Útépítés 34 millió forintból
Tavaly ősszel Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr kijelen
tette: minden egyes önkormányzati, útfelújításra fordított forint
mellé az állam egy forintot ad! Természetesen nagyon örültünk a
hímek, hisz elérhető közelségnek tűnt az „aszfaltos Enese” eléré
se. Ezen miniszterelnöki kijelentésre alapozva gyorsan /már janu
árban/ döntött a Képviselő testület 30 millió forint felvételéről,
amiből 25 milliót útfelújításra szántunk, 5 milliót pedig az óvoda
felújítására. A hitelt 20 év alatt kell visszafizetni, legmagasabb
éves törlesztő részlete 3 millió forint nagyságrendű.
Márciusban azonban kiderült /amikor már felvettük a hitelt/:
a miniszterelnök úr kijelentése csak nagyon erős korlátok között
értelmezhető.
1. a maximálisan - önkormányzatonként - kapható elnyerhető
összeg 25 millió forint
2. tervvel kell rendelkezni!!!
3. egy egységre lehet csak pályázni /tehát pl. a Hunyadi és
Fecske utca felújítása már ne fért bele a kiírásba/
A legnagyobb gondot egyértelműen a terv megléte jelentette:
a március 21-én kiadott pályázatra első_ körben március 31-ig
lehetett pályázni. 10 nap alatt lehetetlen úttervet készíttetni.
Nekünk külön szerencsénk volt, hogy a Rózsa utcát megter
veztettük - így a pályázatot be tudtuk adni és a nyertesek között
voltunk! Ez közel 4 millió forintot jelent önkormányzatunknak.

A Képviselő testület a tavasz folyamán döntött a felújításra
kerülő járdákról és utcákról.
-Csalogány u. útfelújítás
-Kiskerti sor útfelújítás
-Ady u. útfelújítás
-Vörösmarty u. útfelújítás
-Rózsa u. /pályázati pénzből/

Járda felújítások
-Kiskerti sor egyik oldal
-Kossuth u. eddig elmaradt szakasz
-József A. u. - Eper utcától kifele
-Petőfi u. a temetőtől a katolikus templomig
-Sport u. mindkét oldal
-Rákóczi u. egyik oldal
-Bartók u. egyes szakaszai
-Külsőréti kb. 40 m hosszban
-Győri u. egyes szakaszai
A jövőben is szeretnénk folytatni a felújításokat és reményeink
szerint évente jelentősebb összeget tudunk e célra fordítani!

Mesterházy József

Felújításra került az orvosi rendelő
Orvosi rendelőnket a község polgárai építették 1974-ben
társadalmi munkában! Az azóta eltelt három évtized bizony
megviselte az épületet és megérett a felújításra.
A 2002-ben megválasztott Képviselőtestület a közintéz
mények felújítását programjába foglalta. Az elmúlt három
évben felújítottuk a kultúrházat, az óvodát, a régi iskolaépületet /a még elmaradt munkákat végeztettük el/. 2005.
évben az orvosi rendelő felújítására aduk be pályázatunkat
a Céde pályázaton. Sajnos nem a remélt 5 millió forintot
kaptuk meg, de a 3 milliónak is örülhetünk. A felújítás
összköltsége meghaladja a S millió forintot.
Az épület új héjazatot kap /a régi palát cseréljük le cse
répre/, a külső nyílászárókat szintén kiváltjuk - műanyagra,
új járólapot kap a rendelő és a csecsemő gondozó. Az épü
let külső homlokzata szintén megújul.
Reméljük: nem csúcsforgalom lesz majd az orvosi
rendelőben!

Mesterházy József

Az orvosi rendelő felújítás alatt

Kitüntetések a Falunapon
Ferenczi Imréné Em séért emlékérmet vehetett át, Sági Gyula Díszoklevelet
E nese K özség Ö n k o rm án y zata a 6/1994. sz. rendeletben
szabályozta a k ö zség b en ad o m án y o zh ató kitüntetéseket.
E nnek értelm ében a K ép v iselő testü let jo g o su lt az E nese
K özség D íszp o lg ára és az E n eséért E m lék érem a d o m án y o 
zására, a p o lg árm ester D íszo k lev elet ad om ányozhat.
A kitün tetések et - h an g sú ly o zv a a zo k fo n to sság át - je le s
községi ü nnepélyeken, ü n n ep ély es k eretek k ö zö tt adja át a
polgárm ester.
A Falunapon M esterházy József két kitüntetést nyújtott át.

Sági Gyula Úrnak E n ese k ö zség D íszoklevelét.
Sági G yula h árom k ö zség b en látta el körzeti m eg b í
zottként a rendőri feladatokat: Ikrén y b en , R áb ap atonán és
Enesén.
19 évig szolgálta a köz érd ek eit a h áro m telep ü lésen. Jó
kapcsolatot ápolt a lak o sság g al és a p o lg árm esteri h iv atal
lal. M inden időben szám íth attu n k rá. N y u g d íjb a vonulása
alkalm ából, érdem ei elism eréséü l n y ú jto m át neki a polgárm ester a D íszoklevelet.
G ondtalan n yugdíjas év ek et és jó eg észség et kívánt a
község nevében.

