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FOLYTATÓDTAK A FEJLESZTÉSEK 2011-BEN
Az önkormányzati gazdálkodás nehézségei ellenére
2011-ben folytattuk a fejlesztéseket községünkben.
A legnagyobb fejlesztést az
iskolában hajtottuk végre. Az
év közepéig elkészült a fűtés
korszerűsítése és részleges
nyílászáró cserére került sor.
Ennek összértéke megközelíti
a 15 millió forintot. Reményeink szerint a beruházás után
jelentősen csökken az iskola
fűtésére fordított összeg.
Hosszú évek után – szintén
pályázati forrásból – tudtuk
megépíteni a falu központjában a pihenő parkot. Kis csobogóval, padokkal, díszvilágítással és zászlótartó rudakkal
méltó Enese központjához.
A beruházás összértéke 6,5
millió forint. Ez az építkezés

nem 2011-re volt tervezve, év
közben kaptuk az értesítést
és hat hónapon belül kellett
megvalósítani.
A tér felújításához kapcsolódott az un. függönyös
ház megvétele. Az egykori
Korn-kúria a reménybeli felújítás után közösségi célokat
szolgál majd. A 6,3 millió forintért megvásárolt épület
első részletét kiﬁzettük (3,8
m Ft), a második részt 2012
április végéig rendezzük. A
ház megvétele nem szerepelt
a képviselő testület 2011-re
megfogalmazott elképzelései
között.
Focipályánk felújítása legalább két évtizede szerepel
a vágyak között. A 7,7 millió
forintba kerülő beruházás az
év közepén megkezdődött.

KÖZMEGHALLGATÁS
ÉS FALUGYŰLÉS
Szeretettel várunk mindenkit a 2012. február 16-án csütörtökön 18 órakor kezdődő közmeghallgatás és falugyűlésre
a kultúrházba.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2011. évi önkormányzati munkáról
2. A 2012. évi költségvetési koncepció
3. Fejlesztések, tervek 2012. évben
4. Egyebek
Enese Község Önkormányzata

FOCIRÓL ÉS KÉZILABDÁRÓL
– MÉG EGYSZER
Mint a Hírmondóban többször írtam, az Enese SC 2012-ben
ünnepli fennállásának 75. évfordulóját. A jubileum alkalmából megjelentetünk egy kiadványt. Ez a kis könyvecske jórészt
már öszeállt. A nyomtatás előtti verziót feltesszük majd
– várhatóan február – márciusban – a honlapra is. Ezúton
is kérek mindenkit: akinek ötlete javaslata lesz, mondja el
(még a nyomtatás előtt)
A felhívások nyomán sok régi fényképet kaptam. Még egyszer kérném az egykori sportolókat, szurkolókat keressenek
otthon régi fotókat és hozzák be a hivatalba! Köszönöm!
Mesterházy József, Enese SC elnök
Időjárás függvénye is, hogy
melyik hónapban vesszük
birtokba 2012 tavaszán.
Bővíteni kellett családi
napköznket. Miután elindítottuk a „bölcsit”, hamar kiderült – szükség lenne még
egy csoportra. Pár százezer
forintos beruházással alakítottuk át az óvoda egyik régi
öltözőjét kis csoportszobává.
Az otthonosan berendezett
kis teremben jól érzik magukat az apróságok.
Azt írtam tavaly, 2010 a
játszóterek éve volt. A gondolatmenetet folytatva:
2011 a virágosítás éve volt.
Nagyot sikerült előre lépnünk
a közterületek virágosítása,
rendezettsége terén. Népfőiskolai előadók, vendégeim,
hivatalos ügyben megkere-

sők szinte kivétel nélkül szóvá
tettük: szép gondozott – virágos a település. Köszönet
érte mindenkinek, aki ehhez
hozzájárult.
A 2011-re betervezett fejlesztések közül három elmaradt. Ennek oka a már fent
megemlített házvétel ill. tér
építés.
Az elmaradt fejlesztések: a
község bekamerázása, a játszótér megvilágítása és színpad építése az aulába.
Szólni szeretnék 2011-ben
is kellemes kikapcsolódást
jelentő közösségi programjainkról. Ezek közül is kiemelve:
Majális-Virágmajálist, a Hagyományok Napját és a Falunapot és az adventi program
sorozatot.
Mesterházy József

KEDVES ENESEIEK!
Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kíván a község minden lakosának 2012-ben.
Enese Község Képviselő testülete
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2011 ÉVBEN SZÜLETETTEK NÉVSORA
Újszülött

Szabó Csongor
Molnár Márkusz Imre
Kollár Noel Attila
Kozári Stella
Gergely Jázmin
Németh Döníz
Magyar Natália
Szabó Máté
Horváth Előd
Lőrincz Liliána
Hegedüs Nina
Csillag Levente
Erlicz Laura
Bertalan Bettina
Lerner Noel Zakariás
Fincza Milán
Bertalan Adél

2011.01.11.
2011.03.17.
2011.03.17.
2011.04.07.
2011.05.31.
2011.06.10.
2011.06.21.
2011.06.23.
2011.07.13.
2011.08.14.
2011.08.26.
2011.10.12.
2011.11.21.
2011.12.02.
2011.12.21.
2011.12.23.
2011.12.26.

Anya
Apa
Prikler Enikő - Szabó Attila
Nagy Gabriella -Molnár Imre
Németh Klaudia - Kollár Attila
Csepi Zsuzsanna - Kozári Szilárd
Csillag Bernadett - Gergely Attila
Hajzer Szilvia-Németh Csaba
Pukler Veronika-Magyar Tibor
Horváth Orsolya-Szabó István Viktor
Gergely Beáta - Horváth Csaba
Limpacher Ildikó- Lőrincz Balázs
Takács Nikolett-Hegedüs Oszkár
Kiss Judit – Csillag Norbert
Szabó Rita – Erlicz Balázs
László Renáta-Bertalan János
Röﬄer Adrienn- Lerner Sándor
Fincza Fatime
Horváth Gertrúd-Bertalan Attila

KASZÁS PÉTER
AZ ASZTALITENISZ BAJNOK
December végén ismét megrendeztük – immár negyedik
alkalommal – az asztalitenisz bajnokságot. 2011-ben több
nevezőt regisztrálhattunk mint az elmúlt évben – több mint
húszan vállalkoztak arra, hogy megméressék magukat. Három
asztalon bonyolítottuk a versenyt, a végső küzdelembe öt
játékos jutott. Itt már mindenki játszott mindenkivel.
A végeredmény:
I. Kaszás Péter
II. Nagy László
III. Nagy Bálint

Lakcím
Ady 5.
Péterháza
Szabadság 43.
Sport 26.
Dózsa 9.
Fecske 11.
Rákóczi 16.
Petőﬁ 32/a.
Kossuth 17.
Kossuth 43.
Fecske 9.
Csalogány 2.
Árpád 3.
Bartók 12.
Hunyadi 15.
Sport 30.
Deák 9.

