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A felkészülés éveként fog-

laltuk össze elképzelésein-

ket, terveinket a 2015.évre. 

Tudtuk, csak csekély számú 

hazai pályázati kiírásra áll-

hatunk rajtvonalhoz – az 

uniósak pedig előkészítés 

előtt – alatt állnak. Így első-

sorban saját erőből kellett 

fejlesztenünk. Két nagyobb 

beruházást sikerült megva-

lósítani: 

1.) Elkezdtük s év végére 

befejeztük a temető keríté-

sének első ütemét – ez közel 

14 millió Ft-ba került.

2.) Aszfaltos kézilabda pá-

lyát építettünk az általános 

iskolába, a 20x40 m méretű 

játéktér bekerülési költsége 

12 millió forint volt. Ehhez 

szorosan kapcsolódott az is-

kola – kultúrház udvarának 

rendezése. Felszámoltuk a 

rossz állapotú kosárpályát 

AZ ELTERVEZETT MENETREND SZERINT 2015-BEN
ző hónapokban tervlapra 

kerül. Az orvosi rendelő ill. 

orvos lakás fűtésének kor-

szerűsítésére 2 millió forin-

tot fordítottunk.  A katolikus 

templombelső restauráció-

jához az Önkormányzat is 

hozzájárult – a döntés ér-

telmében 1,5 millió forintot 

adtunk e célra. A játszótérre 

augusztusban készült el a 

nyitott szín, mely kedvelt 

találkozási pont(költség: 1 

m Ft) A Radnóti utca elején 

a vízelvezetésen javítot-

tunk (költség: 0.85 m Ft) 

Az önkormányzati terüle-

tek fűnyírására kistraktort 

vásároltunk 0.5 m forintért. 

Megjelentettük az „Enesei 

alkotók 2014” című színes 

kiadványt (0,4 mFt) A köz-

ség virágosítására 1,5 millió 

forintot költöttünk. A 2015. 

évi terv a Nyárfa előtti rész 

szépítése volt, természe-

tesen gondoztuk az eddig 

virágosított területeinket 

is. Minden negyedik ház 

előtt láthattunk virágokat 

– köszönet érte a falu pol-

gárainak. Programok soka-

ságából válogathattak az 

érdeklődők. Iskolánk, óvo-

dánk, civil szervezeteink és 

az önkormányzat rengeteg 

lehetőséget kínált. Újdon-

ság volt a „Daloló Kórusok 

Enesén” – három kórus rész-

vételével kellemes délutá-

ni kikapcsolódás március 

végén. Enese 2015-ben is 

muzsikált, nagy sikert ara-

tott Falunapunk, a Majális-

Virágmajális, a Hagyomá-

nyok Napja a Balkan Fanatik 

koncertjével.

Enese Község Képviselő 

Testülete

– helyén egy térköves részt 

alakítottunk ki. Az egykori 

salakos pályát szintén fel-

számoltuk, helyét befüvesí-

tettük. Sokkal rendezettebb, 

kellemesebb képet mutat az 

udvar. A korábban megvá-

sárolt Pőcze-házat lebon-

tottuk (költség: 1,1 m Ft) és 

a telekre megterveztettük 

az Idősek Napközi Otthonát 

és Ifj úsági Klubot. Ennek a 

látványtervét a Hírmondó 

legutóbbi számában lát-

hatták. A mintegy 80 millió 

forintba kerülő építményt 

mindenképpen pályázati 

pénzből valósítanánk meg. 

A Korn-ház lebontása 1,7 

millió forintba került. Helyé-

re a Magyar Pantheon ke-

rül, a tervek megvalósításra 

várnak. Körvonalazódott a 

Babaház és Helytörténeti 

Gyűjtemény is – a követke-

•  Temető kerítés építésének 2. szakasza, befejezése

•  A sportöltöző korszerűsítése (nyílászáró csere, 

fűtés korszerűsítés, szigetelés, járólapozás, festés)

•  A polgármesteri hivatal fűtés korszerűsítése

•  Kultúrház kocsifelhajtó – térkövezés

•  Kultúrház udvari és utcai frontján virágosítás

A KÉPVISELŐ TESTÜLET 2016. ÉVI TERVEI
•  Pályázati kiírás függvényében az alábbi elképzelések 

megvalósítása

1. Magyar Pantheon

2. Babaház és Helytörténeti Gyűjtemény-tájház építése

3. Idősek Napközi Otthona és Ifj úsági Klub

•  Virágosítás a községben – az elmúlt évek gyakorlata alapján

KEDVES ENESEIEK!KEDVES ENESEIEK!
Sikerekben gazdag, boldog új eszendőt kíván Sikerekben gazdag, boldog új eszendőt kíván 

a község minden lakosának 2016-bana község minden lakosának 2016-ban!!
Enese Község Képviselő testületeEnese Község Képviselő testülete
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2015 szeptemberében kaptak tájékoztatást civil szervezete-

ink a felajánlott adó egy százalékáról. Összesen közel másfél 

millió forint került Enesére. Köszönjük a felajánlásokat. 

Iskola alapítványa ................................................  680.000 Ft

Óvoda alapítványa ............................................... 457.633 Ft

Horgász Egyesület ................................................ 114.341 Ft

Sport Egyesület ...................................................... 106.645 Ft

Faluszépítő Egyesület ............................................95.005 Ft 

Összesen:  ................................................................1.453.624 Ft

Gecsényi Lajos: Győr megye közigazgatása és tisztikara a 

XVII. században című tanulmányában írja, Enessey Sándor 

1581-ben szolgabírói tisztséget viselt a vármegyénél.