Sági Gyula Díszoklevelet kapott

Ferenczi Imréné n y u g a lm a z o tt isk o la ig a z g a tó n a k
E n e se K ö z sé g K é p v is e lő te s tü le te a 2 5 /2 0 0 5 . s z á m ú j
h a tá ro z a ta é rte lm é b e n E n e s é é rt E m lé k é rm e t a d o m á -j
n y o z o tt.
F eren czi Im rén é 1971-ben k erü lt az en esei á lta lá n o s!
isk o láb a, 1997-től 2 0 0 5 -ig ig azg a tó k é n t irán y íto tta a z ]
in tézm én y t. M u n k á ssá g a m éltó fo ly ta tá sa volt elődei
alk o tásán ak , ak ik rá te rm e ttek v o ltak a felad atra: A dam ecz ]
Ján o s, P atyi A lajo sn é, M e ste rh á z y E rn ő n é és Ferenczi
Im réné.
F eren czi Im rénél közel egy évtizedes vezetése alatt ||
nagyon sok m inden m egvalósult:
•

te lje s m é rté k b e n fe lú jítá s ra k e rü lt az isk o la régi I
é p ü le te ,

•

270 m 2-es aula épült, am ely összeköti a két épületet, ]
és n em csak iskolai célra használható,

•

leg n a g y o b b siker: isk o la tá rsu lá si szerző d ések 1
m egkötése B ezivel, m ajd egy évvel később R á b a -1
szentm ihállyal és K isbabottal.

K evés ilyen szép és kellem es körn y ezetű iskola van a I
környéken.!
M eg kell em líteni az oktatás színvonalát, am elyet mi
sem b izo n y ít jo b b a n , m inthogy 10 településről járnak
E n esére diákok.

M esterházy Jó zse f jó egészséget és gondtalan nyugdíjas
éveket kívánt a nyugalm azott igazgatónőnek.
Ferenczi Imréné átveszi a kitüntetését
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Egyesületek, civil szervezetek községünkben
Ezen cikkben szeretnék rövid áttekintést
adni az Enesén működő civil szervezetekről és
egyesületekről. Ezek nem mindegyike bejegyzett a
cégbíróságon, de lényeg; működnek és tagjaik szívesen járnak oda.
A
leg rég eb b i
egyesü let;
Ö nk én tes
Túzoltóegyesület. Az egyesület története olvasható a 2000. évben kiadott Enese története 12702000 című kiadványban. Eszerint az alapszabályt
1886. január 10-én fogadták el, jövőre 120 éves
lesz! Az egyesületben működik ifjúsági és gyerek
csoport, valam int férfi raj. Ossz taglétszáma: 60
fő. Rendszeresen részt vesz körzeti versenyeken
és évente több alkalommal enesei bevetésen is.
Tűzoltóparancsnok: Hécz István. Az önkéntes
tűzoltók háza a kultúrház szomszédságában található, 2004-ben újíttatta fel az épületet az önkormányzat. A tűzoltó autót az 1990-es évek közepén
kaptuk St. Stefantól, testvérközségünktől.
M ásodik a „régiségi” sorban a Sportegyesület.
Az alapítás pontos dátumát nem ismerjük, az
1937. évet vettük kezdőpontnak /elbeszélések
után/ Az elm últ években sikerült felújítani és
bővíteni az öltözőt. Villanyvilágítást kapott a
pálya, rendelkezünk edzőpályával, öntözni tudjuk
mindkét pályát. Felszerelés terén sem panaszkodhat egyik csapat sem, több garnitúra mez áll
rendelkezésükre.
A csapat a megyei II. osztály győri csoportjában
szerepel.
Van felnőtt és tartalékcsapat, serdülő és három
korosztályos utánpótlás együttes /Bozsik-program/
Közel 70 igazolt játékosunk van.
Az Egyesület elnöke: Mesterházy József, elnökhelyettes: iíj. Dombi János. Vezetőségi tagok: Mentusz
Péter, Varga Csaba, Polgár Gyula /szakosztályvezető/,
Horváth András, Ominger Tamás, Ihász Csaba.
2002. novemberében ünneplte fennállásának
25. évfordulóját az enesei Borostyán Nyugdíjas
Klub. A Megye legnagyobb hagyományokkal
bíró klubjainak egyike, hisz a nyugdíjas klubok
döntő többségükben az 1990-es években alakultak. A Klub tagjai havonta egyszer találkoznak a
kultúrházban. Évente négyszer szerveznek kirándulást és évente többször rendezvényt /Nőnap,
karácsony, évbúcsúztató stb./ Taglétszám: 60-70
fő. Klubvezető Szilbek Imréné. A Klub tagjaiból
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szerveződik a Borostyán Kórus, mely 1994-ben
alakult Tschurl Károly ösztönzésére. A Kórus
taglétszáma változó, 2005-ben 20 fő. a Kórus
tagok hetente egyszer jönnek össze, Horváthné
Rákász M ária vezetésével. A Kórus 2000-ben
Eneséért Emlékérmet kapott. Rendszeresen fellépnek községi rendezvényeken /falunap, március
15, október 23-i ünnepség/ és kistérségi, megyei
fesztiválokon.
Közel egy évtizedes múltra tekint vissza a
Horgászegyesület. 1998-ban jegyezte be a cégbíróság. Az Önkormányzat tulajdonában van a bezi
út mellett lévő cca. 0,5 ha területű tó, melyet a horgászegyesület használ.
Taglétszám: 20 fő, elnök: Görcs Zoltán. Az egyesülét évente két nagy rendezvényt szervez: a március 15-i tónyitó bulit és május 1-én a gyermekeknek
szóló horgászversenyt /nagy sikerrel!/ A tagok
megyei, területi horgászversenyen is részt vesznek.
Az Enesei Népfőiskola nem bejegyzett egyesület, de 2000 óta folyamatosan szervez előadásokat.
a neves tudósok előadásain 30-40 fő vesz részt, de
volt előadó - pl. Dávid Ibolya - akinek 80-90 vettek részt az előadásán. A Népfőiskola szervezője
Mesterházy József polgármester. Évente 5-6 előadót
látunk vendégül. Előadóink vendégkönyvben örökítik meg gondolataikat.
2002. év végén alakult meg a Polgárőr Egyesület.
Az egyesület célja: a faluban - éjjel járőrözvemegelőzni bűncselekmények elkövetését. Az egyesülét taglétszáma 30 fő, Elnöke Polgár Gyula, elnök
helyettes Horváth Csaba.
Legfiatalabb egyesületünk az Enesei Ifjúsági
Klub, idén 2005-ben alakult meg. Az egyesület
megalakulásához nagy lökést adott a 2004-ben
megrendezett ifjúsági találkozó, ahol három testvérközségünk fiatalsága vett részt. Az ifjúsági klubnál
a Hírmondó 2005. júliusában megjelent számban
olvashattak bővebben. Az ifjúsági klub elnöke,
vezetője: Gülch Eszter, taglétszám 25 fő.
Az Önkormányzat erejéhez mérten mindig támogáttá és a jövőben is támogatni fogja a civil
szerveződéseket. Az infrastruktúrát biztosítani tudjuk ill. szerényebb mértékű pénzösszeget /rendezvény támogatást/ mindegyik szervezet kapott
Mesterházy József
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Beadott és elbírált pályázataink
Ezer forintban________
k ért

