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Több alkalommal adtunk be pályázatot aszfaltos kézi-

labdapálya építésére a Belügyminisztériumhoz. Sajnos 

elképzelésünket nem támogatták. A Képviselő testület 

ezért úgy döntött, nem halogatja tovább az építést – ön-

erőből fogja megvalósítani. A 2015. évi fejlesztési tervek 

között szerepeltettük a 20x40 méteres pálya megépítését. 

A beruházás 12 millió forintba került.

Az évnyitó ünnepség után került átadásra a játszótér. 

Mintegy 200 iskolás kisgyerek nagy örömmel vette birtokba 

– jelentős lépés a kultúráltabb sportolás irányában.

Mesterházy József

NYITOTT SZÍN 

A JÁTSZÓTÉRRE

Szép gondozott játszóterünket sokan látogatják. Amint 

feljön a jó idő, kellemes találkozóhellyé válik a kisgyerekes 

anyukák számára. A fák lassan nőnek – sajnos többet kitörtek 

az elmúlt években…

A Képviselő testület úgy döntött, építtet egy nyitott színt a 

területre. Júliusban elkészült a 35 m2-es építmény. A jövőben 

asztal és pad is kerül majd oda.

Mesterházy József

SZÉPÜL A KULTÚRHÁZ 

UDVARA
A faluszépítés részeként szeretnénk még szebbé varázsolni 

a kultúrház udvarát – utcai és udvari frontját is. Első lépésben 

felszámoltuk az udvari feljáró előtt található – rossz állapotban 

lévő- aszfaltos kosárpályát. Helyén egy 100 m2-es térkövezett 

teret alakítottunk ki. Ide a jövőben virágokat/virágládákat 

helyezünk el ill. padokat.

Második lépésben – 2016-ban – térkövet kap az egykori 

kocsifelhajtó. A virágosítás, tereprendezés az egész udvart 

érinteni fogja. Ehhez a beruházáshoz kapcsolódott az egykori 

iskolai salakos pálya maradványának eltüntetése.

A salak helyére humusz került, több száz négyzetmétert 

füvesítettünk be.  Mesterházy József

ASZFALTOS KÉZILABDA PÁLYA AZ ISKOLÁBAN
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Enese Község Önkormányzatának legnagyobb saját bevé-

tele az iparűzési adóból folyik be. Ez az összeg 2014. évben 

64.659.390 forint volt. A polgármester falunapon köszönti 

a legjobb adófi zetőket egy oklevéllel és egy szerény aján-

dékkal. Egyben köszönetet mond a község vállalkozóinak a 

befi zetett összegért.

Az egyéni vállalkozók között: Dr. Ferenczi Éva, Csonkáné Balikó 

Éva, Stoiber János, Szlovacsek Imre, Takács Norbert

A társas vállalkozók között: KACO Hungary Kft.

GTO-HOLZ Kft., INICIA Zrt., Bödő Kft., L-Duplex Pivo Kft.

fizették a legnagyobb összeget.

A Hírmondóban szeretnék köszönetet mondani Enese adó-

fi zetőinek, hisz a másik két helyi adóbevételhez a község 

minden háztartása hozzájárul!

Magánszemélyek kommunális adója: 3.333.530 Ft

Gépjárműadó helyben maradó része: 6.457.496 Ft

Köszönettel és tisztelettel: 

Enese Község Képviselő testülete

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT 
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE Enese településen.

Ügyfélfogadás hely: Kultúrház épülete

Herold Zsófi a – családgondozó

Hétfő: 9 órától 11 óráig

Kedd:  14 órától 16 óráig

Szerda:  9 órától 11 óráig

Csütörtökön és pénteken nincs ügyfélfogadás!

Probléma, krízis esetén az alábbi telefonszámok hívhatók: 

06 70/333-2474, 96/280-648

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE Enese településen.

Kormos Adél – családgondozó

Hétfő:  14 órától 16 óráig

Kedd: 9 órától 11 óráig

Szerda: 9 órától 11 óráig

Csütörtökön és pénteken nincs ügyfélfogadás!

Probléma, krízis esetén az alábbi telefonszámok hívhatók: 

06 70/334-0629, 96/280648

KÖNYVTÁRI NYITVA TARTÁS:
Hétfő 16 órától 18 óráig

Kedd 15 órától 18 óráig

Szerda: 14 órától 17 óráig

Csütörtök:  10 óra 30-tól 11 óra 30-ig, 15 órától 17 óráig

Péntek 16 órától 17 óráig

A KÖRZETI MEGBÍZOTTAK 
az alábbi telefonszámokon hívhatók. 
Bolla János rendőr tzls. 06-20/801-88-11

Szalay Zsolt rendőr tzls. 06-20/801-87-30

MŰANYAG PALACK – 

A HÓNAP ELSŐ KEDDJE
A Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Nonprofi t 

Kft. minden hónap elején ingyenesen elszállítja a ház elé kitett 

műanyag palackokat. A Szolgáltató kérése: áttetsző zsákba 

tegyük a palackokat.

