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Az Önkormányzat négy éve
2002-2006
A mindenkori Képviselô-testület megválasztása utáni
elsô testületi ülésen programot állít össze az elkövetkezô
négy évre.
Kilenc pontban határoztuk meg 2002-ben az elôttünk
álló feladatokat, most a ciklus végén eljött a számvetés ideje. Szeretnénk Önöket tájékoztatni az elvégzett munkáról.
1. Már négy évvel ezelôtt is egyik legfontosabb feladatunknak tartottuk az utak és járdák építését. 2006 végére
sikerült elérni, hogy Enese Önkormányzati útjainak /belterület/ 70 %-a aszfaltozott. Mindezt csökkenô állami finanszírozás mellett, kevés pályázati lehetôséggel és részben hosszútávú hitellel. Ebben a ciklusban leaszfaltozott
utcák: Rózsa, Gyôri, Radnóti, Kiskerti, Deák, Szabadság
u. /Köztôl az evangélikus templomig/, Csalogány, Vörösmarty, Ady, Hunyadi járdák: Sport, Petôfi /részleges/,
Jókai u. Soproni u., Szabadság u. /részleges/ Kiskerti /
részleges/ Rákóczi /részleges/ József A. /részleges/
2. Az iskolai zsibongót /aulát/ sikerült megépíteni. 24 millió forintos beruházásból 8 millió forint pályázati pénz
volt. Az aula kihasználtsága nagyon jó, hisz nemcsak
iskolai célra vehetô igénybe. A Zenei Nyár rendezvényei, nyugdíjas kistérségi találkozók, lakodalmak, ifjúsági találkozó- hogy csak a legfontosabbakat soroljuk,
az aula közelmúltbeli „történéseibôl”
3. Folytattuk ill. befejeztük közösségi intézményeink felújítását.
- Orvosi rendelô. Felújítása 2005-ben történt: nyílászáró csere, héjazat cseréje, homlokzat megújult, villamos vezeték cseréje, új burkolatot kapott ill. meszelés
mázolás. A felújítás összértéke 8 millió forint.
- Óvoda. Az egykori Purgly-Kesserû kúriát 2005-2006ban tudtuk „tetôtôl-talpig” felújítani. A munkák összértéke meghaladja a 17 millió forintot, egyharmada
pályázati pénz. Külön öröm, hogy a pincét is teljes
egészében felújítottuk
- Kultúrház. Az utóbbi évek legnagyobb összegû önkormányzati beruházása, a felújítás összege eléri a 30
millió forintot, ebbôl 24 millió pályázati pénz.
Felújítása 2004-ben történt.

- Ravatalozó. Több lépcsôben, saját forrásból újítottuk fel 2005-2006-ban. Új térkôvel lerakott út vezet
a temetôbe. Az elmúlt két évben a beruházás összege
eléri a 4 millió forintot.
- Tûzoltószertár. A kultúrházéval egyidôben történt felújítása.
4. 24 új építési telket alakítottunk ki a Hunyadi utca meghosszabbításában. A kialakítás önkormányzati ciklus
végére sikerült: a gázvezeték lefektetésére szeptember 20-ig kerül sor, a murvás út kiépítésére pedig ezt
követôen. A telkeket önköltségi áron kínálja az önkormányzat. /A Dózsa utcai 20 telket 2003 év közepére
adtuk el./
5. Célul tûztük ki, hogy a foci terén elért sikereket
megôrizzük. 2006 ôszén ötödik évünket kezdjük a megyei II. osztályban. Az elmúlt bajnokságban 7. helyet
értünk el –régen nem látott jó eredmény!
2003-ban a csapat eddigi legnagyobb eredményét könyvelhette el: Szabad Föld Kupa döntôt játszott a Puskás
Ferenc stadionban! Edzôpályát alakítottunk ki 2003ban, kistraktort vásárolt az egyesület, villanymotor segítségével lehet öntözni a pályát.
6. Támogattuk a civil szervezeteket, az önkormányzat
minden egyesületet kisebb nagyobb összeggel segített.

Bejárók aszfaltozása
Többen jelezték felém, hogy a bejárójukat szeretnék leaszfaltoztatni. Erre – a Strabag információja szerint – október vége felé lesz lehetôség.
Igényüket jelezzék a polgármesteri hivatalban!
A Strabag szakemberei felmérik a bejárót és megmondják mennyibe kerül.
Mesterházy József

- Megalakult a polgárôrség és az enesei ifjúsági klub. Civil szervezeteink hozzájárultak a közösségépítéshez
- a horgászegyesület évente kétszer horgászversenyt
szervez.
- Méltó módon ünnepeltük az Önkéntes Tûzoltó Egyesület fennállásának 120. évfordulóját.
- A Borostyán Kórus fellépései színesítették ünnepi
mûsorainkat. A Borostyán Nyugdíjas Klub igazi közösségformáló erô.
7. Virágosítás területén is elôreléptünk. 2006-ban 100 villanyoszlopra muskátlit helyezett el az önkormányzat.
Ezt a jövôben is folytatni kell ill. egyéb közterületeinket is virágosítani.
8. Közösségi rendezvényeinket megtartottuk, hisz 20022006 között minden évben Tavaszváró, Majális és
Népfôiskola mûsorát látogathatták az érdeklôdôk. Az

iskola színjátszóköre több alkalommal mutatott be színdarabot. Nemzeti ünnepeinkre színvonalas mûsorokkal
emlékeztünk.
9. Sportcsarnok építésére minden évben adtunk be pályázatot, sajnos eddigi próbálkozásainkat elutasították.
A következôket valósítottuk még meg, ami nem szerepelt
programunkban. A Hôsök szobrát felújíttattuk, elkészült a
játszótér, bôvítettük a vizesblokkot a focipályán, felavattuk
a Tanítók fáját, ifjúsági találkozót szerveztünk testvérközségeink fiataljainak, többfunkciós aszfaltozott pályát építettünk a temetô mellett parkolót alakítottunk ki.
Enese Község Önkormányzatának Képviselô-testülete
Mesterházy József
polgármester