Burján Imre: Fejezetek Rábapatona történetéből (Kiadó: 

Rábapatonáért Közhasznú Egyesület, 2009) című könyvé-

ben enesei vonatkozású adatokkal is találkozhatunk.

1620-ban Enessey János esküdtként volt tagja annak a 

vizsgáló bizottságnak, amely Sibrik Pál és a győri káptalan 

közötti vitát volt hivatva kivizsgálni. A nézetkülönbség a 

mérgesi malmok működésével volt kapcsolatos. (25. o.)

Szintén Burján Imre könyvében olvashatjuk az alábbiakat 

(53. o.): Az 1871. évi XVIII. tc. rendezte a községek és város-

ok jogállását. Ez alapos közigazgatási átalakítást jelentett a 

korban. Enese mint körjegyzőségi központ: 1871-ben három 

település – Enese, Kóny és Rábapatona – részvételével alakult 

körjegyzőség. Enese volt a központ!

1875-ben Kóny nagyközség lett. Ezt követően Rábapatona, 

Enese és Bezi alakított körjegyzőséget. Bezi lett a központ.

1876-ban Rábapatona, Ikrény és Enese alakított körjegyző-

séget, Patona központtal. 

ESEMÉNYNAPTÁR 2016
Február 18. csütörtök 18 óra Közmeghallgatás

Március 15. kedd 18 óra Emlékezés az 1848/49. évi 

 forradalomra és    

 szabadságharcra

Március 23. szerda 18 óra Tavaszköszöntő

Május 1. vasárnap Majális és Virágmajális

Május 15-16 vasárnap-hétfő Pünkösdi búcsú

Május 29. vasárnap Hősök Napja

Június 25. szombat Hagyományok Napja

Augusztus 20. szombat Falunap

Október 21. péntek 18 óra Emlékezés az 1956. évi 

 forradalomra és    

 szabadságharcra

November 5. szombat Idősek napi megemlékezés

November 26.  Teaház az aulában,

 Az adventi programok kezdete

HELYTÖRTÉNETI 

ÉRDEKESSÉGEK

KÖZSÉGÜNK A XIX. SZÁZADI 

KÖZIGAZGATÁSBAN

KÖZEL 1,5 MILLIÓ FORINT 

AZ ADÓ 1%-BÓL

Ügyfélfogadás:  Hétfő:  9-12 óra

 Kedd: 13-15 óra

 Csütörtök: 9-12 óra

Szerdán és pénteken nincs ügyfélfogadás!

Probléma, krízis esetén az alábbi telefonszám hívható: 

96/280-648, Ügyfélfogadás helye: Kultúrház épülete, Enese

Családgondozó: Ácsné Horn Kitti

A CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI 

SZOLGÁLAT ÜGYFÉLFOGADÁSI 

RENDJE

KÖZMEGHALLGATÁS ÉS 

FALUGYŰLÉS

Szeretettel várunk mindenkit 2016. február 18-án,
csütörtökön 18 órakor kezdődő közmeghallgatás 

és falugyűlésre a kultúrházba.

Napirendi pontok:
– Beszámoló az önkormányzat 2015. évi munkájáról

– Fejlesztések, tervek a 2016. évre

– A 2016. évi költségvetés koncepciója

– Egyebek

  Enese Község Képviselő testülete
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Legutóbbi beszámolóban azt írtam, 

hogy a 2015-ös év a sportpálya éve. Ez 

a néhány hónap bebizonyította, hogy 

valóban nagyon népszerű a tanulók kö-

zött. Egyelőre csak focizni és kézilabdázni 

lehet, meg persze a nagylányok körbe 

sétálják, hogy közben a napi híreket is 

megbeszéljék. Ettől függetlenül, ha gye-

rek van az udvaron, a pályán mindig fut-

kosnak. Persze az időjárás is kegyes volt, 

így még a téli aulás játékok a raktárban 

vannak. A tavasszal négy kosárpalánkkal 

és labdavédő hálóval szeretnénk még 

komfortosabbá tenni. Ehhez a támoga-

tást az alapítványból és a papírgyűjtés-

ből biztosítjuk. Ezért teszik jól, ha adójuk 

1%-ával az iskolát támogatják, illetve se-

gítik a tanulóknak a papírgyűjtést, mert 

hasznos célokra fordítjuk. Szívesesen 

megmutatjuk az érdeklődőknek azokat 

a beruházásokat, melyeket ezekből a tá-

mogatásokból valósítottunk meg.

A tanévben két pályázatnak is folytató-

dik a megvalósítása. Az egyik a komplex 

intézményi mozgás-programok és kap-

csolódó egészségfejlesztési programok 

megvalósítása. Ennek keretében táncház 

volt az aulában élő zenével és a követke-

ző eszközöket kaptuk: mobil hangosító, 

ISKOLAI HÍREK
vízadagoló, digitális fényképezőgép, ta-

nulói tabletek, tornazsákok, uzsonnás 

dobozok, fi tt- csomagok, fogápolási cso-

magok, társasjátékok, ritmushangszerek. 

Az intézményi informatikai infrastruk-

túrafejlesztése során megérkezett az öt 

interaktív tábla. A nevelők szorgalmasan 

tanulják a táblák használatát, melyek ki-

tűnő eszközei a tananyag életszerű és 

élményszerű bemutatásának.

