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SAJÁT BEVÉTELBŐL KELL PÓTOLNI A HIÁNYT
A Képviselő testület a község 2018. évi költségvetésében
is fő célként kezeli a fejlesztéseket. Igaz, mindenre egyre
szűkülő mozgástér áll rendelkezésre. Több területen nem
elég az állami finanszírozás, kisebb-nagyobb összeg hiányzik
a hivatal, az óvoda és a gyermekétkeztetés területén- az itt
jelentkező összességében 10 millió forintos mínuszt saját
bevételből kell pótolni. Továbbá az iparűzési adóerőképesség
miatt 22,5 millió forintot nem kapunk meg az államtól egyes,
ellátandó feladatainkra. Sajnos nem az az elv: a hátrányosabb
helyzetű településeket emeljük fel a jobban teljesítők szintjére.
Jelentősnek mondott iparűzési adóbevételünk okán 2017-ben
több pályázathoz oda sem engedtek bennünket vagy nem
kaptunk rá finanszírozást (pl.: Települési Arculati Kézikönyv)
Ez – minden bizonnyal- 2018-ban is így lesz.
Mindezen tények tudatában fogadta el a Képviselő testület
Enese 2018. évi költségvetését. A bevételi és kiadási főösszeg:
330 millió forint.

KIADÁSOK
Gyermekétkeztetés:
Útjavítás
Önkorm. és hiv. jogalkotás
Civil szervezetek támogatása
Óvoda
Hivatal
Közfoglalkoztatás
Város és községgazdálkodás
Közvilágítás
Egészségügy, háziorvosi alapellátás
Óvoda felújítás
Szociális kiadás
Családi bölcsöde
Könyvtár
Közművelődés
Konyhára jutó rezsi

BEVÉTELI OLDAL
Jelentős visszaeséssel számolunk saját bevételek tekintetében. Az elmúlt években 75-80 millió forint között mozgott
az iparűzési, gépjármű és kommunális adó hármasa. Az idén
ez 60 millió forint a terv szerint.
Gyermekétkeztetés:
9,5 m Ft
Hitel
27,2 m Ft
Pénzmaradvány 2017-ből
66,8 m Ft
Óvoda
70,9 m Ft
Hivatal
51,5 m Ft
Pályázaton nyert
7 m Ft
Telek eladás
10 m Ft
Egészségügyi feladat
5,8 m Ft
Közvilágítás
3,5 m Ft
Egyéb önkorm. feladat
4,8 m Ft
Zöld terület karbantartása
2,9 m Ft

A telekkialakítást – a régészettel kapcsolatban felmerült
gondok miatt – 2017-ben nem tudtuk befejezni. 2018. május-júniusban erre sor kerül. A beruházásra 40 millió forint
hitelt veszünk fel, amit öt év alatt fizetünk vissza. Az idei
fejlesztési tervek között szerepel még az óvoda részleges
és a sportöltöző vizesblokkjának felújítása. Egy megnyert
pályázatunknak köszönhetően a pályavilágítás lesz sokkal
jobb minőségű.
Tervezzük a polgárok által jelzett út – és járda javításokat
is.
Hangsúlyt fektetünk közterületeink virágosítására, rendben
tartására. Ebben 2018-ban is kérnénk az Önök segítségét!
A költségvetés – részletesebben – községünk honlapján
megtekinthető: www.enese.hu, Önkormányzat/rendeletek
tárhelyen.
Mesterházy József

30,7 m Ft
18,2 m Ft
41,7 m Ft
3,2 m Ft
72,8 m Ft
48,1 m Ft
3,1 m Ft
65,6 m Ft
3,5 m Ft
6,7 m Ft
14,7 m Ft
2,2 m Ft
3,4 m Ft
4,1 m Ft
6,2 m Ft
2,2 m Ft

TISZTELT ENESEI POLGÁROK!
2018-ban is dolgozni és tenni szeretnénk a Virágosabb Eneséért. Az Önkormányzat idén ismét támogatja a faluszépítést. Várjuk mindenki jelentkezését, aki a háza elé, az utcán elültetné az Önkormányzat által vásárolt virágot.
Tavaly minden negyedik ház elé került ebből a virágból. Reméljük, 2018. még több virágot hoz falunkba!
Igényüket április 19. csütörtök 16 óráig jelezzék Nagy Lászlónál a polgármesteri hivatalban- személyesen vagy
a 96/363-013-as számon. (E-mail: polgarmester@enese.hu)
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PIROSKA NÉNI A 90 ÉVESEK KLUBJÁBA LÉPETT
Rendesen kell élni – ennyi a titok
Németh Józsefné Piroska néni 2018.
januárjában lépett be a 90 évesek „klubjába”. A Jókai utcai családi házban köszöntöttük születésnapja alkalmából az
Önkormányzat nevében és átadtuk az
Emléklapot, melyet Orbán Viktor miniszterelnök úr gratulációját tartalmazta.
Piroska néni Péren született és
1961-ben költöztek Enesére, itt építették fel családi házukat, ahol azóta is él.
Nyolcan voltak testvérek, egy fiú testvére
korán meghalt, kettő pedig a fronton
esett el a II. világháborúban. Ma már csak
ő él a testvérek közül. Nagyon fiatalon
elkezdett dolgozni és a munkából egész
élete folyamán kijutott neki. Dolgozott
állattenyésztésben, a TSZ virágkertészetében, később a Lenszövő enesei gyáregységében. Majd háztartásbeliként a
családi gazdaságban voltak teheneik,
disznóik és lovuk is. A nagy kert szintén
adott munkát, kapálni sokat kellett és
málnát szedni.
Piroka néninek és férjének, Jóska bácsinak egy fia és egy lánya születettmindketten Enesén alapítottak családot.
Négy unokája és hat dédunokája van. A
fia és a férje ugyanazon a napon haltak

meg, férje 22 éve, fia 10 évvel később.
Piroska lánya – akivel együtt él – viseli
gondját, három évvel ezelőtt amputálni
kellett egyik lábát s azóta nehezebb a
mozgás, hisz tolókocsihoz kötött. Mindezzel együtt nem panaszkodik, jól telnek

