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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
mindkét fordulójában a szavazás napján lakcímétől távol

kíván szavazni, a lakcíme szerint illetékes helyi választási

iroda vezetőjétől   személyesen vagy meghatalmazott úján

igazolást kérhet az első fordulót megelőzően, legkésőbb

a szavazást megelőző második napon 16. óráig. (április

9. – péntek – 16 óráig).

A képviselőtestület 2010. február 25-i ülésén megválasztotta

a választási szerveket. Két szavazatszámláló bizottság két

szavazókörben várja a választópolgárokat reggel 6 órától

este 19 óráig. A választópolgároknak a szavazás megkezdé-

se előtt személyazonosságát igazolni kell az alábbi érvényes

igazolványok valamelyikével:

• lakcím igazolására is alkalmas, érvényes személyazo-

nosító igazolvánnyal,

• lakcím igazolvánnyal és 

a.) személyazonosító igazolvánnyal,

b.) útlevéllel,

c.) 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedéllyel.

Jogszabályi előírások vannak tehát arra vonatkozóan,

hogy igazolni kell a személyazonosságot. Emiatt kérjük:

hozzák magukkal az említett igazolványok valamelyikét,

jóllehet a szavazatszámláló bizottság tagjai ismerik az enesei

szavazókat.

A szavazatszámláló bizottság tagjai felkészülten várják 

a választópolgárokat, éljenek választójogukkal, jöjjenek el

szavazni.  Kiss Lászlóné, körjegyző

Országgyűlési képviselőink választásának időpontja: első 

forduló  2010. április 11 második forduló  2010. április 25.

A választójog a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel 

rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt megilleti. 

A választójogot személyesen lehet gyakorolni.

Az országgyűlés 386 képviselőből áll, őket vegyes válasz-

tási rendszerben választjuk meg.

• egyéni választókerületi rendszer: 176 egyéni választóke-

rületre oszlik, ahol személyekre lehet szavazni, a szavazatok 

többségét elnyerő jelölt lesz a képviselő

• listás rendszerek: 20 területi választókerület, amely a 19 

megye és a főváros területét fedi le. Itt listára szavazunk, a 

listákról 152  mandátumot osztanak ki.

• országos kompenzációs lista: erről a listáról minimum 

58 mandátum kerül kiosztásra

Második fordulót kell tartani az egyéni választókerületben:

• ha a szavazáson részt vett választópolgárok száma nem 

haladta meg a választójogosultak számának 50 %-át,

• ha az érvényes választási fordulóban egyik jelölt sem 

szerezte meg az érvényes szavazatok több mint felét.

A második fordulóban képviselő az a jelölt lesz, aki a 

legtöbb érvényes szavazatot kapta, feltéve, ha szavazáson 

a választópolgárok több mint egynegyede szavazott. Az a 

választópolgár, aki a választás első vagy második, vagy 

09.00 Falunapi Kupa
11.00  Ökumenikus istentisztelet
  a katolikus templomban
12.00  Ebéd a pályán
13.00   Ugrálóvár
  Játszóház
  Jazzbalett
16.30  Operett slágerek Nagy Balázs előadásában

A FALUNAP TERVEZETT PROGRAMJA
17.30  Solymos Tóni a színpadon
19.00 Tombola
19.30 ET és the Band
20.30 Főnix együttes
21.30 Vikidál Gyula
22.30 Tűzijáték
22.45 Bál Tóth Ferenccel
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A kormány a 2010. évi költségvetés előkészítésénél közölte: 

120 milliárd forintos elvonást készít elő az önkormányzati 

szektorban. Ebből minden helyhatóság „kivette a részét”, 

községünket 12 millió forintos elvonás sújtotta. Még 2009-

ben született döntés arról, hogy a fehértói alsósok az enesei 

iskolába járnak szeptembertől, a fehértói óvoda pedig az 

eneseinek tagóvodája lett. Mindez többlet normatívát je-

lentene természetesen . De az elvonások miatt a 2010. évi 

normatíva még így sem éri el a tavalyit /2009: 131 m ft állami 

támogatás, 2010: 128 m. Ft/

Enese község képviselő testülete 2010. február 25-én 

fogadta el a község költségvetését. A február 18-i közmeg-

hallgatáson a polgármester ismertette a koncepciót.

A költségvetés készítésekor elsődleges szempont volt a 

működőképesség biztosítása ill. a hitelek visszafi zetése. A 

költségvetés bevételi és kiadási főösszege 306 millió forint. A 

normatíva fedezi a béreket és a járulékokat, saját bevételből 

kell viszont fedezni olyan kiadásokat mint a közüzemi díjak 

/víz, villany, gáz/ -éves szinten 12 m forint kiadással, a kony-

ha rezsiköltségét 6-7 millió forint. Szintén saját bevételből: 

rendezvényeink megtartását, községi területek rendben 

tartását, civil szervezeteink támogatását. A fejlesztésekhez 

való önrészt szintén saját bevételeinkből kell biztosítani.

Az elmúlt években meghoztuk a szükséges szerkezeti 

döntéseket: bővítettük védőnői körzetünket /Fehértó és 

Bezi csatlakozásával/ körjegyzőséget alakítottunk /Enese, 

Fehértó, Kisbabot és Rábaszentmihály részvételével/ óvo-

• Legnagyobb feladat

2010. évre: az új óvodaszárny

(kb. 250 m2) megépítése a

konyha mögött. Tervezett át-

adás 2010. június. Várható

bekerülési költség 40 millió

forint. Pályázaton elnyert: 19,5

millió forint.

• Iskola előtti parkoló és Eu-

rópa tér építése az év folya-

mán. A beruházás tervezett

összértéke 10,5 millió forint,

120 MILLIÁRD FORINTOS ELVONÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKTÓL 
ENESÉT 12 MILLIÓ FORINTTAL ÉRINTI

dai társulást hoztunk létre /Fehértó és Rábaszentmihály/,

bővítettük az iskolai társulást /Fehértó, Rábaszentmihály,

Kisbabot/ az iskolai konyhát bérüzemelésbe adtuk.

A 2010. évi költségvetés bevételi oldalán a következő
főbb bevételi címek szerepelnek.

• állami támogatás 128 m Ft

• kistérségi közoktatási normatíva 14 m Ft

• társközségektől körjegyzőségre átvett 9 m Ft

• saját bevétel 45 m Ft

(kommunális adó, gépjárműadó, iparűzési adó)

• egyéb 110 m Ft

(ezek a bevételi oldalon átfutó tételek)

A saját bevételek száz százalékos teljesülése kérdéses,

sajnos nem mindenki fi zeti be a kivetett adót. Az adóügyi

előadónk a szükséges intézkedéseket megteszi, ennek 

ellenére 2009-ig több millió forintos kintlévőségünk van.