Újévi köszöntő
Adjon Isten egészséget,
kenyeret, bort, békességet,
tiszta szívet,éles elmét,
hitet adjon, jószerencsét!
Adjon Isten boldogságot,
Szeretetet, bátorságot,
S elviselni a jövőt
mosolyt adjon, nagy erőt!
Adjon Isten hű családot,
ne túl sok, de jó barátot,
önzetlen és szép szerelmet,
s adjon hozzá békességet!
Garai László
Örömteli gyermekéveket
kívánok:
Nagy Károlyné, védőnő

NÉMETH GÁBOR ENESE SAKK
BAJNOKA 2011-BEN
December 28-án szerdán kilenc sakkozó ült le az iskola
aulájában, hogy eldöntse: ki a legjobb sakkozó 2011-ben.
A hagyományokhoz híven mindenki játszott mindenkivel,
2 x 15 perces partikat rendeztünk. Az idén nem volt akkora
küzdelem az első helyért, hisz Németh Gábor pontelőnnyel
szerezte meg a kupát.

IV. Egyházy Attila
V. Lőrincz Csaba

A VÉGEREDMÉNY:
I. Németh Gábor
II. Zsenák György
III. Mesterházy József
IV. Maller Tibor

V. Nagy László
VI. Horváth János
VII. Varga István
VIII. Markó József
IX. Tóth Csaba
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ŐSZI ÉRTÉKELÉS
Jó előjelekkel és szép reményekkel vághatott neki felnőtt csapatunk a 2011/2012.
évi bajnokságnak. Az alapot
a 2011-es tavaszi szereplés
adta – igaz a mindig idegenbeli fellépés módosíthatta az
elvárásokat.
Két győzelemmel rajtoltunk
– a Kimlét és a Máriakálnokot
fektettük kétvállra, majd következett egy szoros vereség
Dunakilitin. Az elfogadható
rajt ellenére sokan éreztük: a
játék valahogy nem a tavaszi
folytatása, jönnek az eredmények, de nem azzal a meggyőző teljesítménnyel.
Az ősz folyamán belefutottunk egy nagy gólarányú
vereségbe Dunaszegen, arattunk egy ﬁgyelemre méltó
győzelmet Bezenyén. Hihetetlen gyenge első félidei produkció után könyvelhettünk
el három pontot Várbalogon.
Játékvezetői csalás miatt kellett vesztesen elhagyni a pályát Mosonszolnokon. Úgy
tűnik, a Börcs együttesünk
mumusa – rossz játékkal
rukkoltunk elő és eredményesek sem tudtunk lenni. A
tartósan alsó régióban tanyázó börcsiek elvették tőlünk a
három pontot.
Sikeresnek ítélhetjük viszont a Bősárkány, Hédervár
otthonában történő pontszerzést.
Nagyon sűrű csoportunk
mezőnye. Mindössze hét pont
választja el az első helyezett
Hédervárt a tizenegyedik
helyezett Mosonszolnoktól.
Azaz egy győzelemmel ill.
vereséggel több helyet lehet előrelépni vagy hátrébb
csúszni a tabellán. Tavasszal

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség – Megyei II. Móvári csoport - 2011/2012
hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

csapatnév
HÉDERVÁR KSK
MOSONSZENTMIKLÓS SE
BŐSÁRKÁNY KSE
BEZENYE SE
DUNASZEG SE
MÁRIAKÁLNOK SE
PÜSKI SE
DUNAKILITI KSE
ENESE SC
GYŐRZÁMOLY SE
AGROWIRT- MOSONSZOLNOK SE
HEGYESHALMI SC 1931
GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE
KIMLE KSE
IFJÚ KENYÉR BÖRCS KSE
VÁRBALOG KSK

M
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

GY
8
8
8
8
7
8
8
7
7
7
7
6
4
3
3
2

D
6
3
3
3
4
0
0
3
3
2
2
2
1
1
1
4

V
1
4
4
4
4
7
7
5
5
6
6
7
10
11
11
9

lőtt
36
42
37
30
32
27
32
36
24
38
30
20
33
28
21
24

kapott
22
31
28
29
24
22
30
27
23
24
27
26
34
49
43
51

pont
30
27
27
27
25
24
24
24
24
23
23
20
13
10
10
10

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség – Megyei II. Móvár U-21 – 2011/2012
hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

csapatnév
DUNAKILITI KSE
GYŐRZÁMOLY SE
MOSONSZENTMIKLÓS SE
BEZENYE SE
BŐSÁRKÁNY KSE
PÜSKI SE
DUNASZEG SE
HEGYESHALMI SC 1931
ENESE SC
HÉDERVÁR KSK
IFJÚ KENYÉR BÖRCS KSE
AGROWIRT- MOSONSZOLNOK SE
GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE
VÁRBALOG KSK
KIMLE KSE
MÁRIAKÁLNOK SE

elméletileg hazai környezetben játszunk minden mecscset – ez rendkívül biztató és
előrelépésre ad lehetőséget
(Kérdés: mikor lesz pályánk
olyan állapotban, hogy tényleg hazai, enesei környezetben focizhassunk). A kilencedik hely önmagában nézve
elmarad a várakozástól – ha
a pontokat nézzük, tavasszal
azonban minden lehet.
U21-es csapatunk értékelésekor két szempontot kell
kiemelnünk. Az edzésláto-

M
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

GY
13
12
12
11
10
8
7
7
5
5
5
5
4
3
2
0

D
2
1
0
1
1
2
2
2
3
2
2
2
0
0
0
2

V
0
2
3
3
4
5
6
6
7
8
8
8
11
12
13
13

gatottság (ismét) nem erőssége a ﬁúknak, talán ebből
következik a másik probléma.
Minden mérkőzésen ki sem
tudtunk állni teljes létszámmal... Ha előbbre akarunk lépni, mindenképpen javítanunk
kell a hozzáálláson. Magával
a helyezéssel még nem lenne
gond (9. hely), bár reméljük:
egy két év múlva helyezésben
is sikerül előbbre jutnunk.
Több éves kihagyás után
indítottunk serdülő csapatot,
Rábapatonával együtt. Az ő

lőtt
54
44
42
50
47
30
36
30
32
35
44
30
29
17
21
11

kapott
11
14
13
19
20
26
16
26
37
21
35
30
48
82
86
68

pont
41
37
36
34
31
26
23
23
18
17
17
17
12
9
6
2

esetükben tényleg nem a helyezés a perdöntő. A 10 évvel
ezelőtti ezüstérmes serdülőkből ma többen stabil kezdők
a felnőtt csapatban.
U7-U9-U11-es csapatainknak rendszeresek az edzések,
ősszel három tornán vettek
részt.
A Hírmondóban is szeretnék köszönetet mondani
minden egyes sportbarátnak,
aki segítette munkánkat.
Mesterházy József
Enese SC elnök
3. oldal
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CSALÁDI NAPKÖZI HÍREI
Mozgalmas időszakot tudhatunk
magunk mögött a családi napköziben.
Több, mint egy éve kezdtük meg működésünket az óvoda épületében, és a
karácsonyi ünnepségen már ott álltak a
kiscsoportosok között azok a gyermekek, akik alapító tagok voltak a családi
napközi nyitásakor.
A családok érdeklődése olyan nagy volt
az elmúlt évben az intézmény iránt, hogy
indokoltnak tűnt még egy csoport indítása. Jelenleg a Bóbita csoportban 9, a Süni
csoportban 6 beíratott kisgyermekünk
van. Sokan jelezték igényüket a következő
időszakra is, így előre láthatólag a 2012es évben is két csoporttal üzemelünk. Itt
szeretnénk kérni, hogy akiben felmerül az
igény a családi napközi szolgáltatása iránt,
minél előbb jelezze szándékát. A felvételt
mindig megelőzi a két hetes beszoktatás,
ettől csak nagyon indokolt esetben tekintünk el. Az első héten minden nap, pár órát
töltenek itt a gyermekek édesanyjukkal,
következő héten már anyuka nélkül egyre

