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KISEBB BERUHÁZÁSOKKAL A SZEBB ENESÉÉRT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE: 351,7 MILLIÓ FORINT
Az idei évben magasabb költségvetésünk főösszege mint
2018-ban. Ez a tavalyi évről áthozott összegnek, megtakarításnak köszönhető, 91,6 milllió forintot hoztunk át 2019-re.
A megtakarítást növelni szeretnénk, kisebb beruházásokkal
tennénk a szebb Eneséért. A Hírmondó januári számában
olvashattak terveinkről, elképzeléseinkről. A Képviselő testület ezt az irányt, a költségvetésbe ágyazva idén februárban
elfogadta.
Az állami normatívák fedezni fogják kiadásainkat – az óvoda, a hivatal és az étkeztetés terén is. Ez pozitív elmozdulás
a tavalyi évhez képest.
A főbb bevételi és kiadási adatokat az alábbiakban szeretnénk ismertetni. A tételes költségvetés községünk honlapján elérhető – a www.enese.hu/önkormányzat/rendeletek
tárhelyen.
Bevételeink:
Gyermekétkeztetés:
Pénzmaradvány:
Közös hivatal működtetése
Óvoda:
Eü. célra átvett:
Közvilágítás
Zöldterület-gazdálkodás
Közutak fenntartása
Egyéb köt. Önkormányzati feladat
Gyermekétkeztetés/állami támogatás
Könyvtári feladat
Közfoglalkoztatás

9,8 millió Ft
91,6 millió Ft
51,7 millió Ft
5,9 millió Ft
5,8 millió Ft
3,4 millió Ft
2,8 millió Ft
2 millió Ft
4,8 millió Ft
15,7 millió Ft
2,1 millió Ft
2,1 millió Ft

Saját bevételeink között az iparűzési adó a legnagyobb
tétel, idén 60 millió forinttal számolunk. A gépjárművek után
fizetendő adó helyben maradó része 5,5 millió forint, a kom-

munális adóból 3,6 millió forintot remélünk elkönyvelni. Telkek
értékesítéséből 17,1 millió forint lenne a tervezett összeg.
Iparűzési adóerőképességünk miatt 2019-ben 20,6 millió
forintot von el tőlünk az állam.
Kiadásaink:
Gyermekétkeztetés:
Útjavítás, építés:
Önkormányzat és hivatal jogalkotási tev.:
Civil szervezetek támogatása:
Óvoda:
Közös hivatal:
Közfoglalkoztatás:
Város és községgazdálkodás:
Közvilágítás:
Háziorvosi alapellátás:
Család és egészségügyi gondozás:
Szociális kiadás + temetési segély:
Családi bölcsöde (átadott pénzeszköz)
Könyvtári szolgáltatás
Közművelődés
Sportintézmény működtetése
Konyhára jutó rezsiköltség

29,4 millió Ft
27,9 millió Ft
40,7 millió Ft
3,2 millió Ft
76,3 millió Ft
44,8 millió Ft
3,2 millió Ft
50,8 millió Ft
4,3 millió Ft
1,6 millió Ft
3,6 millió Ft
2 millió Ft
3,4 millió Ft
4,2 millió Ft
12,5 millió Ft
5,4 millió Ft
2,2 millió Ft

A Magyar Falu programban az orvosi rendelő, védőnői
rendelő és szolgálati lakás felújítását szeretnénk elvégezni /
szigetelés, fűtés korszerűsítés, festés, mázolás stb./
Több helyen kisebb járdajavításokat végeztetünk el. Saját
forrásból az Eper utcát, pályázati pénzből a Dózsa utca első
szakaszát aszfaltoztatjuk.
Játszótéri eszközeink, utcabútoraink festése szintén szerepel
a 2019. évi feladataink között.
Enese Község Képviselő testülete

FOLTVARRÓ KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR & TAVASZKÖSZÖNTŐ
Az Enesei Foltvarró Klub kiállítást és vásárt szervez a kultúrházban 2019. április 17. szerdán, 17 órakor.
A Tavaszköszöntő keretében az általános iskola színjátszóköre bemutatja Kacsóh Pongrác feldolgozásában
a János Vitéz című darabot az iskola aulájában, 18 órai kezdettel. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Enese Község Önkormányzata
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BELTERÜLETI ÖNKORMÁNYZATI
ÚTJAINK ASZFALTOZÁSA
2001-ben – pályázati pénzből – sikerült először egy utcát
leaszfaltoztatni, a Külsőrétit. 2014-ben utolsóként a Hetvényi
utcát és a Hunyadi új szakaszát. Az alábbiakban az egyes utcák
év szerinti aszfaltozását tekinthetik át.
2019-ben a – tervek szerint – az Eper utcát és a Dózsa első szakaszát terveztük be újraaszfaltozásra. A jövőben évente egy-egy
utca újra aszfaltozásával számolunk.
Utcák aszfaltozása
2001 Külsőréti, Eper, Árpád, Kossuth, Dózsa
2002 Szabadság I. ütem, Bartók
(felületi zárás: Jókai, Deák, Győri, Sport, Rózsa)
2003 Szabadság u. II. ütem /Köz – Evangélikus templom/
2004 Rózsa
2005 Rózsa – Győri (Radnóti utcáig)
Csalogány, Vörösmarty, Ady, Hunyadi
2006 Győri II. ütem, Radnóti, Deák, Fecske
2007 Rákóczi, Jókai
2008 Sport, Kiskerti
2009 nem történt aszfaltozás
2010 József A., Dózsa II. ütem, Szabadság u. III. ütem
2014 Hunyadi II. ütem, Hetvényi

60 M3 SZEMÉT ÉS LOM
Sokan gyülekeztünk március 23-án szombaton a polgármesteri hivatalnál. Több irányban indultak csapataink – Bezi,
Rábacsécsény és Kóny felé gyűjtötték az eldobott szemetet. Két
30 m3-es konténer telt meg – a lomtalanítással együtt!
Köszönjük mindenkinek a részvételt.
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MAJÁLIS-VIRÁGMAJÁLIS
IDŐPONT: 2019. május 1. szerda • HELYSZÍN: focipálya
9.00
Virágkiállítás és virágvásár
Főzőverseny kezdete
Májusfa állítás a focipályán
Téti fúvósok muzsikálnak
10.30 Faültetés a játszótéren a 2018-ban születettek
tiszteletére
Új játszótéri eszköz átadása
11.00 Ugrálóvár és óriáscsúszda gyerekeknek
12.00 Ebéd
13.00 Gyermekdal csokor
– Horváthné Hollenczer Anita előadásában
14.00 Játszóház
Színpadon Nemes Imre
15.00 Óvodások és iskolások tánca
15.30 Diamant KSE – Genius AMI – enesei és csornai
tanulók táncolnak
16.15 Hölgyek focija
17.00 Apák – fiúk foci
Pár program még szervezés alatt!
Figyeljék a honlapot és a plakátokat!