Intézményeink tervezett kiadása
• iskola    68 m Ft

• óvoda    36 m Ft

• körjegyőség     29 m Ft

• egyéb             172 m Ft

(útfelújítás, óvodaépítés, segélyek támogatások, konyha re-

zsije, város és községgazdálkodás, hitelek visszafi zetése stb.)

A község részletes költségvetése olvasható honlapunkon

az önkormányzat/költségvetési dokumentumok helyen.

Mesterházy József, polgármester

TERVEK, ELKÉPZELÉSEK 2010. ÉVRE
ebből 8,4 millió pályázati pénz, 

önrész 2,1 millió forint.

• Hagyományok Napja 2010. 

június 26, a pályázatot már 

beadtuk a Leader programra.  

A rendezvény bekerülési 

költsége 1,5 millió forint, ön-

rész 300.000  Ft.

• Hagyományos rendez-

vényeinket –Tavaszköszöntő, 

Majális Virágmajális, Falunap 

stb. szeretnénk megrendezni 

ebben az évben is. Remé-

nyeink szerint a Tósziget 

Fesztivál szintén megren-

dezésre kerül.

• Jelentős helyet foglal el 

2010. évi terveink között a fa-

lukép javítása, virágosítás, 

zöld területek rendszeres 

fűnyírása, szemétszedés.

Mindezeket a Faluszépítő 

és Hagyományőrző Egyesü-

let koordinálja, munkájukhoz 

minden lehetséges segítsé-

get biztosítunk.

• Több hazai pályázati le-

hetőség nem áll rendelkezés-

re 2010-ben (Céde, Teki, Teut),

a kiírt pályázatokból a község

számára hasznosnak ítélt le-

hetőségeket kihasználni.

• Adventi programok ösz-

szefogása: karácsonyi műsor,

népfőiskolai előadás, adventi

koncert, játszóház stb.



Enesei HÍRMONDÓ 2010. április

3. oldal

Rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezményben 43 gyermek részesült

(2008-ban 23)

Rendkívüli gyermekvédelmi támoga-

tásban 28 gyermek részesült 619.000,-

Ft összegben.

Ápolási díjat 2 fő kap (1 elutasított

kérelem volt)

Lakásfenntartási támogatást21 kérel-

mező kapott, ebből 13 normatív alapú és

8 méltányossági támogatás volt 462.000

Ft összegben (4 elutasítás volt)

Közgyógyellátási igazolvánnyal tá-

mogatottak 41 fő.

Átmeneti segélyt 66-an kaptak 

789.000  Ft összegben.

10 fő kapott kamatmentes kölcsönt,

ezzel segítettünk, hogy ne kapcsolják 

ki a villanyt, vagy a gázt.

Temetési segélyt 11 fő kért és kapott

220.000 Ft értékben.

2009-ben összegezve mindenféle

12.00 Nagyanyáink ételei – főzés megkezdése

13.00–14.00 Bakay Kornél előadása

14.00–15.00 Petraskó Tamás előadása

15.00 1. fellépő enesei Derőce
 Bemutatkozik a Pannonhalmi borvidék
 Főzőverseny eredményhirdetése

15.30 Dudazenekar a színpadon

17.30–18.30 2. féllépő győrújbaráti Csobolyó

18.30–19.00 Tárogató Balogh József műsora

19.00–20.00 3. fellépő csornai Pántlika

20.00–21.30 Színpadon a Muzsikás együttes 
 Táncház

A NAP FOLYAMÁN NÉPI KÉZMŰVES MESTERSÉGEK 
BEMUTATÁSA, AGYAGOZÁS

Február 18. csütörtök 18 óra
Közmeghallgatás

Március 12. péntek 18 óra
Emlékezés az 1848/49.
évi forradalomra 
és szabadságharcra

Április 1. csütörtök
Az iskola jubileumi műsora

Május 1. szombat
Majális és Virágmajális

Május 23-24. vasárnap-hétfő
Pünkösdi búcsú

Május 30. vasárnap
Hősök Napja

Június 26. szombat
II. Hagyományok Napja

Július 17. szombat
Tósziget Fesztivál

2009-ES ÉV SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSAI
jogcímen 2.485.000 Ft-ot fi zetett ki az

Önkormányzat a rászorulóknak.

Sajnos évről évre egyre több a kérelem

és nehéz helyzetben vannak a Szociális

Bizottság tagjai. Szeretnénk mindenkin

segíteni, aki arra igazán rászorul, de egyre

kevesebb az összeg, amit erre a célra lehet

fordítani. A segélykérők között változó a

családok anyagi helyzete. Vannak csalá-

dok, akik szerény körülmények között él-

nek és azt a kevés kis jövedelmet próbál-

ják meg beosztani. Amikor már végképp

nem tudnak helyzetükön segíteni, akkor

fordulnak segítségért. Bevallom, bosszan-

tó felháborító, mikor olyanok kérelmével

találkozunk, akik rendszeres vendégei

a vendéglátó egységeknek, de tüzelőt,

élelmiszert venni nem tudnak, a gyerekek 

iskolai óvodai befi zetéseit sem tudják 

rendezni. Az ember szíve szerint nemet

mondana, de a gyerekre való tekintettel

segélyt javasol. Az utóbbi időszakban

A négy főből álló Szociális Bizottsághoz különböző kérelmekkel fordul a falu lakossága. 
A beadott kérelmek alapján néhány statisztikai kimutatás a 2009-es évről.

többször kértük a Gyermekjóléti Szolgálat

vezetőinek a segítségét, akik megvették 

az élelmiszert, vagy fi zették a gyermekek 

utáni befi zetéseket iskolában óvodában.

Egyre többen vannak azok, akik nagyobb

összegű 80.000-100.000 Ft összegben

szeretnének kamatmentes kölcsönt,

sajnálatos módon ezeket is el kell hogy

utasítsuk. A segélyek megállapításánál

nézzük a családok anyagi helyzetét, az

egy főre eső havi jövedelmet, és milyen

gyakorisággal fordul segítségért. A mun-

ka, amit vállaltunk nem hálás feladat.

Elmarasztalás ér minket azoktól, akik nem

helyeslik a segélyezéseket, haragszanak 

azok, akiket elutasítunk és nem kapnak 

segélyt. Próbálok optimista lenni: min-

denkinek a lehető legjobbat kívánni, hogy

legyen munkája, fi zetése, biztos jövedel-

me, amiből a családját eltartja és minél

kevesebben forduljanak segélyért.