hosszabb időt van velünk a kisgyermek,
és a második hét végére jutunk el oda,
hogy itt is alszik.
Igyekszünk családias hangulatot teremteni, ezzel megkönnyíteni az elszakadást az édesanyától. Reggel 7 órától
fogadjuk a gyermekeket és délután
16.00 óráig tartunk nyitva. Háromszori,
igény szerint négyszeri étkezést biztosítunk. Térítési díjat csak az étkezésért kell
ﬁzetni. A délelőttjeink szabad játékkal
telnek, lehet főzőcskézni a babasarokban, fodrászkodni a tükör előtt, autózni,
vagy állatkertet, várat építeni a kockákból. Többször építünk a napirendünkbe kézügyesség fejlesztő programokat,
festünk, gyurmázunk, ragasztunk, tésztát
fűzünk nyakláncnak. Minden nap mondókázunk és énekelünk. A dalok, mondókák kapcsolódnak az évszakhoz vagy az
aktuális eseményekhez. Novemberben a
fogászati rendelőbe kirándultunk, ahol
a fogorvos Éva néni nagyon kedvesen
fogadott bennünket. Aki akarta kipróbál-

TÜDŐSZŰRÉS FEBRUÁRBAN
2012. február 13. kedd
2012. február 14. szerda
2012. február 15. csütörtök
4. oldal

9-14 óráig
12-17 óráig
8-13 óráig

hatta a liftes széket, a bátrabb gyerekek
megmutatták a fogaikat. Decemberben
ellátogatott hozzánk a Télapó, majdnem
mindenki nagy örömére. Karácsonyra a
gyerekekkel közösen készítettünk kókuszos kekszgolyókat, nagy sikerrel.
Igyekszünk minden nap biztosítani
a levegőzést. Ősszel elkészült az udvarunk, amiben nagyon sok érdeme van a
szülőknek és az óvoda vezetőnőjének.
Bízunk benne, hogy tavaszra udvari játékokkal is gazdagodunk.
A levegőzés után ebéd majd pihenés, alvás következik. Ébredést követően
15.00 óra körül uzsonna és folytatódhat
a játék. Így telnek napjaink a „bölcsődében” szeretettel teli, gondoskodó légkörben. Szeretnénk köszönetet mondani
játék és tárgyi eszköz adományaikért.
Az idei évben is szívesen fogadjuk felajánlásaikat.
Ezúton kívánunk a családi napközi
dolgozóinak nevében minden kedves
olvasónak nagyon boldog új évet.

Helyszín: kultúrház
40 éves kor alatt kizárólag munka alkalmassági célból ill.
üzemorvosi beutalóval végzik a szűrést, melynek díja 1650 Ft.
40 éves kor felett a szűrés ingyenes és beutaló mentes.
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2011.

ENESE – 1960-AS ÉVEK

Enesei vasútállomás

A Hivatal – a kapu előtt Ihász Ferenc tanácselnök biciklivel

A Hivatal udvarán Ihász Ferencné
Rózsi néni

Ihász Ferenc és Ihász Csaba
az óvoda lépcsőjén

Varga Antal és
Ihász Ferenc
a kultúrház kertjében

Ihász Csabának köszönjük ezen az oldalon
látható régi fotókat.

5. oldal
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Gazdasági épületek, lebontásra kerültek

2012. január

Egykor 100 tehene volt a Korn családnak

Az épület egy másik felvételen, háttérben a magtár

Korn kúria és a Köz, előtérben libákkal

Korn Erzsébet (Korn baba) régi fotói
Köszönjük szépen a községünkről készített
több évtizedes fényképeket.
6. oldal

Korn Ida szaval az országzászlónál, háttérben a Korn
kúria (1940 körül)
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ÁTADTÁK A FORGALOMNAK
Karácsony előtt pár nappal
– december 21-én – ünnepélyes keretek között adták át a
forgalomnak az M85 enesei
elkerülő szakaszát. Az ünnepségen részt vett dr. Völner Pál
a NEFMI államtitkára, a beruházó és a kivitelező vezetői.
A beruházás a tervezetthez
képest egy évet csúszott, hisz
az enesei elkerülő forgalomba helyezését 2010. decemberére tervezték. Térségünk
legnagyobb állami beruhá-

zása volt – több mint 7 milliárd forintból készült el a 7
kilométeres szakasz.
Az elkerülő megépítésével
községünk sokkal csendesebb
lesz, hisz a forgalom nagy részét az új szakasz bonyolítja
majd. Minden bizonnyal sokkal problémamentesebb lesz
az átkelés az „régi 85”-ösön a
két falurész között. A tervek
szerint 2016-ig készül el az
Enese – Győr és az Enese –
Csorna közötti szakasz.

MI LESZ A HULLADÉKKAL…?
Községünk azon települések közé tartozott, ahol a falu
határában szeméttelepet hoztak létre – még az 1970-es
években. A faluból az 1990-es évek elejéig szinte minden
hulladék oda került.
Az Önkormányzat az 1990-es években megszervezte a
kommunális hulladék elszállítását. Igaz, ezért ﬁzetni kellett
–de a rendszer a mai napig jól működik. A Rekultív Kft. heti
egy alkalommal szállítja el a szemetet. Mindemellett az év
végéig a szeméttelepre is lehetett szállítani. A szeméttelep
fenntartása az önkormányzatnak évente több százezer forintjába került.
Enese – mintegy 70 településsel együtt – csatlakozott a
Mosonmagyaróvár és Térsége Hulladékgazdálkodási Projekthez. A cél kettős volt: 1. Kiépíteni a szelektív hulladékgyűjtés
rendszerét 2. Ahol szeméttelep van, felszámolni azt.
Az elmúlt évek alatt a feltételek sokszor változtak. Az Európai
Unió által is ﬁnanszírozott projekt 10 %-os önrész vállalásával indult, több mint harminc hulladékudvar létrehozását
terveztük.
Ma: – 30 %-os önrészt kellett vállalnunk
– a 3 hulladéksziget helyett kettőt kapunk
(A településeken minden ezer lakos után jár egy)
– Enesén nem épül hulladékudvar
(mindössze 10 településen)
A szelektív hulladékgyűjtés projektbe Önkormányzatunk
eddig 2,5 millió forintot ﬁzetett, az elkövetkezendő két-három
évben pedig még 6 millió forintot ﬁzet.
Szeméttelepünket 2011 végére rekultiválták. A munkákat
a Projekt Tanácsa koordinálta. A rekultiváció költsége 130
millió forintot tett ki.