FELHÍVÁS AZ ÓVODA
RÉSZÉRŐL
ALUMÍNIUM DOBOZ GYŰJTÉSE
Kérem, ne dobja szemétbe, nekünk sokat ér az alumínium
doboz! Az óvodánál folyamatosan gyűjtjük és leadjuk. A
dobozokért kapott pénzen a kiscsoportosok vaságyait szeretnénk műanyagra cserélni!
Köszönet mindenkinek aki ezekkel a gyűjtésekkel támogatja az óvodánkat, ezzel együtt sokat tesz környezetünk
megóvásáért is.
Horváth Judit, óvodavezető

mindennapjai – elolvassa a Kisalföldet,
Tv-t néz. Különösen kedveli a Muzsika
TV műsorát, olykor maga is dalra fakad,
régi magyar nótákat énekel. A kézilabda
mérkőzéseket nem mulasztja el, együtt
nézi lányával, aki az enesei kézilabda
csapatban játszott még a 80-as években is.
Piroska néninek mindegy hogy mit
főz a lánya – mindent jó ízűen megeszik.
Minden reggelre teát és sült tojást kér.
Különleges étrendje nem volt és ma
sincs. Alkoholt nagyon ritkát iszik, az
ásványvizet szereti. Egészségét jónak
mondja, gyógyszert sem sokat szed,
néha fájdalomcsillapítót. De ha amputált lábába beleszúr a fájdalom, akkor
az nagyon tud fájni, még a könnyei is
lejönnek néha.
Nagy élményt jelentettek az egykori
TSZ-kirándulások. Piroka néni repülőn
is ült, megfordult Moszkvában és Leningrádban, járt Bécsben. Magyarországon
számos helyen megfordultak. Amikor
azt kérdezem, mi a hosszú élet titka?
– mosolyogva azt válaszolja: rendesen
kell élni.
Mesterházy József

KÖNYVTÁRI FEJLESZTÉSEK
2017-BEN
Az elmúlt évben 940.088 forintot fordíthattunk könyvtári fejlesztésekre és rendezvényekre, – a Dr. Kovács
Pál Könyvtár és Közösségi Térrel kötött szerződés alapján. 173 könyvet vásároltunk 480.775 forint értékben,
folyóiratokra 46.407 forintot költöttünk. Informatikai
fejlesztésre 30.480 Ft-ot. Szolgáltatás minőségének
javítására 176.784,- Ft-ot. /laptop/ 4 rendezvényre
205.642 forintot kaptunk.

Impresszum: Enesei Hírmondó. Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Enese. Megjelenik: negyedévente 650 példányban. Felelôs szerkesztô:
Mesterházy József. Nyomdai elôkészítés és nyomtatás: Palatia Nyomda és Kiadó Kft., Gyôr, Viza u. 4., Tel.: 96/510-100
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MAJÁLIS-VIRÁGMAJÁLIS
IDŐPONT: 2018. május 1., kedd • HELYSZÍN: focipálya
8:00
Horgászverseny az enesei tónál
9:00
Virágkiállítás és virágvásár
Főzőverseny kezdete
Májusfa állítás a focipályán a Téti fúvósokkal és a Derőcével
10:30
Faültetés a játszótéren a 2017-ben születettek tiszteletére
Sándor Ernő gitár dallamai mellett
11:30-tól Ebéd
12:30
Színpadon Nagy Balázs a Győri Nemzeti Színház művésze
13:00
Motorosok az aszfalton
Ugrálóvár és óriáscsúszda gyerekeknek
14:00
Játszóház
Óvodások tánca
14:20
Koroncói Jázminvirág Nyugdíjas Klub: spanyol dallamok
14:30
Diamant KSE-Genius AMI enesei és csornai tanulói táncolnak
15:00
Enese - Rábapatona U19-es labdarúgó mérkőzés
17:00
Enese – Rábapatona felnőtt labdarúgó mérkőzés

MÁJUSI ÍZEK
Főzzünk ismét együtt
május 1-én!
2018-ban ismét főzni hívunk minden
érdeklődőt.
Időpont: május 1. kedd
Helyszín: enesei kézilabda pálya
Étel: szabadon választott
Nevezési határidő: április 26. csütörtök
A nevezők 10.000 forintos vásárlási utalványt kapnak.
A részleteket április 26-án csütörtökön
17 órakor beszéljük meg a polgármesteri hivatalban.
Enese Község Önkormányzata

SZT. IMRE ÍJÁSZ SZAKOSZTÁLY
„ab Ungerorum nos defendas iaculis”
– Vagyis: „védj meg minket a magyarok
nyilaitól.”
Ezen imával próbáltak védekezni nyugati szomszédaink a honvisszafoglaló és
honmegtartó elődeinkkel szemben, sikertelenül. Honvisszafoglaló őseink magas
szintet értek el az íjászat művelésében
és az íjkészítésben. Már gyermekkorukban elkezdték gyakorolni az íjászatot és
a lovaglást, ennek köszönhetően nem
találtak legyőzőre Európában.
Ma már jóval békésebb célra használjuk
Íjainkat. Sportolásra, vadászatra, hagyományőrzésre.
A Mi történetünk 2014-ben kezdődött,
mikor gyerekkori vágyunk teljesült azzal,
hogy kevés „fröccspénzünkből” tudtunk
íjakat vásárolni. Szegényes felszereléssel,
de annál nagyobb lelkesedéssel vágtunk
bele az íjászat rejtelmeibe. Az évek folyamán annyira belénk ivódott, hogy az íjászat mellett Nemzetünk olyan történelmi
sikereit is megismerhettük, amit az iskolákban sajnos nem tanítanak a gyerekeknek. Mi Enesén a hagyományok megőrzésére törekszünk, ezért tradicionális íjakat
használunk, fa vesszőkkel, madártollakkal.
Ezen kategóriában területi versenyeken
(Farád, Fertőd, Gyirmót) szerepeltünk. Az

