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Az adókról és a talajterhelési díjról

Tisztelt Olvasó !

Úgy tűnik, hogy 2008. évben az adó kivetéssel, de leginkább a 
befizetések időszakában kiküldött értesítések tartalmával kapcso-
latosan több   kifogás  érkezett a hivatalhoz, mint azt megelőző 
időszakban.

Enese községben 1200 adózó van, kifogás 48 adózótól 
érkezett, ez mindössze 4 %. Ebből láthatják a probléma nem 
olyan nagy mértékű, de a hivatal részéről  mindenképpen választ 
kíván.

A kifogásokat ki-ki vérmérséklete szerint hozta, nem csak az 
ügyintéző(k) tudomására.

Ennek magyarázataként a következőkről tájékoztatjuk 
Önöket:

Enese Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. októ-
berében tartott ülésén addig az időpontig felhalmozódott adóhát-
ralékok rendezésével kapcsolatban döntést hozott, melyben   fel-
jogosította a hatáskörrel rendelkező jegyzőt, hogy  az 5 (öt) éven 
túli adóhátralékokat /tőketartozást és adópótlékot is/ eltörölje. 

Azon hátralékosok késedelmi pótlékát pedig elengedje, akik 
tőketartozásukat 2007. december 31. napjáig rendezik. 

A döntés indoka tehát egyértelműen látszik, a fennálló régi (5 
éven túli, 2002. előtti) tartozások elengedése, és az ezt követő 
időszak kivetett adójának könnyítéssel,  adópótlék nélküli befize-
tésének lehetősége, de csak abban az esetben, ha a befizetés 2007.  
december 31-ig megtörténik.

Az öt éven túli tartozásokat: tőketartozás+pótlék  az adóhatóság 
törölte. Akiknek 2003. évtől előírt és nem rendezett tartozása volt, 
névre szóló felhívásokat kaptak. A felhívásra nagyon kevesen jöttek 
be a hivatalba tisztázni a tényállást, bizonyítani hogy  jogos, avagy 
jogtalan a hivatal követelése. Az adókivetéssel foglalkozó ügyintéző 
is tévedhet,  ezt azonban  korrigálni lehet, ha az adózó bizonyítani 
tudja hogy a kivetett adó jogtalan. Általános probléma /a 48 esetből/ 
az adópótlék volt.   2008. II. félévében esedékes fizetési értesítések 
általában abban az esetben tartalmaztak adópótlékot, ha az adófize-
tésre kötelezett  a 2003. után keletkezett fizetési kötelezettségének 
késedelmesen- tehát 2007. december 31. után- tett eleget. 

Az adópótlékot nem az adóügyi ügyintéző, hanem maga 
az adóprogram számolja ki. A programmal törölni is lehet, ha 
bizonyítottan tévesen számolt adópótlékot. Abban az esetben, 
ha az adózó bizonyítani tudja, hogy tartozását időben rendezte, 
nem jogos a pótlék számítása, abban az esetben a pótlék törlésre 
került.

Azok az adózók, akiknek nem volt hátralékuk, mindig időben 
rendezték tartozásaikat, nem kaptak értesítést adópótlékról.

Akik kaptak adópótlékról értesítést, azoknak volt elengedett 
tőke tartozásuk valamint adópótlékuk, és a rendelkezésre álló 
határidőben nem fizették be a hátralékot.  

Kivételek azért voltak. A hivatal által elkövetett hibákat min-
den esetben korrigáltuk, ezekért elnézést kértünk. Ehhez még 
hozzátartozik az adóügyi előadó személyében bekövetkezett 
változás, mivel ő helyismerettel még nem rendelkezik,  a nyil-
vántartásban szereplő, olykor pontatlan adatokból dolgozik.

Az önkormányzat az adóbehajtásra a későbbiekben na-
gyobb figyelmet és energiát fordít, ami azt jelenti: ha szüksé-
ges, kimeríti az adóbehajtásra vonatkozó összes lehetőségét, 
hogy ne halmozódjon fel nagy összegű adótartozás, hiszen ez 
a község költségvetéséből hiányzik és igazságtalan azokkal 
az adózókkal szemben, akik hosszú évek óta becsületesen 
eleget tesznek adófizetési kötelezettségüknek. Az adózók nagy 
többsége törvénytisztelő és  ebbe a táborba tartozik, melyet itt 
megköszönünk.

Fontos  információ a gépjármű után fizetendő adóról:
Adófizetési kötelezettsége a gépjármű tulajdonosnak mindad-

dig fennáll, míg gépjárműve a nevén szerepel. Ha személygép-
kocsiját értékesítés céljából autókereskedésbe adja, az még nem 
jelenti azt, hogy megszűnt az adó fizetési kötelezettsége. Ez csak 
akkor szűnik meg, ha a kereskedő  az Okmányirodában is lejelen-
ti a változást, vagy kivonatja a forgalomból a gépjárművet. 

Talajterhelési díjról
Enese Község Önkormányzat Képviselőtestülete kötelező 

rendelet alkotási jogkörben szabályozta a talajterhelési díj kivetés 
anyagi és eljárásjogi szabályait, a hatályos helyi rendeletet kivo-
natos formában ismertetjük:

A rendelet területi hatálya kiterjed Enese község közigazgatási 
területére.

A rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi ingatlan 
tulajdonosára, birtokosára, használójára független attól, hogy a 
tulajdonos természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyi-
séggel rendelkező szervezet.

A rendelet célja Enese község közigazgatási területén, a helyi 
környezetvédelmi Alappal, valamint a talajterhelési díjjal való 
rendelkezés és gazdálkodás szabályainak meghatározására.
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A talajterhelési díj bevezetésének célja a talaj terhelésének 
mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és természet 
megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése.

Talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, 
aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, 
és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés 
alapján szennyvíz elhelyezést alkalmaz.

(A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX tv. 11.§)

Nem terheli díjfizetési kötelezettség a kibocsátót, ha 
a.) egyedi szennyvíz elvezetési kislétesítménnyel rendelkezik,
b.) egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz,
c.) a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll rende 
kezésre.
A talajterhelési díj alapja, csökkenthető azzal a számlákkal 

igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó a szennyvíztárolójából 
olyan, arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely igazolja a 
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését.

A kibocsátó kérelemre mentesül a talajterhelési díj megfizeté-
se alól abban az esetben ha:

d.) az a kibocsátó, aki egyedül élő és 70. életévét betöltötte,
e.) az a kibocsátó, akinek a családjában élő családtagok mindegyi-
ke betöltötte a 70. életévét.

Talajterhelési díj mértékét, meghatározásának módját a  mel-
léklet tartalmazza.

Talajterhelési díj Enese község Környezetvédelmi alapjának 
bevételét képezi.

Enese község Önkormányzata a talajterhelési díjból befolyó 
pénzösszeget a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, 
minőségi védelmére használhatja fel (különösen a csatornázás, 
a szennyvíztisztítás, a vízbázis védelem, a tartós környezetkáro-
sodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyező 
források szennyezésének megelőző illetve kizárólagos műszaki 
védelme)

A PANNON-VÍZ RT. 9027. Győr, Országút u. 4. ( továbbiak-
ban szolgáltató) a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében 
adatszolgáltatásra köteles:

a.) a tárgyévet követő év február 28-ig a kibocsátók tárgyévi víz-
fogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, 
valamint az ivóvíz vezeték meghibásodása következtében elszivár-
gott mennyiséggel,
b.) a csatornára való rákötésről a rákötés időpontját követő negyed-
év 5. napjáig.
A  meghatározott számlák bemutatásának határideje minden 

tárgyévet követő év március 31-e.
A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kap-

csolódó jogkövetkezményekre, a megállapítására, beszedésére, 
pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására  vonatkozóan a 
rendeletben, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
tv.-ben, valamint az ezekben nem szabályozott kérdésekben az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. rendelkezéseit kell 
alkalmazni.