De mi lesz a hulladékkal? Természetesen nem szeretnénk,
ha községünk és környéke szemétteleppé válna. Képviselő
testületi ülésen is foglalkoztunk a kérdéssel.
Jelenlegi információink szerint a szelektív hulladékgyűjtés
2013-ban indul. A faluban indulásra kész lesz a két hulladékgyűjtő sziget, két „kukát” kapunk a házunkhoz. Hulladékudvar
Kónyban lesz. Reméljük, hogy sikerül elérni-e projekt keretein
kívül- hogy Enesén az Önkormányzat és a Rekultív közösen
létrehozzon egy hulladékudvart. Erről már tárgyaltunk.
Jánossomorja messze van. Ilyen benzinárak mellett nehéz
bárkit is kötelezni, hogy privát szemetét oda szállítsa. De
sajnos más hivatalos megoldás nincs.
Próbálkoztunk a Győrszolnál: szeretnénk a rábacsécsényi
hulladékudvarba szállítani a szemetet. Nem lehet. Azt a projektet is az Unió részﬁnanszírozta. Szigorú előírás: csak abban a projektben résztvevő településekről lehet szemetet
odaszállítani.
2012 márciustól – a tervek szerint havonta – egy-egy nagy
konténert helyezünk el a faluban. Oda lehet majd szállítani
a szemetet. A kihelyezendő konténerek helyét szórólapon
tudatjuk minden családdal.
Rövidesen át kell állnunk egy új szemléletre. A leendő hulladékudvaroknak nyitva tartási ideje lesz, csak abban az időben
lehet szállítani. A szemetet szelektálnunk kell.
Jobban oda kell ﬁgyelni környezetünkre. Egy közismert
mondást idézek: a Földet nem nagyszüleinktől örököltük,
hanem unokáinktól kaptuk. Ezúton is kérnék mindenkit:
vigyázzunk gyermekeink és unokáink jövőjére.
Köszönöm!
Mesterházy József
7. oldal
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ISMÉT FELAJÁNLHATÓ AZ ADÓ 1%-a
ENESEI CIVIL SZERVEZTEK RÉSZÉRE RENDELKEZZÜNK ADÓNK 1 %-ÁRÓL!

Rendelkező nyilatkozat Az SZJA egy százalékáról az 1996. évi (CXXVI. Tv. szerint)
A kedvezményezett neve: Enese Sport Club
A kedvezményezett adószáma: 18970812-1-08
Rendelkező nyilatkozat Az SZJA egy százalékáról az 1996. évi (CXXVI. Tv. szerint)
A kedvezményezett neve: Közalapítvány az Enesei Óvodás Gyermekekért
A kedvezményezett adószáma: 18974469-1-08
Rendelkező nyilatkozat Az SZJA egy százalékáról az 1996. évi (CXXVI. Tv. szerint)
A kedvezményezett neve: Enesei Horgász Egyesület Gyermekekért
A kedvezményezett adószáma: 18536807-1-08
Rendelkező nyilatkozat Az SZJA egy százalékáról az 1996. évi (CXXVI. Tv. szerint)
A kedvezményezett neve: Enesei Polgárőr Egyesület
A kedvezményezett adószáma: 118974328-1-08
Rendelkező nyilatkozat Az SZJA egy százalékáról az 1996. évi (CXXVI. Tv. szerint)
A kedvezményezett neve: Alapítvány az Enesei Általános Iskoláért
A kedvezményezett adószáma: 19110712-1-08

KARCSI BÁCSI AJÁNDÉKA
Öröm volt számunkra,
hogy Tschurl Károly megkeresett minket és felajánlotta
támogatását, hogy a gyerekek komoly zenei ismeretei
bővüljenek, ismerjék meg a
különböző hangszereket és
legyen igényük a későbbiekben is a komolyzene hallgatása iránt.
Más tervei is vannak. Szeretné, ha a gyerekeknél már
óvodás korban megalapozódna a zenei nevelés, furulya
oktatás.
Karácsony előtt volt egy
koncert, amit a Sopron trió
8. oldal

Karácsonyi ajándékunk volt
még egy CD hangfelvétel a
Sopron Trió előadásában,
amin a mi óvodásaink fotója
van.
Azon kívül, hogy Karcsi
bácsi ﬁzeti a gyerekek koncertjének az árát, szeretne a
környék óvónőinek egy zenei
továbbképzést összehozni.
Ennek az előkészületei folyamatban vannak.

adott elő, és a szülők is részt
vehettek ezen az előadáson.
A következő húsvét előtt

lesz, amire a két tagintézmény óvodásait is vendégül
látjuk.

Köszönjük Karcsi bácsi támogatását, hogy gondolt az
óvodásainkra!
Szabóné Horváth Judit
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ÓVODAI HÍREK
Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasókat és Sikerekben
Gazdag Boldog Új Évet kívánok az óvoda minden dolgozója
nevében.
Eldöcögött már az ó-év szekere,
Ez a szekér sok-sok gonddal volt tele.
Pusztuljon hát nyikorogva-zörögve,
Búját-baját felejtsük el örökre.
Asztalunkon mindig legyen friss kenyér,
... Jó anyámnak mosoly legyen két szemén.
S a Jó Isten, kit félünk és imádunk,
Áldja meg két szent kezével családunk.
Örömmel számolhatok be arról az eseményről, hogy szülői
kezdeményezésre megkeresték óvodánkat és november óta
balett oktatás folyik. Tallós Major Szilvia a győri balett volt
tagja az oktató és heti egy alkalommal keddenként 1 óra
táncoktatást tart az óvodásoknak. 13 enesei és 1 bezi óvodás
jár a balettra. A gyerekek szívesen járnak a táncra és mutatják
egymásnak a tanult lépéseket. Örülhetünk, ha bármilyen
mozgásos tevékenységet szívesen végeznek és nem a TV és
számítógép előtt ülnek.
Szintén szülői kérésre jártam utána az angol nyelvoktatásnak. A nyelvoktatónk jelenleg a Rábaszentmihályi óvoda
részmunkaidős óvónője, és mellette angol és német nyelvoktatásokat tart.
Bevallom, nem lelkesedtem túlzottan ezért a kérésért,
de most a jelenlegi állapotban azt mondhatom, hogy nem
bántam meg. A gyerekeknek tetszik, játékos és sok mozgással
egybekötöttek a foglalkozások. Egy kiscsoportos, 8 középsős
és 4 nagycsoportos jár az angolra.
Mindegyik foglalkozás délután van, az óvodai oktató-nevelő
munkát nem zavarja.
November közepétől az utolsó óvodai napig sok programunk volt, mesemondó versenyen voltunk két középsős gyermekkel Győrzámolyon, majd részt vettünk az Ovi-olimpián
Töltéstaván, készültünk a falu Mikulásra, az adventi vásárra,
az óvodai Mikulásra, majd a karácsony megünneplésére.
Ezúton is szeretném megköszönni a szülők segítségét a
mézes sütemény sütésében, a képeslapok elkészítésében,
és minden segítségnyújtásban. Az új év megkezdésével új
tervek és programok vannak a listánkon.
Február 6-án délután 16.30-kor Benczéné Tímár Irén a győri
Nevelési Tanácsadó pszichológusa tart előadást az óvodában.
A téma még nincs konkretizálva, ha megvan az előadás témája, Enese honlapjára feltesszük és bárkit szeretettel várunk,
nem csak az óvodás szülőket.
Előkészületben a felnőttek Szülői Munkaközössége által
szervezett farsangi bál, amit február 18-án fogunk tartani a
Babilon vendéglőben.