Pedagógiával foglalkozó szakemberek 

szerint a művészeti nevelés jobbá teszi 

az embert, hogy más legyen a hozzáál-

lása a munkához. Ugyan nem vagyunk 

művészeti iskola, de mégis fontosnak 

tartjuk, hogy iskolai ünnepélyeink, meg-

emlékezéseink a hazafi as nevelés mellet 

a tanulók esztétikai érzékét is fejlesszék. 

Zenei kultúrában való elmélyülésre pe-

dig az alsó tagozatosoknak szervezett 

hangversenyeken van lehetőség, melyet 

Tschurl Károly támogatásából fedezünk. 

Novemberben a veszprémi MENDELS-

SOHN KAMARAZENEKAR lépett fel. De-

cemberben pedig adventi hangversenyt 

adott  a Téti Ifj úsági Fúvószenekar Steszli 

Tamás vezetésével. A felsősök rendhagyó 

irodalom óra keretében ismerkedtek ma-

gyar költők verseivel. Az alsósok pedig a 

Hókirálynő színházi előadásán izgulhat-

tak Gerdáért, hogy szeretetével feloldja-e 

Kayt a varázslat alól.

Közösségi rendezvényeink során fi gye-

lembe vettük  az ÖKO iskola célkitűzéseit. 

Így az alsó tagozatosok Dr. Ferenczi Éva 

fogorvossal a fogápolással kapcsolatos 

tudnivalókat ismételték át. Tej projectnap 

keretében bővítették ismereteket a tej-

termékekkel kapcsolatban. A fa project-

napon nemcsak vetélkedtek a csapatok, 

hanem a 8. osztályosok két császárfát is 

ültettek az új sportpálya mellé. 

A szülők sem maradtak ki a közössé-

gi programokból, hiszen az SZM által 

szervezett fekete-fehér bálban szórakoz-

hattak, és mellette még támogatták az 

iskolát is. Az adventi időszakot a hagyo-

mányos teaházzal kezdtük, igazi kávéházi 

hangulatban egy kis gyógytea-kínálással 

kiegészítve. A felső tagozatosok segít-

ségével a Mikulások is megérkeztek az 

alsósokhoz, hogy megjutalmazzák a jó 

gyerekeket. A karácsonyi műsorban az 

1-2.osztályosok felelevenítették a régi 

népszokásokat, hogy az ünnepély végén 

egy pohár punccsal kívánjunk egymás-

nak boldog ünnepeket.

Bartos Ilona, intézményvezető
Mesterházy József polgármester és Csapó-Molnár Violetta jegyző 
köszöntötte Élő Ferencné Teri nénit 90. születésnapja alkalmából.

TEKE HANNA
2. osztály

Ha erdőbe járok,

madár füttyöt várok.

Állatoknak lakhelye,

az erdőnek belseje.

A fák lombos ága,

madaraknak ágya.

A fa törzsét szeretem,

sokszor meg is ölelem
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POLITIKUSOK ENESÉN I.

Az elmúlt két és fél évtizedben számos politikus fordult meg községünkben – vagy hiva-
talban szolgálatot teljesítőként vagy már „civilben”. A Hírmondó következő számaiban 

felelevenítjük a közelmúlt történelmét.

ÁDER JÁNOS
Községünk országgyűlési képviselője 1998-2003 között, 
az Országgyűlés elnöke 1998-2002 időszakban, Európai 
Parlamenti képviselő, Köztársasági elnök 2012-től
Többször járt Enesén – 2000 augusztusában a Millenniu-
mi zászlót adta át a kultúrház kertjében.

KÖVÉR LÁSZLÓ
Országgyűlési képviselő, a Fidesz egyik alapítója, 
az Országgyűlés elnöke 2010-től.
Mint Fidesz-elnök volt a Népfőiskola vendége 2001. 
március 21-én. Előadásának címe: „Magyarország a III. 
évezredben”.

BOROSS PÉTER
Belügyminiszter, titokminiszter, országgyűlési képviselő, 
miniszterelnök 1993. december 12- 1994. július 15. között
Az Enesei Népfőiskola vendégeként tartott előadást 
2004. január 30-án „Helyünk Európában” címmel.

SZAKÁCS IMRE
Országgyűlési képviselő, a Megyei Közgyűlés elnöke 
2002-2014, az Ifjúsági és Sportminisztérium államtitkára 
2001. július 27-én járt községünkben: a sportöltöző  
felújítási ünnepségén.
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ENESEI ADOMÁNY A MAGYAR TUDOMÁNYOS 

AKADÉMIA ÉPÍTÉSÉRE 1860-BAN

HOGY GONDOLTÁK 1975-BEN…?

NÉPFŐISKOLA 
Magyar Történelmi Borvidékek – Mór

A Magyar Tudományos Akadémiát 

1825-ben alapították. A XIX. Század má-

sodik felében országos gyűjtést hirdet-

tek egy Akadémiai palota építésére.

1860-ban kezdték gyűjteni a forintokat 

-1865-ben már állt az Akadémia épülete. 

A neoreneszánsz palota ma is főváros-

unk egyik gyönyörű építménye.

Enesén november 12-én Takács Lász-

ló úrnál kettős mennyegzőt tartottak. 

Éltették az új párokat, éltették a hazát 

s mindanyijukban az a kedves érzés 

támadt, hogy e mennyegzőből azt a 

kedves emléket vigyék el magukkal, 

hogy jól mulattak, jót is ettek. A magyar 

Akadémia házára a jelenvoltak 39 ft-ot 

adakoztak. 