eredményeink évről évre egyre jobbak (ez
a kitartó munkának köszönhető), a mezőny első harmadában szoktunk végezni.
Ami nagyon jónak számít annak tükrében,
hogy ezeken a versenyeken az országos
bajnokok is részt szoktak venni.
Abba a szerencsés helyzetbe kerültünk,
hogy az Enesei SC elnöksége a kapu mögötti edzőpályát íjászlőtér használatára
átengedte. Ekkor döntöttük el, hogy egy
kicsit komolyabbra vesszük a dolgainkat.
Így született meg a Szt. Imre Íjász Szakosztályunk az Enesei SC keretein belül. Ezt
szeretnénk ezen íráson belül megköszönni
azoknak, akik ezt lehetővé tették.

Az idő múlásával a felszereléseinket
tovább tudtuk fejleszteni, bár a tárolásuk még nem teljesen megoldott, de
egy egészen jól használható íjászlőteret
alakítottunk ki. Az elmúlt évben sikerült
újabb tagokkal bővülnünk. Reméljük,
hogy páran még kedvet kapnak a szabad
örömíjászatra. Az edzéseinket próbáljuk
a nem családbarát munkarendjeinkhez
igazítani, akinek kedve van korosztálytól
függetlenül kipróbálni az íjászatot, nálunk
azt megteheti. Az időpontokat tavaszra
kirakjuk a sportöltöző melletti kerítésre.
Ezen rövid bemutatkozás végén egy
idézettel szeretnék búcsúzni:
„Nem az Ősöket kell követni, hanem azt
ami az őseink követtek”
Kassai Lajos
Káldi Szabolcs szakosztály vezető
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ENESE MUZSIKÁLT 2018
Március végén ötödik alkalommal került sor az „Enese muzsikál”
rendezvényünkre.A szombat délutánon 3 iskolás lépett fel,majd őket követték a felnőttek - idén heten álltak
színpadra.A több mint három órás
műsor zenészei nagy tapsot kaptak.
Jövőre veletek ugyanitt !!!

Bándli Bence és Tóth Zsombor a színpadon

Mesterházy Botond gitározik

Együtt a színpadon: Nemes Imre, Pintér Heni, Sándor Ernő, Nemes Ferenc,
László Tamás, Kovács Lajos és Dombi János

HÚSVÉT A KÖZÖN
A Húsvéti ünnep közeledtével új dekoráció került a közre.
A nyuszis életképet Lengyelné Szlovacsek Éva és Némethné
Kránicz Anikó készítette. A famunkákban Fodor István volt
segítségükre. Köszönjük a munkájukat!
Enese Község Képviselő Testülete és a Hivatal dolgozói
Enesei Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület
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POLGÁRŐRSÉGÜNK 2017-BEN
Tisztelt Eneseiek!
Az Enesei Polgárőr Egyesület mozgalmas 2017-es évet tudhat magáénak. Köszönöm minden polgárőr társamnak az áldozatos munkáját, melyet
önkéntesen, mindenféle javadalmazás
nélkül tettek meg a falu közbiztonságának javítása érdekében.
A régi aktív tagok mellett jó pár új
taggal bővült egyesületünk, ezáltal
heti 3-4 alkalommal tudtunk szolgálatot adni a falu bel- és külterületén,
összesen mintegy 1100 órát! Részt vettünk a községi rendezvényeken, biztosítottuk a labdarúgó mérkőzéseket.
Tavasszal együttműködést kötöttünk
Bezi községgel- ottani polgárőrök is
járőröznek nálunk, illetve mi is náluk.
Év elejétől létesítettünk egy ügyeleti
telefonszámot, melyen éjjel-nappal
elérhetőek vagyunk. Kérem, hívják bizalommal, amiben tudunk, segítünk!
Október- november hónapban 6 fővel Mosonmagyaróváron elvégeztünk
egy 40 órás Tűzoltó alaptanfolyamot,
melyet sikeres elméleti és gyakorlati
vizsgával zártunk. Ezt a Bezi Önkéntes
Tűzoltó Egyesületnek köszönhetjük,
akikkel szoros együttműködésben
állunk.
Községünkben a legnagyobb veszélyforrást az utazó árusok, fémgyűjtők, stb. jelentik. Ha bejelentést kapunk
gyanús személyek, autók jelenlétéről
a faluban, rendszerint pár percen belül tudunk rá reagálni, így több esetben sikerült beavatkoznunk illetve a
Rendőrséget értesítenünk. Meg kell
azonban érteni mindenkinek, hogy
tagjaink döntő többsége aktív dolgozó, így sajnos vannak esetek amikor
senki sem ér rá cselekedni. Aki szeretne
tenni a község közbiztonságáért, részt
venni a munkánkban, szívesen látjuk
sorainkban. Akár havi néhány óra is
nagy segítség!