Szeretnénk az óvoda és az iskola közötti területet a szabadidő kellemes eltöltésére alkalmas helynek kialakítani.
A lebetonozott terület fölé egy fedett részt, hasonló kivitelezésben mint a babaház, mellette szalonnasütő, ami már
az akácás területén lenne. Természetesen tereprendezés,
bozótirás és egyéb munkálatok lennének, hogy egy esztétikus, használható helyet tudjunk kialakítani. Az ötlet akkor
született meg igazából, amikor nyáron különböző táborokat
szerveztek és a tűző napon piknikeztek a gyerekek. Ha sikerül
megvalósítani, kellemes programokat tudunk majd megtartani. Ehhez kérnénk majd társadalmi munka keretében
segítséget (bozótírtás, földterítés stb.).
Szeretnénk a koronás cukrok vonalkódjából megnyerni egy
családi délutánt. Az az óvoda fog nyerni, amely a legtöbb
vonalkódot beküldi. A delikát vonalkódokat szintén gyűjtjük,
ezzel is segíteni tudnak, mert ezeket becseréljük más községgel koronás vonalkódra.
Köszönjük az alumínium palack gyűjtésében való segítséget. Elértük, hogy a fehértóiak is nekünk gyűjtik. Továbbra is
gyűjtjük mindegyiket!
Szabóné Horváth Judit, óvodavezető

ÓVODÁNK BETLEHEMJE
Elkészült karácsony előtt a Betlehemünk sok ember közreműködésével. Gulyás Luca és Ábel szülei készítették
deszkából magát a betlehemi istállót. Pista bácsi Vili
segítségével bevonta kukorica kóróval. Alíz és Berni óvó
néni képeket kerestek, amiről Márti óvó néni és én elkészítettük a rajzokat. A kinagyított rajzok alapján Szarka Iván és Nándi apukája falapból kivágta a ﬁgurákat.
A festést pedig Élő Anna apukája vállalta.
Örültünk, hogy az ünnep előtt az óvodába érkezőket az
előkertben felállított egyedi és szép betlehemünkkel
fogadhattuk. Köszönet mindenkinek a munkájáért!
Szabóné Horváth Judit
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EGYIK LEGNAGYOBB KINCSÜNK A TEHETSÉG
1981-ben születtem Sopronban. De csak megszületni
mentem a hűség városába, mert a kórházból már Enesére
tértem haza és ott is nőttem fel. Az enesei évek számomra
a gondtalan, vidám gyermekkort jelentették. Aztán 1994
nagy változást hozott – Budapestre költöztem. Felvételt nyertem a Patrona Hungariae Gimnáziumba, ahol kollégistaként
kezdtem gimnáziumi éveimet. A Patrona szigorú falai között
sokszor éreztem honvágyat, sokszor lázadtunk a „rendszer”
ellen, soha nem tudtunk egyetérteni a szombati tanítással
(pláne szombat reggelenként éreztük igazságtalannak a
helyzetünket), de mindez a sok sérelem időközben elveszett
azok mellett az értékek mellett, amelyeket ott észrevétlenül,
ajándékba kaptunk – és csak érettségi után, az Alma Matert
elhagyva, a burokból kikerülve, a VILÁGBAN realizáltuk mi
minden van a hátizsákunkban.
Útravalóul olyan értékeket kaptam az életem első 18 évében, mind szüleimtől, mind az általános- és középiskolai tanáraimtól, amelyek megkönnyítették a nagybetűs életben való
eligazodásomat és a kihívásokkal való bátor szembenézést.
A gimnáziumi évek után a Budapesti Gazdasági Főiskola
kereskedelmi szakos, utazásszervező szakirányos hallgatója
lettem. 2004-ben diplomáztam itt, majd 2007-ben szereztem egyetemi diplomát a Nyugat-Magyarországi Egyetem
Közgazdaságtudományi Karán.
A főiskolai diploma megszerzése után a Gala Tours Kft.-nél
kezdtem el dolgozni, mint beutaztató referens. Tevékenységem a japán piacra terjedt ki. Feladatom volt a japán beutazó turistacsoportok magyarországi tartózkodásának teljes
megszervezése, továbbá a japán megrendelőkkel és a hazai
partnerekkel való kapcsolattartás. Nagyon érdekes munka
volt egy ennyire távoli kultúrával való napi kapcsolattartás,
a velük való üzleti kommunikáció sok mindenre megtanított.
Hálás vagyok, hogy munkám során eljuthattam többek között
Japánba is.
Később ugyanennek a cégnek a rendezvényigazgatója
lettem. Az általunk szervezett rendezvények palettája széles
volt, kezdve a kis létszámú céges megbeszélésektől, a több
száz fős vidéki és budapesti konferenciákig.
A Gala Toursnál töltött éveket követően újabb izgalmas és
kihívásokkal teli felkérést kaptam – a RiverRide Kft. értékesí-

A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA
2012. január 1-től
Hétfő: 15.00–17.00 óráig
Kedd: 12.30–13.30, 15.00–17.00 óráig
Szerda: 12.30–13.30, 15.00–17.00 óráig
Csütörtök: 15.00–17.00 óráig
Péntek: 15.00–17.00 óráig
10. oldal