MÁJUSI ÍZEK
Főzzünk ismét együtt május 1-én!
2019-ben ismét főzni hívunk minden érdeklődőt.
Időpont: május 1., szerda • Helyszín: enesei kézilabda pálya
Étel: szabadon választott • Nevezési határidő: április 25.
A nevezők 10.000 forintos vásárlási utalványt kapnak.
A részleteket április 25-én csütörtökön 17 órakor beszéljük
meg a polgármesteri hivatalban.
Enese Község Önkormányzata

TÁMOGASSA ADÓJA 1%-VAL
AZ ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁT!
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az idei évben is elkészíti az adózók
bevallását. Ebben az esetben is van lehetősége rendelkezni a
személyi jövedelemadója egy százalékáról. Ügyfélkapuval rendelkező adózók ezt megtehetik a 18EGYSZA nevű nyomtatvány
kitöltésével, illetve az eszja.nav.gov.hu oldalon.
Ügyfélkapuval nem rendelkező személyeknek is lehetőségük van
arra, hogy online felületen rendelkezzenek. Ebben az esetben az
eszja.nav.gov.hu oldalon válassza a Regisztráció nélküli online
felület lehetőséget. Aki szeretné alapítványunkat támogatni, de
nem tudja kitölteni a nyomtatványt, vagy bármilyen segítségre
szorul, forduljon hozzánk bizalommal. Örömmel segítünk.
Név: ALAPÍTVÁNY AZ ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
Cím: 9143 Enese, Petőfi utca 24. • Adószám: 19110712-1-08
Bankszámlaszám: 59200154-10240520-00000000.
Köszönjük!
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
2. oldal
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AZ ENESEI POLGÁRŐR EGYESÜLET ÉVÉRTÉKELŐJE
2019. február 23-án tartottunk a 2018-as évértékelő gyűlésünket, melyen szép számmal jelentek meg polgárőr társaink.
A gyűlést megtisztelte jelenlétével polgármesterünk Mesterházy
József, polgárőr területi koordinátorunk Madarász István, valamint
Bencsics István, rendőr zászlós körzeti megbízott.
Örömmel jelentem, hogy az egyesület fennállásának eddigi
legsikeresebb évét zárta, pénzügyi beszámolónk a következően
néz ki:
Bevételek:
100.000 Ft áthozatunk volt előző évről
250.000 Ft önkormányzati támogatás
200.000 Ft OPSZ támogatás
120.000 Ft MLSZ pályázaton nyert összeg
170.000 Ft lakossági támogatás
139.620 Ft adó 1% felajánlás
Kiadások:
400.000 Ft járőrautó vásárlása
50.000 Ft szolgálati telefon költségei
267.000 Ft polgárőr formaruha, és technikai eszközök
beszerzése
80.000 Ft gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos költségek
(biztosítás, tankolás)
17.000 Ft megyei polgárőr szövetség tagdíja,
polgárőr biztosítás díja
A 2018-as év rendkívül mozgalmasan telt egyesületünk számára. Az első eseményünk február 27-én, Enese és Rábapatona
között történt, ahol a Rendőrség kérte segítségünket: a menetrendszerinti autóbusz vezetője rosszullét miatt árokba
hajtott és sajnos a helyszínen elhunyt. A helyszín zárásában, a forgalom elterelésében segítettünk 2 fővel. Március
1-én aztán a faluban akadt dolgunk, ahol egy gépkocsi a
templomkertbe hajtott- itt is helyszínt biztosítottunk illetve
forgalmat irányítottunk. Márciusban tudtuk megvalósítani a
„zebrazászló” programot. A megyében mi voltunk az elsők, akik
– a balesetveszély csökkentése és a biztonságosabb átkelés
biztosítása érdekében- fényvisszaverő zászlókat készítettünk
és helyeztünk ki a Petőfi utca – 85-ös főút kereszteződésénél
lévő gyalogátkelőhelyre. A kezdeti bizonytalanság után egyre
többen kezdték használni nem csak gyerekek, felnőttek is,
és örömmel tapasztalom a sok pozitív visszajelzést ezzel
kapcsolatban.
Tavasszal részt vettünk – szinte teljes csapattal – a Heindl Roland
ifjú polgárőr társunkért rendezett jótékonysági futóverseny lebonyolításában, majd a községi szemétszedésen és lomtalanításon
segédkeztünk. A Majálison ismét főztünk, illetve a rendezvényt
biztosítottuk. A Búcsú, és az azt kísérő rendezvények mindig
komoly szervezést igényelnek részünkről is. Örömmel jelentem,
rendbontás és károkozás nélkül lezajlottak ezek az éjszakai bulik,
polgárőr társaimnak köszönhetően, akik hajnalig járták a falut
mindhárom nap, és gondoskodtak a rendről.