Azt a kibocsátót, aki 2004. december 31-ig a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára rákötött, nem terhelte a 2004. 
évben díjfizetési kötelezettség. 

A rendelet  rendelkezéseit 2004. július 1. napjától kell alkal-
mazni.

Hogy számítjuk ki a talajterhelési díjat ?
1. A talajterhelési díj összetevői: az egységdíj, a fogyasztott 

vízmennyiség, a területérzékenységi  és veszélyeztetési szorzó, 
valamint a belépési százalék.

2. A területérzékenységi szorzó és veszélyeztetési szorzó mér-
tékét a 2003. évi LXXXIX. törvény 3. számú mellékletének 1. 
számú táblázata tartalmazza.

3. A talajterhelési díj egységdíjának  (E) mértéke : 120 Ft/m3 /A 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.tv.12.§. (3) bek./

4. A talajterhelési díj alapja  (A) a szolgáltatott víz mennyisé-
ge, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint 
az ivóvízvezeték meghibásodás következtében elszivárgott víz 
mennyiségével.

5. A veszélyeztetési szorzó (V) mértéke: 1,0

6. A területérzékenységi szorzó (T) mértéke:”A” fokozottan 
érzékeny területek 3,0 

/„A” Fokozottan érzékeny területek: üzemelő és távlati ivó-
vízbázisok, ásvány-és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivé-
telek – külön jogszabály szerint – kijelölt vagy kijelölés alatt 
álló belső, külső és „A” hidrogeológiai védőterületet, továbbá a 
karszt, talaj- és partiszűrésű ivóvízbázisok, ásvány-és gyógyvíz-
hasznosítást szolgáló vízkivételek esetén a „B” hidrogeológiai 
védőterület is./

/A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel 
összefüggő egyes feladatokról

szóló 33/2000.(III.17.) Korm. rendelet 2/1 számú melléklet/
7. A belépési százalék /S/ 2004. évben 20 %, 2005. évben 

40 %, 2006. évben 50%, 2007. évben 75 %, 2008. évben 90 %, 
2009. évtől 100 %. /A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX.tv. 27.§.(1)bek./

8. A talajterhelési díj mértékének számítására szolgáló képlet:

               TTD= E x A x T x V x S
ahol

TTD:    a fizetendő éves talajterhelési díj
E:         egységdíj (Ft/m3)
A:         díjfizetési alap (m3)
V:         veszélyeztetési szorzó
S:          belépési százalék
Az ismertettek alapján kerül kiszámításra a talajterhelési díj, 

és mindaddig kell azt fizetni, ameddig a szennyvízcsatornára nem 
kötnek rá. A községben nem jelentős azon családok száma, akik 
eddig nem kötöttek rá a csatornára. 

A talajterhelési díj mértéke az ismertetett  képlet alapján évről 
évre növekszik, 2009-re eléri a 100%-os belépési szorzót, ezzel 
azt kívánják elérni, hogy a környezetvédelem érdekében a csator-
nára kössenek rá a vízfogyasztók.

Az idei évben  kivetésre került néhány építkező család részére 
talajterhelési díj. Mint látják, a kivetés alapja a PANNON-VÍZ 
adatszolgáltatása. A kivetés a PANNON-VÍZ-től kapott adat-
szolgáltatás alapján történt. Az adóügyi ügyintéző nem tudhatta, 
hogy építkezéshez használták a vizet. Az így kivetett talajterhe-
lési díjak minden esetben törlésre kerültek.

Kiss Lászlóné 
Körjegyző
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Az idei falunapon –augusztus-16-án vehette át Horváth 
Róbert a Díszoklevelet Mesterházy József polgármester-
től. A főtörzszászlós 1994 óta teljesített szolgálatot Enesén, 

Rábapatonán és Ikrényben. 
Gyermekkori álma vált való-
ra azzal, hogy a rendőrséghez 
került. Az elmúlt másfél évti-
zedben jó kapcsolatot épített 
ki a hivatallal és a lakossággal. 
Részt vett az enesei polgár-
őrség megszervezésében, szá-
mos sikeres rendőrségi akciót 
bonyolított le.

Horváth Róbert munkájával vigyázta a község közbiztonsá-
gát és nyugalmát. A  közelmúltban nyugállományba vonult.

Mesterházy József

Horváth Róbert
díszoklevelet kapott

 Megpályázott Elnyert
Külkapcsolati 120.000,- -
Sport tev. Támogató 80.000,- 30.000,-
Népfőiskola 100.000,-  -
Egészségnap szervezése 90.000,-  25.000,-
Területfejlesztés 400.000,- 200.000,- 
Működésképtelen  5.000.000,-
Céde      -
Teut  -
Körjegyzőségek tárgyi
feltételeinek javítása 7.000.000,- 7.000.000,-

Enesei virilisták 2007-ben
Egyéni vállalkozók
Lendvai Szilárd
Horváth Gyula
Csonkáné Balikó Éva
Stoiber János
Szlovacsek Imre

Gazdasági társaságok
Kaco Hungary Kft.
Inícia Zrt.
Haladás Mgtsz.
GTO-HOLZ Kft.
Bödő Kft.

Enesei Népfőiskola
Salamon Konrád –tan-

székvezető főiskolai tanár
„A feladatunk, hogy meg-

őrizzük azokat a gondolato-
kat, amelyeket a népi moz-
galom képviselői megfogal-
maztak. Ehhez kívánok sok 
sikert.

Babakiállítás a
kultúrházban

Háromnapos előkészület után szeptember 20-án szombaton 
volt a babakiállítás megnyitója. Podmaniczkyné Marika évtize-
dek óta gyűjti a babákat, a gyűjtemény jelentős –a babák száma 
meghaladja az 1.000-t! Ebből mintegy 850-t láthatnak az érdek-
lődők a kultúrház nagytermében. 

A Podmaniczky 
házaspár 2002-ben hozta 
létre a Babamúzeumot 
saját portáján.

Az elmúlt években 
is számtalan kiállításon 
vettek részt, legutóbb 
Balfon és Pápán. Sok 
településen megismer-
ték már Általuk Enese 
nevét.

Községünkben ilyen teljességgel még nem mutatták be babá-
ikat. Gratulálunk és köszönjük Nekik!

Elbírált Pályázataink

Enesén maradt a
Gúth-Kupa

A tavalyi kupagyőzelem után idén ismét Enesén 
maradt a Gúth – kupa. Negyedik alkalommal a hazai 
csapat a döntőben nagy küzdelemben legyőzte a 
Győrsövényház együttesét. 2008-ban első alkalom-
mal a legjobb hazai játékos a Báthori Gábor emlék-
díjat vehette át.

A torna végeredménye
I. Enese
II. Győrsövényház
III. Kóny
IV. Rábacsécsény

Legjobb játékos: Gyenei Tamás
Legjobb kapus: Hujber Zsolt
Gólkirály: Csillag Norbert
Legjobb hazai játékos Bors Péter
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Enesei Rock-Péntek
A tavalyi Rábcatorok Rockfesztivál után idén ismét szerettünk 

volna a fiataloknak rock-rendezvényt szervezni. Eredetileg júni-
usra terveztük, de augusztusra tolódott az időpont. Szerényebb 
keretek között egynapos rendezvényt szerveztünk Enesei Rock-
Péntek címmel.