Pályázatok
Interreg, faluközpont
Európa tér kialakítása

Igényelt

Megítélt

11.000.000,- Ft

-

1.117.000,- Ft

494.305,- Ft

31.500.000,- Ft

31.500.000,- Ft

Nemzeti Civil Alapprogram
/sport egyesületi pályázat/
ÖNHIKI

Rövid hírek
- Június 26-tól egy hétig községünkben vendégeskedtek a téti ifjúsági fúvószenekar tagjai.
- A Kéviselô testület július 6-i ülésén az általános
iskola igazgatójának Bartos Ilonát választotta. Az
óvoda vezetésével Szabóné Horváth Juditot bízta
meg. Mindkét kinevezés öt évre szól.
- 14. alkalommal rendeztük meg az Enesei Zenei
Nyarat. Közel 60 vendégünk volt július végén –augusztus elején.
- Augusztus elején tárgyalta a Képviselô-testület a
gyôri többcélú kistérségi társulás szakértôi jelentését az enesei óvodáról és iskoláról.
- Augusztus közepén egy hétig vendégeskedtek nálunk
csíkszentmihályi barátaink. Itt tartózkodásuk alatt
részt vettek a falunap rendezvényein, kirándultak
Fertôdre. Meglátogatták testvérközségünket Bôst.
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- A falunapon Mesterházy József polgármester mintegy 7o határon túli magyarnak nyújtotta át a „Tiszteletbeli polgár” oklevelet. Ezen elismerést határainkon kívül élô magyarok kaphatják.
- A Képviselô-testület szeptember 7-i ülésén tárgyalta a Község 2006 év I. féléves költségvetési
beszámolóját. Ezen az ülésen számolt be a Testületnek Mesterházy József sportelnök az egyesületben folyó munkáról és a támogatás felhasználásáról.
- Három pályázatot nyújtott be az önkormányzat a
Leader + programra. A kultúrház pincéjét szeretnénk felújítani a támogatás segítségével. A másik
két pályázat témája: 1. Rábcatorok Rock fesztivál
2. Enesei Zenei Nyár megrendezése
- A Képviselô testület döntött az étkezési térítési díjak emelésérôl. Az ÁFA 5%-os emelkedése ill. az
áremelkedések tették szükségessé a térítési díjak
emelését. 10 % az emelés mértéke.
2006. SZEPTEMBER

Megtörtént az óvoda belsô felújítása
Befejezôdött a kastélyprogram
Tavaly kezdtük meg az
óvoda épületének renoválását. Elôször a külsô- és talán látványosabb-munkákra került sor: új héjazatot
kapott az épület, részleges
nyílászáró csere történt, a
homlokzat új színt kapott.
A térburkolat tovább színesítette a környezetet. A
szülôk társadalmi munkában lefestették a kerítést,
Falunapi hangulat - színpadon Bódi Guszti
rendezték az udvart. 11
Görög tánc
millió forintot fordítottunk
ezen munkálatokra, ebbôl 2,5 millió forintot a Területfejlesztési Tanácstól CÉDE pályázaton nyertük.
2006-ban –ismét CÉDE pályázat segítségével- az
óvoda „élettere” fele fordulhatott figyelmünk. 3,2 millió forint önrészt tettünk ugyanennyi pályázati összeg
mellé. Megújult a vizesblokk, új padozatot kaptak a
szobák, a régi villamosvezetékeket szintén kicseréltük. Külön öröm, hogy mindhárom foglalkoztatóba
sikerült galériát csináltatni – gondolom a gyerekek ennek örülnek legjobban! Az is örömre ad okot, hogy
felújítottuk a teljes pincét: étkezôt, folyosót, a tároló
helyiségeket.
Az óvoda ünnepélyes megnyitója
Az óvoda felújításával az enesei kastélyprogram teljes. 2002-ben a polgármesteri hivatal /Enesssey-Barcza
kastély/ 2004-ben a kultúrház /Enessey-Tschurl kastély/ és 2006-ban az óvoda /Purgly-Kesserû kastély/
újult meg „tetôtôl-talpig”.
Az egyházi épületek, templomok mellett ezek a kúriák épített környezetünk legfontosabb emlékei. KörGazdasági társaságok
L-Duplex Bt.
nyékünkön, szûkebb pátriánkban kevés olyan település
Bödô Kft.
van, ahol 3 XIX. század eleji-közepi épület található.
Inicia Rt.
Enese büszkélkedhet velük.
GTO-Holz Kft.
Az enesei óvoda a falu legrégibb épülete, a pincében
KACO Hungary Kft.
talált téglák tanúsága szerint az 1830-as években épült,
CK és CV monogramos téglák beépítésével. A megEgyéni vállalkozók
újult óvoda patinájával, kertjével a község színfoltja.
Lendvai Szilárd
Kellemes és eredményes munkát kívánok az
Horváth Gyula
óvónéniknek, dadáknak, konyhásoknak. Bízom benne,
Stoiber János
hogy a gyerekek jól érzik majd magukat és szívesen
Szlovacsek Imre
jönnek az oviba!
Farkas Béla
Mesterházy József