Időpont: minden hónap első kedd este

(szállítás: szerda reggel!) Vigyázzunk falunk tisztaságára!

Enese Község Önkormányzata

LEGJOBB 

ADÓFIZETŐINK - 2014

ENESEI GYŐZELEM A 

GÚTH KUPÁN
10. alkalommal rendeztük meg a Gúth János Emléktornát. 

Három-három alkalommal vihette haza a Kupát a Kóny, a 

Győrsövényház és az Enese csapata. 

A döntőbe az Enese és a Győrsövényház jutott. Nagy küzde-

lem jellemezte a szomszédvárak csatáját. A hazai együttes 

megérdemelten tartott itthon a Kupát. Egy gól mellett több 

óriási ziccert is elhibázott.

Eredmények:

Kóny – Győrsövényház   1:3,   Enese – Bezi 12:0

III. helyért: Kóny – Bezi 14:1

Döntő: Enese – Győrsövényház   1:0

A torna legjobb játékosa: Csillag Norbert (Enese)

Legjobb kapus: Osvald Norbert (Győrsövényház)

Gólkirály: Csonka Csaba (Kóny) – 8 gólt lőtt

A legjobb hazai játékosnak járó Báthori Gábor díjat 

Zajovics László érdemelte ki.
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A BOROSTYÁN KÓRUS 

SZEREPLÉSEI
A közelmúltban kétszer is fellépett a Borostyán Kórus 

határainkon kívül. Augusztus utolsó szombatján Bécsben 

a püspöki palota udvarán énekeltek az enesei asszonyok 

(A Szent István napi rendezvényen tavaly mutatkoztak be 

először). A rákövetkező vasárnap a bősi meghívásnak tettek 

eleget. Testvérközségünk a falunapi műsor keretében biz-

tosított fellépési lehetőséget. (A bősi falunapon részt vett 

Csíkszentmihály küldöttsége is)

A KORN-HÁZ TÉGLÁI
Augusztusban elbontásra került a Korn-ház. Azt biztosan 

tudjuk: az 1856. évi kataszteri térképen volt már épület a 

telken. A most elbontott építmény teljes egészében téglából 

épült, mindegy bizonnyal az 1800-as évek végén, az 1900-as 

évek elején. A magtár irányában a Korn család nappalit épít-

tetett az 1930-as években. Nagyon sok monogramos tégla 

került elő, meglepő, hogy ennyi féle-fajta téglából húzták fel 

az épületet. A következő monogramos téglák kerültek elő: 

AA, K-I, K-II, HE, PPI, B, RTK, CV-1865, DL,, KF, KI és a legrégibb 

1787-es felirattal.

MAGYAR PANTEON – 

A KORN HÁZ HELYÉN
A Képviselő testület a 2014-2019. évekre vonatkozó prog-

ramjában megfogalmazta azt az elképzelést: a lebontott épü-

let helyén park létesüljön –padokkal, virágokkal. A teret egy 

fal zárná le a magtár irányába, ide kerülnének át a zászlórudak. 

A kis tér közepére egy oszlop kerülne a magyar történelem 

szabadságharcainak évszámaival. A falra történelmünk ismert 

személyiségeinek –tudósok, sportolók, feltalálók, Nobel dí-

jasok stb. –nevét írnánk fel.

A részletekről a Testület a későbbiekben dönt. 

Mesterházy József

Mesterházy József polgármester és Csapó-Molnár Violetta jegyző köszöntötte az 50. házassági évfordulójukat ünneplő 
Élő Laci bácsit és feleségét Marika nénit
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VENANCE PAYOT (1826-1902) francia 

természettudós:

„Magyarország csodálatra méltó föld-

rajzi egység, amelynek egyes részei össz-

hangzatosan egymásra vannak utalva, 

és nem szakíthatók el az egész sérelme 

nélkül.”

GABRIELE DANNUNZIO (1863-1938) 

olasz költő 1926-ban:

„Mindaddig, amíg Magyarországnak 

nem szolgáltatnak igazságot, a Duna-

medence kérdéseit nem lehet véglegesen 

rendezni. A háború igazi megcsonkítottja 

Magyarország.”

ARCHIBALD CARY COOLIDGE PRO-

FESSZOR (1866-1928), aki politikailag és 

történelmileg jól ismerte Közép-Euró-

pát, 1919, január 19-én Woodrow Wilson 

amerikai elnöknek, jelentve javasolta –a 

Trianoni békeparanccsal kapcsolatban 

– Magyarország gazdasági egységének 

megtartását, ellenezve Erdély elszakí-

tását:

„Egy ezer éves egységes országra erő-

szakolni, elfogadtatni ilyen elrendezést, 

mint véglegest, a jövőt gyűlöletre, harcra 

és viszályra kárhoztatná, valószínűsítené 

egy katonai jellegű konfrontáció létrejöt-

tét belátható időn belül.” (Javaslatát a 

konferencia nem fogadta el.)