Az általános járőrszolgálatokon túl
kiemelt eseményeink voltak:
• március 15. ünnepi rendezvény biztosítása
• március 20-tól több napon át részt
vettünk 6-8 fővel az eltűnt újságíró,
Harcsás Judit keresésében Győrben
• áprilisban a községi lomtalanításban
és szemétszedésben segédkeztünk
8 fővel
• május 1-én a Majálist biztosítottunk,
10 fő polgárőrrel, tűzoltó bemutatót szerveztünk a kicsik és nagyok
örömére. Csapatunk másik része a
főzőversenyen remekelt, első helyezést értünk el.
• május 18-án a kora esti órákban
egyik polgárőr társunk jelezte, hogy
közlekedési baleset történt az M85ös autóút enesei szakaszán. 2 fővel
még a hivatásos egységek előtt a
helyszínre értünk, ahol 2 sérültön
sajnos már nem tudtunk segíteni,
a helyszínen elhunytak. Biztosítottuk a helyszínt, majd a Rendőrség
utasítására megkezdtük a forgalom
terelését 6 társunkkal.
• az iskolában – a májusi sikerre való
tekintettel- tűzriadót és tűzoltó bemutatót szerveztünk
• június 17-én Bezi polgármesterének
kérésére sikeresen biztosítottuk náluk a falunapot 8 fővel.
• július 23-tól részt vettünk az EYOF
biztosításában Győrben, napi 2 fővel
• augusztus 19-én a falunapot biztosítottuk 12 fővel, volt aki reggeltől
éjszakáig talpon volt, külön köszönet érte!
• szeptember elején, az iskolakezdéskor kiemelt figyelmet fordítunk a
biztonságos közlekedésre, reggel
és délután az iskola előtt illetve a
temetőnél lévő gyalogátkelőhelynél teljesítettünk szolgálatokat

• a Bezi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel együttműködve több alkalommal avatkoztunk be az október végi
viharkárok elhárításában
• sikerült egy lopott, kifosztott kamiont is megtalálnunk, amit a vasút
melletti rakodótéren pihentettek
az elkövetők
• Mindenszentek alatt a temetőben
és környékén kiemelt járőrszolgálatot adtunk, már a déli óráktól az
utolsó látogatók távozásáig
Köszönöm a támogatást, együttműködést:
az Enesei Önkormányzatnak
a Csornai Katasztrófavédelmi
Örs állományának
a Bezi Önkéntes Tűzoltó
Egyesületnek
a Tatabányai 4x4 Egyesületnek
Dombi Barnabásnak
Chapó Ákosnak
Takács Norbertnek
Báthori Tamásnak
Tóth Tamásnak
ifj. Mayer Lászlónak
a Winkler Tüzépnek
az Enese Hús Kft-nek
a Babilon étteremnek
2018-ban szeretném folytatni az
egyenruhák, egyéb eszközök beszerzését, illetve megoldást szeretnék találni egy szolgálati autó beszerzésére.
Jelenleg minden polgárőrünk saját
autójával, saját költségére látja el a
szolgálatokat. Ezen kell változtatni.
Állami pályázat jelenleg nincs, így a
legvalószínűbb, hogy saját forrásból
kell autót beszereznünk.
Továbbra is megteszünk mindent a közrend és közbiztonság
megtartásáért, a bűnmegelőzésért,
balesetmegelőzésért. Keressenek minket bizalommal!
Rostás Gábor, elnök
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AZ ENESEI TÓ KELETKEZÉSE
Az 1990-es évek elején a képviselő testület döntött
az önkormányzat kezelésében lévő temető területének
bővítéséről. Az adott területen szükség volt a talaj feltöltésére, melyet a 429/5. hrsz. önkormányzat tulajdonában
lévő ingatlanról a termőföld kitermelésével oldottak meg.
Mivel ezen a területen – úgy mint a község többi részén
is – viszonylag magasan van van a talajvíz – kialakult egy
kb. 0,7 ha vízfelület, az Enesei Tó.
A vízfelület hasznosítására – a község horgászatot kedvelő lakosainak kezdeményezésével – 1998. tavaszán Böcskei
György polgármester segítségével megalakult az Enesei
Horgász Egyesület, melynek alapító elnöke Busa Ferenc
enesei lakos lett. 1998. október 5-én megtörtént az egyesület cégbírósági bejegyzése is.
Busa Ferenc két évig látta el az egyesület elnöki teendőit,
melyet 2001-ben Járóka Sándor vett át. Ő két évig volt az
egyesület elnöke.
2003-ban ismét sor került a tisztségviselők választására,
melynek során Görcs Zoltán került az egyesület élére. Görcs
Zoltán 2011-ig látta el az egyesület elnöki teendőit.
2012-ben ismét tisztségviselő választás volt, ekkor kerültem az megválasztásra az egyesület elnökeként, amit
azóta betöltök.
A megalakulástól 2012-ig a Horgász Egyesület tagjai
által befizetett tagdíjak teljes egészében haltelepítésre kerültek felhasználásra, a tópart rendbentartását az
egyesületi tagok végezték. Ez jelenleg is elsősorban az
egyesület tagjainak feladata, amihez az önkormányzattól
is kaptunk segítséget.

2012-ben az önkormányzat és az egyesület tagjai elhatározták, hogy a tóhoz tartozó füves területet pihenőhellyé
alakítva jobban alkalmassá teszik arra, hogy jó körülmények
között lehessen horgászni és pihenni, családok gyerekekkel
szívesen töltsék idejüket a tó környékén. Ennek elérésére
történt
• 2012-ben bokrászás és tereprendezés,
• 2013-ban pihenőhelyiség építése,
• 2014-ben bográcsozóhely és szalonnasütő kialakítása
és térkövezése,
• 2015-ben asztalok és padok készítése, amelyhez a faanyagot a tó mellett működő GTO-Holz fateleptől kaptuk.
• 2016-ban került sor villanyhálózat kiépítésére és mellékhelyiség építésére.
• 2017-ben a vízpart rendezése és gyermek horgászhelyek kialakítása történt, valamint pihenőhelyiség külső
burkolása, ablakok beszerelése és a helyiség zárhatóvá
tétele került megvalósításra.
• 2018-ra a pihenőhelyiség belső kialakítását, az aljzatának betonozását, illetőleg külső és belső festését
tervezzük.
A horgász egyesület tagjai és a magam nevében ezúton
is szeretném megköszönni az önkormányzat anyagi és
egyéb támogatását. Valamint Horváth Sándor enesei lakos
asztalos sok segítségét és mindazok támogatását, akik
egyesületünk fejlődését segítették.
Gecsei Gyula
Enesei Horgászegyesület elnöke