k a p o tt

Ö N H IK I

11,519

9,651

NCA

1,013

413

Enesei virilisták
2005-ben
Egyéni vállalkozók

Gazdasági társaságok
GTO-Holz Kft.
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
Kaco Hungary Kft.
Szabó Bt.
Bödő Kft.

ttüHiisqvama
Több mint 300 éves gyártási tapasztalattal

H U S Q V A R N A M O T O R F Ű R É S Z A K C IÓ
a késztet erejéig.

31.177.- Ft + áfa

ALKATRÉSZ- ÉS SZERVIZELLÁTÁS!
Márkakereskedés és szerviz:

FIZETÉSI
LEHETŐSÉG

HUSQ VARNA SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ
Győr, Szent Imre u. 08. Tel./fax: 96/523-787
E-mail: husqvarna.gyurísaxeiero.hu * Internet elérhetőség: www.husqvarna.com
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Borovszky:
Eneséről
Borovszky Samu a XIX. század végétől jelen
tette meg az akkori Magyarország vármegyéit
bemutató sorozatát. Győr vármegye monográfiája
az 191o-es évek elején jelent meg. Az Eneséről
szóló részt alább közöljük /ez még nem jelent meg
az Enesei Hírmondóban ill. az Enese 127o-2oo
című kiadványban/

Szlovacsek Imre
Kiss Tibor
Lenzsér Imre
Lendvai Szilárd
Stoiber János

BENZINMOTOROS:

r

/út, járda/

Enese, magyar kisközség, az alsó tóközi sík
ságon fekszik. Az Enessey család ősi fészke és
névadó községe. Már 136o-ban van említve egy
határjáró levélben, Inse alakban. 1553-ban a törö
kök felégették és elpusztították és ekkor pusztult
el az Enesseíek levéltára is. 1613-ban az Enessey
családon kívül, több nemesi birtokos lakta, akik
között nagyobb birtokosok voltak. Szapáry Péter,
Iványos Miklós és a Bezerédj család. Ez időben
Enessey Márton János és György a Pethő csalá
dot az enesei határ használatától eltiltatják. Még
a múlt század elején is az Enesseyek voltak itt
birtokosok, most pedig Barcza Gyulának, Tschorl
Károlynak, Bogner Vilmosnak és Korn Jánosnak
van istt nagyobb birtokuk, Mind Barcza Gyula,
mind pedig Tschorl Károly háza ezelőtt Enesseyféle házak voltak, melyek közül az előbbi anyai
ágról örökösödés útján, az utóbbi pedig vétel útján
került a mostani tulajdonosok birtokába. A faluban
gőzmalom van, mely a Varga László tulajdona. Az
itteni római kát. kápolna 1895-ben épült. A falu 54
házát 538 lélek lakja, akik római katolikusok és
evangélikusok, van itt postahivatal, távíró és vas
úti megálló. Ide tartoznak Bognertag, Kovácstag,
Vargatag tanyák és a már említett gőzmalom.
V_________________ ____________________ )
2005. OKTÓBER

Szentpéterváron
adott elő
Szalai Csaba 1996-ban fejezte be az általános iskolát
Enesén, majd útja a Bercsényi Miklós Szakközépiskolába
vezetett. A technikusi szakképesítés után főiskolai tanul
mányai színhelyéül Győrt választotta. Érdeklődése -itt
már- egyértelműen az informatika felé fordult. Ha min
den jól megy, 2006. januárjában veheti kézbe villamosmérnöki diplomáját.
A közelmúltban az oroszországi Szentpéterváron járt,
ott tartott előadást angolul iskolájáról, a Széchenyi
István Egyetemről. A tíznapos kintlétről és a jövőről is
beszélgettünk.
Szentpéterváron a helyi egyetem adott otthont egy táv
közlési nemzetközi diákhétnek. Magyarországról négy
diák, egy professzor és egy titkárnő utazhatott a Néva
parti városba. A mi feladatunk a labormunka bemutatása
és a Széchenyi Egyetem megismertetése volt. Ez utóbbi
nak az volt a célja, hogy népszerűsítse a győri egyetemet
és külföldi diákok tanuljanak nálunk. Hisz sok ország
diákjai választhatnak minket. A konferencián voltak
németek, osztrákok, szlovákok, bolgárok és természete
sen oroszok. Az Egyetemen komoly labor található, ahol
elektomágneses vizsgálatokat lehet végezni. A legújabb
laborunkban már akkreditált mérések folynak, egész
Európában 3-4 ilyen labor van — Közép-Európában
egy sincs! Lényeges az, hogy a leendő külföldi diákok
tudják, mit lehet itt tanulni, milyen kísérleteket lehet
elvégezni Győrben.