Községünk legjobb adózói
2006-ban

2006. SZEPTEMBER

ENESEI HÍRMONDÓ

3

Enessey György Falukör
Jelentôs szerepet töltött be a falu életében az
Enessey György Falukör. Létrehozói Eneséért önzetlenül tenni akarók voltak. Sok minden megvalósult
munkájuk által.
Falukörös emlékeirôl Élô Gábort is megkérdeztem,
ô nem akart nyilatkozni.
Minden visszaemlékezést szívesen megjelentetünk
a Hírmondóban. Várom az egykori Falukörösök jelentkezését!
Gülch Csaba, a Falukör elnöke
1990-ben néhányan pártot akartak alapítani Enesén.
Ezek között volt SZDSZ érzelmû /Élô Gábor/, volt
kisgazda /Káldy Vilmos/. Megkerestek, hogy segítsek
nekik, adjak tanácsot.
Én pártoskodni nem akartam, de egy megbeszélt
idôpontban összejöttünk a „Lulej” kocsmában. Arra
már nem emlékszem pontosan hányan lehettünk, de
többek között volt Élô Gábor, Káldy Vilmos, Sándor
Ernô, Magyar Béla, Böcskei György, Gôsi András,
Nemes Árpád, Horváth József /Deák u./, Lôrincz
Csaba, Mezei László. Arról beszélgettünk, mi lenne
ha nem pártot alapítanánk, hanem a faluért tennénk
valamit, létrehoznánk egy Faluszépítô Egyesületet. A
következô gondolatok merültek fel.
- kutatni a falu múltját, ezt közreadni
- emlékhelyeket /temetô, emlékmû/ ápolni, gondozni
- emléktáblát elhelyezni bizonyos helyekre
- ápolni az enesei kulturális hagyományokat
/pl. népi színjátszás felújítása/
Kezdeményezésünket szerettük volna legalizálni. Az elnevezésre több ötlet volt, végül Enessey
György Falukör elnevezés mellett maradtunk. Kifejezte elkötelezettségünket Enese iránt és az egykori
földbirtokos a magyar kultúrtörténetben is szerepet
játszott.
Összejöveteleinket kezdetben a kocsmában tartottuk,
ezért kocsmaklubnak neveztek bennünket. Mivel más
hely nem volt, itt jöttünk össze. Minden összejövetelrôl
jegyzôkönyv készült, kezdettôl fogva.
Vállaltam az Alapszabály elkészítését, meghatároztuk a célokat, feladatokat. A cégbíróság bejegyezte a Falukört. Az akkori tanácselnöknek,
Maráczi Ferencnének, mindezt tudomására hoztam.
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Szerettünk volna egy helyiséget kapni gyûléseink
megtartására. A kultúrházban, a mostani könyvtártermet adták oda.
Örvendetes volt, hogy egyre többen csatlakoztak
hozzánk. Az elsô közös akció: a temetôben a néptanítók sírját takarítottuk ki. A feladatokra soha nem
kellett embert keresni. Örömmel végzett mindenki társadalmi munkát. A polgármesteri hivatal falán
elhelyeztük Enessey György emléktábláját. Az elsô
falunap megszervezése szintén a Falukör nevéhez
fûzôdik. A tagdíjakon kívül más bevételt is szerettünk volna. Elkezdtük egy népszínmû betanulását,
csak fiatal és felnôtt szereplôkkel. Köztük volt Polgár
Anita, Szlovacsek Évi, Rákász Marika, Sándor Ernô.
Megszerveztük Bancsó Lajos festômûvész kiállítását. /Enesei család leszármazottja/ Jólesô érzéssel
emlékszem vissza ezekre az idôkre. Soha nem volt
személyeskedô vita, a lehetôségeihez képest mindenki hozzátett a sikerhez. Dombi Zoli felajánlotta
–amikor a Barcza kriptát akartuk felújítani- ha a Falukör megveszi az anyagot, ô ingyen megcsinálja az
ajtót. A Falukörben különbözô világnézetû, politikai
nézetû emberek egységben voltak.
Aztán elérkezett az önkormányzati választás ideje.
Többekben felvetôdött, induljunk! Az volt a javaslatom, hogy szakmai alapon jelöljünk. Ezzel egyetértettek. Így lett jelöltünk Apor Péter /mezôgazdaság/,
Dr. Szabó György /Egészségügy/ -akik például nem
voltak tagjai a Falukörnek polgármesternek Böcskei
Györgyöt jelöltük.
Közös választási gyûlést szerettünk volna Maráczi
Ferencnével, Jutkával. A Jutka végül belement. Tele
volt a kultúrház, jó hangulatú gyûlésen mindenki elmondhatta véleményét. A választási bizottságba a Falukör is delegált küldöttet, Horváth Józsefet, aki a mai
napig tagja a bizottságnak.
Izgalmas volt a választási éjszaka. Az elsô pillanattól fogva érezhetô volt, gyôzni fog a Falukör. 10
jelöltünkbôl 9 befutó lett.
Az eredeti cél – a választások miatt - egy kicsit háttérbe szorult. Áttevôdött az önkormányzati feladatok
megoldására. Könnyû volt a dolgunk, építô egységben
dolgozhattunk a testületi üléseken. A Falukör tényleges tevékenysége lassanként megszûnt. Dönteni kellett a vagyonról /amely néhány 10.000,- Ft-ot tett ki/
Több vélemény megfogalmazása után abban maradtunk, hogy iskola célra ajánljuk fel. Ha jól emlékszem,
a Hetvényi díjba integrálódott ez az összeg.
2006. SZEPTEMBER