GUGLIELMO FERRERO (1871-1942) 

olasz történetíró:

„Magyarország ezeréves állam, törté-

nelmi és földrajzi egység, évszázadok által 

összeforrasztva, és belső vonzóerők által 

összetartva, amit sem fegyver, sem toll 

máról holnapra föl nem bonthat.”

JAMES LOUIS GARVIN (1868-1947) 

angol újságíró a trianoni békeparanccsal 

kapcsolatban írta 1925-ben:

„Valamennyi legyőzött nép közül a te-

hetséges, felsőbbséges magyar népnek 

jutott a leggonoszabb sors.”

LÉGY BÜSZKE MAGYARSÁGODRA!
VÉLEMÉNYEK RÓLUNK, MAGYAROKRÓL

LORD SYDENHAM, az angol felső-

ház tagja 1927-ben kiadott könyvében 

írja:

„A legélénkebb részvéttel nézem ezt a 

dicsőséges múltú büszke népet, amely 

most a kisantant jól felfegyverzett népe-

inek gyűrűjébe van bezárva.”

LORD ROTHERMERE (1868-1940) 

1927. június 27-én A Daily Mailben 

írja:

„Az új európai határok igazságtalansá-

ga állandó veszedelme Európa békéjének, 

és azok a kezek, amelyek a mai politikai 

helyzetet létrehozták, a jövő háború mag-

vait hintették el.”

JEAN COCTEAU (1882-1963) francia 

költő, festő, akrobata, zenekritikus, szí-

nész írta „Hommage dés poctes francais 

aux poctes hongrois” című könyvében 

(1957):

„Drága Magyarok ti csillagok az égites-

tek között – s mindannyian költők a tett 

tragikus lírája által.”

ALBERT CAMUS 1913-1960) francia 

Nobel-díjas író 1957. október 23-án tar-

tott beszédéből részlet:

„A magyarok vére. Nem tartozom azok 

közé, akik azt kívánják, hogy a magyar 

nép újra fegyvert fogjon, bevesse magát 

egy eltiprásra ítélt felkelésbe, -a nyugati 

világ szemeláttára, amely nem takaré-

koskodnék sem tapssal sem keresztényi 

könnyel, hanem hazamenne, felvenné 

házi papucsát, mint a futball szurkolók a 

vasárnapi kupamérkőzés után.

Túl sok a halott már a stadionban, s az 

ember csak saját vérével gavalléroskodhat. 

A magyar vér oly nagy éréke Európának és 

a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden 

cseppjét.

A szabadság mai évfordulóján szívem-

ből kívánom, hogy a magyar nép néma 

ellenállása megmaradjon, erősödjön 

és a mindenünnen támadó kiáltásnak 

visszhangjával elérje a nemzetközi 

közvélemény egyhangú bojkottját az 

elnyomókkal szemben.

És ha ez a közvélemény nagyon is erőt-

len és önző ahhoz, hogy igazságot szol-

gáltasson egy vértanú népnek, ha a mi 

hangunk túlságosan gyenge, kívánom, 

hogy a magyar ellenállás megmaradjon 

addig a pillanatig, amíg keleten az ellen-

forradalmi állam mindenütt összeomlik 

ellentmondásainak és hazugságainak 

súlya alatt.

A legázolt, bilincsbe vert Magyaror-

szág többet tett a szabadságért és igaz-

ságért, mint bármelyik nép a világon az 

elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy 

ezt a történelmi leckét megértse a fü-

lét betömő, szemét eltakaró nyugati 

társadalom, sok magyar vérnek kellett 

elhullnia –s ez a vérfolyam most már 

alvad az emlékezetben.

A magáramaradt Európában, csak 

úgy maradhatunk hívek Magyarország-

hoz, ha soha és sehol el nem áruljuk 

amiért a magyar harcosok életüket 

adták, és soha, sehol, – még közvetve 

sem – igazoljuk a gyilkosokat.

Nehéz minékünk méltónak lenni eny-

nyi áldozatra. De meg kell kísérlenünk, 

feledve vitáinkat, revideálva tévedésein-

ket, megsokszorozva erőfeszítéseinket, 

szolidaritásunkat egy végre egyesülő 

Európában.

A magyar munkások és értelmiségiek, 

akik mellett annyi tehetetlen bánattal 

állunk ma, tudják mindezt, s ők azok, 

akik mindennek mélyebb értelmét 

velünk megértették. Ezért, ha szeren-

csétlenségükben osztoztunk, -miénk 

a reményük is. Nyomorúságuk, lánca-

ik és száműzöttségük ellenére királyi 

örökséget hagytak ránk, melyet ki kell 

érdemelnünk: a szabadságot, amelyet 

ők nem nyertek el, de egyetlen nap alatt 

visszaadták nekünk!
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• Gyermekjóléti szolgáltatás

• Gyermekek napközbeni ellátása: 

Bóbita csoport Enese

• Családsegítés

• Étkeztetés

• Házi segítségnyújtás

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATUNK 

15 településen látja el a feladatát. Ve-

szélyeztetett gyermekekkel és család-

jaikkal foglalkozunk. Célunk: megfelelő 

tanácsadással, gondozással a veszélyez-

tetettség megszüntetése, ebben a folya-

matban az érintett család együttműkö-

dése is elengedhetetlen. A családsegítő 

szolgálattal együtt számos szabadidős 

programot szervezünk: pl. nyári napközis 

tábort Enesén.