Szabóné Horváth Judit

Augusztus
Enesei Zenei Nyár

Augusztus 20. péntek
Falunap

Október 22. péntek 18 óra
Emlékezés az 1956. évi forra-
dalomra és szabadságharcra

November 13. szombat
Idősek napi megemlékezés

December
Adventi programok (teaház,
Mikulás-várás, népfőiskolai
előadás, karácsonyi műsor)

NÉPFŐISKOLAI ELŐADÁSOK,
2010 TAVASZ
Gáti Kálmán: A tokaji borvidék
Sz. Bíró András: Orosz
nagyhatalom napjainkban

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2010. II. HAGYOMÁNYOK NAPJA
–2010. JÚNIUS 26. ENESE  
(TERVEZETT PROGRAM)
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Nagy Ildikó: Az általános iskola után

a Révai Miklós Gimnázium tanulójaként

folytattam tanulmányaimat. Humán-né-

met tagozatos lettem. Az itt eltöltött idő

volt életem eddigi legmeghatározóbb

időszaka, és ekkor határoztam el, hogy

a jogi pálya felé veszem az irányt. Úgy

gondoltam, nagyon sok lehetőség van

ebben a szakmában, ugyanakkor izgal-

mas és persze nem tagadom, kihívássá

is vált számomra. Így 2007-ben felvételiz-

tem a győri Széchenyi Egyetem Állam- és

Jogtudományi kar jogász szakára, ahova

felvételt nyertem. Ugyanúgy, mint a gimná-

ziumi tanulmányaim megkezdése előtt, fel

voltam készülve a legrosszabbra. Tartottam

a szóbeszédtől, hogy a jog tanulása meny-

nyire száraz, mennyire nehéz és egyáltalán

nem élvezhető. Szerencsére, nem váltak 

be a félelmeim. Azóta is összességében

elmondhatom, hogy szívesen tanulom a

jogot. A távolabbi terveimről talán csak 

annyit, hogy céljaim mindig voltak, és van-

nak, hiszen ez visz előre, de hogy ebből mi

valósul meg, az még a jövő zenéje.

Nemes Annamária: Gimnáziumi tanul-

mányaimat a Kazinczy Ferenc Gimnázium

angol tagozatán végeztem el, ami nagyon

jó alap volt, hiszen remek tanárok vettek 

körül minket. Történelem és magyar tu-

dásomat fakultációs órákon bővítettem

ki, ami nagy segítség volt az érettségihez.

Angol és német nyelvből szereztem kö-

zépfokú nyelvvizsgát. Az iskola rengeteg

szakkört biztosított, ezek közül az ének-

karban vettem részt, valamint egy évig

latint is tanultam. Érettségi után a veszp-

rémi Pannon Egyetem szabad bölcsész

szakának fi lmes szakiárányára szerettem

volna menni, azonban csak később derült

ki, hogy ez nem indul, így az etika szak-

irányt választottam. Egy felejthetetlen évet

töltöttem Veszprémben, de nem akartam

ÉLETUTAK A HETVÉNYI DÍJ UTÁN  

Harmadik részéhez érkezett sorozatunk, amiben azon volt enesei diákokat mutatjuk be, 
akik Hetvényi díjat kaptak, mert nyolc éven keresztül kitűnő tanulók voltak. Hogy ez 

mennyire nem könnyű, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 2000-től három éven keresztül 
senkinek sem sikerült ezt a teljesítményt nyújtani. 2003-ban azonban négy tanulónak is si-
került: most az ő beszámolóik következnek.

a diplomás munkanélküliek körét bővíteni

egy bölcsész diplomával, ráadásul olyan

szakirányon, amit kényszerből választot-

tam. Veszprém után a csornai Hunyadi

János Gimnázium ötödévére jelenkeztem

pedagógia-pszichológia szakra. Ez egy

OKJ-s képzés, pedagógiai asszisztens

végzettséget ad. A sikeres gyakorlati és el-

méleti vizsgát követően szeptembertől az

ELTE Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai ka-

rán tanulok. Nemrégiben zajlott le a szak-

irány-választás, én pszichopedagógiára

jelentkeztem. Úgy néz ki, hogy ez a végle-

ges felállás, és végre felhagyok a diákiga-

zolvány-gyűjtő hobbymmal, hiszen mind

a szakot, mind Budapestet, a pesti életet

is nagyon szeretem.

Szeli Kata: Az általános iskola befeje-

zése után a győri Kazinczy Ferenc Gim-

názium német tagozatára jelentkeztem,

ahol kiemelkedően jó nyelvoktatást kap-

tunk, aminek köszönhetően középiskolai

éveim alatt egy német felsőfokú és egy

angol középfokú nyelvvizsgát szereztem.

Emellett matematika fakultációt választot-

tam, aminek később a felsőoktatásban

nagy hasznát vettem. Érettségi után a

veszprémi Pannon Egyetem pénzügy és

számvitel szakára nyertem felvételt, ahol

jelenleg utolsó éves hallgató vagyok.Az el-

következendő hónapokban kezdem meg

szakdolgozatom megírását, valamint a

nyár folyamán fogom teljesíteni a szakmai

gyakorlatomat egy könyvelő irodában.

Varga Csilla: Felüdülés megírnom ezt

az összefoglalót, mert tegnap fejeztem be

a téli vizsgaidőszakot, végre nem a vizs-

gákra tanulok és  házi dolgozatot írok. Na-

gyon boldog voltam, amikor megkaptam

a Hetvényi díjat, hiszen életemben először

kaptam komolyabb kitüntetést, nagy öröm

volt látni, hogy a családom mennyire büsz-

ke rám, és ami szintén fontos: soha nem

volt még olyan sok a „zsebpénzem”! Az

általános iskola után a Kazinczy Ferenc

Gimnáziumba nyertem felvételt. Mai napig

kellemes emlékek fűznek a középiskolá-

hoz, mindig szeretettel gondolok vissza az

ott töltött évekre. Bátran merem ajánlani

fi atalabbaknak, hiszen a legembersége-

sebb és diákközpontúbb iskolák egyike,

nagyon aranyos osztályfőnököt kaptunk 

és szerencsére az osztáyközösségünk is

nagyon összetartó volt. Természetesen a

követelmények is magasak, színvonalas

a nyelvoktatás, így már a középiskolai

éveim alatt megszereztem a felsőfokú

német és a középfokú angol nyelvvizsgát.

Két érettségi tétel tanulása között elha-

tároztuk Évike barátnőmmel, hogy írunk 

Rab Janinak, hozza vissza a néptáncos

életet a faluba. Azt hiszem az eredmény-

ről nem  kell beszámolnom, mert biztos

vagyok benne, hogy aki ezt olvassa, az

vagy a 4 csoport egyikének, vagy a lelkes

közönségnek a tagja. Jelenleg az Eötvös

Loránd Tudományegyetem harmadéves

hallgatója vagyok német szakon, nemrég

kezdtem el írni a diplomamunkámat. A 

tavalyi évben nyári gyakorlatot végeztem

a Megyei Önkormányzat Nemzetközi

Osztályán, de a  faluban kikapcsolodó

müncheni zenészek is nagy segítséget

nyújtottak abban, hogy a nyári szünetben

is gyakorolhassam a  a német nyelvet.