A Falukör 1992-93 táján megszûnt. Számomra a
mai napig élmény. Akikkel együtt csináltuk, mind a
mai napig kapcsolatban vannak, szép emlékként emlegetik. Mindenki Eneséért akart tenni és mindezt önzetlenül tette.
Sándor Ernô
A Falukör megalakulása nálam kezdôdött, a Petôfi
utcában. Beszélgettünk ennél az asztalnál – Gülch
Csaba, Böcskei Gyuri, Horváth Jóska /Bajszi/ és én
– hogy csinálni kellene valamit a faluban. Mindenki
hívott magával valakit a benti kocsmába, a pincében
találkoztunk. Lehettünk vagy huszan. Megbeszéltük,
hogy idôközönként találkozunk. Késôbb jött a Falukörbe egy elôadó is.
A Falukör egyik elsô megmozdulása a Hetvényi
emléktábla elhelyezése volt a régi iskola falán. A
Csaba jött az ötlettel. De a Falukör akkor még nem
volt hivatalosan bejegyezve, ezért az MHSZ /Magyar Honvédelmi Szövetség/ bonyosította le. Én
voltam az elnöke, a Bajszi a helyettes. A márványtáblát a Tóth Endre adta, én vésettem bele a szöveget és én is tettem föl.
A polgármester választásra készült a Falukör 1990ben. Képviselôket és polgármestert jelöltünk. A Gyuri lett aztán a polgármester és a jelöltjeink –egy kivételével- mind bekerültek a testületbe.
A változtatatás szándéka hozta össze a Falukört,
a célt elértük. Utolsó akcióink egyike az Enessey
György emléktábla elhelyezése volt a polgármesteri
hivatal bejárata mellett.
Elôtte még falunapot szerveztünk.

Engem akartak elnöknek, de nem fogadtam el
– munkanélküli voltam. Gülch Csaba lett az elnök.
Sokan jöttek közénk, voltak akik sértôdésbôl, mert
szemben álltak az akkori hatalommal. Élô Gábort indítottuk volna polgármesternek, de az utolsó pillanatban visszalépett. Azt mondtam, akkor elindulok én!
Nem lehet az embereket becsapni. Bementünk a hivatalba és leadtuk az én jelölésemet. A Falukör a helyi
rendszerváltást készítette elô. Az önkormányzati választás elôtt házról-házra jártunk és kampányoltunk:
szavazzanak rám. Élô Gábornak kimagasló szerepe
volt ebben.
Gülch Csaba kiáltványt tervezett, a plakátokat egy
éjjel ragasztottuk ki. Elsöprô sikert arattunk a választáson. Úgy emlékszem 70:30 arányban nyertem a 10
képviselôjelöltünkbôl 9 bejutott.
A Falukör betöltötte hivatását, röviddel a választások után megszûnt. bekerült a hatalomba és programját megvalósította. Fákat ültettünk, falunapot szerveztünk, a tanítók sírját hoztuk rendbe.
Mesterházy József

Böcskei György
Abban az idôben az emberek érezték már, hogy
más szelek fújnak. Elégedetlenek voltak az akkori
dolgokkal.
Élô Gábor egy SZDSZ alapszervezetet akart létrehozni. Sok faluban megtörtént ez. Az SZDSZ már
akkor is hazudott. Végtelen cinizmussal nemzetietlen
politikát folytatott. Eltakarta igazi arcát, sokakat becsapott éles antikommunista politikájával, engem is.
Sajnos egyik voksomat rájuk adtam.
Mezei Laci és én amellett voltunk: ne legyen párt, leszavaztuk az ötletet. Egy civil szervezetet hoztunk létre,
az Enessey György Falukör nevet kapta. A cél a falu szépítése, a múlt feltárása –ápolása volt. Ellenzéki szerepben
voltunk, kocsmapártnak hívtak bennünket, mert üléseinket a „benti” kocsmában tartottuk. Ott volt lehetôség anynyi embernek összejönni, a problémákat megbeszélni.
2006. SZEPTEMBER

Mesterházy József polgármester köszöntötte az 55. házassági
évfordulóját ünneplô Patyi Alajost és feleségét, Magdi nénit

Alajos bácsi és Magdi néni házasságkötésükkor

ENESEI HÍRMONDÓ

5

Régi fotók

A Rosinszky kocsma egy régi felvételen

A Rosinszky kocsma utcai homlokzata

A 85. sz. fôúton, háttérben a Nyárfa Vendéglô

Tûzoltóverseny után, 1958-ban a kultúrház udvarán
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Épül az evangélikus templom 1952-ben
2006. SZEPTEMBER