CSALÁDI NAPKÖZI

Az enesei Családi Napközi - a Bóbita 

Csoport - jelenleg is teljes kihasznált-

sággal működik, tehát bátran állíthat-

juk, hogy Enesén nagy igény van erre a 

szolgáltatásra. Mit nyújtunk az 1-3 éves 

korú gyermekeknek? Szeretetteljes, 

elfogadó környezetben gyermekfel-

ügyeletet, gondozást, nevelést, étkez-

tetést és foglalkoztatást. Szakképzett 

kisgyermeknevelők, Szabó Gáborné és 

Elekné Ravazdi Krisztina foglalkoznak 

a kicsikkel életkoruknak megfelelően. 

Célunk, a gyermekek egyéni fejlett-

ségét szem előtt tartva, a családdal 

együttműködve, megértő és követ-

kezetes nevelőmunkával támogatni 

a gyermekek testi, szellemi, érzelmi 

fejlődését, életük ezen meghatározó 

szakaszában. Ízléses környezetet, csa-

ládias, meghitt légkört alakítottunk 

ki, hogy a ránk bízott gyermekek szí-

vesen jöjjenek napközinkbe, szüleik 

őket biztonságban tudva láthassák 

el teendőinket.

Enesén a családi napközi idén ünnep-

li az ötéves jubileumát, 2010. október 

25-én nyitotta meg kapuit az óvoda épü-

letében az apróságok előtt, akik ma már 

az iskolapadban ülnek. 

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOL-

GÁLTATÁSI KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAI ENESÉN
A kapcsolat az óvodával nagyon jó, ez 

megkönnyíti a gyermekek helyzetét az 

ovikezdésnél.

Havonta két alkalommal baba-ma-

ma klubot működtetünk, ahol kötetlen 

beszélgetés folyik az anyukák között, a 

gyermeknevelés nehézségeiről és szép-

ségeiről. Tanácsokkal látják el egymást, 

amíg a gyerekek egymással ismerkednek 

és játszanak.

Ezúton is szeretnénk megköszönni 

azt a sok felajánlást, amit a falu lakosa-

itól kaptunk az évek során: játékokat, 

könyveket és  szobadekorációt az enesei 

foltvarróktól. A gyerekek nagy szeretet-

tel használják őket.

CSALÁDSEGÍTÉS 

A Családsegítő Szolgálat segítséget 

nyújt az önként hozzá fordulóknak 

különböző ügyek intézésében, csa-

ládtagokkal, szűkebb, tágabb környe-

zettel való konfl iktus megoldásában, 

életvezetési problémákkal kapcsola-

tosan. Legjellemzőbb, hogy ügyinté-

zéshez kérik a családsegítő szolgálat 

segítségét az eneseiek. Rendszeresen 

ruhaosztást tartunk.  Tevékenységeink 

részét képezi a szabadidős programok 

szervezése és lebonyolítása, a telepü-

lés életében való aktív részvétel.

Nyári napközis tábort szerveztünk 

Enesén az iskolában 2015. június 29-től 

július 3-ig.

A tábor költségeit részben az önkor-

mányzat fedezte. A szülőktől csekély 

hozzájárulást kértünk, illetve a gyerme-

kek étkezéséért kellett fi zetni. 28 alsós 

gyermek vett részt a változatos progra-

mokon, melyeket az időjárásnak meg-

felelően alakítottunk ki. A felügyeletet 

és foglalkoztatást a Központ családgon-

dozói biztosították lelkes középiskolás 

önkéntesek segítették a munkánkat. Né-

hány a megvalósult programok közül: 

táncház, gyékényezés, kerékpártúra a 

kónyi Tőzeg-tavakhoz, kirándulás a győri 

Ugri-parkba, bütyköldék… mindenki 

megtalálhatta az érdeklődésének meg-

felelő elfoglaltságot.

Az együttlét, a közös nevetések, játé-

kok  is örömet okoznak. Célunk az volt, 

hogy a gyerekek ne csak eltöltsék az időt 

valahol, hanem maradandó élmények-

hez is jussanak.

