happy Hét országos rendezvényeibe. 

A Happy héten a víz világnapja alkalmából 

a természetes vizeink és az ivóvíz fogyasz-

tásának pozitív élettani hatásaira hívtuk 

fel a fi gyelmet. A fenntartható fejlődés 

ismereteinek bővítése és az geszséges 

Nyitott Kapuk napja

életmódra nevelés keretében zöldség 

kóstoltatásra is sor került, valamint az 

iskolakertben is megkezdtük a tavaszi 

munkálatokat. Március elején feloldották 

a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos szi-

gorú intézkedéseket, így két év kihagyás 

után ismét hagyományos módon tud-

tuk megtartani az iskolai Nyitott Kapuk 

rendezvényét, valamint a nyílt napot is.

 Burján Imre
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ENESEI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE RENDELKEZZÜNK ADÓNK 1 %-ÁRÓL. (Rendelkező nyilatkozat az SZJA százalékáról 

az 1996. évi (CXXVI Tv. szerint)

A kedvezményezett neve: ENESE SPORT CLUB • A kedvezményezett adószáma: 18970812-1-08

A kedvezményezett neve: KÖZALAPÍTVÁNY AZ ENESEI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT • Adószáma: 18974469-1-08

A kedvezményezett neve: ENESEI HORGÁSZ EGYESÜLET • A kedvezményezett adószáma: 18536807-1-08

A kedvezményezett neve: ENESEI POLGÁRŐR EGYESÜLET • A kedvezményezett adószáma: 18974328-1-08

A kedvezményezett neve: ALAPÍTVÁNY AZ ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT• Adószáma: 19110712-1-08

A kedvezményezett neve: ENESEI FALUSZÉPÍTŐ ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET • Adószáma: 18986233-1-08

ISMÉT FELAJÁNLHATÓ AZ ADÓ 1%-A!

A Mikszáth-kúria előtt Horpácson

A Munkácsy-kiállítást néztük meg Sportnap nyugdíjasoknak Gyirmóton



MÁJUSI ÍZEK 

FŐZZÜNK ISMÉT EGYÜTT MÁJUS 1ÉN!

2022-ben újra főzni hívunk minden érdeklődőt. 

Időpont: május 1. vasárnap

Helyszín: enesei kézilabda pálya

Étel: szabadon választott

Nevezési határidő: április 28. csütörtök

A nevezők 10.000 forintos vásárlási utalványt kapnak.

A részleteket április 28. csütörtök 18 órakor beszéljük 

meg a polgármesteri hivatalban.

Enese Község Önkormányzata

MAJÁLIS

Időpont: 2022. május 1. vasárnap

Helyszín: focipálya

9.00 Virágvásár   

 Főzés kezdete   

 Májusfa állítás a focipályán a 

 Téti Fúvósok kíséretével

9.30 Horgászverseny gyerekeknek

10.30 Faültetés a játszótéren a 2021. évben született  

 gyerekek tiszteletére

11.00 Ugrálóvár és óriáscsúzda gyerekeknek

12.00 A tűzoltó autó felszentelése

 Ebéd

12.30 Színpadon a Geri-Betli Duó

13.00 Játszóház

14.00 Szent Imre Íjász Szakosztály bemutató

 Infi nty Dance Factory tánciskola fellépése

 Bolero Tánccsoport műsora

 Black Diamond jazz-balett táncegyütte

15.00 Utánpótlás labdarúgó kupa

MEGKEZDŐDIK A MUNKA
Talán a legmerészebb álmainkban sem gondoltuk, hogy az 

óvoda bővítése már 2022 tavaszán megkezdődhet!

A januári Hírmondóban még arról írtam, hogy a tervező 

január 31-ig adja le a kiviteli terveket. A tervek leadása után 

azonnal lefolytattuk a feltételes közbeszerzési eljárást, mely-

nek február közepére meglett az eredménye – a Kovács BAU 

Építőipari és Szolgáltató Kft. építheti fel a mintegy 300 m2 

épületrészt. A vállalási határidő 1 év, tehát legkésőbb 2023. 

március 16-ig átadásra kerül az új óvoda-rész. A korábbi 

teljesítés lehetséges! A munkaterület átadása: március 22. 

Tehát: mikor a Hírmondót olvassák, a „megkezdődik a munka” 

már múlt idő…

A projektre bruttó 349.071.968 forintot nyertünk. 

Az építési költség: 327.481.968 Ft.

A tervezés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés és projekt-

menedzsment költsége 21.590.000 Ft.

Az Államkincstár a nevezett összeget átutalta az önkor-

mányzat számlájára. Mesterházy József