Aratóbrigád 1940 körül
Kerékpárosok a Kossuth utcában, 1954

Köszönet
Augusztus 19-én a 17. falunapon kiállítást rendeztünk régi
fényképekbôl.
A Hírmondó hasábjain a következô
személyeknek köszönjük meg a segítséget:

• Horváth Jenôné
Megnyílt az Áfész-bolt – 1954

• Böjtös Kálmán
• Ihász István
• Bancsó Károly
• Sándor Ernô
• Dombi János
• Dombi Ferenc
• Káldy János
• az óvoda fotói
/Szabóné Horváth Judit/

Eladók az Áfész-boltban – 1954
2006. SZEPTEMBER
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A Falunapi Kupa végeredménye
1. Bôs
2. III. félidô
3. Cuki
4. Futottak még

5. Hori és csapata
6. Bozsik program
7. Csemege

Legjobb játékos: Hécz István /Cuki/
Legjobb kapus: Hokstok Miklós /III. félidô/
Gólkirály: Végh Attila /Bôs/

Lengôteke

VIII. Enese Kupa
Négy csapat nevezett az idén június 24-én megrendezett Enese Kupára. Május 1-én hat csapat versenyzett
volna, de a rossz idô és a késôbbi idôpont olvasztott a
csapatok számán.
A vándorserleget 2005-ben a FI-DO harmadszor nyerte meg, így a kupát megtarthatták.
2006-ban mindenki játszott mindenki ellen. Ilyen izgalmas mérkôzésekre még nem került sor a Kupa történetében. Szinte az utolsó másodpercig három csapat /a
négybôl!/ megszerezhette volna a serleget.
Ime a végeredmény
I. Futottak még
5p
II. Cuki
4p
III. Félidô
4p
IV. Bozsik – program
3p

1.Fehér Tibor
2. Nyíri Zsolt
3.Nyíri Patrick

11-es rúgó verseny
Idén elôször szerveztük meg a 11-es rúgó versenyt. 29 fô nevezett a versenyre. A gyôztes Dömötör Csaba lett a 8. körben!

/6:4/
/10:10/
/6:7/
/8:9/

Legjobb játékos: Dömötör Csaba
Legjobb kapus: Buga Tamás
Gólkirály: Horváth Attila
Négy játékos ért el 3 gólt /Csillag N., Nagy Márton,
Dömötör Csaba/
A sorsolás Horváth Attilának juttatta a kis serleget.

Horgászverseny
A horgászverseny „története” egyidôs a
Majáliséval. Tehát ez is nyolcadik alkalommal került megszervezésre. A Horgászegyesület elnöke Görcs Zoltán nagy lelkesedéssel
dolgozik és minden évben törekszik arra,
hogy minden versenyzô kapjon díjat.
Ezúton is köszönjük munkáját ill. munkájukat.

Kupagyôtzes – 2006: Futottak még

Horgászverseny eredménye
4-6-ig Ovi Lány
Fülöp Dorottya
180 pont
Csikai Tímea
70 pont
Nyíri Kíra
60 pont
4-6-ig Ovi Fiú
Horváth Benjamin 145 pont
Oláh Kristóf
55 pont
IFI
Tüskés Máté
Csoba László
Antal Rihárd

95 pont
60 pont
10 pont

1-3 Osztály Lány
Csikai Zsófia
140 pont

11-es rúgó verseny elôször a
Majálison (Juniálison)

Gúth János Emléktorna

1-3 Osztály Fiú
Nyíri Patrik
70 pont
Bölöndi Tamás
65 pont
Csorba Erik
45 pont
Hécz Dávid
10 pont
Elbert Erik
15 pont

2006-ban ismét megrendeztük a Gúth János Emléktornát.
Idén is a tavaly versenyzô négy csapat küzdött a kupáért.

5-8 Osztály Lány
Szakáts Dia
125 pont

III. helyért
Gyôrsövényház –Rábacsécsény 9:1
2:2
Kóny – Enese
/tizenegyesekkel
4:3/

3-5 Osztály Fiú
Szalai Szilárd
115 pont
Reider Balázs
145 pont
Varga Márk
45 pont
Kozma Attila
35 pont
7-8 Osztály Fiú
Horváth Attila
130 pont
Antalfi András
30 pont
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Eredmények
Kóny – Rábacsécsény
Enese –Gyôrsövényház

3:0
4:2

Kupagyôztes a Kóny csapata.
Legjobb játékos: Eôry Gyula /Enese/
Gólkirály: Máté Lénárd /Kóny/
Legjobb kapus: Horváth Miklós /Kóny/
A rábacsécsényi Nagy Szilárd Emléktornán csapatunk a
3. helyet szerezte meg.
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Nálunk most üdülési csekkje is többet ér…
élvezze otthon is a termálvíz gyógyító erejét!
Sárvár – Hotel*** Arborétum
Tudja-e, hogy az üdülési csekk ma Magyarországon az egyik
legnépszerûbb fizetôeszköz, ami különféle idegenforgalmi
szolgáltatások – pl. szállásszolgáltatás – ellenértékének kiegyenlítésre használható fel? Jelenleg Magyarországon az
elfogadóhelyek száma meghaladja a 3000-et. De hogyan is
lehet az üdülési csekkhez hozzájutni?
A munkavállalók a munkáltatójukon keresztül juthatnak hozzá.
Az üdülési csekk nagy elônye, hogy az adott évben a mindenkori
minimálbér mértékéig a munkáltató adó- és járulékmentesen adhatja a csekket a munkavállaló részére.
Üdülési csekkhez Nemzeti Üdülési Alapítványhoz benyújtott
pályázat útján is hozzá lehet jutni. A pályázatokat nem folyamatosan, hanem idôszakosan írja ki az Üdülési Alapítvány. Ha
Ön is szeretne idôben értesülni arról, hogy mikor lehet üdülési
csekkre pályázatot benyújtani, javasoljuk, hogy látogasson el a
www.hotelarboretum.hu weboldalra és iratkozzon fel díjmentes
hírlevelünkre. Akkor, amikor a pályázati lehetôség megnyílik,
hírlevél megrendelôinket azonnal értesítjük a lehetôségrôl, sôt
a részletes pályázati feltételeket és a pályázat beadásához szükséges dokumentumokat is letölthetik weblapunkról.