Szabadidőmben kis lurkókkal vetettük 

bele magunkat a idegen nyelv rejtelmeibe.

Rengeteket mesélnek az iskolai élménye-

ikről, a tanító nénikről, s olyankor mindig

eszembe jutnak az iskolában töltött évek,

a német színdarabok, farsangok, biciklis

táborok, melyekre mindig szeretettel fogok 

visszagondolni.

Következő számunkban folytatjuk.

Szabó Gáborné



Enesei HÍRMONDÓ 2010. április

5. oldal

CS. VARGA ISTVÁN
Kedves Eneseiek! Harsányi Lajos

azt írta erről a tájról, hogy „Egy nagy

himnusz az egész Fertő tája” Való

igaz tündérvilág a Rábaköz és Pan-

nónia is… Mécs László is kötődik 

ehhez a tájhoz, Pannonhalma Csorna

révén is.

A Deo gratias jegyében köszönet a

házigazdáknak a meghívásért.

Adventi karácsonyt váró szeretettel

Cs. Varga István, bencés öregdiák

FUTÓ PÉTER
Nagyon köszönöm a szívélyes meg-

hívást és fogadtatást. Külön öröm

volt számomra, hogy részt vehet-

tem a szülőfalumban megszervezett

népfőiskolán.

HOLLÓKŐI JÓZSEF
Nagy tisztelettel fogadtam a meg-

hívást, a kóstolás során megállapí-

tottam, hogy igazi borkedvelők közé

érkeztem. Köszönöm az észrevétele-

ket. Köszönöm az elismerő szavakat.

Kulturált borfogyasztók körében tart-

hattam az előadást. Külön köszönettel

tartozom a szervezőknek a borkós-

toláshoz biztosított almát, sajtot. Úgy

éreztem magam mintha nemzetközi

borverseny borbírálatán vennék részt.

Úgy érzem, sikerült Tokaj-Hegyalját

GÁTI KÁLMÁN
Rendkívül nagy öröm volt számomra,

hogy megtiszteltek meghívásukkal. A 

nagyon lelkes hozzáértő enesei bor-

barátok elfeledtették velem, hogy csak 

amatőr borász vagyok, igazi profi nak 

éreztem magam. Igazi öröm volt itt

lenni, legközelebb is szívesen talál-

kozok Önökkel, akár itt, akár Tokaj-

Hegyalján.

KARAKAS ZOLTÁN
Örömmel jöttem, öröm volt az ér-

deklődőknek a dudáról, a pásztor-

hagyományokról beszélni.

Öröm volt dudálni… és ez a sok 

öröm bizonyára annak tudható be,

hogy közösen örömmel várjuk a ka-

rácsonyt! Áldott, békés és boldog

Karácsonyt Enesének!

Köszönöm, hogy itt lehettem.

10 ÉVES A NÉPFŐISKOLA

a borokon keresztül szinte tökélete-

sen megismertetni. Kívánok sok sikert

a szervezőknek magánéletükben és

munkahelyükön egyaránt. 

TORNAI TAMÁS, a Tornai Pincészet tulajdonosa

Nagyon köszönöm a meleg fogadtatást, a kitűnő hangulatot, őszinte érdeklő-

dést. Gratulálok a település kezdeményezéséhez a sugárzó tartalmas, gazdag

közösségi élethez.

A legnagyobb tisztelettel:

Tornai Tamás
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Büszke vagyok arra, hogy az időközi

országgyűlési választások sikerével

mi, eneseiek, csornaiak és a környező

településeken élők raktuk le az új jövőnk 

alapkövét. Büszkék lehetünk mindany-

nyian, mert bebizonyosodott, hogy az itt

élők felelősen gondolkodnak a jövőjük-

ről. Tudjuk, hogy ha rosszul alakulnak 

a dolgaink, akkor a mi kezükben van

a lehetőség, hogy változtassunk. 2009.

november 22-én az itt élők úgy döntöt-

tek: elég volt a reményvesztettségből,

elég volt a szocialisták korrupciós bot-

rányaiból, a vidék ellehetetlenítéséből.

Új jövőt alapítottunk mi: eneseiek és

csornaiak együtt!

Márpedig a jövő nem magától alakul

valamilyenné, hanem olyanná lesz, ami-

lyenné mi tesszük. Most ismét választás

előtt állunk. Ami azt jelenti, hogy mi,

akik itt élünk, április 11-én ismét jövő-

alapítók, vagy még inkább: jövőépítők 

lehetünk.

Elérkezik az idő, hogy végleg búcsút

mondjunk a reménytelenség korszaká-

nak. Annyi mindent elrontottak az elmúlt

nyolc évben, hogy lesz dolgunk bőven!

Nem pusztán országgyűlési képviselő-

ket fogunk választani, hanem az elmúlt

nyolc év szocialista kormányzati tehe-

tetlensége helyett választunk egy re-

ménytelibb jövőt. Ezzel fog elkezdődni

az igazi változás. Változás az emberek,

a családok, a települések és az ország

életében.

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!

Hiszen minden embernek, minden

közösségnek, minden településnek 

vannak olyan értékei és fontos tapasz-

talatai, amilyenekkel mások nem ren-

delkeznek, így Enesének is. Ezek az

értékek és tapasztalatok mindannyiunk 

hasznára válhatnak. Miért ne hoznánk 

felszínre őket? És miért ne építhetnénk 

épp rájuk a jövőnket?

Miért kellene újra a reménytelenséget,

a sikertelenséget választanunk? Miért

ne akarnánk ehelyett a családok létbiz-

tonságát, stabil munkahelyeket. Miért

ne szeretnénk járható utakat, járdákat?

Miért ne választanánk a térséget sújtó

„utazó” bűnözés helyett a közbiztonsá-

got? Miért ne tennénk le voksunkat a biz-

tonságos egészségügyi ellátás, a stabil

működésű kórházaink mellett? Ahhoz,

hogy jövőnk mindannyiunk közös jövője

lehessen, három dologra van szükség:

érdeklődésre, akaratra és összefogás-

ra. Érdeklődésre, hogy építeni tudjunk 

egymás tapasztalataira, és örülni eddig

feltáratlan kincseinknek. Akaratra, hogy

legyen erőnk a saját lábunkra állni, és

valóra tudjuk váltani régóta dédelgetett

álmainkat. És összefogásra, hogy közös

céljainkért egyesíteni tudjuk erőinket.