Tóközi csendélet

Programunk jól szervezett volt, mindennap hall
hattunk pár szakmai előadást, azt követően pedig a
kikapcsolódásé, a városnézésé volt a hátralévő idő.
Szentpéterváron a történelmi nevezetességek rendben
vannak: a belváros nagyon szép. Az ott eltöltött 10
nap során jártunk /Cárszkoje szelo”-ban, hajóztunk
a Néván /az Aurórát sem hagytuk ki természetesen/
megnéztük a Téli palotát, a Szent Izsák templomot, a
Katalin palotát.
Az egész útról mintegy 2000 fotót csináltunk. Az
útvonalunkon /Győr - Zsolna - Varsó - Balti-államok
- Szentpétervár/ igyekeztünk nyitott szemmel figyel
ni. Szembetűnő például a balti államok /lettország,
Litvánia - Észtországban nem jártunk/ fejlődése. Ha
így folytatják, akkor pár éven belül elkerülnek ben
nünket.
Szalai Csaba nem „áll le”
Szentpétervár után, szeptem
ber közepén utazik a franciaországi Lilié városába. Ez már
tisztán szakmai út lesz: három
hónapos Erasmus ösztöndíjat
kapott és ott készül majd a dip
lomája angol nyelven. Témája
- a szakmán kívülinek bizo
nyára- kínaiul hangzik: nagyfrekvenciás félvezetők. Ottani
munkája labormunka lesz,
kutatás. A diplomáját azonban
Győrben védi meg.
Sok sikert hozzá!
M esterházy J ó zse f

Munkában a m űvésztábor lakói
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A Kesserű-kúria:
a község legrégibb épülete
Az idén került sor az óvoda ill. a konyha felújítására.
Az egykori Kesserű-kúria községünk legrégibb épülete
mint az a felújítás során kiderült. Még a nyár elején kap
tam az óvónőktől egy régi téglát, amelyen a monogram
/építtető vagy téglagyár?/ már nem olvasható, az 1833-as
évszám azonban tisztán kivehető. A felújítás során vetet
tem ki a pince boltozatából is téglát: ezeken egyértelműen
olvasható a CK monogram és 1830-1838-as évszámok.
Sajnos a CK monogramot nem sikerült megfejteni, a
XIX. századi enesei /ill. környékbeli/ birtokosok között
nincs ilyen monogramú birtokos. Érdekes: Borovszky sem
említi Győr vármegyei monográfiájában, hogy a Barcza
ill. a Tschorl kúriák mellett egy harmadik v. több nemesi
kúria is lenne Enesén. Mint a Hírmondó régebi számában A felú jíto tt óvoda épülete
írtam róla CK és CV monogramú téglák voltak beépítve a
Bogner-Káldy kúriába is. Sőt az egykori Halászy-ház /ma
Fregatt söröző/ szintén rejtegetett ilyen vésetű téglákat.
/Jóllehet ez nagyrészt tömésház/
Tehát az építtető személye továbbra is rejtély, az építés
ideje azonban ismert: az 1830-as évek! A többszöri átala
kítás után is megcsodálhatjuk az egész épület alatt rejtőző
boltozatos pincét.
A többszöri átépítés során - sajnos - a boltív már csak
az épület harmada alatt látható eredeti formájában. Az
épülethez építették hozzá - az udvari traktuson - a konyhát
ill. elől a lépcső feljáró mellett - az öltözőket. Az eredeti
kúria 5-6 szobás, teljes egészében téglaépület volt. Utolsó
tulajdonosa a szerdahelyi Kesserű család, 1945 után köz
ségi tulajdonba került. Óvodát alakítottak ki benne, de
A z óvoda a kert fe lő l
lakás céljára is szolgált. A pincerészben van az étkező ill.
a konyha raktárai.
Az óvoda épületét önkormányzati önrészből, hitelből és
Céde pályázati pénzből sikerült helyreállítani. A következő
munkákat végeztettük el.
• a héjazat cseréje /a régi cserép helyett újat kapott/
• részleges nyílászáró csere
• külső homlokzat festése
• díszburkolat készítése
• a pincerész nedvességének megszüntetése
• a konyha új tetőszigetelése
• járólapozás
• a lépcső felújítása
A munkák összértéke 11 millió forint.
M esterházy J ó zse f
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A közelm últban volt szeren csém e-m ailen k eresztü l m eg ism erk ed n i K esserű Z su zsan n áv al /S u san a K esserű de H aynal/
- vitéz szerdahelyi K esserű Istv án ezred es u n o k ájáv al - aki A rg en tín áb an él. T ő le kertem regi fen y k ep ek et es inform ációt
a mai óvodáról, az eg y k o ri K esserű -k ú riáró l. A H írm o n d ó hasáb jain k eresztül is k ö szö n ö m gyors segítséget!

A Purgly-kúriát az I. világháború után vette meg az ezre
des úr. A z 1830-as években épített épületet 1920 után
bővítették: egy nagyablakos zárt verandával és széles
lépcsővel. Egy 1856. évi kataszteri térkép még csak tég
lalap alapzatú épületet ábrázol. A képen látható vitéz
K esserű Istvánné szül. D ém y-G erő Mária. Mici, M icike
vagy M ici mama aszerint ki hogy szólította.

Kesserű Zsuzsanna a szüleivel és bátyjával
sétakocsikázásra indul. A felvétel 1940-ben
készülhetett, háttérben a régi iskola épülete.

m
*

M ici m am a az udvaron a libákkal.
K esserű Zsuzsanna emléke sze
rint nagyszülei birtoka híres volt jó
gazdákodásáról /elsősorban libát és
disznót tenyésztettek/

2005. OKTÓBER
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Gúth János
Emléktorna
Kupagyőztes:
Győrsövényház

Falunapi Kupa
Kupagyőztes: a Bős együttese
Idén nyolc csapat részvételével rendeztük meg a
Falunapi Kupát. A Kupa története során még soha nem
volt ennyi résztvevő csapat - ebből 7 enesei!
A 2005. évi forma ismét bizonyította: népszerű a kis
pályás foci. Gratulálunk minden résztvevőnek!