2006. SZEPTEMBER

Hotelunk a sárvári Hotel*** Arborétum – aki szintén üdülési
csekk elfogadóhely – most egy ajándékkal kedveskedik azon
Kedves Vendégeinek, kettô vagy több éjszakát töltenek el nálunk szeptember 1. és december 27. között. Üdülési csekkel
történô fizetés esetén egy csomag sárvári vagy büki termálkristállyal ajándékozzuk meg Önöket, hogy otthonukban is tovább
élvezzék a termálvíz gyógyító erejét.
Hotelunk csendes, nyugodt helyen a sárvári Arborétum szomszédságában, barátságos környezetben helyezkedik el. A
gyógyfürdô és a belváros is egyaránt közel található, a gépkocsit pedig zárt parkolónkban díjmentesen helyezheti el. Kétágyas szobánk ára egy éjszakára 12.200,- Ft (két fô részére,
reggelivel). Három éjszakás foglalástól már 10% kedvezményt
adunk szobaárainkból, sôt ha hétköznapi idôpontra foglal bármely két éjszakát, a harmadikat éjszakára a mi vendégünk (hétköznap Sárváron tehát kettôt fizet hármat kap).
Várjuk szíves érdeklôdésüket alábbi elérhetôségeink valamelyikén:
Címünk: 9600 Sárvár Megyessy F. u. 20.
Telefon: 06-95-520-630
Weboldalunk címe: www.hotelarboretum.hu
Email címünk: info@hotelarboretum.hu
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Mindent újra kezdünk
Nem vetted észre? Naponta mindent újra kezdünk.
Újra mosdunk, újra borotválkozunk, újra fésülködünk,
újra öltözünk. Újra megfôzzük az ételünket. Újra elmegyünk ide vagy oda. Újra dolgozunk, és szeptemberben újra megnyitjuk az iskola kapuit. Új diákokkal,
új táskával, füzetekkel, tankönyvekkel.
Az új tankönyveket azok a tanulók, akik jogosultak erre a kedvezményre ingyen kapják. De
tudni kell, hogy az állam által biztosított pénz
nem fedezi ezeknek a könyveknek az árát, mindig az önkormányzat kiegészíti a hiányzó résszel.
Tisztán, gondozottan felújítva várta az enesei iskola
a 193 diákot. Akik közül 17 elsô osztályos és a 15
új felsôs tanuló most ismerkedik az új környezettel.
Ehhez az esztétikus környezethez hozzájárult a felsô
tagozatos tanulók gyakorlókerti munkája és a virágok
öntözése. Nemcsak az új, hanem a régi diákoknak is
tartogat felfedeznivalót az iskola. Nyáron elkészült a
számítástechnika terem az önkormányzat támogatásával az alapítványon keresztül. Ez a terem alkalmas
lesz egy osztály befogadására és felnôttoktatásra is.
Szeretném megköszönni Csapó Jenô segítôkészségét,
aki a kômûvesmunkát ingyen elvégezte. Valamint
Szlovacsek Imrének, hogy a vasas munkában azonnal
a segítségünkre sietett. Új helyre került a könyvtár, a
történelem terem. A szükséges lábazat és egyéb meszeléseket elvégeztük A fejlesztést segíti a Közoktatási Közalapítványtól nyert pályázati pénz, könyvtár
és média bôvítésre.
A nyáron kemény akaratpróbát tehettek tanulóink a
táborokban. Az alsósok markotabödögei szállással három nap kerékpároztak. Míg a felsôsök a Vértesben túráztak, móri szálláshellyel. Aki augusztusban részt vett
a családsegítô szolgálat szervezésében és felügyeletével, az iskola pedagógusaival a nyári napközis táborban, nem csalódott. Megtudta, hogyan kell karkötôt,

A megyezászló átadása, átadta Szabó Miklós a Közgyûlés alelnöke
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gyümölcssalátát, linzerkarikát készíteni és íjászkodni.
A táborozóknak az étkezést kellett fizetni, a foglalkozások anyagköltségét az önkormányzat biztosította.