A jövő útján minden egyes telepü-

lés egyaránt fontos számomra. Min-

den ember tapasztalata, véleménye

fontos, aki részt akar venni a jövőnk 

újraépítésében. Nekünk, itt élőknek az

időközi országgyűlési választás azt

is bebizonyította, hogy akár egyetlen

szavazaton is múlhat, hogy a siker

döntő legyen. Márpedig a mai magyar

politikai élet egyetlen kormányzóképes

ereje a Fidesz és a Kereszténydemok-

rata Néppárt szövetsége. A következő

kormánynak pedig a közös, nemzeti

ügyek kormányának kell lennie. Nincs

elvesztegetni való időnk.

Ezért üzenem mindenkinek, aki hisz

saját értékeiben és tapasztalataiban,

mindenkinek, akiben él a remény, hogy

lehet jobban, lehet másképp intézni az

ország ügyeit, mindenkinek, aki kész a

párbeszédre és az együttműködésre:

legyünk együtt közös jövőnk felépítői!

Gyopáros Alpár
képviselőjelölt, FIDESZ-KDNP

AZ ÖNKORMÁNYZAT
HITELÁLLOMÁNYA 
2009. december 31-én

OTP telek 2,1 m Ft
Óvoda felújítás 4,1 m Ft
Útfelújítás 20,6 m Ftj ,

36,8 m Ft

A „Főzzön Játszóteret” programban,

azaz a Delikát vonalkód gyűjtő akció-

ban jelenleg ENESE az ELSŐ helyen

áll. Bizonyára mindenki jól tudja ,hogy

egy 5 millió forintos játszóteret szeret-

nénk nyerni.

Már az áprilisi véletlenszerű sorso-

láson is óriási eséllyel indulunk. Ha

itt nem húzzák ki a nevünket, akkor

ENESE VEZET A VERSENYBEN!
folytatjuk még nagyobb erővel, és au-

gusztusban a legtöbb vonalkódot ösz-

szegyűjtött falu leszünk. Az már biztos

nyereményt jelent! 

Mindenki eddigi önzetlen segítségét

köszönöm és várom a továbbiakban

is! A gyerekek biztosan szeretnék, hogy

nyerjünk! Kérdezzék csak meg őket!

Némethné Kránicz Anikó
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31 éves vagyok, nős, két kislány

édesapja. Minden szál Eneséhez és

környékéhez köt. Itt élnek a szüle-

im, és a családommal itt élek én is.

Édesanyám óvónő, édesapám szál-

lítmányozással foglalkozik. Középis-

kolai tanulmányaimat a fertődi kerté-

szeti technikumban végeztem, majd

a Szarvasi Mezőgazdasági Főiskolán

szereztem növénytermesztő mérnöki

diplomát. Egy évig Bábolnán az IKR

Zrt.-nél, szántóföldi növénytermesztő

mérnök gyakornokként, majd 18 hóna-

pot egy németországi dísznövényker-

tészetben dolgoztam. Hat évvel ezelőtt

társammal megalapítottuk faiskolánkat

Bezi-pihenőpusztán, amivel jelenleg is

foglalkozom.

2004 óta vagyok az MDF tagja. Úgy

érzem, hogy a magyar demokrácia vál-

ságban van. Azonban, még ha indula-

taink úgy is kívánják, nem az egymásra

mutogatás fog eredményre vezetni. Pon-

tosan ellenkezőleg, ez a politikai maga-

tartás vezetett oda, ahol most tartunk.

Jelenleg az MDF szervezeti ereje és

támogatottsága csekély. Pártomat, mint

ahogy sokan a médiákban láthatták és

olvashatták, folyamatosan rombolták,

belülről és kívülről egyaránt. A történtek 

ellenére úgy gondolom, hogy a küzde-

lem, bár súlyos veszteségek árán, de

sikeres volt. Dr. Bokros Lajos az MDF

miniszterelnök jelöltje, egy kiváló, nem-

zetközileg elismert szakember. Van egy

közmondásunk, ami így hangzik: senki

sem lehet próféta a saját hazájában.

Nagyon bízom abban, hogy ez a köz-

mondás nem lesz igaz dr. Bokros Lajos

személyére, és a választópolgárok meg

fogják adni a lehetőséget miniszterel-

nök-jelöltünknek és az MDF-nek, hogy

bizonyíthassák szakavatottságukat.

Olyan hatékony, versenyképes pi-

acgazdaság felépítése a célunk, ahol

a vállalkozás és az alkotóképesség

szabadon kibontakozhat. Programunk 

fontos célja, hogy megerősödjön az

egyén, a család, a sok önkéntes em-

SZABÓ TAMÁS, AZ MDF KÉPVISELŐJELÖLTJE

beri közösség , és ezzel minőségileg

mérséklődjön az állam gazdasági,

szervezői és irányítói szerepe. Rendet

és biztonságot akarunk: a szabadság

rendjét. Miniszterelnök-jelöltje révén ma

egyedül a Magyar Demokrata Fórum

rendelkezik a versengő pártok közül

azzal a felhatalmazott nemzetközi és

hazai tapasztalaton alapuló tudással

és teljesítményen alapuló tekintéllyel,

amely biztosíthatja Magyarország si-

kerét. Az összes magyar állampolgár-

nak, határainkon belül és azon kívül

élő összes magyarnak részvételt kí-

nálunk minőségi – ésszerű, szakszerű

és korszerű – programunk megvalósí-

tásában.

Az MDF programját megtekintheti és

letöltheti az alábbi  weblapról: www.mdf.

hu/index.php?akt_menu=99.

A képviselőjelöltségem támogatá-

sához az 5-ös számú választókerü-

let szinte minden településéről kap-

tam ajánlószelvényeket, amelyeket

nagyon köszönök. Külön köszönöm

enesei barátaimnak ismerőseimnek 

és nagyszámú támogatóimnak, hogy

ajánlószelvényeikkel hozzásegítettek a

képviselőjelöltséghez.

A mi érdekünk, és az itt élő emberek 

érdeke az, hogy olyan országgyűlési

képviselőt válasszanak, aki képes a

választókerület problémáit felvállalni és

megoldani. Nagyon szép és nagyon jó

az M5-ös és M7-es autópálya, nagyon

jó lesz a 4-es metró Budapesten,  de

ezek a beruházások az itt élő emberek 

életében nem hoznak változást. A mi

szempontunkból hasznosabb lenne, ha

először a mi utcánkat aszfaltoznánk le.

Országos viszonylatban GDP-arányo-

san Győr-Moson-Sopron megye kima-

gaslóan jól teljesít az ország többi me-

gyéjéhez képest, ezért úgy gondolom,

hogy ennek fejében a beruházások és

fejlesztések terén is arányosan többet

érdemelne. De ez nem így van! A jövő-

ben azért kell küzdenünk helyi,megyei

és Nyugat-Magyarországi szinten, hogy

az itt megtermelt javak helyben kerül-

jenek felhasználásra, és ne az ország

más pontjain, vagy éppen ki tudja hol.

