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OLIMPIAI LÁNG KÖZSÉGÜNKBEN
Júliusban Győr ad otthont az Európai
Ifjúsági Olimpiának. Természetesen nagy
a készülődés a városban, hisz történelmi
jelentőségű eseményről van szó.
A város környéki településeket is bevonták az előkészületekbe. A szervezők
elhozták a lángot Enesére, június 26-án
hétfőn népes csapat várta az olimpia jelképét a Babilon Vendéglő előtt. Dömötör Csaba tanár úr 23 általános iskolást

nevezett a lángfutásra. A futók izgatottan várták a lángot hozó Audi érkezését,
előtte felvették a kiosztott pólókat. A
drukkerek- ők is szép számmal érkeztekkészítették a fotókat. Felbukkant Hugó
az Ifjúsági Olimpia kabalája- vele illetve
róla is készült örök emlék.
Pontosan 11 órakor indult a felsorakozott csoport, Mesterházy József polgármester kezdte a futást a lánggal. Minden

egyes résztvevőnek volt lehetősége a
lángot vinni, mintegy 50 métert szaladhatott a fáklyával.
Az útvonalat előre meghatároztuk:
A Babilontól a katolikus templomig futottunk. Már ezen a szakaszon integettek
páran, majd nagyobb sereg üdvözölt
bennünket a templomnál.
A falu központjában vártak ránk az
óvodások. Nagy örömmel csatlakoztak hozzánk az utolsó két- háromszáz
méterre. Igaz, a tempót vissza kellett
vennünk... Az iskola előtt szintén bíztató
szavakat könyvelhettünk el.
Szinte 15 perc alatt teljesítettük a másfél kilóméteres távot. A temető melletti
parkolóban volt a cél. Pár fotót ott is
készítettek, majd a hivatal munkatársai
üditővel és ásványvízzel kínálták a résztvevőket. Rövid beszélgetés után a szervezők továbbvitték a lángot Kónyba.
Az olimpiai láng Ikrényben indúlt
útjára, onnét Rábapatonára érkezett.
Községünk volt a harmadik település,
ahol fogadták.
Mesterházy József

TISZTELT ENESEI EBTARTÓK!
Enese Község Önkormányzata 2017. júniusától szerződést kötött a gyepmesteri tevékenység ellátására a
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft-vel. Az
Önkormányzatoknak korlátozottak a lehetőségei, hiszen
az ebrendészeti telepekkel csak drágán lehet szerződést
kötni, amely alapján elszállítják a kóborló ebeket. Ezt a
települések nagyobb része sajnos nem is engedheti meg
magának. A gyepmesteri tevékenységért havonta jelentős összeget, 50.000 Ft + Áfa díjat fizet az Önkormányzat.
Szerződés nélkül, eseti kiszállást a gyepmesterek nem
vállalnak.

A szerződés alapján a megbízott munkanapokon havonta kétszer a település belterületén összegyűjti és
elszállítja a szabadon kóborló kutyákat, az Önkormányzattal egyeztetett, változó időpontokban. Tevékenységük
nem terjed ki arra, hogy az ebeket naphosszat üldözzék
és a gyepmesterek nem tartózkodnak a kijelölt nap 24
órájában a településen.
A megbízott a befogott ebeket győri, a szükséges hatósági engedélyekkel rendelkező Gyepszél utcai telephelyére
szállítja. A megbízott a beszállított állatokról a mindenkor
érvényben lévő állategészségügyi és állatvédelmi jogsza-
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bályoknak megfelelően 14 napig gondoskodik. Amennyiben a befogott eb
gazdája a megbízottnál 14 napon belül
nem jelentkezik, úgy a megbízott az állatvédő egyesületeken keresztül az ebet
megpróbálja új gazdánál elhelyezni. 14
nap elteltével a megbízott saját hatáskörében dönt az eb további tartásáról,
elaltatásáról.
Az állattartással kapcsolatos feladategyrészt az Önkormányzat, másrészt a
Járási Hivatal hatáskörébe tartoznak.
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De a jogszabályokban megfogalmazott
hatáskörök természetesen érintik az
állattartók feladatait, jogait és kötelezettségeit is. Mindezek alapján fontos
kiemelni, hogy a kóbor állatokkal kapcsolatban tehát nemcsak az Önkormányzatnak vannak kötelezettségei.
Az állattartó köteles gondoskodni az
állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról,
szökésének megakadályozásáról.
Az Önkormányzatnak 10 éve már volt