07.07. – a nap, amely olyan sok álmatlan éjszakát okozott, és
ami – úgy érzem – egy sikeres családi nap lett. Ígérem, idén is lesz,
a szervezés már elkezdődött… Nyáron részt vettünk a megyei
polgárőr napon Koroncón, ahol a szórakozás mellett a forgalom
irányításában és a résztvevők fogadásában is segédkeztünk a helyi
egyesületnek. A másik nagy rendezvényt, a falunapot is nagy létszámmal biztosítottunk, rendkívüli esemény itt sem történt.
Szeptemberben – mint minden évben – iskolakezdéskor az
iskolánál, óvodánál, illetve a forgalmas kereszteződésekben
láttunk el szolgálatot, biztosítva ezzel a gyerekek biztonságos
közlekedését.
Szeptemberben valóra vált a régi álmunk: járőrautót tudtunk
vásárolni saját keretből és a lakossági, valamint önkormányzati
támogatásokból. Ezúton is köszönöm Mindenkinek az anyagi
hozzájárulást, az autóval lényegesen hatékonyabban tudunk
szolgálatot ellátni, gyorsabban tudunk reagálni a lakossági és
hatósági segítségkérésre.
Rendszeresen részt veszünk a helyi labdarúgó mérkőzések
biztosításában. Az MLSZ-től – pályázat útján – 120.000 Ft támogatást kaptunk, melyen egyenruhát, illetve technikai eszközöket
vásároltunk.
Kitűnő kapcsolatot ápolunk a rendőrséggel és a katasztrófavédelemmel. Számtalan alkalommal siettünk segítségükre közlekedési baleseteknél, viharkároknál. Örülök neki, hogy partnerként
tekintenek ránk, sokukat már barátként üdvözölhetjük.
Az Enese SC mérkőzéseit rendszeresen mi biztosítjuk, 4-6-8
fővel igény szerint, az MLSZ ezt támogatta is, a megpályázott
és megítélt 120.000 Ft-ból formaruhákat és híradástechnikai
eszközöket vásároltunk.
A házaló színesfém gyűjtő csapatok nagy fejtörést okoztak:
volt olyan hét, hogy naponta megjelentek a faluban. Ügyeleti
telefonunkra ilyenkor rendszerint több hívás is érkezett a falu
lakosságától, így percek alatt meg tudtuk őket keresni, és útba
tudtuk igazítani, vagy adott esetben a rendőrséget értesítettük.
A hírünk elterjedt a köreikben, egyesületünket szitokszóként emlegetik csak, és rendszerint mostanában csak 1-2 utcát próbálnak
bejárni, mert tudják, hogy hamarosan megjelenünk.
2019 is mozgalmas esztendőnek ígérkezik egyesületünk számára. Folytatni szeretnénk a formaruhák beszerzését, frissítését,
technikai eszközeink bővítését. A közeljövőben több tagunk is
részt fog venni elsősegély, és újraélesztő tanfolyamon, majd
polgármester úrral megbeszéltem az Enese SC tulajdonában
lévő defibrillátor készülék a járőrautóban kerül elhelyezésre,
hogy szükség esetén szakképzett személyzettel segítségre tudjon sietni.
Végezetül, de nem utolsósorban engedjék meg, hogy köszönetet mondjak minden polgárőrtársamnak a lelkiismeretes
munkájukért, a falu lakosságának a támogatásokért. Örülök,
hogy munkánkat egyre többen elismerik, és teszünk érte, hogy
ez a jövőben is így legyen. Kérem, észrevételeikkel bizalommal
keressenek, segítünk, amiben csak tudunk.
Rostás Gábor elnök
3. oldal
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A KÖZSÉG TÖRTÉNETE 1990-TŐL NAPJAINKIG – 1. rész
Közel három évtizedről szeretnék átfogó képet adni. A község,
a közösségi élet egészére kiterjedő írást letenni, de a részletekbe
nem belemenni. A rendszerváltás után eltelt időszakról szóló
összefoglaló tükör nekünk, ma élőknek és tanulságul szolgálhat
az utánunk jövőknek. Hat fejezetben írtam településünkről.
Az áprilisi számban az I-II. fejezetet olvashatják.
I. Közigazgatás-önkormányzatok/képviselő testületek
II. Fejlesztések
III. Kultúra
– Zenei Nyár-Rendezvények-Népfőiskola
IV. Civil szervezetek
V. Nemzetközi kapcsolatok
VI. Gazdaság és Infrastruktúra
Mesterházy József
I. KÖZIGAZGATÁS-ÖNKORMÁNYZAT
KÖZIGAZGATÁS
Az önkormányzati választás után (1990. szeptember 30.) megalakult a polgármesteri hivatal, a tanácsrendszer megszűnt.
A község önállóan látta el a hatáskörébe utalt feladatokat,
öt köztisztviselő dolgozott a köz érdekeiért. Az adó és iparügy
visszakerült Rábapatonáról, az építésügyi feladatokat a két település együttesen oldotta meg. A hivatali munka főbb területei
a következők voltak:
• iktatás, irattározás
• anyakönyvi igazgatás
• népességnyilvántartás
• hagyatéki ügyek
• szociális ügyek
• gyámhatósági ügyek
• szabálysértési feladatok
• testületi ülések előkészítése, jegyzőkönyvek elkészítése
• vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyek
A gazdasági kényszer és az észszerűség nagyobb közigazgatási
egység létrehozását mozdította elő. 2007. július 1-én megalakult
az Enese-Fehértó-Kisbabot-Rábaszentmihály körjegyzőség Enese
központtal. Az új közigazgatási egység mintegy 3100 polgár
ügyeit intézte.
A feladatokat kilenc köztisztviselő végezte el. A jogszabályi
változások következtében 2012. december 31-én megszűnt a
négy település igazgatási egysége. A törvény nem tette lehetővé,
hogy nem azonos kistérségben/járásban lévő községek közös
hivatalt működtessenek.
2013 január 1-jétől nem működhetett 2000 lélekszám alatti
közigazgatási egység. Enesének 1800 lakosa volt. Létre kellett
hozni egy új egységet. Több hónapos tárgyalás után megalakult
Enese-Bezi-Fehértó-Győrsövényház közös hivatala – 3700 lakossal,
12 köztisztviselőt alkalmazva.
A közös hivatal elnevezése: Enesei Közös Önkormányzati Hivatal.
4. oldal

KÉPVISELŐ TESTÜLETEK
1990-1994
Polgármester: Böcskei György
Képviselők: Apor Péter, Élő Gábor, Gülch Csaba, Lenzsér Imre,
Nagy Lajos, Nemes Árpád, Ratatics Gábor, Dr. Szabó György,
Varga István
Gülch Csaba 1992-ben lemondott mandátumáról, helyére
Füsi András került.
1994-1998
Polgármester: Böcskei György
Alpolgármester: Varga István
Képviselők: Élő Gábor, Füsi András, Görcs Zoltánné, Kolonics
István, Lenzsér Imre, Ratatics Gábor, Dr. Szabó György, Szabóné
Horváth Judit, Varga István
1998-2002
Polgármester: Mesterházy József
Alpolgármester: Nagy Lajos
Képviselők: Füsi András, Görcs Zoltán, Kolonics István, Kovács
János, Nagy Lajos, Sándor Ernő, Dr. Szabó György, Szabóné
Horváth Judit, Tóth László
2002-2006
Polgármester: Mesterházy József
Alpolgármester: Nagy Lajos
Képviselők: Doktor Gyula, Füsi András, Kolonics István, Kovács
János, Nagy Lajos, Polgár Gyula, Sándor Ernő, Szabóné Horváth
Judit, Varga Csaba
2006-2010
Polgármester: Mesterházy József
Alpolgármester: Nagy Lajos
Képviselők: Füsi András, Gülch Eszter, Kolonics István, Kovács
János, Nagy Lajos, Polgár Gyula, Sándor Ernő, Szabóné Horváth
Judit, Varga Csaba
2010-2014
Polgármester: Mesterházy József
Alpolgármester: Nagy Lajos
Képviselők: Füsi András, Kovács János, Nagy Lajos, Polgár Gyula,
Szabóné Horváth Judit, Varga Csaba
2010-től hat képviselőt választottak a polgárok Enesén.
Kiss Lászlóné 1979-től 2014-ig vezette a hivatali apparátust,
1979-1990 között végrehajtó bizottsági titkárként,
1990-2007 között jegyző,
2007-2012 között körjegyző,
2013-2014 között jegyző