A délután folyamán fellépett a Főnix és az ET the Band zene-
kar. Az est sztárvendége a Holligans volt. A napot bál zárta a 
Gramy együttessel.

A Község Önkormányzata jelentős összeggel -1.780.000,- 
Ft-tal támogatja az Enese SC-t. Szeretnék számot adni az 
átutalt pénzösszeg felhasználásáról és az Egyesületben folyó 
szakmai munkáról ill. a 2007/2008. évi bajnokságról.

A Község központjában található sportpálya és öltöző 
az önkormányzat tulajdonában van, az Enese SC használja 
a létesítményt. A község egyes rendezvényeit –Falunap, 
Majális, Virágmajális stb. –szintén az adott területen tartja. A 
létesítmény és környéke rendezett, gondozott –melyben nagy 
szerepe van a gondnoknak.

 Az Enese SC a 2007/2008. évi bajnokságnak egy felnőtt 
és egy tartalékcsapattal indult neki. Az utánpótlás neveléssel 
Dömötör Csaba tanár Úr foglalkozik –három csoportban /
U7-U9-U11/ több mint 30 kisdiáknak tart heti rendszeresség-
gel edzéseket és évente hat tornán vesznek részt.

Mindkét bajnokságban szereplő csapatunknak szépen sike-
rült a 2007/2008 évi bajnokság. Felnőtt csapatunknak külö-
nösen az őszi szakasz, hisz félidőben a dobogó legmagasabb 
fokára állhatott fel a csapat. Megfelelő volt az edzés látoga-
tottság., összetartó közösséget tudtak létrehozni a kulcssze-
replők.

Az előző évekkel szemben a tavaszi szezon gyengébbre 
sikeredett. Tavaszi eredményeinket nézve bizony csak a 
középmezőnyben foglalhattunk volna helyet.

Igaz a bajnoki címért szinte az utolsó pillanatig harcban 
álltunk. Végig nem bírtuk a lelki terhelést és a második 
helyet szereztük meg. Nagyon szépen csillog az ezüstérem 
is. Ha visszatekintünk az utóbbi hat-hét évre, a következőket 
állapíthatjuk meg: szereztünk egy ezüstérmet a megyei III. 
osztályban (2000/2001), egy aranyérmet (2001/2002), játszot-
tunk Szabad Föld kupadöntőt (2003) és most egy ezüstérmet 
a megyei II. osztályban.

Dícsérő szavak vonatkoznak tartalékcsapatunkra is. Évek 
óta nagyszerűen szerepelnek Benkő Imre tanítványai. Az ő 
bajnokságukban hétről-hétre oda kell figyelni, ha a csapat 
lépést akar tartani a dobogóért. A bajnokságban ők is ezüst-
érmet szereztek, nekik az utolsó pillanatig volt esélyük  az 
aranyérem megszerzésére. Sajnos a Dunakiliti elleni hazai 
vereség jelentette a búcsút aranyos álmainktól.

Az elért eredmények mutatják, hogy alapos munka folyik 
az Egyesület háza táján. Ennek a munkának fontos pillérei: 
jegyszedők, rendezők, edzők, gondnok, vezetőségi tagok.

Az Enese SC évi rendes közgyűlése 2008. június 21-én 
fogadta el a 2007. évi költségvetést és a 2007/2008. évi baj-
nokság értékelését.

Enese, 2008. augusztus 25.
Mesterházy József

Enese SC elnök

Az Enese SC elmúlt évéről
Enese Község Önkormányzata 1.780.000,- Ft támogatást utalt 

át Enese SC számlájára 2007. évben. A támogatást az alábbiakra 
használta fel az Egyesület.

-Játékvezetői díjak 351.000,- Ft

-Átigazolások, játékengedélyek, MLSZ-tagdíj 225.000,- Ft

-Játékosok útiköltsége 239.000,- Ft

-Autóbusz költség 395.000,- Ft

-Közüzemi díjak /víz, gáz, villany/ 447.000,- Ft

-Benzin fűnyíróba 62.000,- Ft

-Tisztítószer 66.000,- Ft
 1.785.000,- Ft

Az  Egyesület éves rendes közgyűlése az Enese SC 2007. évi 
költségvetését 2008. június 21-én fogadta el.

Az Egyesület kiadása 2.409.000,- Ft volt.

Enese, 2008. augusztus 22.

Az Enese SC-nek átutalt 
önkormányzati támogatás 
felhasználása 2007. évben

Mesterházy József
Enese SC elnök
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Falunapi Kupa 2008

1. Chicago
2. Futottak még

3. Bős
4. Beton blokk

5. Bozsik
6. Cuki

Legjobb játékos: Balázs István
Legjobb kapus: Élő Szilveszter

Gólkirály: Varga Csaba

Mintha most vitatkoztunk volna azon, hogy a FALUNAPOT 
Enese közösségi ünnepét mikor tartsuk falunkban. Szerettük 
volna olyan napra tenni, ami jó időben, a nagy munkák után 
összehozza az embereket, hogy együtt, közösen ünnepeljünk. 
Így került az ünnep időpontjának meghatározása augusztus 
20-ra. Tudtuk, hogy nem mindenkinek jó ez az időpont, 
de mégis úgy gondoltuk, hogy a falu lakóinak többsége 
elfogadja. S lám már 19. alkalommal ünnepeltünk együtt. 
Igyekeztünk olya programot biztosítani, ami érdekli közössé-
günket. Hívtunk olyan művészeket, akiket csak a televízióból 
ismertünk. Voltak közöttük, akikben 
csalódtunk, de a művészek többsé-
ge felejthetetlen élményt teremtett a 
hallgatók számára.

Nagyon komoly munka előzi meg 
a falunapot. Polgármesterünk az 
önkormányzat dolgozói segítségével 
mindent megtesz azért, hogy a falu 
népe, a meghívott vendégek jól érez-
zék magukat! Az Önök nevében is 
köszönjük mindenkinek a munkáját.

Igen, mindenkinek –mert egyre 
többen vagyunk, akik fizikai, szellemi munkájukkal besegí-
tettek ebben a nagy munkában.

Büszkék lehetünk arra, hogy az utóbbi években 3-4 nívós 
kiállítás is emeli a falunap programkínálatát. A kiállítások-
kal az a célunk, hogy minél több embert tegyünk érdekeltté 
–szervezze, felkutassa, összegyűjtse, szépen kiállítsa, gyö-
nyörködjön benne.

Örülünk annak, hogy egyre többen látogatják a kiállításo-
kat. Köszönjük, hogy nevüket beírják a kiállítási könyvbe.

A Babaház falunk egyik büszkesége, egész évben üzemel. 
Mindig szebb és minden évben megújul. Marikáék szeretettel 
várják a családokat, csoportokat. A Falumúzeumunk is érté-
kes gyűjteménnyel rendelkezik. A pedagógusok és tanítvá-
nyaik gondozásában állandóan szépül, gazdagodik.

Mint minden falunapon, nálunk is a hagyományos Falunapi 
Kupával indul a program.

Örülünk annak is, hogy a nevező csapatok száma nem 
csökken, van rangja a kupának.

Az ökumenikus istentiszteleten résztvettek meghívott 
vendégeink /St. Stefan, Bős/ valamint szomszédos falvak 
polgármesterei is.