Erre megoldást jelentene, ha a személyi

jövedelemadó (SZJA) túlnyomó része

a helyi önkormányzatokhoz jutna: így

többletbevételhez juthatnának a tele-

pülések és nem kéne minden egyes

forintért az állam bácsihoz szaladgálni.

Mivel enesei vagyok, gondolataimat el-

sősorban ennek a térségnek a gondjai

foglalkoztatják. Nagyon fontos lenne

a Lébény-Tét összekötőút teljes re-

konstrukciója, kerékpárút kiépítésével

egybekötve. Szeretném, ha Enesén

megvalósulna a parkerdő, Enesei Séta-

és Parkerdő néven.Tudjuk, hogy térsé-

günkben szinte mindenhol elérhető

a termálvíz, amely felhasználható az

energiagazdálkodási és a turisztikai

fejlesztésekhez. Magyarország egyik 

legjobb termőföldjei vannak a válasz-

tókerületünkben és mégis nehéz a me-

zőgazdaságból megélni. Ezen a téren

is rengeteg tennivalónk lesz.

Kérem Önöket, hogy április 11-én

éljenek választópolgári jogukkal és

menjenek el szavazni.  Amennyiben

egyetértenek az MDF és dr. Bokros

Lajos „Munka és méltóság = megújuló

Magyarország” című, tartós gazdasági

és társadalmi felemelkedést biztosító

programjával, akkor szavazzanak rám

és az MDF listájára. Köszönöm!
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2010 február 20-án tartotta

farsangi bálját a Tündérkas-

tély Óvoda Szülői Munkakö-

zössége Enesén a Babilon

vendéglőben. 126 résztvevő-

je volt a bálnak, szülők, vál-

lalkozók, óvoda volt és jelen-

legi dolgozói, ismerősök és

barátok gyűltek össze. Öröm

számunkra, hogy az érdeklő-

dés évről évre nőtt és olyan

résztvevőkkel számolhatunk,

akiknek közvetlen kapcsola-

ta már nincs az óvodával, de

várják ezt az eseményt és

örömmel jönnek.

A jelenlévők véleménye

szerint a bálunk színvona-

las volt, a Babilon vendéglő

tulajdonosainak felajánlása

volt a dekorálás, fellépőink a

Szeptim Kulturális Egyesü-

let, akik operett slágereket

énekeltek és szórakoztatták 

a közönséget. A vendége-

ket egy pohár pezsgővel

köszöntöttük, az asztalra

a dadus nénik sütötte sós

sütemény, valamint szülők 

készítette forgácsfánk került.

A zenészünk Tóth Ferenc

volt, aki az igényekhez alkal-

mazkodva játszotta a talp-

alávalót.Nagyon sok értékes

tombola felajánlás érkezett,

amit szülők, bálon részt ve-

vők és vállalkozók ajánlottak 

Észrevehető változások tör-

téntek falunkban a volt magtár 

épületével,aminek jelenlegi tulaj-

donosa a Sándor család. Arról 

faggattuk Sándor Ernőt hogy mi-

lyen tervei vannak a falu szívében 

lévő épülettel.Ernő örömmel szá-

molt be a tervekről, két üzlethelyi-

ség kialakítását kezdték el,mind 

két üzletre már van is jelentkező. 

Az egyik  bérlő a Rábapatonai 

Dió pizzéria tulajdonosa,aki olasz 

fagylaltozó nyitását tervezi. A má-

sik helyiségben előreláthatólag 

zöldség-gyümölcs üzlet lesz.

Minden kezdő vállalkozás lehetőséget kap, hogy bemutatkoz-

zon a  Hírmondó olvasóinak. Vrábel Petráról már olvashattak,

amikor a néptáncos lányok megköszönték a szebbnél szebb

hajfonatokat. Most abból az alkalomból írunk róla, hogy előző

év decemberében megnyitotta fodrászatát. A vállalkozás a

Petőfi  utcában lévő családi házuk pince részében kapott

helyet, tágas ízlésesen kialakított üzletet rendezett be  Petra.

Ide várja a szépülni vágyó hölgyeket. Petra megtanulta az

afrófonás teknikáját és vállal hajhosszabbítást is. A fodrászat

mellett helyet kapott egy kozmetikai rész, ahol Giczi Éva várja

arckezelésre, pedikűrre, manikűrre a kedves vendégeket. Az

üzlet nyitva tartása 9-18.

Fodrászat tel: 06-70-3114899 • Kozmetika tel: 06-20-3240644

FELNŐTTEK FARSANGI BÁLJA
fel. A fődíjunk az SZM fel-

ajánlása volt egy 3 napos 2 

éjszakás félpanziós wellnes  

hétvége Zalakaroson az ART 

Hotelben.

Németh Attila és felesége 

Anikó, valamint Dombi Ta-

más és felesége Kriszti egy 

lakodalmassal lepték meg 

a közönséget, aminek a vé-

gén menyasszonyi tánc volt, 

ezzel is hozzájárultak a bál 

bevételéhez.Dicséret illeti az 

óvoda Szülői Munkaközös-

ségét az aktív közreműkö-

désér a bál szervezésében, 

öröm, hogy az óvoda számít-

hat a segítségükre, nélkülük 

ez nem valósult volna meg.

Rendezvényünknek több 

támogatója is volt, olyanok 

is akik a bálon nem vettek 

részt. A bál költségeit, ze-

nész, fellépők egyéb kiadá-

sok, valamint a gyerekek 

óvodai farsangjának a ki-

adásait összeadva a bálon 

397.000 Ft tiszta bevételünk 

maradt. Az óvoda nevében 

köszönöm mindenkinek a 

részvételt és támogatást, a 

bevételből  gyermekek prog-

ramjait, valamint az óvoda 

tárgyi eszközeinek beszer-

zését tudjuk biztosítani.

Szabóné Horváth Judit
óvodavezető

Új rovatot indít útjára a negyedévente megjelenő

Hírmondó KERES-KÍNÁL címmel. Ha Önnek eladó

vagy ingyen elvihető portékája van, vagy éppen

keres valamit, segítségére lehetünk. A rovatban

minden enesei lakos ingyen adhatja fel hirdeté-

sét. A hirdetés szövege beküldhető a következő

e-mail címre enesehirmondo@gmail.com, vagy le-

adható a polgármesteri hivatalban Nagy Lászlónál.

A hirdetések leadásának határideje: június 30.

A jövő év tervei között sze-

repel a felső szint elkészítése,

ahol három  apartman jellegű

lakás kapna helyet, amelyek 

szintén bérelhetők lennének.

A lakások bejárata a két üzlet

között lenne. Az épület mö-

gött pedig  egy kis udvar is

tartozna minden lakrészhez.