20 ÉVES AZ ENESEI HORGÁSZEGYESÜLET
Egyesületünk 2018-ban ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját.
Ebből az alkalomból 2018. május 1-én horgászversenyt rendezünk.
A versenyre jelentkezni május 1-én reggel 8.00 órakor 1.000 Ft nevezési díj befizetésével lehet.
Horgászhelyek sorsolása 8 óra 15 perckor. Ezt követően lehet elfoglalni a sorszám szerinti horgászhelyeket.
A verseny 9.00–12.00 óráig tart.
A résztvevő horgászok 1 horgászbottal, úszós szereléssel horgászhatnak felnőtt – ifjúsági – gyermek kategóriában.
12.00 – 12.30: MÉRLEGELÉS
13:00 – 14.00: EBÉD.
14.00: EREDMÉNYHIRDETÉS.
Mindhárom kategóriában versenyzők közül az első három helyezett oklevélben és emlékéremben részesül.
A rendezvényre várjuk a horgász egyesületet támogató családokat és horgásztársakat.
Gecsei Gyula, Enesei Horgászegyesület elnök
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15 ÉVE JÁTSZOTTUK A SZABAD FÖLD KUPA–DÖNTŐT
„A szépségben haltunk meg”
A száriak viszont pompásan kezdték
a tavaszt: az első négy mérkőzés négy
győzelmet hozott a megyeiben, ebben
volt 11:1 arányú diadal is, de volt az
angol-magyart időző 6:3 is. A csatároknak azért kellett számolatlanul rúgni
a gólokat, mert a védelem áteresztő
képessége sem volt mindennapi…
Még így haló porában is impozáns
helyszín volt az egykori Népstadion.
A Szaba Föld Kupa szereplői hallani
vélték a folyosón Puskás, Kocsis, Hidegkúti, Czibor stoplijainak kopogását
– legalább is olyan elfogódottan ültek
a hűs folyosók mélyén…
Aztán elkezdődött és már az első
percben Házenfrancz Gábor megmutatta, ki az úr a Szárban: közvetlen közelről bombázott az enesei kapu közepébe, 1:0. A félidő lefúvása előtt Iméli
25 méterről elvégzett szabadrúgása
talált utat a hálóba, 2:0. A második
félidőben folytatta közönségszórakoztató játékát az Enese, a gólt viszont
Szár rúgta: a 47. percben Iméli László
juttatta a labdát az ellenfél hálójába,
3:0.

Talán túlzott merész a következtetés, de a német kisebbségi település
fiataljai mintha a bajor futballból villantottak volna fel valamit. Az eneseiek
viszont „magyarul” futballoztak: meghaltak a szépségben… Azért az 50.
perben Majlinger okos góllal szépített,
a tizenhatos vonalról ívelt a kapu jobb
oldalába, 3.1.
S ezzel – mint később kiderült – véget ért a Szabad Föld Kupa majd négy
évtizedes tündöklése...!
S végül álljon itt az „enesei tizenegy”:
Farkas Péter – Majlinger Csaba, Nagy
II. József, Józsa Szabolcs, Nagy I. József
/Dömötör Csaba 66. perc/ – Szakács
Gábor /Metky Tamás 61. perc/ Gősi
Béla /Tóth Balázs 58. perc/ – Vízler Zsolt,
Horváth Sándor, Végh Antal, Horváth
Vilmos Edző: Gyuráczi Attila
Érdekesség: a Döntőt játsó csapatból
még mindig a csapat tagja Nagy József
és Dömötör Csaba!
(Forrás: www.szabadfold.hu
A Szabad Föld Kupa története 8.)
Mesterházy József

Fotó: H. Baranyai Edina

2003-ban – 15 évvel ezelőtt – nagy
volt a készülődés az enesei sportbarátok körében. Május 6-án játszottuk a
Szabad Föld Kupa-döntőt a Szár együttese ellen- a magyar foci szentélyében
a Puskás Ferenc stadionban (egykor
Népstadion/
Amint később kiderült: mi játszottuk
az utolsó Szabad Föld Kupa –döntőt,
2004-től már más néven fut a kiscsapatok álma.
A Szabad Föld Online tekintett vissza
2009-ben a Kupa történetére. Ebből az
írásból idézek:
„2003. május 6-án 14 óra 30 perckor
a Népstadionban a Ferencváros-Debreceni VSC Magyar Kupa döntő előtt
játszott a Szabad Föld Kupa döntőjében az utolsó két résztvevővel lezárult
egy híján negyven éves történelmünk.
A két döntős a Szár és az Enese csapata volt. Az eneseiek újoncok voltak a Megyei II. osztályban, amikor a
kupadöntőbe jutottak. Főként hazai
pályán volt gyenge a mérlegük, szerencse, mondták, hogy a kupadöntő
idegenben lesz.