tési igazgatójaként folytattam pályafutásomat. A RiverRide
az európai kontinens első kétéltű (hajó és busz egyben) városnéző programjaként debütált Budapesten. Nagy szakmai
ﬁgyelem és médiaérdeklődés övezte az indulást – a munka,
a csapat felállítása, a program értékesítése pedig legalább
olyan érdekes volt, mint amilyen maga a jármű!
Jelenleg saját rendezvényszervező cégemmel, a Hatlet
Műhely Kft.-vel állok a megrendelők rendelkezésére, vállalva
bármilyen típusú rendezvény teljes körű megszervezését és
lebonyolítását.
Ha a hobbym után érdeklődnek, akkor a szervátültetés a
válaszom, amely mindig magyarázatra szorul. A Transzplantációs Alapítvány kurátoraként szabadidőmet a szervátültetés
ügyének szentelem. Az Alapítvány küldetése az ismeretterjesztés – nem csak a laikus társadalom felé, hanem valamennyi
kórházi intenzíves orvos, valamint az érintett betegek felé
– és a szervátültetett gyermekek testi-lelki rehabilitációja.
Felelős vagyok a kommunikációs feladatok ellátásáért, a
betegfórumok, rehabilitációs táborok, a Transzplantációs
Világnap szervezéséért és lebonyolításáért, valamint a szakmai
szervezetekkel való kapcsolattartás mellett, a nemzetközi
kapcsolatok ápolásáért.
Ez a fajta önkéntes munka sok mindennel szembesíti az
embert. Szembesíti azzal, hogy milyen jó érzés másokon,
önzetlenül segíteni és azzal is, hogy milyen könnyen belecsúszunk az önsajnálatba, a panaszkodába, miközben nagyon
sokszor nincs rá igazi okunk!
Szóval szerencsés vagyok… :-)
...Szerencsés vagyok, mert Enesén nőttem fel és az én gyökereim már olyan mélyen vannak az enesei földben, hogy
azokat elszakítani már nem lehet!
...Szerencsés vagyok, mert Szalai Zsuzsa néni tanított meg
írni és olvasni!
...Szerencsés vagyok, mert sok éven át részt vehettem az
Enesei Nemzetközi Zeneműhely szervezésében – amely a
későbbi szakmai pályán felé irányított!
...Szerencsés vagyok, mert a munkám a hivatásom!
...Szerencsés vagyok, mert soha sem unalmas az életem!
...Szerencsés vagyok, mert sokakra számíthatok, és sokan
számíthatnak rám!
Böcskei Emőke Virág

Az Enesei Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület
köszöni, hogy a 2011-es évben adójuk 1%-ának
felajánlásával támogatták egyesületünket.
Kérjük, az idei évben is gondoljanak ránk!
Adószámunk:18986233- 1-08
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20 ÉVES AZ ALAPÍTVÁNY AZ ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
1991. december 1-én kezdte meg működését az alapítvány az intézmény oktatási és
nevelési feladatainak eredményes végrehajtása érdekében. 1998-ban az alapítványt közhasznú szervezetté minősíttettük, melynek
következtében az alapítványba magánszemély által beﬁzetett összeg után adóalap
csökkentő kedvezmény írható jóvá. Az alapítvány elnöke a mindenkori iskolaigazgató.
Ennek értelmében az alapításkor Mesterházy
Ernőné, majd Ferenczi Imréné (1998-tól),
jelenleg (2005-től) Bartos Ilona. A kuratórium
titkára, pénztárosa a mindenkori iskolatitkár,
alakulása óta folyamatosan Molnár Jánosné.
A tagok között (8 fő) az iskolai tanárai és
külső képviselők: szülők, képviselőtestületi
tagok szerepelnek, társadalmi munkában
látják el feladatukat. Az alapítványi tagság
minden évben két alkalommal (februárban
és szeptemberben) ülésezik. Beszámolót ismernek meg, fogadnak el az ülést megelőző
időszakról, döntenek a következő félév gazdálkodásáról. Az alapítvány működését az
APEH, cégbíróság folyamatosan ellenőrzi.
Az alapítvány céljai: az idegen nyelv, technika, számítástechnika, testnevelés tanítá-

sának támogatása, a tanulók jutalmazása. A
legnagyobb volumenű tanulói jutalmazás
a Hetvényi díj odaítélése, melyet a kuratórium hozott létre 1996-ban. A díjat az a 8.
osztályos tanuló kapja, aki a nyolc év során
(bejáró tanuló esetében az utolsó négy évben) kiemelkedő tanulmányi és közösségi
munkát végez, magatartása példamutató, rangos versenyeken döntős helyezést
ért el. A díjra a nyolcadikos osztályfőnök
tesz javaslatot, a nevelőtestület tagjai véleményezik, a kuratórium hagyja jóvá. A
díj átadásakor (az 1848-as forradalom tiszteletére rendezett ünnepségen) a kitüntetett tanuló oklevelet és a kuratórium által
meghatározott pénzjutalmat kap. 1996 óta
20 tanuló kapta meg ezt a rangos elismerést: Bencsik Rita (1996.); Janács Zsuzsanna
(1997.); Doktor Zsuzsanna, Takács Viktória
(1998.); Kiss Eszter, Nagy Klára (2.000); Nagy
Ildikó, Nemes Annamária, Szeli Kata, Varga
Csilla (2003.); Szalai Szabina, Takács Erika
(2005.); Kovács Ramóna (2006.); Kiss Flóra,
Ominger Natália, Takács Gabriella (2008.);
Horváth Gergő (2009.); Nagy Bálint, Nagy
Bianka, Nagy Franciska (2011.)

A 20 év alatt 16.000.000 Ft bevételre
tettünk szert (pályázat: 1.400.000; szülői támogatás: 3.800.000; önkormányzat: 2.500.000; egyéb, pl. terembérlet:
1.800.000; adóvisszatérítés: 1.000.000;
SZJA 1%-a: 5.500.000 ).
Kiadásaink: 15.600.000, a következők
voltak: számítástechnika: 6.600.000;
technika: 700.000; testnevelés: 900.000;
német nyelv: 2.000.000; Hetvényi díj:
400.000; egyéb beszerzések 5.000.000
(TV, video,magnó, fénymásoló, tanulói
székek, asztalok, padok, fényképezőgép,
hangfal, hiﬁ, iskolai hangosítás, CD lejátszó,
évkönyv, osztálytáblák, jutalmazások: pl.
színház, sítábor, kirándulás).
A kiadások az alapító okiratban megjelölt tantárgyakat, illetve a tanulók jutalmazását támogathatják a kuratóriumi
döntések alapján. Ezek minden esetben
a tanulóifjúság érdekeit szolgálják.
Tisztelettel köszönjük az eddigi felajánlásokat és továbbra is várjuk segítő támogatásukat. Az adó 1 %-ának utalásához szükséges adószámunk: 19110712-1-08
Molnár Jánosné

ISKOLAI HÍREK
Beszámolómat az októberi iskolai eseményekkel kezdem.
Amikor is papírgyűjtő versenyt hirdettünk az osztályok között. A közös cél sok tanulót, szülőt, nevelőt megmozgatott,
aminek eredményeként 372 000Ft értékű papírt gyűjtöttünk.
Az első helyezett a 6. osztály, a második pedig a 4. osztály
lett. Az október 23-ai eseményekről iskolai, községi ünnepély
keretében emlékeztünk meg.
Novemberben a felső tagozatos tanulók a DSK bálon bulizhattak, ahol a 7. osztályosok a büfében különböző salátákat,
szendvicseket kínáltak. A ﬁnomságokat Anikó néni segítségével készítették el. A következő hétvége szintén a szórakozásé
volt, de ez a felnőttek részére. Hiszen 23 évi szünet után egy
aktív csapat vállalkozott arra, hogy megszervezi a Szülői
Munkaközösségi bált. Az írásos emlékek, SZM pénztárkönyv
alapján, 1966-tól 1988-ig szerveztek a szülők bált. Kezdetben
10Ft-os belépővel és 2 Ft-os tombolával. Örülünk ennek a
Csipkerózsika álmából felélesztett hagyománynak, ahol a
szülők, nevelők, volt tanítványok kellemesen szórakozhattak.
Köszönjük a szervezést és a támogatást (230 000Ft), amit egy
udvari iskolai közösségi tér kialakítására fordítunk.