Enesei HÍRMONDÓ
2014-2019
Polgármester: Mesterházy József
Alpolgármester: Nagy Lajos
Képviselők: Kovács János, Lengyelné Szlovacsek Éva, Nagy Lajos,
Polgár Gyula, Horváth Judit, Varga Csaba
A jegyzői feladatokat 2014. júliusától Csapó-Molnár Violetta
jegyző asszony látja el.
II. FEJLESZTÉSEK
A rendszerváltás után a községben a fejlesztéseket elsősorban a
kivetett adók és a pályázati lehetőségek biztosították. A képviselőtestületek összességében milliárdos beruházásokat valósítottak
meg. 1990 előtt vezetékes ivóvíz és villany volt a faluban.
SZENNYVÍZ BERUHÁZÁS
A legtöbb enesei polgár szerint ez a beruházás volt a legfontosabb, hisz a falu mélyebben fekvő részein állandó problémát
jelentett a szennyvíz kezelése. A ’90-es évek elejétől fogva két
irányban is próbálkoztak a képviselő testületek, de akkor fáradozásuk nem járt eredménnyel.
1998-ra készült el egy újabb terv. Hat település részvételével –
Kóny, Enese, Bágyogszovát, Bodonhely, Rábacsécsény és Mérges
– épült meg a vezetékrendszer és a tisztító telep. Bekerülési költsége 2000-ben 2,1 milliárd forintra rúgott. Az állami támogatások
mintegy 80%-ot tettek ki, a rendszer 2002. óta működik.
GÁZ ÉS TELEFON
Az 1995. októberi falugyűlésnek két fontos napirendje volt: a
gáz kiépítése és a telefon. Az érdeklődés nagy volt, zsúfolásig
megtelt a kultúrház díszterme.
Az Égáz meghívott üzemigazgatója tartott előadást, válaszolt
a kérdésekre. Elmondta: 1997. ősze előtt biztos nem lehet gázzal
fűteni a faluban. Egy-egy lakás 300.000 forintos kiadással számolhat. A beruházás elindult, a költségek egy részét az önkormányzat
előfinanszírozta. 1999. februárban lehetett a rendszerre csatlakozni. Nagy igény mutatkozott a vezetékes telefonra. 1995-ben
77 telefontulajdonost és 261 igénylőt tartottak számon. A hálózatot egy évvel később építették ki. Közel 40.000,-forintot kellett
fizetni a vonalért.
Egy évtizeddel később sokan lemondták a vezetékes telefon
előfizetésüket. Teret hódított a handy (mobil), szinte minden
háztartásban előfizettek internetre.
Mind gáz, mind a telefonhálózat kiépítésének költségeit a
lakosság fizette önerőből, itt nem lehetett pályázati lehetőséget
igénybe venni.
KÁBELTÉVÉ, SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
A kábeltévét 1991-ben kezdték kiépíteni. Egy mezőörsi vállalkozó üzemeltette éveken át, rendszeresen sok probléma jelentkezett. 1998-ban a csornai Molnár Kft. vette át, a későbbiekben
fejlesztette és közel 50 csatornából választhattak az előfizetők.
2012-ben a Vidanet Zrt. lett a rendszer tulajdonosa, több mint
100 csatornát lehet fogni.
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A szervezett szemétszállítás 1993-ban kezdődött. A szolgáltatást
kötelező volt igénybe venni, a legtöbb háztartás 120 literes „kukát”
használt. Enese tagja a Mosonmagyaróvár és Nagytérsége Hulladékgazdálkodási Társulásnak. A Társulás több milliárdos pályázati
támogatásból valósította meg a szelektív hulladékgyűjtést és
szállítást 2013-ban. Az enesei szeméttelep rekultivációja szintén
ezen keretek között, 100%-os támogatásból valósult meg.
ÖNKORMÁNYZATI ÚTÉPÍTÉS ÉS TELEKKIALAKÍTÁS
Az útépítésben két nagy szakaszról beszélhetünk. A rendszerváltás utáni első évtizedben az utak portalanítása, murvázása és
felületi zárása szerepelt a feladatok között. Nagyrészt saját erőből
oldotta meg a község.
2000-től több pályázati lehetőség adódott. Az önkormányzati
belterületi utak aszfaltozása 2014-ben befejeződött. Tizennégy
év alatt több mint 7 kilométer utat aszfaltozott le a község.
A járdák aszfaltozásában szintén jelentős előrelépés történt.
A bevezetett helyi adók egy részét erre a célra használták fel. Három évtized alatt minden utcában épült vagy megújult a járda.
Önkormányzati építési telkek kialakítására 1990. után háromszor került sor. 1998-ban a Dózsa utca meghosszabbításában,
a Szabadság utcai kertek eladásával 20 telek, majd a Hunyadi
utca meghosszabbításában 2005-ben 24 telek várt vevőre.
2018-ban az Ady utca folytatásában 23 telket alakított ki az
önkormányzat.
KÖZÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA, ÉPÍTÉSE
A középületek állapotát elfogadhatónak mondja egy 1991.
november 5-i testületi ülés jegyzőkönyve. Az óvoda és a hivatal
falai vizesek-szigetelésükről gondoskodni kell. Az óvoda felújítása
indokolt lenne.
A ’90-es évek elején befejeződtek az új iskola tetőterének
munkálatai, ott is elkezdődhetett a tanítás.
A Zenei Nyárnak is köszönhetően a kultúrházban kisebb-nagyobb felújítások történtek. A homlokzat új színt kapott.
A megyei CÉDE (Céljellegű Decentralizált Előirányzat) pályázati lehetőségek új teret nyitottak a középületek felújításában.
Elsőként 2001-ben az un. régi iskola épületét sikerült felújítani
(homlokzat, héjazat és nyílászárók cseréje). A következő év a
polgármesteri hivatal megújulását hozta-villamos hálózat, padozat, nyílászárók cseréje, homlokzat, héjazat, vizesblokk és a
külső környezet is változott.
Európai Uniós finanszírozásban (Saphard pályázat) került sor
a kultúrház teljes körű renoválására2004-ben. Közel 30 millió
forintot tudott az önkormányzat a felújításra fordítani.
A pályázat részét képezte egy kb. 120 fm hosszú kovácsoltvas
kerítés építése is.
2005-ben az orvosi rendelő és az óvoda épülete vált komfortosabbá. Mindkét épületet sikerült teljes egészében újjá varázsolni.
Belügyminisztériumi sikeres pályázatok biztosítottak lehetőséget az un. új iskolaépület ismételt korszerűsítésére-2001-ben és
2012-ben. Elvégzett munkálatok: új héjazat és homlokzat, megújult vizesblokkok, fűtéskorszerűsítés, a tantermek új műpadló
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borítást kaptak, részleges nyílászáró csere, udvari tároló épület
renoválása, járdaépítés -mintegy 40 millió forint értékben.
Önerőből és kisebb összegű pályázatok elnyerésével a régi
iskolaépület rekonstrukciója is befejeződött 2010-re. (fűtéskorszerűsítés, új padozat, lambériázás, villamos hálózat cseréje, új
bútorzat vásárlása.)
Társadalmi munka, pályázati forrás és önkormányzati önrész
tette lehetővé a sportöltöző bővítését 2001-ben. A modernizált
épület 40 m2-rel lett nagyobb-játékvezetői öltöző, szertár, zuhanyzó és öltöző szolgálja a sportolni vágyókat. A felújítás során
a homlokzat új színt kapott, a tető új cserepet.
Az iskolai aula 2003. nyarán készült el. Három pályázat segítette
a több tízmillió forintos beruházás megvalósítását. Felépült egy
270 m2-es zsibongó, amely szinte minden közösségi rendezvénynek helyet biztosít. Összeköti a régi és az új iskola épületét.
A ravatalozó külső-belső felújítása 2006. őszén történt. Az
épület elé előtető került, az önkormányzat térkővel burkolta a
temetőbe vezető utat.
Az óvoda bővítésével sok szülő, kisgyerek és óvodai dolgozó
álma vált valóra.
Belügyminisztériumi pályázati támogatásból és önrészből épült
fel a 250 m2-es, két csoportszobás épületrész. A régi óvoda kerti
traktusához hozzáépített „kisdedóvó” felépítése 50 millió forintba
került. 2010. augusztusában vehették birtokba az apróságok.
Leader pályázatnak köszönhető a falu központjában, a Közön
átadott pihenő park. A kis tér közepén csobogó ad különös
hangulatot, este régi korok világát idézik a kandelláberek, négy
padon pihenhetnek a megfáradtak. A közösségnek 2011. szeptemberében adták át.
Szintén Leader pályázati forrásból fedett lelátót épített az önkormányzat a focipályára. A 68 ülőhelyes tribün 2012. novemberére
épült meg. Még egy, ebben az évben elkészült 60 m2-es fedett,
nyitott szín teszi szebbé a sportlétesítményt.