Az adakozók nevei:
Enessey Kálmán 10 ft, Enessey Sándor 

5 ft, Eőry István 3 ft, Horváth Károly taní-

tó 20 kr, Kovács György 1 ft, Bogner Kár-

oly 1 ft, Tüskés Bálint 1 ft, Kozma Bálint 

1 ft, Eőry Mihály 50 kr, Soos Dániel 1 ft, 

Böröcz 1 ft, Gyapay Kornél 1 ft, Petheő 

Péter 2 ft. Nagy Mihály 1 ft, B.K. 50 kr, M.L. 

10 kr, V.L. 50 kr, M.B. 10 kr, Enessey Freyler 

Louiza 5 ft, Győri Jánosné 1 ft, Döbrentey 

Ferencné 1 ft, Eőry Zsuzsánna 210 kr, 

Kovács Zsófi a 1 ft, Hetvényi István 1 ft.

(forrás: epa.oszk.hu)

A polgármesteri hivatalban 

őrizzük a község régi, 1975-ös 

rendezési tervét. Érdemes 

alaposan tanulmányozni, hisz 

megmutatja: miként képzelték 

el a falu vezetői 40 évvel ezelőtt 

a fejlesztés irányát, milyen falu-

képet szerettek volna… és mi 

valósult meg a papírra vetett 

gondolatból…!

Induljunk el a faluközpontba! 

A mai polgármesteri hivatalban 

működött a tanács, az MSZMP 

iroda és a klubkönyvtár.

A kultúrház udvari frontján 

bővítették volna a régi kúriát 

– Mozi, klub, KISZ helyiség, 

200 férőhelyes kultúrterem, 4 

tantermes iskolai részt említ a 

funkciók között. A kultúrház 

udvarán, az új iskolaépülettől 

északra tervezték a 8 tanter-

mes iskolát és a tornatermet. 

Ez különálló, új építmény lett 

volna… nem valósult meg.

1975-ben még állt a Korn-

ház és istálló, mellette a 

Tüzép! Az épületben húsbolt, 

zöldség-gyümölcs és vegyes-

bolt – ezt így használhatták 

az enesei polgárok. A magtár 

(Szabadság utcában) tejbe-

gyűjtőként, italboltként és 

raktárként szerepel a rende-

zési tervben.

A nagyboltot nemcsak 

ABC áruházként álmodták 

meg – szolgáltatóházként, 

természetesen jóval nagyobb 

alapterülettel! A leendő szol-

gáltatóház mögött új 35 férő-

helyes óvoda és 40 férőhelyes 

bölcsöde épült volna. A régi 

(mai) óvoda 50 férőhellyel 

tovább működött volna. A 

játszóteret innét egy kőhají-

tásnyira, az orvosi rendelő és 

posta mögött kereshettük.

Az orvosi rendelő és eü ta-

nácsadó a terv szerint, a ter-

vezett helyen készült el.

A Lucernás a tervek szerint 

épült be – láthatjuk a Rózsa, 

Radnóti, Bartók, Deák és Kis-

kerti utca vonalát.

Az újtelepi rész teljesen 

másként épült meg mint 

tervezték. Kétszintes sorhá-

zakat képzeltek ide a terve-

zők, három közparkot. A mai 

Külsőréti dűlő szinte közút-

ként –a kanálissal párhuza-

mosan- csatlakozott volna a 

Tét-Lébényi útba…

A Tüzép telepet a falu szé-

lére helyezték, a Babilonnal 

szemközti területre. 

A temető kegyeleti parkká 

alakult volna, az új temetőt – 

a falutól viszonylag messze – 

a régi kónyi országút és – kb. 

a régi szeméttelepre vezető 

út mellé rajzolták. 

A vasúton túl „Koreában”/ 

a vegyesboltot a Rákóczi ut-

cában „építették fel”, balra az 

első telken. Lakótelkeket alakí-

tottak volna a Vörösmarty és a 

Jókai ill. a Rákóczi és Ady utca 

között is – negyedik ütemben. 

(térkép a 6-7. oldalon)

Mesterházy József 

Kedves Eneseiek!

Köszönjük a meghívást és a szíves vendéglátást. Reméljük, 

ízlettek a boraink, szívvel-lélekkel készítjük Önöknek.

Mindig szívesen teszünk eleget ilyen kedves, jókedélyű 

emberek invitálásának.

Ha legközelebb Móron járnak, feltétlen keressenek meg 

bennünket.

Üdvözlettel: Geszler József és Geszler Tamás
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Kezdjük a hibákkal! A tüzeléskor négyféle módon pazarol-

hatjuk el a kinyerhető energiát:

1. Nem ég el tökéletesen a fa és légszennyezés formájában 

kiszáll a kéményen, vagy bűzös és mérgező kátránnyal 

gazdagítja a kályhát, kéményt.

2. A hő jelentősebb része a kéményen át kimegy égéskor.

3. A lakás hője a kéményen át szökik egész nap.

4. Víz forralására megy el a hő egy része.

A nedves tűzifa legalább négyszer drágább.
A víz nem éghető és hűti a tűzifa égését. Így a fában lévő 

energia nagy része a víz forralására megy el. A vízgőz egy 

része a kéményen át a szabadba távozik, és a levegőeget 

fűti, a másik fele lecsapódik a kémény falán és bűzös barna lé 

formájában megjelenik a falon átszivárogva. Az égéstermékek 

nitrózus gázokat és szén-dioxidot tartalmaznak, amelyek vízzel 

elegyedve savat alkotnak és szétmarják a falazott kéményt. Az 

alacsony égési hőfok miatt a fagázok nem égnek el, hanem 

füst, korom és kátrány keletkezik hő helyett. Ha sok kátrány 

rakódik le, elzárja a füst útját és halálos szén-monoxid mérge-

zést okozhat. A kátrány jó hőszigetelő, a tüzelőberendezésben 

lerakódva rontja annak hőleadását.