Máris elérkeztünk az év legszebb, legmozgalmasabb a
időszakához, az adventhez. Az első adventi vasárnapra gyönyörű ünnepi díszbe öltöztettük az aulát, a mennyezeten az
örömhírt hozó angyalok ﬁgyelhették a jótékonysági adventi
teaház közönségét, a fellépő Galeri együttest és a szervező 8.
osztályt Heni nénivel. Kedd reggelente közösen gyújtottuk
meg az adventi gyertyákat az iskolai koszorún. Minden alkalommal valamilyen műsorral tettük meghitté az együttléteket.
November 29-én különleges élményben lehetett része az
iskola tanulóinak, nevelőinek, mert a téti fúvósok adventi
hangversenyt adtak. Nemcsak adventi, karácsonyi hangulatot varázsoltak az első gyertyagyújtás alkalmából, hanem
Steszli Tamás karnagy vezetésével megismerkedhettünk
a hangszerekkel, zeneszerzőkkel is. A kellemes hangulatú
hangversenyen közös éneklésre is sor került. Az együttest
most is, mint minden nyáron, elismerő taps köszöntötte.
A községi adventi délutánon a bábszínház, játszóház, állatsimogató mellett mézeskalácsot süthettek és díszíthettek
az ügyes kezű gyerekek. December 6-án a felső tagozatos
tanulók ajándékozták meg az alsósokat, természetesen a
11. oldal
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Mikulások és a krampuszok segítségével. A következő alkalommal a Szentcsalád- járás hagyományát elevenítették fel
a 2. osztályosok, hogy áldás térjen be házunkba.
Az ünnepi készülődések, tanulás mellett illemtan és könyvtár-vetélkedőn vehettek részt a tanulók. Moziban voltak a 4.
osztályosok, körzeti pingpongversenyt szerveztünk.
Gyönyörűen feldíszített karácsonyfa mellett hallgathattuk az iskolai karácsonyi műsort, ahol elbúcsúztunk Bencsik
Gyuláné Lívi nénitől, aki nyugdíjba megy. Az új takarító néni
Horváthné Dombi Angelika. A községi ünnepély után a hagyományos „Lengyelné- punccsal” zárult az adventi, karácsonyi
programsorozat.
Köszönjük a fenyőfát Szilbek Imréné Edit néninek, a szaloncukrot
és a mandarint pedig a COOP boltnak. A szünetben pedig már elkezdődött az alsó tagozaton a nyertes pályázat megvalósításának
egy része, meszelésre került két tanterem és a nevelői szoba.

Az új évben kívánom minden Hírmondó olvasónak, hogy
képesek legyünk leküzdeni a nehézségeket, és ehhez nem
árt egy kis humor, tehát
„Néha légy bolond, egy kicsikét
Elrepül úgy a szürke gond
Derül az ég
Van abba valami báj
Hogyha kacag a máj
Szárnyal a kedv, mint a kacsamadár
Légy vidám, vagány akár egy srác
Fújd meg a tülköt trombitálj valamit játssz
Ha baj van mégse legyen soha kedélyed lőporos…”
(Ki lehet találni, hogy miből van a részlet, és lehet tovább
énekelni.)
Bartos Ilona
igazgató

NÉPFŐISKOLA
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Vámos Péter
Kína szakértő
Köszönöm a meghívást,
nagy örömmel tartottam
előadást Enesén. Örülök,
hogy nagy az érdeklődés
Kína iránt. A világ megismerése mindannyiunk
hasznára válik.

Borbély Károly
festőművész,
főiskolai docens
„Köszönöm, hogy megtiszteltek a ﬁgyelmükkel,
kedves érdeklődésükkel,
amit végig érezhettem az
előadás közben. Jó érzés
volt.”

Varga Péter
a badacsonyi Varga
Pincészet tulajdonosa
„Köszönöm a meghívást,
köszönöm a megtisztelő érdeklődést. Nagyon jól éreztem magam, remélem Önök
is jól szórakoztak. Ilyen jó borszerető közösségnek érdemes lenne a borok forrásához
is ellátogatni. Találkozzunk
Badacsonyban a tanuhegyek
lábánál, a Balaton partján a
Varga Pincészetnél!”

Földi László
az Információs Hivatal
egykori műveleti igazgatója
„Újra megerősítette bennem azt a képzetet, hogy a
„titkok világa” kortalan és
bárhol érdeklődésre tart
számot. Nagyon élvezetes
volt látni, hogy az enesei
hallgatóság milyen szakszerűen ﬁgyelt és érdeklődött
„kedvenc foglalkozásom
iránt.”
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RÓZSÁT ÉS SÖVÉNYT ÜLTETTEK
A FALUSZÉPÍTŐK
Október 22-én a játszótér
területén tereprendezést és
sövényültetést szerveztünk.
Régi tervünk, hogy a játszótér területét körbekerítsük. Munkánkhoz a sövényt
még nyár elején Szabó Tamás kertész ajánlotta fel. Németh Attila és felesége Anikó,
egész nyáron öntözték ezeket a növényeket. Elli, a Coop
bolt vezetője földet hozatott,
a talaj gépi elrendezésében
pedig Pethő Attila vállalkozó
segítette munkánkat. Szombaton közel 20 fős lelkes csapattal a terület hátsó határára
200 palántát ültettünk el. Új
fákat, bokrokat telepítettünk.
Horváth Gyula 4 fenyőfát
ajánlott fel. A bolt mögötti
bokros részt is megtisztítot-

tuk, elrendeztük. A játékok
alján fellazítottuk a talajt.
Délre minden tervezett
munkával kész is voltunk.
Tavasszal szeretnénk még
egy oldalt elkeríteni, valamint egy kisebb focipályát is
kialakítani a gyerekek számára. Szeretném megköszönni
mindenki segítségét! A továbbiakban is várjuk felajánlásaikat, segítségüket!
A munkákban részt vettek: Füsi András, Varga Csaba, Varga Krisztián, Horváth
Gyuláné Mónika, Horváth
Péter, Mesterházy József,
Stoiber János, Mentusz Péter, Bognárné Horváth Tünde, Dombi Tamás és felesége,
Kriszti, Németh Attila, Németh
Zénó, Major Zoltán, Rátkai

Az emberség (emberiség) himnusza
Szeretettel segíteni a rászorulót, gyengét.
Nem hagyni a porba hullni embertársunk lelkét.
Önzetlenül adni néki, azt sosem visszavárni.
Milyen jó érzés is e-közben jobb emberré válni.
Kint a nagyvilágban nyomor, de gazdag bent a lélek.
Az elesettek a Napból csak egy kis fényt remélnek.
Felmelegíteni testük, s túlélni a jelent.
Nekik a kis segítség is (néha) életet jelent.
Embertől az embernek segítséget adni.
S őt az út porától belepni nem hagyni.
Ez nem más, mint mibennünk az Isteni szándék,
Hogy az emberiség napról-napra egyre jobbá váljék.