EGYÉB FEJLESZTÉSEK A FALUBAN
1992 megnyitott a gyógyszertár
megépült a panzió és a benzinkút
vizesblokkot alakítottak ki a sportöltöző mellett
a hivatalban – a könyvtár helyén- házasságkötő termet
alakítottak ki
1994 a ravatalozó épületének felújítása
1996 buszváró készült a 85. sz. főút mellett
2001 a közvilágítás teljeskörű felújítása az egész településen
2011 az M85 enesei elkerülő szakasz átadás (ez nem önkormányzati beruházás volt)
2012 parkoló építése az iskola előtt
térfigyelő kamerarendszer építése
2014 a hivatal és a kultúrház homlokzatának felújítása
Volkswagen kisbusz vásárlása
2015 a temető kerítés építése ( befejezés: 2016)
aszfaltos kézilabdapálya az iskola udvarán
2017 a sportöltöző teljeskörű felújítása
fűtéskorszerűsítés intézményeinkben
2018 építési telkek kialakítása az Ady utca folytatásában
az óvoda régi épületének felújítása
2019 a hivatal és a kultúrház belső terének szépítése
JÁTSZÓTÉR
A Szabadság utcai élelmiszerbolt mögött az ezredforduló
után hozta létre az önkormányzat az első játszóteret. Az évek
során a játékok tönkrementek. 2010-ben két pályázatból egy, a
kornak megfelelő játszótér létesült. A Delikát játszótér (értéke
6,5 millió forint ) Némethné Kránitz Anikó szervezőmunkájának
köszönhető, a Gdf-Suez által finanszírozott (értéke 1,3 millió forint)
Királyné Adamicza Bernadettnek. Az önkormányzat 2019-ben
saját forrásból bővítette a játszóteret.

HIRDETMÉNY
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 2019. ÉVI VÁLASZTÁSÁT
2019. május 26. napjára tűzte ki a köztársasági elnök
A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe
való felvételükről, valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak. A névjegyzék a Helyi Választási Irodában (Enesei
Közös Önkormányzati Hivatalban) tekinthető meg.
Az Európai Unió más tagállamának választópolgára –
ha Magyarországon lakóhellyel rendelkezik – 2019. május
10-ig kérheti névjegyzékbe vételét a Helyi Választási Iroda
vezetőjétől.
A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. április
23-ig ajánlóíven ajánlhat listát. A listaállításhoz legalább
20 000 választópolgár érvényes ajánlása szükséges. Egy választópolgár több listát is ajánlhat.
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A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben (Enese, Szabadság u. 19. Kultúrház). A szavazás 6:00 órától
19:00 óráig tart. Szavazni egy listára lehet.
A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet. A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja
le szavazatát.
Részletes tájékoztatásért forduljon a Helyi Választási Irodához, vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt.
Csapó-Molnár Violetta
Helyi Választási Iroda vezetője
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ISKOLAI HÍREK
A félévi értesítőt január 30-án vihették haza a tanulók, ebben
látható volt, hogy a diákok év eleje óta milyen munkát végeztek,
hogyan teljesítették a követelményeket. Az iskolai eredményeket
február elsején a félévi értekezleten tettük mérlegre. A 214 tanuló
közül 209 teljesítette minden tantárgyból a követelményeket.
A tanulók 48%-a kitűnő vagy jeles eredményt ért el. Az iskola
tanulmányi átlaga 4,2, szorgalom átlaga 4,3 volt.
A farsangon jelmezes felvonulás, az osztályok zenés produkciói voltak láthatók. Nagy sikerrel mutatkoztak be a Diamant
– Genius Táncművészeti Iskola diákjai is. Táncos lányaink azóta
továbbjutottak a területi bajnokságon.
Február végén „Hangulatok mozgásban és zenében” címmel
a Győri Ütőegyüttes és a táncművészeti iskola tanulói adtak
hangversenyt.
Márciusban Gergelynaphoz kapcsolódóan nyitott kapuk napja
programot tartottunk az iskolánk iránt érdeklődő tanulóknak,
szülőknek. A március 15-ei műsorban az alsó tagozatosok idézték
fel az ünnepi eseményeket.
Március 18-22 között került megrendezésre a Fenntarthatósági
Témahét és a vízfogyasztás népszerűsítését elősegítő Happy
hét is, melyekhez mi is csatlakoztunk. Az iskolai programok
közt volt Hulladékok címmel előadás és kiállítás is. Megszámoltuk két különböző időpontban is, hogy az iskola előtt mennyi

autó halad el fél óra alatt és számoltuk, hogy átlagosan hány kg
széndioxidot bocsájtanak ki. A kipufogóhoz rögzített fehér anyagon megfigyeltük, mennyi korom kerül a levegőbe. Az ifjúsági
napon az alsósok filmet néztek a víz körforgásáról, futottak az
egészségükért a tó körül, majd játékos vetélkedő után kiszebáb
égetésével búcsúztatták a telet. A felsősök kerékpártúrán vettek
részt. Fehértón a nemzeti parkban a vizes élőhelyekről hallhattak
tájékoztatót a tanulók, majd vízzel kapcsolatos feladatlapokat,
játékos feladatokat oldottak meg.
Jövőre is lesznek a környezettudatosságot erősítő, szemléletformáló programjaink. Nyertes pályázatunkkal erre a célra közel
négy millió forintot fordíthatunk.
Bartos Ilona