Begyújtás
Ha rosszul gyújtjuk be a kályhát, légszennyezést okozunk, mely 

minden esetben pénzkidobást is jelent, hiszen hasznosítatlan 

energia lép ki a kéményen. Ez olyan, mintha baltával hámoz-

nánk krumplit és nem hámozókéssel. A jó begyújtás titka 
két fontos szabály betartása. A vastag fát alulra kell rakni, 
felfelé pedig fokozatosan vékonyabbakat egész a gyufaszál 
vastagságig. A tüzet pedig felül kell meggyújtani, ahová a 
vékony fa kerül. Ha kellően száraz a fa, és jól raktuk meg, egy 
szál gyufával meg kell tudni gyújtani. A tűz hősugárzás által 

terjed lefelé, és csak annyi fagáz szabadul fel, amennyi rögtön el 

is tud égni. A fa energiájának kétharmadát az illó anyagok adják, 

melyek égéskor elpárolognak a fából, a maradék egyharmad 

energia pedig a faszén égésének köszönhető. Tehát ha hirtelen 

sok hőt kap alulról a tűz, mert helytelenül ott gyújtottuk meg, 

a keletkező sok fagáz nem tud elégni, csak füstöl.

Kéménytudomány
A jó tűzhöz megfelelő huzatú kémény kell. Ökölszabályként 

elmondható, hogy ehhez a kéménynek a kályha vagy kazán 

tüzelőajtó magasságánál legalább 5 méterrel magasabbnak 

„Szeretem a tüzet nézni. A tűz örök rejtelem és jóleső melegség. Aki a tüzet nézi, annak a lelke megcsöndesül; valami édes 

félálom szállja meg – édes félálom: nyugodalom. Írja Gárdonyi Géza. A téli hidegben sok örömet jelent a meleg szoba és 

sok bosszúságot azok a kémények, amelyek bűzös füstöt ontanak. Hogyan legyen kint is és bent is öröm a tűz? Ehhez gyűj-

töttünk össze néhány tanácsot az internet és az iskolai könyvek segítségével.

FŰTSÜNK FÁVAL, ÉSSZERŰEN! 
kell lennie és kellő átmérőjűnek. A huzatot jelentősen fokozza, 

ha a kémény kívülről hőszigetelő burkolattal van ellátva, illetve 

ha huzatfokozó berendezést építünk a torkolati nyílásba. A 

jó huzat kevesebb pára, korom és kátrány lecsapódását teszi 

lehetővé. A kéményt rendszeresen tisztítani kell, ha a tüzelőbe-

rendezésünk nem égeti el tökéletesen a fát (sajnos az esetek 

túlnyomó részében), különben a lerakódó kátrány annyira 

csökkenti a keresztmetszetét, hogy a huzat megszűnik, és a 

füst visszajut a lakótérbe. Ilyen esetben halálos szén-monoxid 

mérgezést kaphatunk.  

 „Az alattomos gáz, a csendes gyilkos”
A szén-monoxid gáz az emberi érzékszervek számára „lát-

hatatlan”, hisz színtelen, szagtalan, íztelen, a levegőnél egy 

kicsivel könnyebb, amely tökéletlen égés során jön létre. 

Zárt térben különösen veszélyes, már 0,02%-os koncentráció 

esetén 2-3 óra alatt fejfájás alakul ki. 0, 16% szén-monoxid 

koncentráció mellett már körülbelül 20 perc alatt ájulás kö-

vetkezik be és 1,2%.os koncentrációnál 1-3 perc alatt halálos a 

mérgezés.  A szén-monoxid veszélyes mennyiségű feldúsulása 

a lakásban alapvetően három okra vezethető vissza:

1.  Nem megfelelő a nyílt lánggal égő berendezés műszaki 

kialakítása.

2. A nyílt lánggal égő berendezés levegő utánpótlása nem 

biztosított.

3. Elmaradt a berendezések karbantartása, tisztítása, vagy a 

kéményseprés

Mit ne tüzeljek el?
Lakkozott vagy festett fát szintén ne használjunk, ugyanis 

ezek égésekor rengeteg mérgező vegyület jut a levegőbe, ezek 

megrongálhatják a berendezést, és az egészségre is veszélye-

sek. A műanyagokkal ugyanez a helyzet, így azokat se tüzeljük 

el. Ne tüzeljünk el továbbá rongyot, használt ruhát, cipőt, ipari 

hulladékot, gumit, bútorlapot vagy vegyszereket. A mérgező 

anyagok levegőbe jutásával ugyanis a füst szilárd részecskéi 

visszaszállnak a környező területre, például a kertünkbe. Így 

saját magunk és családunk tüdejét szennyeznénk vele, illetve 

a földbe kerülve a termelt zöldségekkel és gyümölcsökkel 

együtt magunkhoz vennénk azokat. Ráadásul a kéményben 

kátránylerakódást okoz, a kazánt pedig egy idő múlva ki is 

lyukaszthatja ez a rengeteg káros anyag.