Július utolsó hétvégéjén rendezte meg az Enese
SC a Gúth János emléktomát. Az első alkalom

Végeredmény

mal megrendezett tornával közelmúltban elhunyt
elnökünk emléke előtt akartunk tisztelegni.
A nagy melegben négy csapat vágott neki a
Kupa elhódításának: Enese, Kőny, Rábacsécsény
és Győrsövényház. Összességében elmondha
tó: a júliusi hétvégén legjobb formában lévő
Győrsövényház megérdemelten hódított el a Gúth
János Kupát. Az Enese SC a jövőben is szeretné
megrendezni a tornát, hisz a díjat vándorkupaként
alapították.

1. Bős
2. III. félidő
3. Milán SC
4. Csemege
5. Marci SC
6. Cuki
7-8. Nagy Ő és Bozsik - program

J----------------------—

k .

A torna eredményei:
Győrsövényház - Kény

8:4
Enese - Rábacsécsény

Köszönet

„S O S E M T U D H A T O D , H O G Y A T E T T E ID N E K
M I LESZ A Z EREDM ÉNYE.
D E H A N E M T E S Z E L SE M M IT , N E M L E S Z
E R E D M É N Y S E M .”

5 :5

Tizenegyesekkel a Rábacsécsény jutott
a döntőbe.

E zúton szeretnénk kö szö n etét m ondani az Enese
SC v e z e tő sé g é n ek , sz u rk o ló in a k , b aráto k n ak is
ism erősöknek a G úth János e m lék to m a létrehozásá
ért, és a kegyelet virágaiért.

3. helyért
Enese - Kóny

4 :1
Döntő
Győrsövényház -Rábacsécsény
7 :0

A torna gólkirálya: Nagy Gábor /Győrsövényház/
Legjobb játékos: Máté Balázs /Győrsövényház/

Gúth család

S________________
Köszönet
Az Enese SC Vezetősége köszönetét fejezi ki
László Zsoltnak a sportöltöző kifestéséért, melyet
társadalmi munkában végzett /nem először!/
Szintén köszönjük Dobrádi Józsefnek és László
Zsoltnak a hazai mérkőzéseken a jegyszedést!

Legjobb kapus: Horváth Ákos /Rábacsécsény/
Enese SC Vezetősége
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Mindig örömmel veszem, ha a faluból megkeresnek: lenne egy írásuk a Hírmondó számára. Fontosnak tartom,
hogy az Enesén élők tudomást szerezzenek az „író-alkotó” társaikról -akik szabadidejükben formába öntik gon
dolataikat, vagy más területen hoznak létre értéket. Vajdáné Lívia három alkotását ajánlom figyelmükbe.
M esterházy Jó zsef

A n g y a lo k s z á r n y á n
Egy angyal száll az égből ide hozzám
szárnyaival felrepít a mennybe,
kézen fogva oda kísér hozzád
a magasba fel a fellegekbe.
Találkozunk ott fogsz várni engem
kinyitod a mennynek kapuját,
s odafenn majd az égiekkel
boldogság és örök élet vár.
Ne félj, hisz az élet nincs olyan szép
mint az Úrnak égi otthona,
nem vágyódsz majd ide Ic a földre
hisz ott az egy égi palota.

Falunkban egy kicsi templom
nagyon kedves nékem,
Ide jövök imátkozni
elmélyülve csendben

Szívem lelkem megnyugszik
könnyebb újra minden,
Átjárja az egész lényem,
s újra szép lesz minden.

Nyugalom és béke van itt
nincs harag sem ármány,

Alázattal megköszönöm
ISTENI áldását,

Szeretetben megbocsájtás
irgalom és áldás.

Gondviselő szeretetét
megértő jóságát.

Fohászkodom kérem az ÚRT
tekintsen le énrám.

Felnézek a feszületre
s Ő letekint énrám,
A megbánás jelét látja
mert a szívem várt rá.

Bocsássa meg bűneimet
ha vétkeztem gyáván.

De még addig peregnek az évek
élni kell és türelmesnek lenni,
munkálkodni szeretni és bízni
így lesz teljes csak az életed.

Nem szégyen azt bevallani
ha elbotlik az ember,
Szégyen az mit elhazudik
s meggyónni restell.

S ha kinyílik majd egyszer mégis
számunkra a mennynek kapuja,
ne torpanj meg lépj be rajta bátran
hisz ott az Égi Atya örömmel fogad.

Bár mit teszünk jót vagy rosszat
mindig látja hallja,
Fölemel, s megbocsájt
mert nagy az Ő irgalma.

Vajdáné Lívia

Igaz szívvel állok ide
a MEGVÁLTÓ lába elé,
tőle kérek megbocsájtást
Ő feloldoz, s eltörlé.

Vajdáné Lívia

J

X

✓

V

Á ld o tt le g y e n a z Ú r n e v e
A Jóisten háza
mindenkinek nyitva,
ott vár 0 téged
s szíved így lesz tiszta.

A z Ő szíve is boldog
ha téged boldognak lát,
ezért áldjuk, köszöntjük
Isteni jóságát.

Legyen hited hozzá
bízzál benne bátran,
O sosem hagy cserben
csak im átkozz hozzája.

Megbocsájt m indenért
csak imátkozz hozzá,
kérd a segítségét
s így válhatsz boldoggá.

Im átkozzál hozzá
irgalm ában bízva,
m ert szeretete végig
elkísér a sírba.