ÉTKEZTETÉS 

Napi egyszeri meleg étkezésről gon-

doskodunk 13 településen jelenleg 

269 fő számára, akik a meleg ebédet 

önmaguk, illetve eltartottjaik részére 

tartósan vagy átmeneti jelleggel nem 

tudják biztosítani. 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

14 településen 117 fő gondozott szá-

mára lakókörnyezetükben 16 gondo-

zónő és egy vezető gondozónő nyújt 

segítséget az önálló életvitel fenntartá-

sában. Házi segítségnyújtás keretében 

kell gondoskodni azokról a személyekről, 

akik otthonukban önmaguk ellátására 

nem képesek vagy róluk nem tudnak 

gondoskodni. A házi segítségnyújtás 

lehetőséget biztosít, hogy a rászorulók 

otthoni ápolása és gondozása oly mó-

don valósuljon meg, hogy a hozzátarto-

zóknak ne kelljen feladniuk munkájukat, 

hogy idős szüleiket, hozzátartozóikat 

ellássák. Enesén szakképzett gondozó-

nőnk, Káldy Vilmosné segíti az időseket 

saját otthonukban az önálló életvitellel 

kapcsolatos teendőkben ill. a gondozási 

feladatok ellátásában.

Allerné Kiss Edina

intézményvezető
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Községünket térké-

pen mai tudásunk sze-

rint – az 1780-as évek-

ben ábrázolták először. 

A második 1856. évi 

katonai térképen már 

jól kivehetők az egyes 

épületek. A Kesserű 

(akkor még Purgly) kú-

riánál világosan lehet 

látni: téglalap alaprajzú 

épület, hiányhik az utcai 

fronton a lépcsőfeljáró 

hozzáépítés.

Még nem épült 

meg a mai kultúrház 

(Enessey-Tschurl kúria) 

és a polgármesteri hiva-

tal (Enessey-Barcza kú-

ria) sem. Helyükön más 

épületek álltak. A Korn 

ház – Petőfi  utcával pár-

huzamos tömbje – látha-

tó a térképen.

AZ 1856. ÉVI KATONAI TÉRKÉP

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ AZ ENESE SC 

2014. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL
Az Enese SC működését 2014. évben is Enese Község Önkor-

mányzata biztosította. Az elmúlt évek TAO-s pályázatainak 

köszönhetően jelentős mértékben nőtt mind a bevételi mind 

a kiadási főösszeg.

FŐBB BEVÉTELEK

2013. évi pénzmaradvány (TAO-s pénzösszeg) 590.292 Ft

 Önkormányzati támogatá 1.980.000 Ft

TAO-s támogatás és kiegészítő 1.585.500 Ft

MLSZ-től 317.500 Ft

Adó 1 % 75.984 Ft

Egyéb bevételek  (jegy, tagdíjak stb.) 328.316 Ft

             4.877.592 Ft

FŐBB KIADÁSOK

Közüzemi díjak 696.639 Ft

Útiköltség, személyszállítás 685.495 Ft

Sportfelszerelések 481.098 Ft

Edző 450.000 Ft

Kapuk, hálók, labdák /TAO!/ 574.594 Ft

Sportorvosi vizsgálat 70.000 Ft

Egyéb kiadás (nevezés, mosószer, pályabérlet stb.) 748.618 Ft

            3.706.444 Ft

2014. évi pénzmaradvány: 1.171.148 Ft
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RÉGI SÍROK A TEMETŐBEN

A Hírmondóban szeretnénk bemutatni és megörökíteni az enesei temető régi sírjait. Mint 
már korábban írtunk róla: valaha 3 kripta állt a sírkertben. A Dóczy családé eltűnt. Az egyik 

Enessey sírboltba a XVIII. század óta, a másikba az 1870-es évek óta temetkeztek – ezek ma 
is láthatóak. A temető legrégebbi emlékei! Ettől korábbi – maradandó, márványból-gránitból 
készített – síremlék nem maradt fenn…

Bancsó Lajos festő és szobrászművész alkotása testvér-
ének – Bancsó Sándornak – a sírköve az 1930-as évek 
elejéről.

Hartyániné sírja. Jelentős földbirtokot hagyott a község-
re. Szép, míves síremlékét az 1930-as években emelhet-
ték.

Havas Tischler Ferenc evangélikus tanító síremléke és 
rokonaié. Az I. világháborúban hunyt el az orosz fron-
ton, hamvait hazahozták. A hátra maradtak állították az 
1920-as évek elején vagy az 1910-es évek végén.

A köztudatban a néptanítók sírjaként maradt fenn. 
Horváth Zsuzsanna, Horváth Mária és Horváth János 
hamvait rejti. Az 1920-as évek végén, a 30-as évek elején 
állították.



Enesei HÍRMONDÓ  2015. október

8. oldal

Az idei tanévet kezdőrú-

gással indítottuk, hiszen 

elkészült a várva várt sport-

pálya az önkormányzat tá-

mogatásával és az évnyitón 

átadásra is került.  Nagy 

örömmel használják a tanu-

lók, mint ahogy az új kiülő-

ket is a fűszerkert mellett.  A 

Szülői Munkaközösség két 

hintával ajándékozta meg 

a gyerekeket, bővítve ezzel 

a kedvenc pihenő helyeket. 