Levegő Munkacsoport cikke nyomán
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TUDÁSUNK ALATT…. A 9. HELYRE VOLT ELÉG
Egy évtizede játszottunk a megyei II. 

osztály győri csoportjában. Várakozással 

és esélylatolgatással néztünk a bajnokság 

kezdetére. Összeszokott csapatunktól jó 

eredményt vártunk, mindenképpen az első 

harmadban szerettünk volna végezni.

Bár tisztában voltunk azzal, hogy eb-

ben a csoportban nagyobb települések 

egyesületei szerepelnek, az ő lehetőségeik 

nagyobbak. Mindössze öt falu lélekszáma 

kisebb Eneséénél, a visszalépett Táp együt-

tesét is beleszámítva.

Jól kezdtük a bajnokságot, hisz a szom-

szédvár, Kóny csapatát magabiztosan 

győztük le. A sorsolásunkra sem panasz-

kodhattunk, mert a soron következő mér-

kőzéseken önbizalomnövelő győzelmekkel 

számoltunk… Aztán a sors másképp írta 

a történetet: hazai pályán fájó vereséget 

szenvedtünk az újonc Győrasszonyfától. 

Hihetetlen rossz napokat kifogva, újabb 

kudarcokat kellett elkönyvelnünk nálunk 

gyengébb játékerőt képviselő együtte-

sektől. Öt-hat forduló után kettészakadt a 

mezőny, sok csapat nem ill. csak pár pontot 

szerzett. Mi is közéjük tartoztunk. Jóllehet 

–a bajnokság ezen időszakában- csak a 

Nagyszentjános mutatott meggyőzőbb 

játékot. Győrújfalu ellen kozmetikáztunk 

elég gyászos teljesítményünkön. Őszi sze-

replésünk csúcspontja a Tét elleni mérkő-

zés: tíz gólt rúgtunk és minden összejött. 

Ki tudja, mikor szereztünk utoljára bajnoki 

mérkőzésen ennyi gólt?! Nem várt vere-

séget szenvedtünk Kunszigeten… talán 

először győztek le bennünket.

Az őszi szezonban egyetlen egyszer sem 

játszottunk döntetlent, a 14 mérkőzésen 

ötször győztünk és kilenc alkalommal 

szenvedtünk vereséget. Gólarányunk po-

zitívba fordul. Igaz „titkos” reményeinktől 

messze vagyunk és egy szerencsésebb 

időszakot kifogva jó pár ponttal többet 

szerezhettünk volna – el kell fogadnunk: 

vannak nálunk erősebb, jobb csapatok. 

Pozitív hozzállással egy-két helyet előbbre 

léphetünk tavasszal.  Minden csapat nehéz 

helyzetben van, hisz U 19-es bajnokságot 

írt elő a Magyar Labdarúgó Szövetség. 

Egyre kevesebb fi atal akar focizni s bizony 

nagy erőfeszítéseket kell tenni, hogy hét-

ről-hétre ki tudjunk állni. Ezt az alapvető 

célt – több idősebb játékos reaktiválásával 

– teljesítettük. Az élmezőnyben tanyázó 

Abdát sikerült két vállra fektetni, emellett 

három döntetlen szerepel a nevünk mö-

gött. Nem lesz egyszerű és könnyű – kö-

zéptávon sem – ismét ütőképes utánpótlás 

csapatot építeni.

Ősszel Bozsik-tornát rendeztünk, az U7-

9-11-es korosztály játékosa lelkesek, még 

sok kisgyerek jön focizni.

Női csapatunk őszi második, a lányok 

folytatták tavalyi szép szereplésüket.

A Hírmondó hasábjain is szeretném 

megköszönni a csapatok játékosainak 

munkáját, szurkolóink biztatását. Külön 

köszönet Hécz István gondnoknak, felesé-

gének Líviának. Meleg Ferencnek, Csorba 

Lászlónak, Kótai Gyulának a mérkőzések 

„biztosítását”, az ügyintézést.

Mesterházy József

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG - ARANYHAL ÉTTEREM MEGYEI II. - 2015/2016
1. GYŐRÚJBARÁT SE 14 12 2 0 45 – 10 35 38
2. NAGYSZENTJÁNOS SC 14 11 2 1 35 – 16 19 35
3. KORONCÓ KSSZE 14 10 2 2 59 – 20 39 32
4. ABDA SC 14 9 1 4 40 – 17 23 28
5. PANNONHALMA 14 8 3 3 43 – 22 21 27
6. GYŐRASSZONYFA-TARJÁNPUSZTA SE 14 7 3 4 26 – 23 3 24
7. TÉTI SOKORÓ FC 14 5 2 7 37 – 42 -5 17
8. GYŐRÚJFALU SE 14 5 2 7 26 – 34 -8 17
9. ENESE SC 14 5 0 9 32 – 27 5 15
10. BŐNY SE 14 4 3 7 17 – 29 -12 15
11. PÉR LSE 14 4 2 8 24 – 38 -14 14
12. KAJÁRPÉC HEROLD TRANS SE 14 4 0 10 18 – 44 -26 12
13. KUNSZIGET SE 14 3 3 8 21 – 32 -11 12
14. KÓNY SE 14 3 1 10 21 – 48 -27 10
15. BÖRCS KSE 14 2 0 12 22 – 64 -42 6
16. FC TÁP         