BRIGITTA NÉNIT KÖSZÖNTÖTTÜK
Március 14-én köszöntünk el Brigitta nénitől, aki 35 évi
enesei tanítás után nyugdíjba ment. Nevelő-oktató munkáját
meghatározta, hogy az enesei iskolában a német nyelvoktatás megalapozója és kiemelkedő egyénisége volt.
Élőné Ruzsa Brigitta 1987-ben vette át a tantárgy oktatását,
biztosítva ezzel a nyelvoktatás szakmaiságát és a jelen tanévig
folyamatosan végezte ezt a munkát. A pedagógiai intézet megbízásából listás szakértői tevékenységet is folytatott 3 éven
át, hogy a kistelepüléseken folyó német oktatást segítse.
1992-2002-ig cserekapcsolatok ápolását szervezte az ausztriai St. Stefan-i általános iskolával. Tehetséges diákjait rendszeresen készítette fel különböző versenyekre. Illetve szervezte
a németes kollégákkal együtt az iskolai versenyeket, melyeket

Tschurl Károly Enese szülötte szponzorált. Német nyelv tanítása
során elért sikereit bizonyítja, hogy több tanítványa kedvet kapott ahhoz, hogy német nyelv tanulását felsőfokon is folytassa.
Több későbbi némettanár elindítója volt.
Pályája során végig osztályfőnök volt. Iskolánkban 10 évig
gyermek és ifjúságvédelmi felelősként foglalkozott a hátrányos
helyzetű, nehéz szociális körülmények között élő gyerekekkel.
Hobbija volt a színjátszó kör, melyet 8 éven át vezetett kolléganőjével. Egy-egy premier előtt lelkesen próbált a tanulókkal,
jelmezeket, díszleteket tervezett, koreográfiákat tanított be,
hogy a bemutatón a gyerekekkel együtt fürödjön a sikerben.
Többek között olyan darabokat vittek színpadra, mint Szabó
Magda Abigél, Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig, Fazekas
Mihály Lúdas Matyi című művének feldolgozása, vagy a Mágnás Miska.
Alapítója és jelenleg is tagja az iskola alapítványának, hogy
itt is képviselje a német nyelv tanításának érdekeit.
Elhivatott, elkötelezett pedagógus volt, aki szeretettel, lelkesen végezte a munkáját.
„Taníthatok-nevelhetek-segíthetek-fiatalodhatok” válaszolta a
tanulók kérdésére, hogy Miért szeret tanár lenni?
A kollégák, tanulók nevében kívánunk Brigitta néninek békés
nyugdíjas éveket.
Bartos Ilona
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AZ ÖREGEDÉS AJÁNDÉK...
2019. március elsején volt egy éve, hogy
az első nyugdíjas-klub foglalkozást vezethettem, mint „első az egyenlők között” .
Szilbek Irméné Edit néni, aki hosszú éveken át látta el ezt a nem könnyű feladatot,
magasra tette a mércét: aktív, jól működő,
összetartó közösséget adott át.
A 2018-as évet összegezve, magam
is meglepődtem, mennyi szórakoztató,
új ismeretet adó, vagy éppen testünket
megmozgató programot szerveztünk saját
magunknak! Távirati stílusban lehet csak
felsorolni őket:
Minden hónap első csütörtökén, (11
alkalommal) 14 órától klubfoglalkozás
volt, ahol köszöntöttük az adott hónapban
névnapjukat ünneplőket, megbeszéltük
a soron következő feladatokat, de külső
előadót is hívtunk :
– Bohusné Futó Márta ismertette a Takarékszövetkezet által nyújtott lehetőségeket
– Árpásiné Tóth Erzsébet filmvetítéssel
egybekötve, érdekfeszítően mesélt izraeli, szentföldi útjáról
– Dr. Szabó György háziorvosunk tartott
tanulságos előadást a leggyakrabban
előforduló időskori betegségekről, hogyan tudjuk megelőzni vagy könnyebben elviselhetővé tenni őket, felhívta
figyelmünket korlátainkra, ellátva bennünket jó tanáccsal.
A márciusban tartott nőnapi mulatságon
és a decemberi óév-búcsúztatón szinte valamennyi klubtagunk együtt szórakozott
a Győrsövényházi, illetve a Rábapatonai
Klub nyugdíjasaival. Meghívásunkat egyegy alkalommal ők is viszonozták.

A másik két alkalom, amely legtöbbünket megmozgatott, a buszos kirándulások voltak az ország szép tájaira: tavasszal
Székesfehérvárt, Balatonfüredet céloztuk
meg, októberben pedig Százhalombatta
„száz temetkezési halmával”, őskori leleteivel ismerkedtünk, meglátogattuk az
etyeki Korda Filmstúdiót és a borpincében
finom borokat kóstoltunk…..
Számtalan más lehetőség is adódott
számunkra, ahol kisebb-nagyobb csoportokban együtt lehettünk:
– 13 főnek van színházbérlete( előadás
előtt jóleső kávézás, sütizés, „információ
csere” a belvárosi kávézóban…)
– nótadélutánon (Csendül a nóta, száll
a muzsika, Győr), Nyugdíjas Alkotók Kiállításán (Győr), Anyanyelvi
játékon(Petőháza), Adventi Koncerten
(Győr), Karácsonyi műsoron a győri református templomban.
Klubunk a Pannon Nyugdíjas Egyesület
tagszervezete, programjaink több esetben
kapcsolódnak hozzájuk. Együttműködésünk kiváló, így vettünk részt:
– VOLTAREN-NYOSZ által szervezett országos SENIOR-mozgásprogramban:
gyaloglással, jógával, kerékpár-túrával(
Fehértói tó ,illetve Mérgesi Rába.part)
500 órát teljesítettünk „mozgással”.Szép
eredmény ez, hiszen a vidéki tagszervezetek közül csak az eneseiek neveztek,
amiért csekély pénzjutalomban is részesültünk!
– Senior – nyitórendezvény , Budapest(
Fővám-tér, Szabadság-híd)
– Bakonyi tízpróba, Veszprém
– Sport-nap, Töltéstava