A felsős udvaron bővítettük 

a szilárd burkolatú terüle-

teket, így sáros időben is le 

lehet menni a sportpályá-

hoz.

A nyári szünet elején az 

alsó tagozatos tanulók szá-

mára úszás tábor volt 46 

fővel. Az úszás mellett min-

den nap különböző progra-

mokon vehettek részt. Au-

gusztusban a felsős tanulók 

Zánkán táboroztak 30 fővel 

az Erzsébet tábor pályázati 

program támogatásával.

Szeptember 12-én az 

AUDI öntés napon elnyer-

te végleges kialakítását az 

új gyakorlókert. A pénzügyi 

támogatásból megvalósult 

a kerítés, vízvezeték. Az ön-

kéntesek egész napos szor-

galmas munkája lehetővé 

tette, hogy a tavasszal már 

az új helyen kertészkedhe-

tünk.

Ebben a tanévben 210 

tanuló tanul intézmé-

nyünkben, 9 osztályban és 

3 napközis, 3 tanulószobás 

csoportban. Évnyitó ünne-

pélyünkön 30 első osztályos 

ISKOLAI HÍREK – 2015

tanulót köszönthettünk, 

akik, azóta már gyakorlot-

tan mozognak az új intéz-

ményben.

Szeptemberben is folyta-

tódott az előző tanévben 

megnyert mozgás-progra-

mok és egészségfejlesztési 

programok megvalósítása. 

A pályázat során különböző 

sportágakkal ismerkedhet-

tek meg a tanulók.

Az alsó tagozatos tanulók 

hangversenybérletét támo-

gatja a Tschurl Károly, így 

három alkalommal ismer-

kedhetnek a komolyzene 

rejtelmeivel.

Megkaptuk az adó 1%-áról 

az értesítést, így örömmel 

köszönjük meg, hogy ilyen 

sokan támogatták alapítvá-

nyunkat, befizetett összeg 

680.000 Ft.

  Bartos Ilona 

 igazgató

A SPORTPÁLYA ÉVE

A 2015-2016. TANÉV RENDJE 

Az első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd). 

Az utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda). 

A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap.

A szorgalmi idő első féléve 2016. január 22-ig tart. 

Az iskolák 2015. január 29-ig értesítik a tanulókat, kiskorú 

tanulók esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi 

eredményekről. 

TANÍTÁSI SZÜNETEK 

• őszi szünet: 

2015. október 26–október 30. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. 

(csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 

2. (hétfő). 

• téli szünet: 

2015. december 21–2015. december 31. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. december 18. 

(péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2016. január 4. 

(hétfő). 

• tavaszi szünet: 

2016. március 24–2016. március 29.  

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2016. március 23.  (szerda), 

a szünet utáni első tanítási nap 2016. március 30. (szerda).
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ÓVODAI HÍREK – 2015
Szeptember 1-én a több éves ha-

gyományainkhoz híven búcsúztattuk 

az óvodában a 25 iskolába induló volt 

nagycsoportosainkat. Megható pilla-

natok voltak gyermeknek, hozzátarto-

zónak és nekünk az óvoda dolgozói-

nak. Ezeket a gyerekeket több éven 

át neveltük, tanítottuk szépre  jóra, 

törekedtünk, hogy jól érezzék magu-

kat, és az iskolába lépéshez szükséges 

képességeket elsajátítsák. A szemünk 

láttára cseperedtek fel és most helyü-

ket átadták a leendő kiscsoportosok-

nak, akik várhatóan december végére 

26-an lesznek, illetve a következő év 

során még  7 előjegyzett várható ebbe 

a csoportba. A középsősök 23-an, a 

nagycsoportosok 25-ös létszámmal 

vannak. Egy óvodásunk a nyáron el-

költözött, egy visszajött, illetve három 

új kisgyereket írattak be, akik új beköl-

tözők a faluba.

Személyi változás az óvodában nem 

volt, maradtak az óvó nénik és dadus 

nénik, ugyanazzal a beosztással dol-

goznak.

Szeptembertől minden szülő nyi-

latkozatot töltött ki, melyen igazolta, 

hogy jogosult-e az ingyenes óvodai 

étkeztetésre . Jelenleg  66 óvodás jár 

és ebből  9-en fi zetnek térítési díjat.

Az éves munkatervünk elkészült, 

sok programot, eseményt terveztünk 

egész évre. A szeptember hónap a Mi-

hály napi készülődés jegyében zajlik. 

Készítik a csoportok a vásárra szánt 

portékákat, a nagyok műsorral készül-

nek. Erre az alkalomra készítettjük el 

asztalosunkkal  „Lajos bácsival „ mind-

egyik csoportnak a vásári sátrat, amit a 

gyerekek a vásár előtti héten feldíszí-

tenek. Erre az alkalomra visszavárjuk 

volt nagycsoportosainkat, a jelenlegi 

elsősösöket, akiket megajándékozunk 

és vendégül látunk. Idén hívjuk a fe-

hértói tagóvodánk óvodásait is.