Égi országútja
ragyogó és fényes,
hogy könnyen rátalálj
e jel m utatja néked.

Szeret minden em bert
jót, rosszat egyaránt,
bűneinket feloldja
s nem vár érte hálát.

O tt is Ő vár téged
sosem hagy egyedül,
angyalok szárnyán
lelked hozzá repül.

N agy az 0 országa
boldogok a lelkek,
m ert igazi királyukra
K risztusra leltek.

Mennyek országából
véd és őriz minket,
veled van bajban
s veled van öröm ben.

Szeretete kiárad
az egész világra,
angyali szárnyait
feléd is kitárja.

V __
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Vajdáné Lívia

r
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teken m egtartott értekezleten a két rendőrtiszt tájékoztatta pol
gárm estereket az elm últ évben bekövetkezett bűnügyi változá
sokról és értékelték ezév első negyedéves tevékenységüket.
A felújított kultúrház díszterm e m éltó helyet adott a
Győr környékének polgárm esterei, D r Szabadfi Árpád tanácskozásnak. M int az elhangzottakból kiderült: amióta Dr.
megyei rendőrfőkapitány és Dr. H olló Sándor kapitányságvezető Szabadfi Á rpád a M egye rendőri vezetője, jelentősen javultak
voltak községünk vendégei a közelm últban. A július 8-án pén a statisztikák - sikerült visszaszorítani a bűnözést. Ez a tenden
cia - 2004-2005 vonatkozásában is
- m egm aradt. /Községünkben 2004Bűncselekmények alakulása Enesén
ben 11 bűncselekm ényt követtek el
az első negyedévben, 2005 hasonló
időszakában 4-t/ A felszólaló pol
gárm esterek elégedettségüknek adtak
hangot és további jó m unkát kívántak
a rendőrség munkájához. Felhívták a
főkapitány és kapitány úr figyelmét
azokra a problém ákra, melyekre a
jövőben oda kell figyelni.
A tanácsk o zást a fehér asztalnál
fo ly ta ttá k a résztv ev ő k , kötetlen
beszélg etéssé alakult át a konferencia.
Mnysasrftés

Főkapitány i jelentés

El2004.1. 112005.1. DTendencia

Foltvarrókról

|
j
1
j
j

Mesterházy József

Füsi Andrásné az
„Afrika üzenete”
előtt

A községünkben két éve m űködő Foltvarró Szakkör lét
számban, tudásban és anyagiakban gazdagodott.
Rendelkezünk már 2 varrógéppel, 2 vágólappal, Paatchw ork
vonalzókkal, vágóval, v asalóval és szakkönyvekkel.
Támogatóink: a helyi Polgárm esteri H ivatal, Tschurl Károly,
Ulrike Farun, Füsi Lia, Füsi A ndrás, C hapó János, Gertrud
Bieling, Liselotte Rieck.
Három kiállítást tartottunk a két év alatt, m indig a legújabb
munkáinkból. H asznosan töltjük a szabadidőnket, gyönyör
ködünk egym ás m unkáiban, sokat tanulunk egym ástól, s a
meghívott előadóktól.
A nyár folyam án színesedett a tevékenységünk azzal is,
hogy Ulrike Farun m egism ertetett bennünket az afrikai folt
varrással, így el tudtuk készíteni „A frika üzenete” c. faliké
pünket, elfogadva ezzel a „m ásságot” . H arsány színek, szabad
/crasy/ varrás jellem zi ezt a fajta munkát.

Október 11-én, keden ismét kezdődik a Foltvarrás
Szakkör tevékenysége a Kultúrotthonban. M inden páratlan
kedden 16-18 óráig tart.
Szeretettel várjuk az új és régi tagokat. A z újak tanfolyam i
díja 3.000,- Ft /6x3 óra/
Régi tagjaink havonta fizetnek tagdíjat /200,- Ft/hó/
Továbbra is terjesztjük a foltvarrást, a legegészségesebb
népbetegséget! Ö rüljünk a színeknek, az anyagoknak, a m in
táknak és a többi foltvarró barátságának!

Füsi Andrásné
klubvezető
Tel.: 363-026
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Nagy munkában

2005. OKTÓBER

j
|
i

]
I

j

Mindenki jól érezte magát
Valahol itt kellene kezdenem, mindazzal, ami végül is történt.
Viszont mindaz több egy ilyen általánosnak tűnő mondatnál.
Mégis, akik részesei voltunk a nyári rajz-festő táboroknak ez a
mondat idézi fel a mindennapokat.
Az is elég általánosan hangzik, hogy minden nap 6 - 7 órát
dolgoztunk.
Naponta a bázisunkról, az iskolából egy méreten felüli, súlyos
rajztáblával, papírokkal, festékekkel, festő és ásványvízzel,
pokróccal felszerelkezve indultunk útnak: a kastélykertbe, a
templomhoz, a tóhoz, vagy Fehértóra a szürkegulyát rajzolni.
Volt, hogy bőrig ázva érkeztünk haza, csomagokkal együtt. Esős
időben hol az iskola auláját, hol az 5-ös tantermet "alakítottuk”
át műteremnek. Kami bácsi jóvoltából egy egész napon át portrét
rajzolhattunk. A Téti Fúvósok próbáin mi is részt vettünk rajztáb
lával és papírral. Az első alkalommal a folyosóról visszanéztem
a műterem felé és láttam, hogy a táborozok közül senki sem jön
a zenészeket rajzolni. Bátortalankodtak. Volt aztán, aki a végén,
a zárókoncerten is rajzolta a zenészpalántákat. Vagy volt hogy
arra lettem figyelmes, két zenészlányt meghívtak a műterembe
portrét rajzolni róluk, és a többi rajzos is azonnal társult. Később
már a fúvósok is rajzoltak, festettek, a rajzosok mutatták meg
a már általuk is itt tanult technikák alkalmazását. És viszont: a
gyermekeim kipróbálhatták a különféle hangszereket.
Sok mindent kipróbáltak és megismertek: a villanypásztort is
(közvetlenül a gondos figyelmeztetés után).
A rajzolás mellett esténként mással is foglalkoztak a gyerekek:
két forgatókönyv is készült, teljes szereposztással, próbákkal és
jelmezes főpróbával, plakáttal, - a napi munka után.
Volt időnk ünnepelni szülinapot és névnapot.
Sok új anyaggal és technikával ismerkedtek meg a résztvevők.
A technikákhoz kapcsolódó anyagok kivétel nélkül művészek
által is alkalmazott minőségűek voltak: akvarell, diópác, pasz
tellkréta, szén, ceruza, pittkréta és tízféle művészpapír, mindez
mennyiségben bőségesen, a későbbi, otthoni munkákhoz is.
Számottevő munka született.
Voltak percek alatt készülő gyors ún. „krokik” és volt lehetőség
két napig festett akvarell készítésére is.
Valahol ott kellett volna kezdenem, ahogy létrejött Enesén
a Pápai Miklós Művészeti Szabadiskola rajz - festő tábora.