A hagyományokhoz hűen a szentmiséről a falunapi ünne-
pélyre vonultunk, ahol a polgármester úr köszöntője után 
emléklappal köszöntötte a virilistákat, akik nagy segítséget 
nyújtanak az Önkormányzat anyagi gondjainak megva-
lósításában. Polgármester úr kitüntetést adott át Horváth 
Róbertnek, majd a Borostyán Kórus dalcsokra zárta az ünne-
pélyt. Ezután felkérte a hallgatóságot, hogy tekintse meg a 
kiállításokat. Természetesen a vendégek és az eneseiek sok-
sok programban válogathattak.

A fiatalság a quad motorozást, a gyerekek a játszóházat 
az óriáscsúszdát választották. Később nagy tömeget vonzott 

19. Falunap
Enese közösségének ünnepe

a táncegyüttesek bemutatója. El kell mondanom, hogy a 
Derőce sikeresen zárta a 10 éves évfordulót. Az egész napos 
programjukat nem volt egyszerű szervezni. Köszönjük a 
lelkes fiatal táncosoknak, a pedagógusoknak, a szülőknek 
és természetesen gratulálunk Rab János táncoktató kitünte-
téséhez is. 

Tompos Gergő harmonikázása a falunap kedves színfoltja 
volt.

Bízom benne, hogy Tom Geri neve egyszer még ismerős 
lesz a környék falvaiban.

Büszke vagyok arra, hogy programjaink 
nagy részét nem meghívott vendégművé-
szekkel oldottuk meg. /Játszóház, Borostyán 
Kórus, Foltvarró kiállítás, Kézimunka kiál-
lítás, tangóharmonikázás, Derőce tánccso-
port./

Négy órától a Nívó együttes örökzöld 
slágerekkel szórakoztatta  a hallgatóságot. 
Ezt követte a tombola, aminek a bevétele 
fedezte az értékes tombolatárgyak árát.

A L’amour együttes után egyre többen 
érkeztek a szomszédos falvakból is, hogy 

meghallgassák Dolly-t. Nem csalódtunk benne, őszinte, 
kedves egyéniség, akinek a gázsinál is fontosabb az emberek 
tapsa, szeretete.

A Tonic együttes báljának nyitánya a csodálatos tűzijáték 
volt. Szép volt, jó volt! Várjuk elképzeléseiket, ötleteiket a 
20. Falunapra.

Füsi András
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Az állattartásról

A képviselőtestület az utóbbi időben többször 
előfordult kutyaharapás, illetve az állattartással 
kapcsolatos bejelentések következtében  eldöntötte, 
rendeletet alkot az állattartás szabályairól.

A rendeletet 2008. júliusi ülésén alkotta meg 
a képviselőtestület,  közzététele  a polgármesteri 
hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtör-
tént. A rendeletet kivonatos formában közzétesszük 
a helyi újságban, azért hogy minél többen megis-
merjék tartalmát. 

Kivonatos közlés a rendeletből.

Enese község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a helyi önkormányzatokról szóló több-
ször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében a következőket 
rendeli el:

A rendelet hatálya kiterjed Enese község köz-
igazgatási területén élő valamennyi állattartóra. 
Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy 
az állattartás következményeként mások jogai, illet-
ve jogos érdekei sérelmet ne szenvedjenek.

A község belterülete az állattartás szempontjából 
nem osztott, falusias övezet.

Ingatlanonként összesen legfeljebb 15 db nagy 
haszonállat, legfeljebb 100 db haszonállat, és leg-
feljebb 200 db kishaszonállat tartható.

/Haszonállat: Minden háziállat, melyet fogyasztás 
vagy haszonszerzés céljából tartanak vagy tenyész-
tenek.

-nagy haszonállat: ló, szamár, öszvér, szarvas-
marha

-haszonállat: sertés, juh, kecske (kivéve: kecske-
bak)

-kis haszonállat: baromfi, galamb, nyúl, nutria, 
valamint egyéb máshova nem sorolt prémes állat 

és a méh

Kedvtelésből tartottak: Minden állat, melyet nem 
jövedelemszerzés céljából tartanak vagy tenyésztenek. 

-eb, macska, díszmadár, díszhal, tengeri malac, 
aranyhörcsög (kivéve: prémróka)/

A képviselő-testület az állattartást megtilthatja, ha 
az ellenőrzés során megállapítja, hogy az állattartó 
engedéllyel nem rendelkezik, vagy az engedélytől 
eltérően tart állatot és felszólításra 30 napon belül 
az engedélykérelmet nem nyújtja be, illetve az állat-
tartást nem engedélyben foglaltak szerint folytatja.

(2) Meg kell tiltani az állattartást, ha az állattartó 
egy éven belül két esetben az állattartás szabályai-
nak megszegésével szabálysértést követ el.

Tilos a község bármely területén elhelyezkedő 
egészségügyi, oktatási, nevelési, művelődési, sport-
intézmény, élelmiszert árusító üzlet, üzemi étkezde, 
vendéglátóipari egység, sporttelep területén, továb-
bá a szomszédos telken nagyhaszonállatot tartani. 

Az állatok elhelyezésére szolgáló épületet, vala-
mint építményt létesíteni, illetve átalakítani csak 
építési engedéllyel lehet.

Az ingatlan területén állatok elhelyezésére és 
tartására szolgáló melléképületet, illetve építményt 
elhelyezni az e rendelet 1. sz. mellékletében foglalt 
védőtávolságok betartásával lehet.

Az ingatlan területén trágyát szabadon tárolni 
tilos. A trágyatároló szilárd, szivárgásmentes alap-
pal és peremmel ellátott. A trágyalé elvezetését 
vízzáró fedett aknába kell megoldani. Amennyiben 
a trágyatároló a lakóépülettől 30 méteren belül van, 
a trágyát hetente el kell szállítani

A fedett trágyatároló megépítéséig az egyé-
ni szükségletet meghaladó nagy haszonállatot és 
haszonállatot tartók naponta kötelesek a trágyát 
telkükről elszállítani.

Családi házban kisállat a lakóépület arra alkalmas 
elkülönített nem lakás céljára szolgáló helyiségében, 
baromfi a lakóépülethez tartozó kertben, udvarban 
elkülönített és elkerített helyen is tartható. 

A baromfi tartására szolgáló udvart úgy kell kiala-
kítani, hogy az állatok a szomszédos épületek fala-
zatában és falszegélyében kárt ne okozhassanak.
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Az állattartónak biztosítania kell, hogy az állat-
tartással senkinek kárt ne okozhasson, senki közér-
zetét, életminőségét ne rontsa.

A közterületen okozott esetleges szennyeződést a 
tulajdonos, illetve az állat felügyeletével megbízott 
személy köteles haladéktalanul eltávolítani. 

Az ingatlan tulajdonosának (használójának) 
folyamatosan gondoskodnia kell a legyek, rovarok, 
rágcsálók rendszeres irtásáról.

Az ingatlan tulajdonosának (használójának) gon-
doskodnia kell a kellemetlen szagot árasztó takar-
mány fedett, zárt tárolásáról.

A kedvtelésből tartott állatok száma - az eb és a 
macska kivételével nem esik korlátozás alá, de a 
gazdáik kötelesek megfelelő, sajátos életfeltételeket 
(elhelyezés, táplálás, gondozás) biztosítani a tartott 
állatok részére.

Tilos az állatok kínzása, tartós nyugtalanítása, 
bármilyen módon történő bántalmazása, elhagyása, 
valamint egymásnak ugratása, viadaloztatása.

Ha az állattartó nem kívánja, vagy nem képes az 
állatot tovább tartani, köteles annak megfelelő elhe-
lyezéséről gondoskodni.

Enese község közigazgatási területén, családiházak 
udvarán háztartásonként az eb korától és fajtájától 
függetlenül legfeljebb 3 darab eb és egyszeri 
szaporulata (hathónapos korig), valamint 5 db 
macska tartható. E rendelkezés a vakvezető kutya 
tartására nem vonatkozik.