A múlt évben elmaradt, de az idei év-

ben sikerült elmennünk almaszüretre. 

Rábacsécsényben voltunk Lacsik Balázs 

almaültetvényében. A középső és nagy-

csoport óvodásai mentek és kiskosaruk 

hamar megtelt a fi nom, ropogós piros 

almával, amit magunkkal hozhattuk, 

ajándékba kaptuk. Néhány szem almát 

kapott mindenki, amit hazavihetett, il-

letve a kiscsoportosokat is megajándé-

koztuk. A maradék almából kompótot 

és almás lepényt készítünk, illetve a 

vásáron árusítjuk. A Mihály napi vásár 

lényege a néphagyomány feleleveníté-

se, eljátszása. Játékpénzen vásárolnak 

és amit megvettek, hazavihetik.

Beadtuk pályázatunkat a Zöld óvo-

da cím elnyerésére. Szűcs Györgyné 

és Horváthné Merkó Barbara lettek 

megbízva a pályázat összeállításával. 

Novemberre kapunk értesítést, hogy 

pályázatunk megfelel-e a cím elnye-

réséhez. Már néhány éve készültünk 

erre a lépésre és úgy gondoltuk, hogy 

most érkezett el a mi időnk, hogy ezt 

megtegyük. A mai világban nagyon 

fontos a környezettudatos magatartás 

kialakítása a gyerekekben. Az óvodás 

kor a legalkalmasabb arra, hogy lerak-

juk ezeket az alapokat. Természete-

sen mindezt játékosan, cselekvésekbe 

ágyazva. Ha nem nyerünk, ezek a te-

vékenységek akkor is megvalósulnak. 

Ezek a nevelési elvek, hisz óvodai prog-

ramunkban szerepelnek

A szülőknek továbbra is lesz lehető-

sége gyermeküket az óvodai időn túl 

külön foglalkozásra beíratni. Dzsessz 

balettet  eddig 22 óvodásnak kérték, 

október 1-én csütörtökön lesz az első 

óra az óvodai tornaszobában. A kara-

te az iskolában tartjuk, a hittan okta-

tás megbeszélése folyamatban van. 

Nyelvoktatás nem lesz, eddig igényt 

a szülők nem jeleztek.

Tschurl Károly továbbra is támogatja 

óvodánk ének-zenei programjait. Két 

alkalommal lesz vendégünk a Sop-

ron trió, szeretnénk bérletet venni 

Győrbe a Richter terembe, közösen 

a Rábapatonai óvodával. A négy elő-

adást megfeleznénk, 2-2 alkalommal 

tudna mindegyik óvoda menni. „Így 

tedd rá” néphagyományőrzés, néptánc 
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oktatás, népi játékok továbbképzését 

szeretnénk még ebből a pénzből meg-

valósítani. Május 4-én kedden lesz a 

szépen szól a kispacsirta énekfesztivál, 

amit szintén Karcsi bácsi szponzorál.

Az őszi szünet előtt tartjuk az 

egészséghetet, meghívott előadónk 

Benczéné Tímár Irén szakpszicho-

lógus, aki az előre feltett kérdések 

alapján fogja előadását megtarta-

ni. Sajnos egyre több a magatartási 

problémával küzdő gyerek. Szenved 

a szülő tehetetlenségében, szenved a 

FELHÍVÁS!
Ismét lesz elektromos hulladékgyűjtés az óvodában

Régi, már nem használt, rossz elektromos és elektronikai eszközöket az óvoda 

közreműködésével begyűjtjük. (mosógép, mosogatógép, hűtőgép, elektromos 

barkács gépek, hajszárító, vasaló, konyhai gépek, porszívó, bojler, televízió, 

monitor, hősugárzó, fénymásoló, varrógép és minden olyan készülék ami 

elektromos árammal működik.)

A készülékeket hozhatják az óvodába 2015 október 16-tól (reggel 7-től 

délután 17 óráig), október 21-ig (ezen a napon 11 óráig, ekkor lesz az el-

szállítás). Aki nem tudja elhozni az óvodához, kérem a 363-101-es telefon-

számon jelezze, és egyeztetünk az elszállításról. Aki el tudja hozni, de nem 

ebben az időpontban kérem azt is jelezzék, gondolok itt a hétvégére!

Közreműködésüket, segítségüket köszönöm!

Szabóné Horváth Judit, óvodavezető

gyerek, mert problémája megoldatlan 

marad.Főleg akkor, ha az okok nin-

csenek kiderítve, és szenvedő fél az 

óvodapedagógus, aki napi 10 órán 

keresztül igyekszik ezeket a gyereke-

ket a helyes mederben terelni. Ki mit 

tehet, mit tegyen. Sok tanácsot, ötletet 

kaphatunk. Csak el kell jönni. Nem 

csak az óvodás szülőknek szervezzük, 

bárkit szívesen látunk a programon. A 

múlt évben nagyon jól sikerült Huszár 

Margit dietetikus előadása, szeretnénk 

még őt is meghívni egy másik idő-

pontban. Erre a hétre esik a fogászati 

szűrővizsgálat, szeretnénk elmenni 

az orvosi rendelőbe és a védőnőhöz. 