A 2006-2007. tanév rendje
Elsô tanítási nap: 2006. szept. 1. (péntek)
Ôszi szünet: 2006. október 30- november 3-ig
A szünet elôtti utolsó tanítási nap október 27. (péntek),
a szünet utáni elsô tanítási nap november 6. (hétfô)
Téli szünet: 2006. december 22-2007. január 2-ig
A szünet elôtti utolsó tanítási nap 2006. december 21.
(csütörtök), a szünet utáni elsô tanítási nap 2007. január 3. (szerda)
Az elsô félév 2007. január 19-ig tart. Az iskolák január 26-ig értesítik a tanulókat, ill. a szülôket az elsô
félévben elért tanulmányi eredményekrôl.
Tavaszi szünet: 2007. április 5- április 10-ig.
A szünet elôtti utolsó tanítási nap április 4. (szerda), a
szünet utáni elsô tanítási nap április 11. (szerda)
OKÉV mérés: 4., 6., 8.,osztály
2007. május 30.
Utolsó tanítási nap: 2007. június 15. (péntek)
Iskolánkban sok szakkör, sportkör, karate, tánc, zene
van. Igyekszünk tanulóinknak a felkészülésben is segíteni, ezért hétfôtôl csütörtökig, ¾ 1-tôl-2-ig tanulókört tartunk. A pedagógiai munkát 18 nevelô végzi
ebben a tanévben. Bízom abban, hogy tanulóink készek a felelôsségvállalásra és tisztában vannak azzal,
hogy az iskolai munka az ô feladatuk. Szeretném, ha
a 2006/2007-es tanévben szülôk, tanulók, nevelôk,
együttmûködnének, hogy eredményesek legyünk.
Bartos Ilona
igazgató

Gróf Árpád átveszi a „Tiszteletbeli polgár” oklevelet
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Óvodai Hírek
Óvoda felújítás
A nyár folyamán jelentôs változások történtek az
óvoda falain belül, amik a következôk voltak. Villanyvezetékek cseréje, egy gyermek mosdó felújítása, egy terem lambériázása, három terem lamináltpadlózása, festés, mázolás az egész óvodán belül. A
gyerekek nagy örömére mindhárom teremben játszó
galériák lettek kialakítva. Ami az elôzményeket illeti, a tavasz folyamán már izgatottan gondoltam a
nyárra, hogy azt a sok mindent amit beterveztünk a
nyári leállás négy hetében meg tudjuk-e valósítani.
Nem kevés fejtörést okozott polgármesterünknek,
és nekünk az óvoda dolgozóinak a munkálatok megszervezése.
Ilyen óvodánk fennállása óta még nem volt, hogy
egyszerre ennyi minden felújításra kerüljön.
Most, hogy a mindezeken már túl vagyunk, igaz
a munkálatok befejezése egy kicsit csúszott, ennek
ellenére sikerült a négy hét leteltével újra nyitni az
óvodát.
Büszkék vagyunk óvodánkra, és arra is, hogy sor
kerülhetett mindezen munkálatok megvalósítására.
Mindezekért köszönet illeti polgármesterünket, aki
a munkálatokhoz szükséges összeg egy részét pályázatokon nyerte, köszönet Enese adózó polgárainak,
akik szintén hozzájárulta, igaz nem közvetlenül, de az
ô pénzük is benne van, mert ezekhez a felújításokhoz
nem kevés önerô, önkormányzati hozzájárulás is kellett.
A felújításhoz szükség volt még az óvoda alapítványának támogatására, valamint a Szülôi Munkaközösségének pénzére, egyaránt. Amit a felújításnál nem
említettem, a csoportok szekrényeinek ajtólapjai lettek
cserélve, valamint új fektetô szekrény, több nyitott polcos szekrény is elkészült, valamennyi az elôbb említett
forrásokból lett finanszírozva.
Köszönet a mestereknek, akik két kezû verejtékes munkájuk árán szépült napról napra az óvoda. A
munkálatokból bôven jutott mindenkinek, az óvodában dolgozóknak, az Önkormányzatnál dolgozó férfiaknak is, akik ha megláttak, szerintem menekültek,
gondolván „megint mit találtak ki”, mit merre, hova
kell vinni.
Az idei felújítással a munkák végére még nem értünk, mert az óvoda udvarán található játékok felújítása folyamatban van. Két pályázatnál összesen 350.000
Ft-ot nyertünk, ezekbôl a pénzekbôl, valamint az alapítványunk és SZM pénzünkbôl egészítjük ki a felújítás költségeit. Ezek a következôk, új csúszda ütéscsillapító talajjal, 4 db új hinta, alatta ütéscsillapító talaj,
2006. SZEPTEMBER