Nagyobb számú eb indokolt esetben külön enge-
déllyel, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi 
Szolgálat Városi Intézete és a Városi főállatorvos 
szakvéleményének figyelembevételével tartható.

Az eb tulajdonos köteles az ebet úgy tartani, hogy 
a házban, közös udvarban vagy annak szomszédsá-
gában lévő lakók nyugalmát ne zavarja, testi épsé-
gét se veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon.

Harapós, vagy támadó természetű ebet nappal 
biztonságos módon szükség esetén megkötve kell 
tartani. Az ilyen eb éjszakára is bekerített és lezárt 
helyen tartandó.

Harapós, vagy támadó természetű eb tartása ese-
tén a lakás, ház, udvar, telek bejáratán a harapós 
kutyára utaló figyelmeztető táblát kell szembetűnő 

módon elhelyezni.

Ebet póráz nélkül közterületre kivinni tilos. A 
harapós, támadó természetű, továbbá a nagytestű (45 
cm magasság felett) ebet szájkosárral is el kell látni.

Tilos a pit bull terrier tenyésztése, állatviadalok 
szervezése.

Szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható, aki e rendeletben foglalt 
kötelezettségének nem tesz eleget, vagyis:

a) állatáról nem gondoskodik megfelelően
b) e rendeletben meghatározott darabszámot meg-
haladó állatot tart,
c) csak engedéllyel tartható állatot engedély nél-
kül tart,
d) az ebet úgy tartja, hogy az mások nyugalmát 
tartósan és rendszeresen zavarja,
e) ebet közterületre póráz nélkül kienged,
f) harapós, támadó természetű, vagy nagytestű 
ebet közterületen szájkosár nélkül vezet,
g) aki ezen rendelet kisállatok tartására vonatko-
zó szabályokat  megszegi.

Az állatok elhelyezésére szolgáló új épületek és épít-
mények elhelyezésénél betartandó védőtávolságok: 

1. Az állattartó melléképület védőtávolsága a 
lakóépülettől 

Nagyhaszonállat tartásánál 1-50 db-ig 20 m
Haszonállat tartásánál 1-100 db-ig 10m 
Kishaszonállat tartásánál 1-200 db-ig 10 m 

2. Az állatok zárt kifutója, trágya és trágyalé táro-
lója az állatszámtól függetlenül

Lakóépülettől legalább 15 m-re
Ásott kúttól legalább 15 m-re 
Fúrt kúttól legalább 5 m-re 
Csatlakozó vízvezetéktől és vízvezetéki 
kerti csaptól legalább 3 m-re helyezhető el. 

Természetesen tudjuk, hogy egy jogszabály annyit 
ér amennyit betartanak belőle. Bízunk abban, hogy az 
állattartásról közölt információk hasznosak lesznek, 
saját és környezetünk érdekében betartjuk a szabályo-
kat.  A rendelkezések megszegése szabálysértés elkö-
vetését eredményezi és eljárást von maga után.

Kiss Lászlóné 
Körjegyző
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Ebben az évben a falunap kiállításokban bővelke-
dett.” Válogathattunk a kendermagban!”

 
1. Az Enesei Hírmondó pályázati felhívá-

sára beérkezett gyermek- és felnőtt rajzokat, 
festményeket láthattuk a folyosón. Nagyon 
szép munkák, dicséret illeti a készítőket! 

2. A 6 éve alakult mosonmagyaróvá-
ri Tallós Prohászka István Művészeti 
Egyesület 

fafaragásokat (Dr. Jáki Ferenc, Irházy 
László),

fotókat (Talpas Balázs, Galgóczi Emma, 
Kallai Sándor),

grafikát (Fenyvesi Mária Annunziata),
festményeket (Pintér Éva, Édes Vilmos, Veres 

András),
szobrokat (Kónyáné Kovács Ildikó) mutatott be 

az érdeklődőknek. Öröm volt 
ennyi szépséget megtekinte-
ni.

3. Az Enesei Foltvarrók 5 
éves születésnapjukra közös 
munkával készítettek egy 
hatalmas virágcsokrot. Ez a 
falikép lesz ezután a klub jel-
képe. A kiállításon fő helyre 
került. Az Általános Iskola 
számára ajándékba készített 
tengeri életkép nagy sikert aratott. Mindegyik faliké-
pen a rátétes technikát alkalmaztuk, mert az elmúlt 
évben főként ezzel foglalkoztunk. Meghívott vendé-
günk Bohunka Lászlóné Valkó Éva (Komárom) gyö-
nyörű meseképei, konyhai garnitúrái távlatokat nyi-
tottak a további munkáinkhoz. 14 szakköri tagunkból 
nyolcan hozták el munkáikat, melyek ebben az évben 
készültek. Örvendetes, hogy a kezdők is bemutatkoz-
tak. (Stoiber-Vass Éva, Horváthné Matkovics Rita, 
Jákli Szilvia)  Köszönet a kiállítóknak és a rendezés-
ben segítőknek! 

4. Nagyanyáink kézimunkáit Enesén, s a máshol 
lakó ismerőseimtől gyűjtöttem. Nagy öröm volt látni, 
hogy milyen nagy tisztelet övezi az ősöket, hiszen 
szeretettel mutatták, s a kiállításra odaadták a féltve 
őrzött szép kézimunkákat, hogy mindenki gyönyör-
ködhessen bennük. 

Ezeknél a kézimunkáknál a díszítő funkció mellett 
a használati funkció is fontos 
volt. 

Szőttek konyharuhát, 
abroszt, hímeztek alsóne-
műt, ágyneműt, zsebkendőt, 
gyermekpólyát. Azsúrozták, 
slingelték, madeirahímzés-
sel díszítették. Belevarrták a 
monogramjukat, s ezzel tették 
egyedivé ezeket a darabokat. 
Maguk rajzolták a mintákat, 
vagy drukkoló-fával nyom-
tatták. Kötöttek harisnyát, 

horgoltak babaréklit, szekrénycsíkokat.
Csiszár Jánosné, Élő Márta, Falumúzeum, Füsi 

Andrásné, Máté Jenőék, Nagy Lajosné, Németh 
Jánosné (Lengyeltóti), Niederhoffer Lajosné 
(Székesfehérvár), 

Pápai Sándorné (Rábapatona), 
Szilbek Imréné szívesen kölcsönöz-
te a szép kézimunkákat, s a múzeum 
számára többen fel is ajánlották. 
Köszönet érte!

 
Nem vagyunk gyökértelenek, 

amíg meg tudjuk őrizni őseink szép 
kézimunkáit, szokásait. Tudunk 
miből építkezni, ötleteket venni, s 
magunk is készítünk igényes munká-
kat. Reméljük, hogy nemcsak saját 

magunk, hanem mások örömére is!
 
Füsi Andrásné 

Kiállítások a falunapon
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„Szeptemberben nyit az iskola. Van-e szebb a 
kezdet szépségénél? Mikor a sportpálya salakján a 
futók lekuporodnak a startvonalra, s vékonyka füstöt 
eresztve eldördül az indítópisztoly? Szabad a pálya, 
s ismeretlen!

Sose fogom elfelejteni az új könyvek, az új taná-
rok, az új tantárgyak keltette bizonytalan izgalmat. 
Iskolaév kezdetén csaknem mindig verőfényes volt 
az idő, afféle „megbízható” szeptemberi ragyogás 
fogadott. Minden érkező gyerek jelentett valami 
meglepetést. Volt, aki egyetlen nyáron fejjel maga-
sabbra nőtt, volt, aki szerecsen feketére barnult, s 
volt, akin éppen az volt a meglepő, hogy semmit se 
változott. De valami újat mindenki hozott magával: 
nyári emlékeket, s a viszontlátás örömét.”