Az Enesei Polgárőrség is csatlakozott a „Zászlót a veszélyes zebrákra” elnevezésű civil kezdeményezéshez. Lényege, hogy a veszélyes zebrákhoz fényvisszaverő anyagból
készült zászlókat helyezünk el az út mindkét oldalán. A
Gyalogosok, a zászlóval kezükben biztonságosabban

kelhetnek át, mivel a járművezetők jobban észreveszik

??????????????????????????????????
őket. Községünkben a 85-ös főút- Petőfi utca kereszteződéséhez raktuk ki zászlóinkat. Köszönet mindenkinek,
aki segített tervünk megvalósításában!
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ÓVODAI HÍREK
Vártuk a telet, a havat, mindhiába, de az utóbbi héten a
gyerekek nagy örömére (a mi bosszúságunkra) megérkezett.
Márfai Bálint óvodásunk szüleinek ajándékait, a hólapátokat
még is sikerült kipróbálni.
Ha a télen nem is vagyunk túl, de a farsangi időszakon és
egyéb programokat már magunk mögött tudjuk. Szerencsére
a gyerekek farsangján nem volt számottevő hiányzónk, így
nem kellett más időpontra helyezni és zökkenőmentesen sok
vígassággal lett megtartva.
A felnőttek bálja a „Magyaros bál” követte a gyerekek farsangját február 17-én a Babilon vendéglőben. Nagy Júlia és
Attila ismét gyönyörű dekorációt készített a témához illően.
Öröm számunkra, hogy nagyon aktív Szülői Munkaközössége van most óvodánknak, kiveszik részüket a szervezésből,
munkálatokból. Külön köszönet a Szülői Munkaközösség
elnökének Vécs-Németh Szilviának, aki szülés előtt aktívan
vett részt a bál szervezésében, illetve gratulálunk a szülőknek, mert időközben megszületett harmadik kisfiúk Zénó.
Mindig nagy izgalom, hogy a létszám összejön-e a bálra. Az
idén sem csalódtam, mert a régi volt óvodás szülőkre, ismerőseinkre a mai napig számíthatunk és szerencsére jöttek a
mostani szülők is. Köszönjük mindenkinek a támogatást,
mert szépen jött össze pénz a támogatói jegy, illetve a belépő
befizetésével. 411.700 Ft tiszta bevételünk volt, amit új udvari
játék vásárlására szeretnénk fordítani. Még nem döntöttük el,
hogy melyik játékot rendeljük meg. Hintákra, fészekhintára
gondoltunk, de kaptunk óvodákban leépített hajókról gyönyörű fotókat, amibe a gyerekekkel együtt beleszerettünk,
de ennek az ára háromszorosa a hintáéknak. Most osztunk
szorzunk, hogy a meglévő SZM pénz, alapítványi pénz mire
elég, illetve tudunk-e még támogatót találni.

Középsősök a „Ki mit tud”-on
8. oldal

Nagy Laura mint cica a „Ki mit tud”-on
A kónyi „Ki mit tud-”on március 10-én a középső csoport
11, a nagycsoport 9 gyermeke szerepelt, mindegyik csoport
mesedramatizálását adott elő. Nagyon ügyesek voltak, amit
a résztvevők nagy tapssal jutalmaztak.
Február végén 27 gyermekkel kezdtük az úszást, akik közül
5 kimaradt az elején, a többiekkel jelenleg is megyünk keddi
és pénteki napokon a délelőtti időben. A szülők fizették a

tanfolyam díját, a gyerekek utaztatását az Önkormányzat
fizeti. Azok a nagycsoportosok, akik a múlt évben is jártak
már, keresztben átússzák a medencét. Az idei évben az új
uszodában, az Aquában kaptunk helyet.
Március 21-én volt a papírgyűjtésünk, két éve folyamatosan
gyűjtöttük a gyerekekkel a papírt. Nagyon köszönjük Weisz Olivér szüleinek, ők beziek, a boltjukban gyűjtötték a sok papírt.
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Nagycsoportosok a„Ki mit tud”-on
Az enesei COOP boltnak, Hollós Levente anyukájának Timinek,
aki ott dolgozik és gyűjtötték az ovinak, Illetve Hokstockné
Panninak, akinek unokája ide jár és szorgalmasan gyűjtötte
a faluból az újságokat, valamint nagyon sok papírt hozott
Csillag Levente apukája. Róluk tudok. Akikről nem, azoknak
is nagy köszönet. A gyűjtésből kapott pénzt az udvari játék
vásárlásához tesszük.
Tschurl Károly támogatásával működik a Zenei Műhelyünk, február 19-én 29 óvónő volt itt 13 óvodából, a másik foglalkozás április 9-én lesz, erre is remélhetőleg szép
számmal leszünk, mert segítséget kapunk a gyerekek zenei oktatásához, illetve az énekmondó fesztiválunk dalos
anyagának összeállításához. A Szépen szól a kis pacsirta
rendezvényünk április 27-én pénteken 9 órai kezdettel
lesz az iskolai aulában. Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt a rendezvényünkre.
Az óvoda felújításra nyert összeg felhasználása folyamatban
van, remélhetőleg a részleges ablakcsere április végén a hoszszú hétvégén fog lebonyolódni, utána lehet a külső homlokzat
javítását és színezését elvégezni. A fűtés korszerűsítését csak
a nyár folyamán lehet megcsinálni, amikor kevés a gyermek
és össze tudjuk vonni a csoportokat.
Az udvari játékok felújítása és cseréje folyamatban van, azt
szeretnénk, ha május végére ezek elkészülnének.
A szülők segítségére számítunk az udvar rendezésében,
illetve az udvari kerítés festésében, mindezeket május hónapra tervezzük.
Nagyon sok csoportképet és fényképet sikerült összegyűjteni a 60-as évektől kezdve, mindezek időrendi sorba
rendezése és szkennelése feliratozva nem lesz kevés munka. A 60 éves óvodai kiadvány tartalmának összeállítása
nagyvonalakban megtörtént, most mindazokon a sor, akik
a cikkeket megírják. Szeretnénk a galériába olyan fotókat
beletenni, amik az óvodában folyó tevékenységeket vissza-