Az enesei tóparton
Hétvégi, tájfestészettel összekötött kirándulásokat szerveztem,
amikor Sándor Ernő arra gondolt, hogy Enesén is tarthatnék tábo
rokat a 11 éve működő zenei táborokhoz hasonlóan. Mesterházy
József, Enese polgármestere szívesen fogadott és mindenben a
segítségünkre volt: szállásban, étkezésben és termeket biztosí
tott. A képzőművésztábor eredményeit az augusztus 20-i Enesei
Falunapon a Tschurl kastélyban mutattuk be. A tábor ideje alatt
mindvégig óriási segítségünkre volt Lukáné, Kata. Bármire szük
ségünk volt azonnal jött és elintézte: modellre volt szükségünk?
- Kami bácsi, beriasztottuk a kastélyt? - azonnal ott termett.
Kulcs kellett? Labda kellett? — Kata azonnal, megkönnyítette
életünket, a mindennapokat.
A művésztáborok alkotói egy-egy munkájukat, katalogizálva
Enese községnek ajándékozták, mellyel egy gyűjtemény kialaku
lása vette kezdetét Enesén.
Azóta az egyik táborlakó, Nagy Ági (a táborban kapott inst
rukciók és a tábor utáni felkészítés alapján) sikeresen felvételizett
Budapestre, az Óbudai Rajziskolába.
2006 évben is minden régi és új táborlakót szeretettel várunk.
Nagy örömömre szolgált, hogy az ide táborlakók jelezték rész
vételi szándékukat a következő évi táborba csakúgy, mint az
évközben tartott rajzkörre is.
Enesén, októbertől, heti egy alkalommal lehetőséget biztosí
tunk a rajzolni - festeni szerető gyerekeknek az alkotó munká
hoz, tehetségük kiteljesítéséhez.

Bojtos Kálmán portréja készül
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Pápai Miklós
festőművész
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— Iskolai hírek —
Az utóbbi hónapokban sok családban hangzott el ez a szó,
hogy iskola. Ez leckét, órarendet, kötelességet jelent, és az első
osztályosoknak az első ámulást a betűkre, számokra. Mennyi
örömöt, barátságot, játékot, közös tízórait, nevetést, leckemáso
lást, várakozás izgalmát. Kudarcokat, sikereket. És még sorol
hatná az a 206 enesei iskolás, akik közül 64 alsós, 142 felsős.
A nyári tábori élmények, gyakorlókerti munkák után reméljük,
hogy azzal a szent elhatározással kezdték meg a 2005/2006-os
tanévet a tiszta, szép iskolában, hogy tanulni akarnak. Ezen igye
kezetükben 19 pedagógus és 9 technikai dolgozó segíti őket.
Az elmúlt tanévben igény- és elégedettségmérést végez
tünk a dolgozók, szülők, tanulók körében, hogy megismerjük
elképzeléseiket. Büszke lehet iskolánk tárgyi felszereltsé
gére, épületeinek tisztaságára, a továbbtanulásra való felkészí
tésre. Partnereink az iskola munkáját színvonalasnak tartották.
Fejlesztésre szoruló területek a tanulók tanuláshoz való viszonya, tanu
lási technikák, a tanulók fegyelme a tanórán kívül. Ebben a tanévben
ezeknek szentelünk nagyobb figyelmet. A szabadidős tevékenységek
megszervezésénélaDiákÖnkormányzatnaknagyobbszerepetszánunk.
Ebben a tanévben országos mérésre kerül sor a 4., 6., 8. osztályos
tanulók körében, olvasás- szövegértés, matematikai képességek
területén.