Pilinszky János gondolataival élve, mi is magunk-
kal hoztuk a nyári emlékeket a 2008/2009-es tanév 
kezdetén. A nyári napközi emlékeit, amelyet Takács 
Viktorné Erzsi néni és a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat közösen szervezett, az utóbbiak sikeres 
pályázatukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a progra-
mok ingyenesek és változatosak legyenek.   A nyár 
az iskola életében nemcsak a pihenésé, hanem az új 
évre való készülődésé is. A meszelés, nagytakarítás 
mellett elkészült pályázati pénzből és az önkormány-
zat támogatásával az új kémia-fizika szaktanterem. A 
sikeres, 179 000Ft-ot hozó pályázatot Kissné Eszes 
Anikó írta. Új, nagyobb helyre költözött az iskolai 
könyvtár és a községi könyvtárat is az iskola peda-
gógusai működtetik.

Büszkék vagyunk Varga Istvánné Ági nénire, aki 
az Apáczai Tankönyvkiadónál tankönyvkritikáért 
pályázatot nyert.

 
Ebben az évben is 190 000Ft-tal támogatta intéz-

ményünket a Zeneműhelyen keresztül Tschurl Károly. 
Nagy örömmel vettük, hogy adójuk 1%-ából 569 
439Ft folyt be az alapítvány kasszájába. A pénznél 
maradva még, a papírgyűjtés összegét udvari játékok 
vásárlására szeretnénk fordítani, mert minden játé-
kunk elavult, balesetveszélyes.

Hogy milyen lesz a következő tanév?
Amilyenné mi tesszük közösen. Az 208 diák, és a 

20 iskolai dolgozó. A tanulók közül közel negyvenen 

most kezdik tanulni, hogy milyen az élet az enesei 
iskolában. De nemcsak nekik új az enesei iskola szo-
kásrendje, hanem Kőszegi István, földrajz-biológia 
szakos kollégának is. 77 tanuló jár be az iskolába a 
környékbeli településekről. Régóta nem volt ilyen 
magas az első osztályosok száma, mint ebben az 
évben, hiszen 27-en tanulják a betűvetést Erzsi néni-
vel. Gyakran olvashatnak az oktatás megújításáról, a 
kompetencia alapú oktatásról. Mit is jelent ez? Azt, 
hogy a tanuló ügyes valamiben, szeret és tud olvasni, 
érti, amit olvas, szívesen beszél, gondolkodik, véle-
ményt alkot, élvezi, hogy társaival együtt dolgozhat, 
védi a környezetet, egészségesen él, értelmesen 
használja a számítógépet. Tehát alkalmazza azt, amit 
az iskolában tanítunk. Vannak, akiknek nehezebben 
megy a tanulás, az ő munkájukat segíti Horváth 
Károlyné, aki elvégezte a gyógypedagógia szakot. 
Az „Egy iskola egy rendőr”- akció keretében Szalai 
Zsolt körzeti megbízott kapcsolódik be az iskolai 
életbe.

Az iskola nemcsak a tanulásról szól, hanem a 
közös programokról is. Az idei tanévben is gazdag 
kínálattal várjuk az érdeklődő diákokat. Magyar és 
matematika előkészítő, számítástechnika, honisme-
ret szakkör, DSK, könyvtár, zene, tánc, citera, sakk, 
tenisz, színjátszó. A következőképpen alakul a 2008-
2009-es tanév rendje 

Első tanítási nap: 2008. szept. 1. (hétfő)
Őszi szünet: 2008. október 27-től október 31-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. 

(szerda), a szünet utáni első tanítási nap november 
3. (hétfő)

Téli szünet: 2008. december 22-től 2008. decem-
ber 31-ig

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2008. december 
20. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap 2008. 
január 5. (hétfő)

Az első félév 2009. január 16-ig tart. Az iskolák 
január 23-ig értesítik a tanulókat, ill. a szülőket az 
első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Tavaszi szünet: 2009. április 9-től április 14-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap április 8. (szer-

da), a szünet utáni első tanítási nap április 15. (szer-
da)

OKÉV mérés: 4., 6., 8.,osztály 2009. május 27. 
Utolsó tanítási nap: 2009. június 15. (hétfő)

Iskolai Hírek

Bartos Ilona
iskola igazgató
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Elérkezett a szeptember, ami egy új 
nevelési év kezdetét jelenti. 1-én ünne-
pélyes keretek között végleg búcsút 
mondott az óvodának 22 nagycsoportos 
kisgyermek és szüleik, volt óvó nénijük 
kíséretében az iskolások és leendő taní-
tónénjeik átvezették őket az óvodából 
az iskolába. A tanévzáráskor felme-
rült hiányosságok miatt az új nevelési  
évünk változtatásokkal kezdődik. 

A beíratott gyermekek száma növe-
kedett, mert augusztus utolsó napjai-
ban még öt kisgyermekkel szaporodott 
létszámunk, ami a következőképpen 
alakul.

Okt. 1-én 
 Kiscsoport: 25 gyerek (11 előjegyzett gyermek, 

       főleg tavaszi születésűek)
 Középső csoport: 19
 Nagycsoport: 20 
 Rábaszentmihály 14 (1 előjegyzett) óvodás
Ez a létszám pontosan annyi, mint az elmúlt évben, örvende-

tes, hogy gyermeklétszámunk nem mutat csökkenést.
Az óvoda működésén kellett változtatni, délelőtt három cso-

portban folyik továbbra is a gyermekek foglalkoztatása, ebéd 
után az alvás idején a középsősöket elosztjuk a másik két cso-
portba. A rábaszentmihályi óvodában csak egy óvónő dolgozik és 
a gyerekek délutáni felügyelete a dajkáé volt, ami nem szabályos, 
és mivel ez is a mi óvodánk így a délutáni időszakban tőlünk 
megy át óvónő a másik óvodába.

Az óvónőkre több feladat hárult, ennek ellenére továbbra is 
lesz néphagyományőrző csoport, külön torna, szülők klubja, 
színházlátogatás, és egyéb programok szervezése.

A falu ünnepélyeken és egyéb rendezvényeken továbbra is 
szívesen közreműködünk. Az idősek napján a néphagyomány-
őrző csoport fog szerepelni, a falu második adventi hétvégéjén 
a mikulás ünnepség megszervezésében és lebonyolításában az 
óvoda dolgozói és az óvodások szülei fognak segíteni. 

Ferenczi Istvánné nyugdíjba ment, fájó szívvel mondtunk 
búcsút Kati néninek, mert szeptember 1-től már nem dolgozik 
az óvodában. 31 éven át volt az enesei óvodások dadusa, és az 
óvónők segítője. Családja körében aktív, boldog nyugdíjas éveket 
kívánunk!

Az Önkormányzat minden óvodás 
évkezdését támogatja azzal, hogy a 
gyerekek részére nem kell ágyneműt, 
törölközőt, szappant, szalvétát, WC 
papírt, színes ceruzát, rajzlapot, festé-
ket, gyurmát, ragasztót és egyéb esz-
közöket behozni. Ennek ellenére a szü-
lőket is terhelik különböző költségek, 
amiket sajnos ilyenkor szeptemberben 
kell befizetni (színházbérlet, újság, 
torna és tánc díja, csoportpénz). 