2018. április
tükrözik és képet kapnak
az itt folyó munkáról azok,
akik a kezükbe fogják a kiadványt.
Folyamatban van az óvoda 60 éves évfordulójának
szervezése. A gyereknappal összekötött családi nap
június 1-én pénteken lesz,
erre az alkalomra kértük
néhány nyugdíjas segítségét, akik óvodánk dolgozói voltak, illetve valamilyen
kapcsolatuk van az intézménnyel és ők sütnének a gyerekeknek és kísérőiknek valami finomságot. Ezen a napon
sok program és játék várja majd a gyerekeket. Reméljük,
emlékezetes marad.
Június 2-án szombaton várjuk a volt dolgozóinkat, a meghívott vendégeket és volt óvodásokat a kerek évforduló
megünneplésére.
Közben a gyerekek iskolaérettségi vizsálatai lezajlottak,
a 21 nagycsoportosból 19 gyermek fog menni az enesei
iskolába.
Természetesen ezeken kívül még nagyon sok mindenről
lehetne beszámolni, de azt majd a következő Hírmondóba.
Addig is készülünk a Húsvétra, festegetjük a szebbnél szebb
húsvéti dekorációkat, és várjuk a tavaszt!
Horváth Judit, óvodavezető

ÓVODAI BEIRATÁS
Tisztelt Szülők!
Az Enesei Tündérkastély Óvodában
a 2018/2019-es nevelési évre
a beiratkozás ideje:

2018. május 3-án,csütörtökön
8.00-16.00 óra
Helye:

Tündérkastély Óvoda 9143 Enese, Petőfi u. 26.
A beiratkozás azon gyermekeket érinti,
akik 2019. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket.
A már óvodába járó gyermekeknek
nem kell beiratkozni!
A beíratás teljes dokumentációja Enese honlapján
olvasható!
9. oldal
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EDIT NÉNI 15 ÉVIG VEZETTE A BOROSTYÁN
NYUGDÍJAS KLUBOT
Mesterházy József polgármester az 1848/49. évi forradalomra és szabadságharcra
emlékező községi ünnepség
keretében köszönte meg
Szilbek Imréné Edit néni
munkáját.
A zsúfolásig megtelt aulában a polgármester felidézte a 2002-2003 körüli éveket.
Mesterházy Ernőné Joli néni
klubvezető már nem tudta
vállalni a további munkát.
Ekkor a Borostyán Klub tagsága egyhangúlag szavazott
bizalmat Edit néninek, aki egy
évre vállalta a feladatot – és
15 lett belőle. Egy korszak!
Hisz ennyi év az ember életében sem kevés – Edit néni
történelmet írt egy 41 éves
civil szervezet életében.
A laudációban a polgármester hangsúlyozta: nyu-

godt személyiségével, tekintélyével egy nagyon jól
működő közösséggé tette
a civil szervezetet. A sikerek
évről-évre erőt adtak a folytatáshoz, rengeteg programot tudhatott magáénak a
Klub. Szinte egész Magyarországot megismerték,
számtalan helyre eljutottak
a szomszédos országokban
is. Semmi nem ronthatta el a
kirándulások jó hangulatát.
A rendezvények szervezése szintén adott tennivalót:
a kívülálló sokszor nem is
gondolja, mennyi apró részletre kell odafigyelni, mi
minden kell ahhoz, hogy jól
sikerüljön egy délutáni-esti
program. Hosszan lehetne
sorolni a szép emlékeket,
eseményeket! Edit néni
2018. januárban jelentette

POLGÁR GYULÁNÉ MARIKA
AZ ÚJ KLUBVEZETŐ
A Borostyán Nyugdíja Klub 2018. februári klub délutánon
választotta meg új vezetőjét. A tagság Polgár Gyuláné
Marikának szavazott bizalmat. Marika óvónőként dolgozott, mióta nyugdíjas – aktív tagja a Klubnak, a Borostyán
Kórusnak ill. az enesei közéletnek.
Munkájához jó egészséget és kitartást kívánunk!

ÉPÍTÉSI TELKEK ELADÓK ENESÉN
Enesén összközműves építési telkek eladók az Ady utcában.
A telekár tartalmazza: víz-szennyvíz-gáz-villamos energia
rákötési költséget, illetve a későbbiekben aszfaltozott utat.
Beépítés megkezdése: várhatóan 2018. júniustól
Telkek nagysága: 73-1000 m2, Vételár: bruttó 5.715.000 Ft/telek.
Érdeklődni lehet: Polgármesteri Hivatal Enese
Tel.: 96/363-013, 06 20-433-6883
10. oldal

be a klubdélutánon: a továbbiakban nem vállalja a
vezetéssel kapcsolatos feladatokat. Ezt a klub tagsága
elfogadta, tudomásul vette
és februárban megköszönte
hosszú évek alatt végzett
munkáját.

A polgármester március
14-én elmondta: természetesen nem lehet eléggé
meghálálni 15 év áldozatos
munkáját… de az ajándék
– festmény, egy virágcsendélet, mindig emlékeztetni
fogja a klub vezetőként eltöltött időszakra.

AZ IGAZ SZERETET..!
Az igaz szeretet nem fakul ki soha.
Vele a sors hiába zord-mostoha.
Órá jöhet sötét felhő, kemény-hideg tél is.
A szíveknek legmélyében mindent túlél mégis.
Az igazi szeretet a legszebb értés bennünk.
Általa sikerülhet oly boldoggá lennünk.
A legerősebb kötelék az életünkben végig.
Hűen kísér el bennünket a síron túl az égig.
Enese, 2018. január
Mezőfi László
Enesei nívódíjas költő
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ISKOLAI HÍREK
Az első félévet január 26-án zártuk, később, mint az eddigi
években. A tanulók következő héten vihették haza munkájuk
eredményét. Az iskola egészét nézve ez a következőképpen
alakult: az iskola tanulmányi átlaga és a szorgalom 4,2, a
magatartás pedig 4,5 lett.
A 214 tanulóból 23 kitűnő, 39 jeles bizonyítványt kapott.
Kilenc tanuló nem teljesítette a félévi követelményeket.
Szoros határidővel, de azért sikeresen lebonyolítottuk a
farsangi mulatságokat hamvazószerdáig. Színházlátogatáson
50 tanuló vett részt, a Győri Nemzeti Színház Pál utcai fiúk
előadását nézték meg. A színészek játéka mosolyt és könynyeket is csalt a gyerekek arcára.