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG - ARANYHAL ÉTTEREM MEGYEI II. U-19 - 2015/2016
1. GYŐRÚJBARÁT SE 14 12 0 2 46 – 12 34 36
2. GYŐRASSZONYFA-TARJÁNPUSZTA SE 14 11 1 2 48 – 25 23 34
3. NAGYSZENTJÁNOS SC 14 9 2 3 43 – 18 25 29
4. ABDA SC 14 9 1 4 56 – 17 39 28
5. BÖRCS KSE 14 8 2 4 42 – 31 11 26
6. PANNONHALMA 14 7 2 5 44 – 31 13 23
7. BŐNY SE 14 7 1 6 46 – 38 8 22
8. KUNSZIGET SE 14 6 2 6 43 – 23 20 20
9. GYŐRÚJFALU SE 14 5 4 5 36 – 25 11 19
10. TÉTI SOKORÓ FC 14 6 0 8 35 – 30 5 18
11. KORONCÓ KSSZE 14 5 2 7 36 – 34 2 17
12. PÉR LSE 14 3 3 8 12 – 34 -22 12
13. KAJÁRPÉC HEROLD TRANS SE 14 2 1 11 15 – 95 -80 7
14. ENESE SC 14 1 3 10 19 – 70 -51 6
15. KÓNY SE 14 1 2 11 20 – 58 -38 5
16. FC TÁP
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Az új év kezdetén kívánok minden 

kedves Olvasónak egy nagyon szép 

évet, mit egészségben, boldogságban 

élhetnek meg.

Terveink, céljaink mindig kell, hogy 

legyenek, ezzel mi is így vagyunk az 

óvodában. A múlt évre terveztük, de 

a megvalósítás késett és áttolódik az 

idei évre: ez a féltető kialakítása. A 

polikarbonát lapokat a múlt év végén 

megvásároltuk az óvoda alapítványi 

pénzéből 345.000 Ft értékben. Pécskai 

Balázs (volt óvodásunk apukája) segít-

ségével a cégük támogatta az óvodát 

és kedvező áron jutottunk a lapokhoz. 

A faanyag és a kivitelezés költségeit 

Önkormányzati pénzből fedezzük. 

Remélhetőleg húsvétra elkészül és a 

gyerekek használatba vehetik. Rosz-

szabb idő esetén is lehetőség lesz a 

friss levegőzésre, mert alatta nem áz-

nak. A tornát is meg tudják tartani, 

valamint óvodai rendezvényeinknek 

is jó színtere lehet.

A másik nagy tervünk az óvoda udva-

rának átszervezése. A kiscsoportos korú 

ÓVODAI HÍREK

RAJZ DÍJÁTADÓ AZ ENESEI TÜNDÉRKASTÉLY ÓVODÁBAN

gyerekeknek szeretnénk külön helyet biz-

tosítani, ami csak az ő területük, ahol csak 

ez a korosztály játszana. Több gondolat  és 

terv került szóba, a végső tervet a családi 

napközi gondozónői segítették. Ők aján-

lották fel, hogy a jelenlegi helyüket átadják 

a kiscsoportnak, nekik pedig az óvoda régi 

épülete előtt levő területet alakítjuk ki. 

A kicsiknek új homokozót, babaházat 

és mászókát csúszdával, asztalt padok-

kal, illetve hintát szeretnénk vásárolni. 

Ennek egy részét SZM pénzből, alapít-

ványunk pénzéből, illetve a költségvetés 

terhére valósítanánk meg. Az idei felnőtt 

bálunk (február 13-án lesz) bevételét 

erre a célra fordítjuk.

A régi játékok közül átvinnénk a mér-

leghintát, és az állatos rugós játékokat. 

A szülők segítségét is szeretnénk majd 

kérni, ha az átrendezésre kerül a sor, 

mert akkor egy-két hét alatt végeznénk 

és hamarabb tudnák a gyerekek birtok-

ba venni az udvart.

Az elmúlt évünk utolsó időszaka az 

adventi készülődéssel telt, sok prog-

rammal. Köszönet azoknak a szülőknek, 

akik segítettek a mézes sütésben, illetve 

a sütemény felajánlásban és árusítás-

ban. Az óvó nénik közreműködésével 

a mikulás ünnepségen a gyerekek jót 

játszhattak és barkácsolhattak. Külön 

köszönet azoknak a lányoknak, akik a 

közösségi szolgálathoz a mi óvodánkat 

választották és lelkesen segítkeztek az 

óvó néniknek.

A kiscsoportosok mérleghintája he-

lyett egy új hintával ajándékozták meg 

a gyerekeket Ominger Zoltánék, amit 

lehelyeztek és le is festettek. Köszönjük 

szépen ezt a szép gesztust.

Az előttünk álló néhány programról 

csak néhány szóban. Most januárban 

lesz a nagycsoportban a nyílt hét, ahol 

a szülők betekintést nyerhetnek a gyere-

kek mindennapi óvodai életébe. Február 

4-én a gyerekek farsangját tervezzük, a 

felnőtteké pedig február 13-án lesz.

Ezeken kívül sok-sok játék és program, 

amivel élményszerűvé és hasznossá tesz-

szük a gyerekek mindennapjait.

Szabóné Horváth Judit

óvodavezető

A Győrújbarát Óvodáinak 

Egyesülete rajzversenyét és 

díjátadóját 2015. november 

27-én a mi óvodánk szervez-

te meg.

Kilenc község óvodája tarto-

zik ide, Öttevény, Győrladamér, 

Győrújbarát, Pér, Töltéstava, 

Győrság, Nyúl, Fehértó, Enese. 