Attila, Szabó Anikó, Karolusz
Fanni, Szabóné Horváth Judit,
Lengyelné Szlovacsek Éva.
November 2-án újabb
nagyobb munkát hírdetett
egyesületünk.
A Győri úton az idén őszszel folytattuk tovább a rózsaágyások ültetését. A terület
elrendezését és kialakítását
az önkormányzat vállalta. A
gyökerek kiemelésében, elszállításában Csonka Zsolt
és Farkas Béla vállalkozók
segítettek. A trágyát Nagy
Károlynak köszönhetjük. A
18 fős lelkes csapattal már
korán reggel hozzáfogtunk
az ültetéshez. Több mint 500
rózsatövet helyeztünk földbe.
Hécz István és unokája Dávid, nagy segítségünkre volt

a locsolásban. A Coop bolt
és az evangélikus templom
melletti ágyásokba is rózsákat telepítettünk. Reméljük,
jövő nyáron már virágaikkal
színesítik falunkat.
Akciónkban segítségünkre voltak: Füsi András, Szalai
Zoltánné, Ludván Vilmos,
Zsida József, Liczenciás Tímea, Bognárné Horváth Tünde, Varga István, Gülch Ábris,
Németh Emilné, Bánházi
Hanna, Horváthné Kovács
Mónika, Márkus Tamásné,
Herczeg Tímea, Lőrincz
Jánosné, Hécz István, Hécz
Dávid, Némethné Kránicz
Anikó, Molnár Jánosné, Molnár János. Köszönjük mindenki
lelkes munkáját!
Lengyelné Szlovacsek Éva

KÖZÜZEMI DÍJAK
2012. JANUÁR 1-TŐL
A Képviselő testület december 14-i ülésén elfogadta a vízdíjat
és a hulladékszállítási díjat.

VÍZ DÍJ
Alapdíj
Ivóvíz
Szennyvíz

270,- Ft/hó + ÁFA = bruttó 343,- Ft/hó
195,- Ft/m3 + ÁFA= bruttó 248,- Ft/m3
394,- Ft/m3 + ÁFA= bruttó 500,- Ft/m3

748,- Ft/m3 – ivóvíz és szennyvíz

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Alapszolgáltatás + KEOP önrész

Enese, 2011. október
Mezőﬁ László
Győri nívódíjas költő
(„Petőﬁ Sándor reinkarnációja”)

60 literes
80 literes
110 literes
120 literes

198,- Ft/ürítés +ÁFA = bruttó 251,- Ft
264,- Ft/ürítés + ÁFA= bruttó 335,- Ft
363,- Ft/ürítés + ÁFA= bruttó 461,- Ft
396,- Ft/ürítés + ÁFA =bruttó 503,- Ft
13. oldal

SZERELŐCSARNOK A FALU SZÉLÉN
2011. szeptember 17-én került átadásra Enese szélén egy
új, 700 m2-es korszerű, modern, esztétikus szerelőcsarnok.
A beruházó Szlovacsek Imre egyéni vállalkozó.
Imre vállalkozása 1990 óta működik. Az előző üzemet saját
családi házának kertjében alakította ki. Acélszerkezetek gyártásával és összeszerelésével, komplett csarnokok felépítésével
foglalkoznak. Dolgoznak folyamatosan az Audinak, munkát
adott számukra többek között a Strabag Közgép Zrt, PolarHusz Kft, West Hungária Bau Kft, KACO HungaryKft, valamint
több kisebb cég szerepel még a listán. Dolgoztak külföldön,
Svédországban, Németországban, Ausztriában. A cégismertetésből megtudhattam, hogy nemcsak építőipari cégeknek,
hanem az ipar más területeire is dolgoznak. Jelenleg 8 embert
foglalkoztat, ebből 4 eneseit.
A nagyobb munkák elvégzéséhez már kinőtte a családi
ház műhelyét és merész vállalkozásba kezdett az új csarnok
megépítésével. Három évig építették önerőből és a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség pályázati támogatásával. E nélkül nem
tudták volna kivitelezni. A megépülésig nem volt zökkenőmentes az út. Volt olyan pont, amikor kérdésessé vált a pályázat pozitív elbírálása. Jelenleg dolgoznak még a régi helyükön
is. A kiköltözés folyamatos, ahogy a munkájuk engedi.

Lehetőségem volt végignézni az acélváz szerkezetű, hőszigetelt, szendvicspanel borítású csarnokot. Körben az oldalfalakon
tágas bukó- nyíló műanyag ablakok adják a külvilág fényét.
A jobb látás lehetőségét biztosítják még a tetőn rendszer
azonos világító sávok. A műhely oldalán ipari, hőszigetelt,
elektromos működtetésű kapuk vannak, amelyek a nagyobb
anyagmozgatás miatt szükségesek.
A műhely területén található az 5x16 m2-es szociális rész,
mely magába foglalja a dolgozóknak kialakított igényes étkezőt, öltözőt, zuhanyzót, WC-t. Itt található az iroda a meglepően nagy dolgozóasztallal, hogy a nagyméretű tervrajzokat
ki tudják teríteni.
A csarnok, kanális felőli oldalán előkészítő betonozott udvar rész van, mely az anyagok tárolására, előkészítésére és
összeszerelésére ad lehetőséget.
A tervek közt szerepel a telek végében egy kisebb épület
felépítése raktár céljából.
Kérdésemre, hogy mit szeretne az elkövetkező időben (bort,
búzát) békességet és egy vállalkozóbarát politikát.
Gratulálunk a vállalkozónak és mindenkinek, aki segítette
ezt a beruházást megvalósítani!
Szabóné Horváth Judit

KAMERÁK A KÖZSÉGBEN?
A Képviselő testület a 2010-2014 közötti évek programjába foglalta térﬁgyelő
kamerák kiépítését a faluban. Úgy gondoltuk, ezzel biztonságosabbá válik teleülésünk, kevesebb lesz a betörés, lopás.
A honlapon is feltettem a kérdést:



egyetért-e a község bekamerázásával.
„Váratlan eredmény” született kb. a válaszadók 2/3-a nem szeretne térﬁgyelő
rendszert Enesén. Az igazsághoz hozzátartozik, egy szavazó akár 100 voksot is
leadhat. Ezért gondoltunk arra, a Hírmon-



dóban is feltesszük a kérdést. Az aláírt
lapokat – kérem – hozzák be a hivatalba
és dobják az asztalon lévő szavazóládába.
A szavazatokat 2012 február 15-ig lehet
leadni.
Köszönöm: Mesterházy József



– Egyetértek térﬁgyelő kamerarendszer kiépítésével
– Nem értek egyet térﬁgyelő kamerarendszer kiépítésével
2012. január
.............................................................................
aláírás