6. osztály MATEMATIKA
2017. évi eredmények
(jelenlegi 7. osztályosok)
ISKOLÁNK ÁTLAGA
1531
Országos átlag
1497
Községi iskolák átlaga
1442

6. osztály SZÖVEGÉRTÉS
2017. évi eredmények
(jelenlegi 7. osztályosok)
ISKOLÁNK ÁTLAGA
1608
Országos átlag
1503
Községi iskolák átlaga
1434

8. osztály MATEMATIKA
2017. évi eredmények
(jelenlegi 7. osztályosok)
ISKOLÁNK ÁTLAGA
1693
Országos átlag
1612
Községi iskolák átlaga
1543

8. osztály SZÖVEGÉRTÉS
2017. évi eredmények
(jelenlegi 7. osztályosok)
ISKOLÁNK ÁTLAGA
1669
Országos átlag
1571
Községi iskolák átlaga
1503

Márciusban a Gergelyjárás iskolacsalogató hagyományával vártuk az érdeklődő szülőket és tanulókat. Az aulában a
színpad gyakran volt foglalt, mert hol a „gergelyjárók,”, hol
a nemzeti ünnepre készülő csapat, hol pedig a színjátszók
próbáltak.
A tanulók a március 15-ei műsorral nemcsak iskolatársaikat
ajándékozták meg, hanem este nagyszámú közönség előtt
dobogtatták meg a magyar szíveket.
A beszámolót a félévi eredményekkel kezdtem, de megkaptuk az országos kompetenciamérés adatait is. Iskolánk
eredményesen szerepelt a községi iskolák között és az országos átlaghoz mérten is.
A rejtvényfejtő matematika versenyen hat tanuló jutott be
a megyei döntőbe. A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei
helyesírási verseny megyei fordulóján pedig Hancz Ábel 5.
osztályos tanuló 2. helyezést ért el.
Az AUDI-s szülők segítségével az alsós játszóudvar felújítására adtunk be pályázatot. Ha nyerünk, akkor óriás társasjátékokkal, labirintussal bővül az udvari játékok köre.
Nagy népszerűségnek örvend a pedagógusok és a tanulók
között is az 5 interaktív tábla. Sajnos mivel igen költséges,
többet nem tudunk felszereltetni. Projektorral és vászonnal
bővítjük a lehetőségeket a többi osztályban is. A modern
számítástechnikai eszközök a mindennapjaink részévé váltak.
Ha nem megfelelően használjuk őket, veszélyt jelentenek
főleg a gyerekek számára. Ezért nagyon fontos, hogy a szülők
odafigyeljenek arra, hogyan használják a közösségi médiát
gyermekeik. Az UNICEF kutatásai alapján az online bántalmazás minden 3. gyereket érint Magyarországon, ám csupán
minden 10. bajba került fiatal kér segítséget. Kiközösítés, hamis közösségi média profilok, lejárató fotók és videók, bántó
üzenetek, szexuális zaklatás az interneten – egyre gyakrabban
találkozni az említett problémákkal. Odafigyeléssel, segítségkéréssel előzzük meg, kezeljük ezeket a problémákat.
Bartos Ilona
11. oldal

BORÁSZOK JÁRTAK NÁLUNK
A Zalai Borvidéket mutatta
be Kálmán Csaba. 2017. novemberében járt nálunk, a
Cezar Pincészet munkatársa.
„Köszönet a szívélyes fogadtatásért, a rendkívül jó hangulatú
estéért. Emlékezetes borkóstoló
volt.”
A Balatonfüred – Csopaki Borvidékről Dobosi Győzőt hívtuk
meg.
„Nagyon szépen köszönjük a
szíves fogadtatást, én magam
is jól éreztem azt a szeretetet,
amivel fogadtatok.
Remélem, hozzá tudtam
járulni ahhoz, hogy egy átlag
borozástól több legyen ez a mai
nap.
Hiszem, hogy találkozunk még
– akár itt, akár Szentantalfán.
Kívánom, hogy legyetek minél tovább ilyen boldogok és
vendégszeretőek, hiszen ez az
igazi ÉLET!
Isten áldjon benneteket!”

SOR KERÜL
A 8417. SZÁMÚ ÚTRA IS
Európai Uniós forrásból aszfaltozzák le a katolikus templom
és az M85 közötti útszakaszt.
Magyar forrásból – a Területi Operatív Program-nak köszönhetően – aszfaltozzák le a Tét-Lébényi út (8417.sz. országos
közút) mintegy 3 kilométeres szakaszát. Temetőnk bejáratától
a Rózsás kanálisig kap aszfaltréteget az útszakasz. A munka
befejezési határideje: 2019. május 1.
Reméljük,hogy a munkát biztosan elvégzik – hiszen már 2006
óta többször nekifogtak....

VÉRADÁS
2018-ban a tavaszi véradásra április 18-án,
szerdán 16–19 óra között kerül sor.
Helyszín: az iskola aulája
Szeretettel várjuk véradóinkat!

A tervek szerint június 18-án indul a munka – tájékoztatott a
Magyar Közút. A katolikus templom és az M85 közötti szakaszt
újítják fel, mintegy 600 méter kap aszfaltréteget.