Kihasználtuk a nyár utolsó szép 
napját és ismét almaszüreten voltunk 
Szilsárkányban. A gyerekek izgatottan 

várták ezt a napot, főleg azért mert az első alkalmat a rossz idő 
miatt elhalasztottuk. A gyerekekkel semmi gondunk nem volt, 
ha tehetnénk minden nap szüretelnénk, mert olyan jól éreztük 
magunkat. 

Továbbra is van igény a szülők klubjára, így szeretettel várjuk 
a 2. életévüket betöltött gyermekek anyukáit a betervezett hétfői 
napokon délután 16 órától, majd másnap 10:15-től a gyermekek-
kel egy kis játszásra, ismerkedésre az óvodába..

Időpontok a következők: Okt. 27, 28,
 Nov. 24, 25,
 Jan. 26, 27,
 Febr. 23, 24,
 Márc. 23, 24,
 Ápr. 20, 21,

Reméljük, minél többen eljönnek ezekre a napokra és az 
óvodai életet vonzóvá tudjuk tenni szülőnek és gyermeknek 
egyaránt.

Szülői kezdeményezésre a Delikát 8 vonalkódjait gyűjtöttük, 
mert játszóteret szerettünk volna nyerni a falunak, sajnos nem 
sikerült, de gazdagabbak lettünk pozitív tapasztalattal, mert 
a falu lakosságának apraja és nagyja segített a gyűjtésbe és 
hozták, küldték a zacskókat az oviba. A játék újra kezdődött, 
így arra kérek mindenkit, segítsenek a gyűjtésbe a rokonság és 
munkahely közreműködésével és talán a következő évben több 
szerencsénk lesz.

Szabóné Horváth Judit
óvodavezető

Óvodai Hírek

Köszönetnyilvánítás

Várakozásunkat felülmúlta az összeg, amit az adó 1%-ából kap óvodai
alapítványunk

523.162 Ft
Nagyon örülünk a támogatásnak és köszönetet szeretnénk mondani mind-

azoknak, akik adójuk 1%-át óvodánk javára ajánlották!
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Minden kisgyerek számára nagy változást jelent az óvodai 
életbe való beilleszkedés.Kikerül egy védett környezetből, ahol 
csak ismert felnőttek, gyerekek veszik körül.Az óvoda a három 
éves gyermek számára az első olyan szociális környezet, ahol 
nap mint nap idegenekkel kerül kapcsolatba. Sok új szabály veszi 
körül, amelyekhez alkalmazkodnia kell.Az első év az óvodában 
az egymáshoz való alkalmazkodás, a közösségi élet szabályainak 
megismerésével telik el.A kicsiket megpróbáljuk megismertetni 
a konfliktusok megoldásának lehetőségeivel.

Amikor egy kisgyermek óvodába kerül, már rendelkezik több 
kevesebb ismerettel az őt körülvevő világról. Mi az óvodában 
igyekszünk ezeket az ismereteket bővíteni,lehetőséget adunk az 
önállóságuk fejlődésére. A kiscsoportos kor (3-4 éves ) egyik 
legfontosabb feladata az óvodában az önállóságra nevelés , ami a 
saját magával kapcsolatos "munka" elvégzését jelenti pl öltözkö-
dés, mosakodás, étkezés vagyis önkiszolgálás.

Az óvodai életbe való beszoktatás, beszokás módszere óvo-
dánként más és más lehet,de mindenhol legfontosabb a foko-
zatosság. A kisgyermeket nem szabad kész tények elé állítani, 
nagyon fontos az ismerkedés. A mi óvodánkban ennek hosszú 
évek óta jól bevált módszere van. Már két éves kor után lehe-
tőséget adunk a szülőnek és gyermeknek az óvodai életbe való 
bepillantásra. Hét év óta működik a "Baba-mama" klub, ahová 
a leendő óvodásokat hívjuk meg.A második életévüket betöltött 
gyerekeket és szülőket levélben értesítjük, hogy havonta egyszer 
( hétfői napon ) részt vehetnek a szülők az óvoda által szervezett 
fórumon. Itt minden alkalommal más óvónéni tart egy kis ismer-
tetőt az óvodai életről, természetesen más-más témában.A szülők 
tehetnek fel kérdéseket, elmondhatják gyerekneveléssel kapcso-
latos problémáikat.Ezt követően kedden délelőtt a kisgyermekkel 
jöhetnek egy-egy csoportba játszani. Amikor betöltik a 3 éves kort 
a kicsik,akkor kerül sor az igazi beszoktatásra. Nem szerencsés 
egyszerre sok gyermeket szoktatni, mert kevesebb idő jut rájuk, 
illetve a már óvodások is ugyanúgy igénylik a törődést.Ezért mi 
hetente általában két kisgyermeket szoktunk fogadni. Első nap az 
anyukával tölt 1-1 1/2 órát a csoportban, majd második nap már 
megpróbáljuk, hogy fél, egy órára ott maradjon a szülő nélkül.Ezt 
előtte a kisgyermekkel közölni kell pl. "most egy picit elmegyek 
a dolgomra, de hamarosan visszajövök érted".Szerencsés esetben 
a gyerek ebbe beleegyezik.Harmadik nap már érkezés után ( 10 
óra) rögtön ott maradhat velünk a kisgyerek.Ez a három nap 
általában szerda,csütörtök, péntek.Hétfőn pedig már "valódi" 
óvodásként jön óviba. Szerencsés, ha első nap a szülő ebéd után 
el tudja vinni a gyermeket, hogy ne legyen az  nap olyan hosszú.
Természetesen, aki már dolgozik, ezt nem tudja megtenni.Az 
esetek többségében az első heti reggeli sírás hamar megszűnik.A 
gyerekek a már ismert környezetben megnyugszanak és valódi 
óvodásként vesznek részt a csoport életében.Sajnos a szülő egész 
napjára rányomja a bélyegét ez a reggeli elválás, de nyugodtan 
állíthatom, hogy a gyerekek ezt hamar elfelejtik ( néhány kivétel-
lel ) és önfeledten játszanak. Aztán hamarosan csak emlék lesz ez 
a nehéz időszak és amikor nagycsoportban elmeséljük hogyan is 
történt az elválás, a gyerekek nevetnek rajta legjobban.

Kerekes hírek 
Második kerékpár túránkon Ásványráróra kerekeztünk, 
becsülettel bevallom messze volt. A kézilabda pályá-
ról indultunk fél tízkor majd 70km megtétele után a 
csapat sereg hajtói este fél hétkor értek haza. Sikerült 
egy nagyon szép napsütéses időt kifognunk. Csak a 
széllel nem volt szerencsénk: menetre szemből kaptuk. 
Ásványráróra érve közkívánatra megebédeltünk a túra 
vezetőnk által javasolt vendéglőben, nagyon finom hal 
ételeket ettünk. Hazafelé betértünk a Rigó tanyára egy 
üdítőre. A sövényházi falunapon keresztül kerékpároz-
va értünk haza. Kerékpár túráink ebben az évben véget 
értek,minden érdeklődőt várunk a tavaszi túránkon 
amiről bővebben a Hírmondó 2009-es első számában 
olvashatnak.
A túra képei megtekinthetők a www.enese.network.hu  
címen.

Beszoktatás az óvodába

Kettingerné Tóth Tünde
óvónő

2008. szeptember 26-27-28-án Szentmihálynapi búcsú alkal-
mával falunapot is rendeztek a székelyföldi Csíkszentmihályon.

A másik országhatáron túli magyar testvérközség, Bős kül-
döttségével Enese képviseletében mi is részt vehettünk a színvo-
nalas, jó hangulatú 
rendezvényen.