Itt említette Ernő, hogy ha

lenne igény a lakásokra, ak-

kor már előbb is lakhatóvá

tudná tenni az emeletet. Ez

ügyben forduljanak hozzá

bizalommal.

MAGTÁRBÓL ÜZLETHÁZ

PETRA FODRÁSZATA

KE
RE

S-
KÍ
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ZOKNI VÁSÁR
Itt a tavasz ideje: a vastag zoknit vékonyra cserélni. „Perla”

márkájú gyermek és felnőtt zoknikkal bővült a Győri úti

virág és ajándék bolt kínálata. Titok és boka zoknik min-

den méretben kaphatók.Áprilisban érkeznek a gumírozás

nélküli gyógyzoknik és harisnyák az üzletbe. Szeretettel

vár minden érdeklődőt: Cigle Istvánné, Tündi.
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9. oldal

ÚSZÁSOKTATÁS
Először kezdeném egy öröm-

hírrel, sikerült a gyerekek szá-

mára megszervezni az úszás 

oktatást. Március 3-án kezdtük 

és minden héten csütörtökön 

10-11-ig tart a gyerekek okta-

tása, a tanfolyam 10 alkalomra 

szól. A 26 jelentkező gyerek-

ből 19 maradt, akik jelenleg is 

járnak. A gyerekeket a kónyi 

Önkormányzat 20 személyes 

buszával utaztatjuk. 2009-ben 

30.000 Ft-ot nyert óvodánk a 

Megyei Közgyűlés „Gondolj a 

holnapra is” egészségmegőr-

ző pályázatán, valamint 2010 

március végén Kara Ákos alel-

nöktől kaptunk még 40.000 Ft 

támogatást a gyerekek úszás 

tanfolyamára. A pályázatokon 

így 70.000 Ft-ot nyertünk, ezt az 

összeget az alapítványi pénzből 

kiegészítjük 30.000 Ft-tal, így az 

úszásoktatásra 100.000 Ft támo-

gatást sikerült megszerezni.

NYÍLT NAP AZ ÓVODÁBAN
A középső csoportban 23-

án kedden délelőtt jöhettek a 

szülők és nézhették gyerme-

keik játékát és tevékenységeit, 

tízórai után szülők és gyerekek 

együtt barkácsoltak, pillangót 

ragasztottak. A nagycsoportban 

már reggel elkezdődött a nagy 

munka: ablakdíszt varrtak a gye-

rekek hozzátartozóikkal az egyik 

asztalnál. Egy másik helyen 

sóliszt gyurmából tojást, nyu-

szit, bárányt készítettek, amit 

kisütöttünk és még a gyerekek 

ezeket kifesthetik. Farsangra ké-

szültünk a lakodalmas játékkal, 

ami a gyerekek betegsége miatt 

nem került előadásra, ezt pótol-

tuk a nyílt napon. Tízórai után a 

nagyok szeretet lángja játékot 

mutatták be a szülőknek, majd 

labdagurítással  anyanyelvi já-

tékot játszottak. A szülőknek 

nagyon tetszett a sok ötletes já-

ték és egész délelőtt ők is aktív 

résztvevői voltak a csoportnak, 

nem csak a szemlélődői.

ÓVODÁNK CSATLAKOZOTT
2010 januárjában a 

Győrújbarát és Térsége Óvo-

dáinak Egyesületéhez, a kistér-

séghez tartozó 27 községből 9 

óvoda élt ezzel a lehetőséggel. 

A társulás célja: egymás segí-

tése, programok szervezése és 

a baráti jó kapcsolat kialakítása 

és ápolása. A tavaszi időszak-

ban több program szervezése 

lesz a térségben, melyek a kö-

vetkezők.

1. Tavaszi színvarázs rajzkiállítás 

Öttevényen. 2010. március 25.

2. Ovis színjátszó csoportok 

találkozója 

Győrladamér, 2010. ápr. 14. 

3. Oviolimpia

Töltéstava, 2010. április 20

4. Óvodások hagyomány-

őrző néptánc találkozója 

Győrújbarát, 2010. május 11.

5 Tehetségkutató ovis ének-

mondó találkozó

Nyúl, 2010. május 27.

Az öttevényi program sike-

resen megtörtént, az enesei 

óvodából 1 középsős Martini 

Ákos, 5 nagycsoportos Hatos 

Eszter, Hatos Gergő, Maller

Dorka, Szűcs Eszter Szalai

Ámon, a fehértói óvodából 2, a

rábaszentmihályi óvodából 2

kisgyermek munkáját küldtük 

be. A díjátadón mindenki díja-

zott lett, nagyon szép munkákat

készítettek a gyerekek. Korosz-

tályában Hatos Gerő első, Hatos

Eszter harmadik helyezett lett.

A gyerekek a térség polgármes-

tereitől, Kara Ákostól a Megyei

Közgyűlés alelnökétől, valamint

az óvodák vezetőitől vehették 

át a díjakat. Enese polgármes-

tere is elkísért minket és velünk 

együtt nagyon örült a gyerekek 

szépen elkészített munkáihoz.

Gratulálunk a gyerekeknek, hogy

vállalták ezt a feladatot. Kívánom,

hogy még sok-sok szép rajzot és

festményt készítsenek.

VERSMONDÓ VERSENY 
KÓNY

Március 26-án Bánházi Han-

na, Horváth Péter, Varga Krisz-

tián nagycsoportosaink vettek 

részt ezen a rendezvényen,

mindhárman szépen szerepel-

tek. Gratulálunk nekik a sze-

replésért és Szűcs Györgyné

óvónőnek a felkészítésért.

NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ CSO-
PORTOK TALÁLKOZÓJA

2010 április 23-án Enesén ke-

rül megrendezésre ez a program,

melyre 50.000 Ft-ot nyertünk a

megyei Önkormányzatnál. Eb-

ből az összegből és SZM pénz-

ből a táncos fi úknak bőgatyát

és inget varratunk, valamint a

vendéglátást biztosítjuk.

ÓVODAI HÍREK

Végre elérkezett a tavasz, a megújulás 
időszaka, és én annyi mindent szeretnék 

elmesélni, leírni ami velünk történik az óvodá-
ban, mert program és esemény szép számmal 
van és lesz az elkövetkezendő időszakban.

ÓVODAI BEÍRATÁS 
2010 április 12-én és 13-án

8-16 óráig lehet beíratni azokat

a gyermekeket, akik 2011 má-

jus 31-ig betöltik a 3.életévüket,

valamint azokat a gyermekeket

akiket már az elmúlt évben is

beíratták, de óvodába nem

jártak.

A beíratásra kérem hozzák 

magukkal : A gyermek szü-

letési anyakönyvi kivonatát.

A szülő személyi igazolvá-

nyát. Lakcímkártyát.