Összesen 92 rajz érkezett be, 

aminek témája az ősz volt „Itt 

van az ősz itt van újra”. A mun-

kák különböző technikával ké-

szülhettek.

A zsűrizés három korcsoport 

szerint, külön díjasok, és kü-

lönleges technikák kategóri-

ában történt. 23 kisgyermek 

az iskolából Takács Viktorné ta-

nítónőt, illetve minden óvónő 

részt vett az értékelésben. Ne-

héz dolgunk volt, mert igazán 

szép munkák érkeztek.

A díjátadót a kultúrházban, 

gyönyörű környezetben, F. 

Csapó Irén munkái közt tar-

tottuk. A nagycsoportosok 

népi játékokat, gyermektán-

cokat adtak elő műsorukban. 

Büszkék voltunk a gyerekekre, 

Szűcsné Judit és Szabóné Alíz 

óvónőkre, mert színvonalas 

előadást mutattak be a kö-

zönségnek. A díjátadáson is 

részt vett a festőművésznő, 

illetve felkértük még Csapó 

Molnár Violetta jegyző asz-

szonyt, hogy a második he-

lyezettek díjait ő adja át. 

Az enesei óvodából díjazot-

tak voltak: Nagy Lilla középsős 

kislány második helyezett, Ma-

jor Liza kiscsoportos és Németh 

Friderika nagycsoportos külön 

díjasok lettek. Gratulálunk a he-

lyezésükhöz!

Gyerekek, szülők és óvodape-

dagógusok elégedetten távoz-

tak és elismeréssel nyilatkoztak 

községünkről, arról amit a rövid 

kis idő alatt a falu központban 

láthattak.

Szabóné Horváth Judit

óvodavezető

kapott díjat, de a többiek sem 

maradtak ajándék nélkül. A 

zsűri elnöke F. Csapó Irén fes-

tőművésznő volt, aki nagyon 

szép szavakkal, elismeréssel 

értékelte a gyerekek munkáit. 

Ezen kívül kértük a zsűrizésbe 
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2015-BEN SZÜLETTEK
Kovács József Flórián  02.17. (Elköltözött)

Szabó Elza  02.22.

Bertalan Zsófi a  02.28.

Sándor Boldizsár  05.26.

Nagy Zoé  05.26.

Vajda Ariella  06.09.

Vékony Laura  08.28.

Rostás Levente  10.20.

Papatyi Mira  10.28.

Németh Richárd  11.10.

Horváth Márk  11.30.

Sólyom Nathan 12.24.

Schauer Áron 12.26.

ENESEI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE RENDELKEZZÜNK ADÓNK 1 %-ÁRÓL. (Rendelkező nyilatkozat az SZJA százalékáról 

az 1996. évi (CXXVI Tv. szerint)

A kedvezményezett neve: ENESE SPORT CLUB
A kedvezményezett adószáma: 18970812-1-08

A kedvezményezett neve: KÖZALAPÍTVÁNY AZ ENESI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT
A kedvezményezett adószáma: 18974469-1-08

A kedvezményezett neve: ENESEI HORGÁSZ EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma: 18536807-1-08

A kedvezményezett neve: ENESEI POLGÁRŐR EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma: 18974328-1-08

A kedvezményezett neve: ALAPÍTVÁNY AZ ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
A kedvezményezett adószáma: 19110712-1-08

A kedvezményezett neve: ENESEI FALUSZÉPÍTŐ ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma: 18986233-2-08

ISMÉT FELAJÁNLHATÓ AZ ADÓ 1%-A!

EGYMÁS NÉLKÜL!

Nélküled arcomon minden másodpercben

Egy-egy könnycsepp siet végig.

Ha távol vagy kibírom talán egy-két napig.

De új tenger születik, ha nem látlak egy hétig.

Hiszen kell a folyónak is a partja.

A virágnak is a föld-eső-fény.

Egymás nélkül nem léteznek ők sem,

Mint ahogy nélküled sem létezem én.

HÁRMAN PÁRBAN!

Az álmok ma rajtunk valósággá lettek. 

Hisz édes csókjaid újra boldoggá tettek.

Számtalan érintésed mind egyenként is csoda.

Fel, a mennybe varázsoltál velük, oda.

Nagy, színes utazás volt veled párban.

Te-én és a boldogság, mi így hárman.

Most a végtelen nyugalom lebeg körülöttünk.

Mily szép is volt, ahogy megállt az idő felettünk.

       

 Mezőfi  László

Enesei nívódíjas költő



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! 

Zsédely Bálint + 1924. július 30., élt 70 évet
Neje Németh Teréz + 1938. augusztus 29.
A 30-as évek végén, 40-es évek elején emelhették.

Nemes Trsztyánszky Gergely – 1825-ben Böjt elő havá-
ban, életének 80. évében távozott a földi világból
Hitvese – Jánosy Zsuzsanna – kimult (ezen szóhasználat-
tal!!!) 1815 Böjt második havában, 65. évében.
Emelte a fi ui hálaadatosság
Márvány síremlék. Minden bizonnyal a legrégibb sírkő, 
közel 200 éves lehet.

Dr. Győry István + 1916. július 21.
Halászy József
Halászy Józsefné Takácsi Horváth Etelka + 1939
Márvány síremlék, az 1940-es évek elején készülhetett.

Eőry István – 1863. szeptember 19-én hunyt el, márvány 
síremléke eldőlt, a földön hever.
A XIX. század 60-as, 70-es éveiben készíthették.