Szabóné Horváth Judit ünnepi beszéde

mérleghinták aljának cseréje és betonozása, és két db
új rugós hintával fog gyarapodni az óvoda udvara.
Mindez kb. 500.000 Ft lesz.
Most örülünk a jelenlegi körülményeknek, sok kisgyermeknek szereztünk és szerzünk örömet fôleg a
galériák kalakításával, valamint kultúráltabbá tettük a
tisztálkodási szokásaikat.
Öröm volt hallani, hogy elégedettek voltak szülôk,
nagyszülôk, gyerekek, mert az óvodába újonnan belépve gyönyörködhettek a megújulásba.
Vannak még hiányosságok, amiket a közel jövôben
meg kell oldani, mivel nincs az óvodában hely a logopédiai, valamint fejlesztô foglalkozásokhoz, nincs
orvosi illetve elkülönítô helység, nincs torna szoba,
vezetôi és óvónôi szoba, nincs az óvodában dolgozóknak egy öltözô helység. Optimista vagyok, bízom abban, hogy ezekre is a közel jövôben sor kerül.
71 kisgyermeket írattak be erre a nevelési évre. A
kicsik beszoktatása már javában tart, kinél könnyebb,
kinél nehezebb az óvodához szokás, az anyukától való
elválás.
Logopédiai foglalkozások is elkezdôdtek, jelenleg
15 gyermek jár a foglalkozásokra.
A gyerekeknek lehetôségük volt külön tornára,
dzsesz-balettra, valamint népi játékok külön foglalkozására beíratkozni.
A tavasszal elmaradt a gyerekek úszás oktatása az
árvíz miatt, most szeptember 26-tól kezdünk, és a bezi
ovisokat is beszerveztük, így tudjuk csökkenteni az utazás költségeit, amit az önkormányzat magára vállalt, és
a szülôknek csak a tanfolyam díját (ez sem kevés ) kell
fizetnie. Enesérôl 22 Bezirôl 6 gyermek jelentkezett.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek,
akik adójuk 1%-át az óvodának ajánlották,
136.100 Ft-ot kaptunk.
Szabóné Horváth Judit
óvodavezetô
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Kedves Foltvarrók, Polgárôrség felhívása!
s Érdeklôdôk!
Ismét indul a foltvarrás a Kultúrotthonban!
Az elsô foglalkozás kezdôknek 2005 október 3-án, kedden 16-18 óráig,
haladóknak okt. 10-én, páratlan kedden 16-18 óráig lesz.
A tanfolyami díj 3000 Ft/fô, a tagdíj 250 Ft/hó.
„Az alkotás utáni vágy velünk született, kár lenne veszni
hagyni!„
Reméljük, hogy a negyedik év is sok örömet, fejlôdést
hoz számunkra!
Az elmúlt évben segítette munkánkat az Önkormányzat
anyagi támogatása, melyet eszköz és anyagvásárlásra fordítottunk. Cserébe elkészítettünk két képet a fontosabb
intézményekrôl.
Falunapon kiállítottuk munkáinkat. Ez már hagyomány
lett, s számunkra is egy egészséges megmérettetés.
„… meg kell ismertetnem a csodát , ami oly nagyszerû
és határtalan lehetôséget ad a fantáziának. Annyi ajándékot kaptam az élettôl, hogy én is szeretnék ezekbôl valamit
visszaadni.” – mondta Dolányi Anna a Magyar Foltvarró
Céh létrehozója.
Amerikában járva találkozott elôszôr a foltmozaikkal. Itt
gyûjtött róla könyveket.
Hatására alakult meg hazánkban a Margaréta Kör, s a
Folton Folt Csoport.
Egyedülálló jelenség a kézmûvesség terén, hogy a foltvarróknak világszervezete, európai szervezete, országos
egyesületei vannak.
A Magyar Foltvarró Céh több mint 10 éves múltra tekinthet vissza. Minden 2. évben más-más európai városban
nemzetközi találkozót rendeznek, ahol Dolányi Anna képviseli hazánkat . Mindig nagy taps köszönti, mely Magyarországnak szól.
A céh megalakításakor felhívást intézett az európai országokhoz: „ Küldj egy szívet vagy virágot Magyarországnak! Ünnepeljetek velünk!”
27 országból 1295 csodálatos kézimunka gyûlt össze, s
rengeteg levél, jókívánság. Izraelbôl is jött egy üzenet óriási
kék szívekkel: „ Imádkozunk értetek.”
Ez a közösségi tevékenység jó értelemben vett mozgalom. Itt nem számítanak a vallási különbségek sem, mert
ebben csak szeretet van és szépség.
Szeretettel várjuk mindazokat, akik szeretnének velünk
együtt tevékenykedni!
Füsi Andrásné
Klubvezetô
Enese, 2006. szeptember 20-án

A közelmúltban két esetben is elôfordult, hogy az éjszakára nyitva felejtett bejárati ajtón besurranó tolvajok
okoztak kárt a lakóknak. Elôfordult egy olyan eset is /szerencsére sikertelenül/ azzal a trükkel mentek be, hogy villanyórát olvasnak le és szeretnék megnézni, hogy a szobában milyen teljesítményû égô világít, valamint azt mondták, hogy pénzt hozták vissza, mert túlfizetés történt.
Felhívom a lakosság figyelmét arra, hogy az utcai és
lakásajtót gondosan zárják be. Idegent a lakásba ne engedjenek be. A Gázmû az ÉDÁSZ a Vízmû készpénzzel nem
foglalkoznak, tehát ilyen próbálkozásnak ne higgyenek!
Bármilyen a szokásostól eltérô mozgásról gyanúsan
viselkedô idegenekrôl az éjjel nappal hívható

06-20-667-0385
telefonon
értesítsék a polgárôrséget!

Vigyázzunk értékeinkre,
vigyázzunk magunkra és egymásra.
Polgár Gyula
elnök

A megyezászlót megáldja Gyökér Gyula plébános és Farkas
Ervin tiszteletes

A Tóth Aladár zeneiskolások koncertje a kultúrházban

ENESEI HÍRMONDÓ Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Enese Megjelenik: negyedévente, 600 példányban
Felelôs szerkesztô: Mesterházy József Nyomás: Text-Print Nyomdaipari Kft. Gyôr, Ipari Park, Bükkfa u. 3. Tel.: (96) 514-780 Fax: (96) 514-781