Gyula bácsi zöldségboltját sem sze-

retnénk kihagyni, ismerkedni a sok 

fi nom zöldséggel és gyümölccsel. A 

zöldségfesztivál most megelőzi az 

egészséghetet, hogy az őszi szünet 

előtt legyen egy hét, amikor gyönyör-

ködhetnek a közös munkákban.

A Győrújbaráti Óvodák Egyesületé-

hez tartozunk, idén ismét ránk hárul 

a rajzkiállítás megszervezése.Novem-

ber 27-én pénteken várjuk vendége-

inket a kultúrházban. F. Csapó Irén 

lesz a zsűri elnöke, ő segít nekünk 

értékelni a gyermekmunkákat.

A féltető elkészítését még nem va-

lósítottuk meg, idén mindenképpen 

megvásároljuk az anyagot és megfe-

lelő árajánlatot tevővel elvégeztetjük 

a munkát.

Az idei évben későn jutott hozzám 

a hír, hogy Audi-s szülő pályázatával 

segítheti gyermeke intézményét. Az 

óvónőkkel megbeszéltük, a kiscsopor-

tos korúaknak kellene kialakítani egy 

külön részt az udvaron, ahol csak ők 

játszanak. Ezt szeretnénk megvalósí-

tani, ide kellenek új játékok, illetve a 

meglévőkből átrakni. Kérni fogom az 

ott dolgozók szülőket, hogy ezt segít-

sék  megvalósítani.

A végére tartogatom a köszönetün-

ket, nagyon sokan hozzák az óvodához 

a sörös dobozokat, továbbra is gyűjt-

jük. Augusztus végén Nikovics Tibor 

ismét elszállította Csornára, 30.300 

Ft-ot kaptunk. Reméljük ez az összeg 

gyarapodni fog, és a gyerekek kirán-

dulását ismét fi zetni tudjuk ezekből 

a pénzekből.

Az idén nagyon szép összeget utal-

tak az adó 1%-ából, 457.633 Ft-ot 

kapott óvodánk. Köszönet minden-

kinek, akik ránk gondoltak. Nagyon 

sok helye lenne ennek a pénznek, de 

megfontoltan a legszükségesebbre 

fogjuk költeni.

Szabóné Horváth Judit

óvodavezető
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Katolikus templom – vasútállomás és a malom (Ma Petőfi  út 32.)

A csendőrlaktanya 
udvara

RÉGI KÉPESLAPOK



IFJÚSÁGI KLUB ÉS IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA 

LÁTVÁNYTERVE

1993 decembere - Böcskei György polgármester 
a Hírmondó első számát mutatja

Sándor Ernő és kisfi a a Hírmondót olvassa

A pillanat szép varázsa!

A léleknek húrjai ha szép dallamot játszanak,

 Az élet szürke percei ott fénylőbbnek látszanak.

 Hisz a szeretet szép érzése az minden szívben ott él.

 Lelkünknek az olyan, mint szomjunkra ez koktél.

Már az élet Őnélküle olyan, mint a várrom.

 A gyengéd fi nom szeretetét várom, úgy várom.

 De ha angyal képében hozzám végre eljő,

 Eloszlik a fejem fölül minden sötét felhő.

Mi is lehetne szebb mint egy valós álom?

 Ha őt újra-újra a karjaimba zárom.

 Mikor két szerető lélek összeölelkezik,

 S e pillanat szép varázsába belefeledkezik.

   Mezőfi  László

   Enesei nívódíjas költő

KÖNYVEK A HONLAPON IS

Az elmúlt években Eneséről több kiadvány jelent meg. 

A honlapon is elérhetők az „Eneséről”címszó alatt – Enesei 

könyvek.

• Az Enese SC története 1937–2012

• Enesei alkotók 2014

• Kisdedóvótól a Tündérkastély óvodáig 1958 – 2008

• Megőrzött pillanatok

ENESEI FOLTVARRÓK 

A NYUGDÍJAS ALKOTÓK 

VI. KIÁLLÍTÁSÁN
Október 12-én hétfőn 15 órakor nyitják meg a nyugdíjas 

alkotók kiállítását Győrben a József Attila Művelődési Házban 

(Móra park 1.) . Községünket a Foltvarrók Klubja Képviseli.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A kiállítás október 

30-ig, hétköznap  9 és 15 óra között tekinthető meg.

HETVENHÁROM VÉRADÓ
Szeptember utolsó napján az aulában adtak vért az 

enesei véradók, 73 polgár nyújtotta karját.