s

---- Óvodai Hírek ---Kedves Olvasók!
Az új nevelési évet megújult külsővel kezdhettük el. Új tető van
az óvodán, az iskola felőli termen ablakcsere volt, a külső vakolatot
a vizesedésig leverték, speciális légáteresztő vakolattal pucoltak, a
lépcsőt teljesen szétbontották, javították, majd új korlátot készítettek,
feltörték a betont, majd térkővel lerakták, végül átszínezték az óvodát.
Ez csak azok a munkálatok voltak amik kívülről látszódnak. A konyha,
étkező, raktárak pucolása, járólapozása is ebben az időben történt A
nyári takarítás idején négy hétig volt zárva az óvoda. Erre az időpontra
szerettük volna, ha elkészülnek a felújítási munkálatok. Sajnos nem így
történt, mert a szünet utáni első héten az óvoda konyhája nem készült
el. Aki tudta még otthon fogta, aki nem egész napra élelmet csomagolt
a gyerekeknek. A kellemetlenségekért utólag is elnézésüket kérem.
Az óvodában folyó nevelő oktató munka megkezdődött,
17 nagycsoportos
24 középsős
15 kiscsoportos gyermekünk van
A nyár folyamán kettő gyermekkel elköltöztek a faluból, őket
kiíratták az óvodából.
Az óvoda szépítése még folyamatban van. A kerítés mellől a tujákat
ki kellett vágni, hogy a festeni lehessen. Szülők ígérték, hogy társadal
mi munkában elvégzik, szívesen segítenek. Előre is köszönjük a fel
ajánlást. A kerítéshez való festéket Sándor Ernő közbejárásával a győri
PIKTOR festékbolt adta. Az új ablakokra a függöny a győrújbaráti
PLISZÉ Kft. ajándéka. Új számítógéppel gazdagodott óvodánk, ezt
meg kellett vásárolni, óvodánk alapítványának pénzéből vásároltuk,
erre 20% kedvezményt adott a győri BIT bolt.
Szeretnénk, ha óvodánk szép, tiszta külsőt mutatna, ehhez még
nagyon sokat kell csinosítani rajta. Szívesen fogadjuk bárki segítségét.
Az óvoda alapítványára az idei évben először lehetett utalni az
adó 1%-át.
51. 7 5 6 FT-ot k aptunk.

A gyerekek nevében köszönjük a szülőknek, nagyszülőknek,
a falu lakosságának a felajánlást. Ha módjukban áll kérem a
következő évben se feledkezzenek meg óvodánkról.

Igyekszünk tájékoztatni a szülőket oktató- nevelő munkánk
elvárásairól, eredményeiről. Kedves szülők, kísérjék figye
lemmel gyermekeik iskolai tevékenységét! Tiszteljék meg
érdeklődésükkel, látogatásukkal a szülői értekezleteket, fogadó
órákat, rendezvényeket, honlapunkat (www.enese.sulinet.hu)! A
dicsérő szavak mellett örülünk építő jellegű javaslataiknak is.
2 0 0 5 /2 0 0 6 -o s ta n év ren d je, ren d ezv én y ek
S zü n etek

Őszi szünet: okt.31-nov. 4-ig, 1. tanítási nap nov. 7.
Téli szünet: dec.22-től-jan. 2-ig, 1. tanítási nap jan. 3.
Tavaszi szünet: ápr. 12-től-ápr. 19-ig 1. tanítási nap ápr. 20.
Utolsó tanítási nap, ballagás: jún. 15.
S zü lő i értek ezletek , fo g a d ó ó rá k

Fogadóóra: okt. 4, febr. 27.
Szülői ért.: jan. 30.
Szülői ért., fogadóóra: dec. 12., márc. 27., máj. 15.
Farsang: febr. 17., 18.
Nyitott kapuk napja: jún. 9.
Ifjúsági napok, ünnepekhez kapcsolódó programok, gyereknap.
A változtatás jogát fenntartjuk.

Bartos Ilona
megbízott igazgató

Az elmúlt évekhez hasonlóan alakulnak az óvodai rendezvé
nyek programok. A szeptembert már egy kis őszi kirándulással,
almaszürettel kezdték a középsős és nagycsoportos gyerekek. Ismét
vendégül látta óvodásainkat Csornától nem messze levő almásába
Nagy Imre. A gyerekek örömmel szedték a friss piros almát a fáról.
Megmutatták nekik, hogyan szabad leszedni, hogy a fában kárt ne
okozzanak. A gyerekek igyekeztek betartani a szabályokat, pilla
natok alatt megteltek a kosarak, ládák. Amit szedtünk elhozhattuk,
ajándékba kaptuk. A gyerekek munkájuk gyümölcséből haza is
vihettek néhány szemet, hogy családtagjaikat megkínálhassák.
Élmény volt a gyerekeknek ez a kis kirándulás, közös buszozás.
Azóta is emlegetik, mikor megyünk újra. Szerencséjük van, mert
minden középsős és nagycsoportos gyermeknek kérték a színházbérletet, így mindegyik félévben két-két alkalommal megyünk
színházba.
Mint mindenhol, nálunk is úgy kezdődik az év, hogy ki milyen
programra szeretné beíratni gyermekét. Bizony a szülőket ezek a
befizetések megterhelik. A színház bérlet ára 1.800 Ft
Torna I félévi díja 500 Ft, tánc I félévi díja szintén 500 Ft, cso
portpénz 1.500 Ft, amiből útiköltséget, születésnapi ajándékot, óvo
dai előadások díját fizetjük. A gyerekeknek kérhetik a havonként
megjelenő Tappancs és Mini-Manó újságot, foglalkoztató füzeteket.
Meglepő, hogy milyen sok megrendelő volt az idén.
Az óvoda biztosítja minden gyermek számára az ágyneműt,
törölközőt, fogmosó poharat, tisztálkodó szereket. Amit a szülőknek
kell hozni, egy 100 db-os papír zsebkendő, kicsik kivételével fogke
fe, fogkrém, torna felszerelés, pizsama.
Akik ezeket most nem tudják egyszerre fizetni, behozni, meg
engedjük, hogy szép lassacskán pótolják ezeket az eszközöket és
befizetéseket.
Az új év kezdetén mindig tele vagyunk új tervekkel, ötletek
kel. Szeretnénk ha óvodánk kényelmesebb, esztétikusabb lenne a
belsejét illetően, ha sikerül és lesz megfelelő anyagi forrás. Talán
a következő évet már megújult belsővel kezdhetjük. Addig is
nevelgetjük óvodás gyermekeinket a megszokott módon, biztosítva
számukra a legoptimálisabb feltételeket.

Szabóné Horváth Judit
óvodavezető
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