VÉRADÁS
2019-ben a tavaszi véradásra
április 10-én, szerdán 16-19 óra között
kerül sor.
Helyszín: az iskola aulája
Szeretettel várjuk véradóinkat!
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Minden akciónkat a lelkes klubtagok hozzájárulásaiból (tagdíj, egyéb
befizetések), az önkormányzati támogatásokból tudjuk megvalósítani. Sok
segítséget kapunk a Polgármesteri
Hivatal dolgozóitól, de jó kapcsolatot
tartunk az óvodával, iskolával is. Egymás rendezvényein részt veszünk (falunap, advent, községi, óvodai, iskolai
ünnepélyek,sport-események, szemétgyűjtés, egészségnapok ) Köszönjük és
érezzük,hogy az idősebb korosztályt
megbecsülik, tisztelik, elismerik.
Külön meg kell említenem a Borostyán
Kórust, mind a 17 fő egyben klubunk
tagja is. Az ő tevékenységüket, sikereiket
csak egy másik cikkben lehet felsorolni.
Büszkék lehetünk rájuk!
A fentiekből bizonyára kiderült, hogy
az idősebb kor, az öregedés nem feltétlenül jelent betegséget, magányosságot, bezártságot. Elfogadva korunkat,
„nyavaláinkat”, megpróbálunk minden
napból kihozni valami jót, egymást segítjük, támogatjuk, ha kell, vígasztaljuk.
Ajándékként élünk meg minden órát ,
percet, hiszen vannak, akik már nem lehetnek közöttünk….szeretettel emlékezünk rájuk! Felneveltük a gyermekeinket,
segítünk az unokák nevelésében, gondozásában, helyt álltunk a munkahelyünkön
– nem kell azt éreznünk, hogy az életünk
lezárult! Amíg lehetőségünk van rá, élünk
a nyugdíjas kor adta szabadsággal, hiszen
most már csakugyan azt tehetjük, ami
számunkra fontos és jó .
Ne feledjétek: Az öregedés ajándék!
Polgár Gyuláné, klubvezető

Nemzeti fohász…!
Óh Uram áldásod kérjük e hazára.
S, hogy országunkat ne hagyd soha magára.
Küldj a magyar szívekbe éltető reményt.
Hadd zárjuk lelkünkbe az isteni fényt.
Ó Uram, áldásod kérjük e népre.
Tekintetünk benned bízva emeljük az égre.
Sugározz le békevágyat, humánumot felénk.
Plántálj tartós hitet, szeretet belénk.
Mezőfi László, Enesei nívódíjas költő
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ÓVODAI HÍREK
Az utolsó híreink után sok minden
történt, amit olvasóink számára szeretnénk információként közölni.
Az első nagyon lényeges és eredményes rendezvény, a februári farsangi
jótékonysági bál. 129 résztvevője volt
a bálnak, amit a Babilon vendéglőben,
kellemes környezetben és jó hangulatban tartottunk. Köszönet azoknak,
akik a bálunkon jelen voltak, szülőknek, volt óvodás szülőknek, ismerősöknek és azoknak, akik a támogatásukat
küldték. Külön köszönet a Logistik Kft
50.000 Ft-os támogatásáért. Az idei év
bevétele volt a csúcs, 560.000 Ft tiszta
bevétellel gazdálkodhatunk. Ebből a
pénzből fészekhintát kapnak a gyerekek
az udvarra, a csúszda helyére. Az udvari
játékokat még a tavasz folyamán gyarapítani fogjuk, az udvar végén csúszda
dombot fogunk kialakítani. Ezt a kiadást
alapítványi pénből fizetjük. Ha készen
lesznek a játékok, akkor szeretnénk kérni
majd a szülők segítségét az udvartakarításra. Mindezt még húsvét előtt szeretnénk lebonyolítani. Mondhatjuk azt

is, ez lesz a legnagyobb húsvéti ajándék
a gyerekeknek.
Sok meghívást kapunk óvodáktól,
részt vettünk Kónyban a Ki Mit Tudon, a középsősök a Virágok táncával, a
nagycsoportosok a Kacor király mesét
játszották el. Győrladaméron a dramatikus játéktalálkozón szintén ezzel a
mesével léptek fel a nagycsoportosok.
Március 29-én Nyúlon az énekmondón
három nagycsoportos fog szerepelni.
Készülünk Csornára a versmondóra,
ovi olimpiára Töltéstavára, májusban
a hagyományőrző néptánctalálkozóra
Győrújbarátra. Igyekszünk minden kisgyereknek lehetőséget adni, akik szeretnének szerepelni.
Ismét gyűjtöttük az elektromos hulladékot, köszönjük, hogy ezzel is támogatták óvodánkat.
Az idei évben 24 középsős és nagycsoportos kisgyerekkel mentünk úszni. A
bérlet 10 órára szólt, heti két alkalomal
mentünk, hétfőn és csütörtökön a délutáni órákban. A szülők fizették a tanfolyam díját, a gyerekek utaztatását az

önkormányzat állta. Négy oktató foglalkozott a gyerekekkel, akik különböző
szinten mozogtak a vízben. Öt kisgyerekkel már átmentek a mélyvízbe és ott
gyakoroltak velük. Március 28-án lesz az
utolsó alkalmunk.
Az óvodai beíratás április 29-én 8-tól
16 óráig lesz az óvodában. A részletes
beíratási hírdetményt Enese honlapján,
illetve a hírdető táblákon olvashatják
el.
A beíratás után fog megtörténni a
gyerekek csoportba sorolása a létszámok ismerete függvényében.
Az adó 1%-át köszönettel elfogadjuk,
mindig valamilyen hasznos dologra tudjuk fordítani!
A sok program mellett készülünk a
Húsvétra, várjuk a nyuszit az óvodában!
Minden Kedves Olvasónak az óvoda
dolgozói nevében kívánok nagyon
Szép és Kellemes Húsvéti Ünnepeket!
Horváth Judit
intézményvezető