A most megvá-
lasztott polgármes-
ter, Kósa Péter és 
lelkes fiatal csapata 
minden korosztályt 
megmozgató prog-
ramokat szervezett.

A történelmi és 
sportvetélkedőkön 
kívül volt néptánc, 
népdal, és népi 
zenekari bemutató, valamint könnyűzenei szórakoztató előadás 
és tűzijáték is. Huszárbemutató és fogathajtó verseny is színesí-
tette a programot.

A szórakoztató műsorok mellett Dr. Szőcs András: 
Csíkszentmihály monográfiája című könyv, valamint Daczó 
Katalin, szintén a község múltját és jelenét is bemutató 40 perces 
dokumentumfilmjének bemutatása kiemelkedő esemény volt.

A másik felemelő esemény a vasárnapi szentmise után a 
szentmihályi hősök tiszteletére emelt kopjafa avatása volt.

Ezek az alkotások azt jelzi, hogy a székely nép „őrhelyen a 
huszonnegyedik órában” őrzi szellemi hagyatékát, magyarságtu-
datuk nem hagyja veszni emlékeiket.

A vendégszeretet, amelyben részünk volt életre szóló élményt 
és barátságot jelent. 

Polgár Gyula

Falunap 
Csíkszentmihályon

Szabóné Varga Icu
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Örömmel teszek eleget az enesei újság szerkesztőinek 
kérésére, hogy néhány gondolattal bemutatkozzam, mint 
Enese, Kóny és Markotabödöge új plébánosa. Akik az első 
enesei szentmisémen ott voltak, azoknak ismerősek lesznek 
ezek a sorok, hiszen élőszóban hallották a templomban.

Varga Györgynek hívnak 1958. január 16-án Budapesten 
születtem.

Keresztény neveltetésem alapjait Gönyűn kaptam. 
Szüleim csallóközi származásúak voltak, amikor lehe-
tett, a két világháború között költöztek Magyarországra. 
Mindketten mélyen hívő, vallásukat gyakorló emberek 
voltak, édesapám egyházközségi képviselőtestületi tag volt 
sokáig, édesanyám a pozsonyi orsolyita tanítóképzőben 
végzett, kiváló paptanárai és kedvesnővér oktatói voltak. 
Gönyűn számomra kedves káplán atyák szolgáltak, akik 
családi házunkban is többször megfordultak, mint Győri 
Imre, Dr. Galavits József, Németh László, akiktől szintén 
sokat tanultam, és jó példát láttam. Olyan alapokkal rendel-
keztem, hogy szemináriumba kerülésem után az első évben 
szinte nem is kellett tanulnom. Ennek ellenére sokáig nem 
foglalkoztatott a papság kérdése. Állami gimnáziumban 
tanultam Győrben /Révai Miklós Gimnázium/ -noha a káp-
lán atyák szerettek volna a bencéseknél látni- édesanyám 
utólag azt mondta, oda nem akart küldeni, mert úgyis 
benn maradtam volna. Talán ő már akkor érzett valamit. 
Engem viszont a földrajz és a biológia vonzott, valamint 
az autók. Földrajz szakos tanári pálya felé kacsintgattam, 
de időben figyelmeztettek, hogy „neveltetésem miatt” nem 
fognak felvenni, felesleges is próbálkoznom. Így döntöt-
tem az autók mellett. Érettségi után gépjármű-villamossági 
műszerész szakmát szereztem, majd a Rába Magyar Vagon 
és Gépgyár kamionszereldéjében dolgoztam. Szerettem 
a munkámat és a munkatársaimat, mégis valahol mélyen 
a szívemben azt éreztem, hogy nem maradandó, amit 
alkotok. Hiába csillog villog az új kamion, előbb-utóbb 
ócskavas lesz belőle. Nagyon sokat őrlődtem, keresve a 
számomra maradandóbbat. Lelkileg nehéz hetek követ-
keztek. A Gondviselés vitt be az orsolyita templomba 
Győrbe, na meg ott volt akkoriban az utolsó mise este fél 
nyolckor, én pedig akkoriban többször kirándultam az ETO 
természetjárókkal, és napközben nem tudtam szentmisére 
menni. Hosszú évek után itt találkoztam ismét Galavits 
atyával, és munkás fejjel elkezdtem újra minisztrálni. Egy 
alkalommal édesanyámmal Esztergomba kirándultunk, és 
itt történt a „megvilágosodásom”. Megnéztük a Bazilikát, 
a Keresztény Múzeumot stb. Valahol a Vizivárosi temp-

lom körül sétálhattunk, amikor egy fénysávon léptem át. 
Nem volt ez más, mint a délutáni nap sugarai a Bazilika 
aranyozott keresztjéről, mint egy tükörről visszaverődtek, 
és egy kis fénysávot alkottak az amúgy árnyékban levő 
utcán. Ezen átlépve én tudtam, hogy csak pap lehetek. A 
sok vívódás, gondolkodás után egy pillanat alatt döntöt-
tem magamban. Szüleimnek ugyan nem szóltam, vártam 
az alkalmas pillanatra, de én már belül döntöttem. József 
atyánál egyre sűrűbben fordultam meg szemináriumi szo-
bájában. Nyáron, már a hivatalos jelentkezési idő lejárta 
után egyszer Gönyün helyettesített. Mint régi ismerőst a 
szüleim elhívták reggelire. Ezt az alkalmat használtam ki 
döntésem bejelentéséhez. Nagy meglepetést okoztam oda-
haza, különösen édesapámnak. Pótfelvételiznem kellett, de 
szerencsére felvettek a győri szemináriumba. Következett 
két év Marcali „hivatáserősítő”, azaz a katonaság. Ezalatt 
édesanyám megbetegedett, és meghalt. Égi jel volt ez is 
számomra. Bár nem érhette meg az újmisémet, még csak a 
szemináriumi évek megkezdését sem, mégis addig nevel-
hetett engem, amíg az életem révbe nem ért. Úgy éreztem 
akkor is, és azóta is, hogy addig adta nekem őt a jó Isten, 
amíg neki vissza nem adott. 1986. június 19-én szenteltek, 
újmisémet június 22-én Gönyün mondtam. Édesapám 
addigra teljesen megbékélt a döntésemmel, mondhatom, 
hogy büszke is volt rám. Három évvel később pap fiától 
kapta meg a betegek szentségét, és költözött édesanyám 
után az égi örök hazába. Újmisés képem jelmondata: 
„Mindent Jézusért, mindent a Szűzanyával, mindent sze-
retetből.” Öt év káplánság az óvári plébánián, majd hat 
év plébánosság következett Vitnyéden. Kisbéren tizenegy 
évet töltöttem el. Szeretek hitoktatni, több hittanosom volt 
megyei hittanversenyen győztes, vagy dobogós helyezett. 
Nagy élmények voltak a hittanos nyári táborok és a kerületi 
minisztránstalálkozók, amiket itt az új szolgálati helyemen 
is szeretnék folytatni. Havonta találkoztunk környékbeli 
paptestvérek lelkileg segítve és erősítve egymást, napi 
gondjainkat, örömeinket átbeszélve. Remélem rövidesen 
kialakul itt a környékben is egy jó papi közösség. Szeretnék 
továbbra is hűséges maradni. Nincsenek „világmegváltó” 
terveim, ezt Jézus megtette, én csak hirdetni szeretném az 
Örömhírét sokáig felnőtteknek és hittanos gyerekeknek 
egyaránt. „Világi hobbim” a fényképezés –ha kevés sza-
badidőm engedi. A szép tájak, az élővilág és a hittanosok 
szereplései a fő fotótémáim. 
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