Az anyukákat nagymamákat

anyák napja alkalmából május

3-án hétfőn köszöntjük, mind-

három csoport kis műsorral az

iskolai aulában fog fellépni. 

A nagycsoportosok évzá-

rója május 28án pénteken 16

órakor lesz, szintén az iskolai

aulában. A következő neve-

lési évre még pontos adatot

nem tudok írni, körülbelül

20 beíratottra számítok és

a jelenlegi gyermekekből 60

marad újra óvodás, így a kö-

vetkező nevelési évben sem

lesz kevesebb a gyermekünk.

Jelenleg 80óvodásunk van,

30 kiscsoportos, 28 kö-

zépsős, 22 nagycsoportos.

Áprilistól a kiscsoportosok 

száma 31 lesz. Nagyon ma-

gasak a csoportlétszámok 

és ehhez a csoportok mé-

retei kicsik, nagyon-nagyon

szeretnénk és bízunk az óvo-

da megépülésében.

Szabóné Horváth Judit
óvodavezető
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8.00  Zenés ébresztő tangóharmonikával
9.00 Virágkiállítás és virágvásár
9.30 Játékos vetélkedők
10.00 Sétakocsikázás a faluban,Lovaglás a focipályán
10.30 Indul a főzőverseny
12.30 Ebéd – eredményhirdetés

Március közepén szemét-

szedést hirdettünk a falu la-

kóinak. Sajnos, a több helyen

is kifüggesztett felhívás elle-

nére csak kevesen jöttek el.

Elsősorban a faluba bejövő

utak mentét „takarítottuk” ki

Bezi, és Rábacsécsény irá-

nyában, valamint régi kónyi

út felé.

A kis létszámú, de lelkes

résztvevőkkel a kialakított

virágos részeket megkapál-

tuk. Örömmel nyugtáztuk,

hogy az ősz végén elültetett

hagymák kibújtak. Sajná-

lattal vettük azonban, hogy

több helyen is kihúzkodták 

és elvitték a növényeket.     

A hétvégi akciónk részt-

vevőinek köszönjük a segít-

XII. ENESE KUPA
Idén tizenkettedik alkalommal rendezzük meg az Enese

Kupát. Sok szeretettel várunk mindenkit május 1-én a 

focipályára.

Kezdési időpont: 14 óra. Hely: enesei focipálya

Játékidő: 2 x 15 perc • Sorsolás helyszínen

Nevezési feltételek:
nevezési díj: 5.000,- Ft befi zetése • (a csapattagok szá-

mára egy italt tartalmaz a nevezési díj) • nevezni április 

22-ig (csütörtök) lehet a polgármesteri hivatalban • egy 

csapat 10 fő (5+1 játszik) – csukában is lehet játszani!

– igazolt játékos is játszhat!

Díjak:  I.   helyezett 3 üveg pezsgő • II.  helyezett 2 üveg 

pezsgő • III. helyezett 1 üveg pezsgő

Díjat kap még: a legjobb játékos, a legjobb kapus, a

legjobb góllövő

Enese, 2010. március 26. • Enese Község Önkormányzata

A HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET HÍREI
séget, reméljük legközelebb 

többen is eljönnek. Elkészí-

tettük a húsvéti dekorációt is 

a falu közepére, ezzel kívánva 

kellemes ünnepet.

Külön köszönjük Szalainé 

Katinak a felajánlott virágo-

kat, Bognárné Tündinek és 

Márkus Tamásné Gabinak, 

hogy a dekoráció elkészíté-

sében segítettek.                                                         

A jövőben szeretnénk még 

virágos részeket kialakítani 

Enese különböző részein. 

Ezt úgy látjuk megvalósít-

hatónak, ha több falubeli is 

tudná segíteni a munkánkat. 

Esetleg többen elvállalnák 

egy-egy virágos rész gondo-

zását. A kialakításban és az 

ültetésben segítenénk.

FŐZŐ VERSENY
MÁJUS 1-ÉN AZ ENESEI  FOCIPÁLYÁN

Hosszú évek elmúltával ismét főzőversenyt hirdetünk 

Enesén.

Időpontja: 2010. május 1. Helyei:  Enesei focipálya

Nevezés: csak enesei lakos nevezhet

Étel: szabadon választott

Nevezési határidő:  2010. április 21. (szerda) 16 óráig

lehet a Polgármesteri Hivatalban

Az önkormányzat biztosítja a húst/halat. A többi hozzávalót

a nevezők hozzák magukkal (bogrács, fűszerek,stb.) A 

legjobb szakácsot a zsűri választja meg. A legjobb szakács

kupát és 5.000 Ft-os vásárlási utalványt kap. A további

részleteket április 22-én csütörtökön 18 órai kezdettel

megbeszéljük a nevezőkkel a Polgármesteri Hivatalban.

Enese, 2010. március 29.,  Enese Község Önkormányzata

Ötleteiket, javaslataikat szí-

vesen fogadjuk. Április vé-

gén szeretnénk „tagtoborzó” 

megbeszélést, beszámolót 

tartani. Ennek időpontjá-

ról külön értesítőt küldünk. 

Szeretettel várunk mindenkit 

tagjaink közé.

Néptáncosaink március 

20-án Győrben, a Bartók 

Béla Megyei Művelődési Köz-

pontban léptek fel a Kisfaludy 

Napokon, melyen ismét szép 

sikereket értek el.

A zsűri Csorba László és 

Varga Csilla szilágysági kore-

ográfi ájának arany fokozatot 

ítélt, Gülch Bálintnak ezüs-

töt. Bronz minősítést kapott 

Gecsei Zoltán és Merkó Ildi-

kó péterlaki tánca, és Mikó 

Máté – Kiss Flóra, Hittner

Kármen – Gecsei Zoltán

szatmári koreográfi ája.

Az ezt követő hétvégén a

dunaszegi Tavaszköszöntő

Fesztiválra volt hivatalos a

csoport, melyen a Derőce

Néptáncegyüttes apraja-

nagyja színpadra lépett.  

A közeljövőben teljes gőz-

zel készülnek táncosaink a

BBMMK-ban megrende-

zésre kerülő minősítő ver-

senyre, valamint az enesei

Hagyományörző Napra, ahol

a tervek szerint szólisztikus

jelleggel mutatják majd be

1-1 tájegység táncát.

Lengyelné Szlovacsek Éva,
Varga Csilla

MAJÁLIS ÉS VIRÁGMAJÁLIS: MÁJUS 1. SZOMBAT – TERVEZETT PROGRAM
13.30 Ugrálóvár gyerekeknek
13.30 Régi mesterségek – kézműves foglalkozás gyerekeknek
14.00 Enese Kupa – focitorna
17.00 Derőce együttes fellépése
17.30 Kajárpéci Vízirevű
19.00  Fiatal környékbeli zenekarok fellépése