MESE ÉS MUZSIKA!
Tschurl Károly támogatásával zenei továbbképzés volt az
enesei óvodában, interaktív hangverseny a Camerata Art
issima vonósnégyes közreműködésével. 14 óvodából 19
résztvevő vett részt a zenei műhely továbbképzésén. Élmény
és élvezet volt hallgatni a zenészek előadását, akik mind a
négyen elismert zenészek.
Nagyon sok hasznos tanácsot, ötletet kaptunk még, amivel
óvodásaink ének-zenei tudását fejleszteni tudjuk. Mindezek
az információk segítséget adtak az ének zenei fesztiválunkra,
a Szépen szól a kis pacsirta énekeseinek felkészítésében.
Révész József tanár úr irányításával kórus próba volt, két
dalt tanultunk be, amit majd szeretnénk előadni az énekfesztiválon, amit 2019. május 7-én 9 órakor rendezünk az iskolai
aulában. Erre a rendezvényre szeretettel várunk minden
érdeklődőt, aki kedvet érez és szívesen hallgatja a kicsik
énekét!
A résztvevők örültek, hogy Tschurl Károly itt volt velünk
ezen a napon és személyesen megköszönhették azt a nemes
gesztust, hogy időt és pénzt nem sajnálva támogatja a felnövekvő nemzedék ének-zenei kultúrájának fejlesztését.
Horváth Judit, intézményvezető
9. oldal
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RAJZ DÍJÁTADÓ AZ ENESEI
TÜNDÉRKASTÉLY ÓVODÁBAN
Rajzpályázat címe volt:
de jó móka ez a farsang! Ez
a Győrújbarát és Térsége
Óvodáinak Egyesülete által
jóváhagyott program. Tehetséggondozás színterén működik, de teret engedünk a
kevésbé tehetséges, de nagy
hajlandóságot mutató gyermekeknek is. Az idei évben (3
alkalommal) Enese óvodája
volt a házigazda. Az egyesület
8 óvodája, Győrújbarát, Nyúl,
Győrladamér, Öttevény, Pér,
Töltéstava, Győrság, Enese,
illetve Enese két telephelye
Fehértó és Győrsövényház
óvodái képviselték magukat, összesen 10 óvodából
64 gyermekrajz érkezett. A
zsűrizést Békési Zsuzsanna a
győri Benedek óvoda óvónője
végezte, aki nagyon sok szép
festménnyel büszkélkedhet.
A rajzpályázat értékelését
pedig Nagy Júlia óvónőnk
tette meg.
Rajz díjátadónkat szponzorálta a győri NEMAK cég,
képviseletükben Virág
Dóra és Szilasi Tamás vettek részt rendezvényünkön.

BENKŐ IMRÉNÉ ILIKE
VERSEI
Nem érdekel más mit mondott
az én szívemen is ülnek gondok.
Változni már úgysem tudok,
minden bút bajt túlragozok.
Szeretnék oly könnyed lenni,
minden rosszat elfeledni.
Nem törődni semmi mással,
csak úszni, úszni el az árral.
Vagy mint egy madár útra kelni,
könnyű szárnyon elrepülni.
Szállni hegyeken völgyeken,
megpihenni a hűs tengeren.
Lépj ki a fényre és gyere velem,
napsugár játszik a levelekkel.
A szellő lágyan simogat,
gyere velem feledd a gondokat.
Az erdő csendje nyugalmat ad,
madarak éneke megvigasztal.
Természet szépsége körül ölel,
jót tesz a séta, hidd nekem el.

Nagy örömmel jöttek és vettek részt programunkon.
A résztvevők a díjátadás előtt egy bábjátékot nézhettek
meg, Némethné Árpási Mária, Dömötörné Gubicza
Renáta és Bognár Márta előadásában.
Minden kisgyermek kapott ajándékot, akik díjazottak
voltak, azok egy kicsivel többet. Az ajándékok átvétele
után vendégül láttuk a résztvevőket.
Gyerekek és szülők elégedetten távoztak óvodánkból, büszkék voltunk az elismerő szavakért!
Horváth Judit, intézményvezető

Csillagtalan sötét éjjel,
álomtündér meséjével.
Álmodni egy szebb világot,
mindenütt nyíló virágot.
Békességet boldogságot,
mindenkinek nyugodt álmot.
Hinni kell a jóban,
bízni minden szóban.
Nevetni, szeretni a rosszat feledni,
szerényen élni, és mindig remélni.
Irigység és dac elménkből törölni.
Hallgattad-e valaha a csend hangját,
Mikor a légy zümmög a tücsök muzsikál.
Egyedül vagy,
csak a csend ölel át,
Nem zavar semmi,
csak fáj a magány.
Szomorúság járja át a szívem,
ha arra gondolok, egy napon
már nem lehetek veletek.
Elválaszt tőletek az ég
a föld és a csillagok.
Ki tudja én már akkor hol vagyok.
Játszom a széllel, és messzire suhanok,
vagy felhőkön csücsülök
és esőcseppként ablakon lepergek,
vagy örök álmom alszom a sír mélyén,
S várom a megváltót
ki feltámadást ígért.
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TAVASZI MUNKA A KATOLIKUS TEMPLOM
KERTJÉBEN
Örömmel osztom meg az eneseiekkel,
bár gondolom mindenki látta már, hogy
terveink szerint szépül tovább a Templomkert.
2019. március 23-án 50 fő (a kisgyerektől
a fiatalokon át a felnőttekig) gyűlt össze
felhívásomra, hogy szebbé tegyük Enese
frekventált helyén található területet. Óriási dolog, hogy néhány emberből ekkora
csapat lett egy-két év alatt, akikre mindig
számíthatok.
Lebetonoztuk a felújított kereszt körüli
területet, ahova zászlótartókat, padokat,
virágosládákat tervezünk, ez lesz a Templomkert központi tere, mely az utcáról is jól
látszik, illetve méltó háttere lesz a keresztelői, esküvői, elsőáldozási fotózásnak.
A másik betonos placcra egy kis faházat
tervezünk, ahol tudjuk tárolni a park gondozásához szükséges szerszámokat.
A Templom bejáratához vezető járda két
oldalára 40 db virágzó cserjét ültettünk,
sövénytuja került a hátsórészre, illetve csináltuk egy 100m2 területű sziklakertet tele
virággal. Köszönet a növényekért Végh
Attila kertésznek.
Varga Zoltán egész nap dolgozott munkagépével a tereprendezésen.
Külön köszönet Illyés Mózes mesternek,
aki ellenszolgálatatás nélkül vállalta ismét
a szakmunkát.
Voltak olyan kedves emberek, akik nem
tudtak kijönni segíteni, de süteménnyel
járultak hozzá a jókedvhez, továbbá fogyott a zsíros kenyér is rendesen.
És még egyszer a legnagyobb köszönet
mindazoknak, akik kijöttek és munkájukkal
hozzájárultak ehhez az eredményhez. És
köszönet azoknak is, akik bárhol, bármilyen
formában elismerésüket fejezték ki felénk.
Nagyon fontos a pozitív visszajelzés, óriási
motiváció a további munkálatokhoz.
Fogjunk össze továbbra is!
A faluért, az egyházért, a jövőnkért…
Köszönettel: Major Zoltán
11. oldal
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Bedecs Ilona tanárnő, Varga Kornélia, Tóth Zsombor
és Bándli Bence

Mesterházy Botond és Bedecs Ilona tanárnő

Dombi János,
Sándor Ernő,
Nemes Imre,
Mesterházy József,
Kovács Lajos,
Horváth Judit és
Nemes Ferenc

Borostyán
Kórus
Iskolások
a községi ünnepélyen
március 15-én

Fotók: Gulyás Róbert