TÁJÉKOZTATÁS
A HELYI ADÓKRÓL
A tapasztalataink azt mutatják, hogy az adózók nem
megfelelően tájékozottak Enese község helyi adóival kapcsolatban, ezért szeretnénk a tájékozottság növeléséhez
hozzájárulni néhány hasznos információval.
Enese Község Önkormányzata Képviselő-Testületének
12/2015 (XII.8.) számú önkormányzati rendelete a helyi
adókról rendelkezik az adónemekről külön-külön:
Magánszemélyek kommunális adója: évi adómérték
adótárgyanként: 6.000 Ft
Bevallási kötelezettség terheli, mind az eladót, mind a
vevőt adás-vétel után 15 nappal.
Helyi iparűzési adó:
Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke: az adóalap 1,4 %-a.
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó, naptári naponként 1.000 Ft.
Iparűzési tevékenység megkezdéséről, változásáról
(például: EVA adózásról KATA adózásra váltás) szüneteltetésről, és lezárásról bejelentkezés, változás-bejelentés,
vagy záróbevallás kitöltése és beadása szükséges elektronikus vagy papír alapon!
A szükséges nyomtatványok, számlaszámok elérhetőek
a honlapon(www.enese.hu) vagy a hivatalban Gergely
Beáta és Jamrik-Dani Júlia adóügyi előadóknál.
(e-mail: ado@eneseph.t-online.hu , tel.: 96/363-013)
Köszönjük segítő együttműködésüket!
Adóügyi osztály, Enese

szerződése gyepmesteri tevékenység ellátásra, de igazán áttörést a probléma megoldásában sajnos nem hozott, úgy ahogy
az állatvédelmi bírság kiszabásával sem oldódik meg a probléma teljes mértékben.
A ebtartók és az Önkormányzat együttműködésére van szükség ahhoz, hogy a községben a továbbiakban ne találkozzunk kóbor
ebekkel. A probléma megoldásához további
javaslatokra nyitott Önkormányzatunk.
Csapó-Molnár Violetta, jegyző

ADATOK KÖZSÉGÜNKRŐL – 2016.
Állandó lakosság száma: 1.786 fő
férfi: 867 ; nő: 919
Elhunyt: 28 fő; Született: 20 fő
A 0-18 éves korosztály a község állandó lakosságának 19,15
%-át teszi ki, a 65 év felett 222 fő élt a településen – ez a
teljes lakosság 12,43 %-a.

VASTAPS AZ AULÁBAN
Nyugdíjasok és iskolások a színpadon
Április 12-én szerdán zsúfolásig megtelt az iskola aulája.
Két korosztály két darabot vitt színre -a 19. Tavaszköszöntő
keretében. A Borostyán Nyugdíjas Klub tagjai egy vidám,
félreértéseken alapuló népi komédiát: „A beteg disznó” címmel. Többször megnevettették a publikumot, a nagyérdemű
közbetapsolással is jutalmazta az előadást.
Általános iskolásaink egy film alapján készült színdarabot
mutattak be, Luigi Magni: Legyetek jók, ha tudtok című alkotását. A néhol szomorú darab könnyeket csalt a szemekbe,
vidám mondatai derültséget okoztak a nézők soraiban.
A közönség vastapssal jutalmazta a nagyszerű alakításokat.
Szép estét töltöttek el a jelenlévők ezen az „ünnepnapon”
– hisz annak a közönségnek, a szereplőknek az volt! Községünk kutúrális életének jelentős eseménye – ma-holnap
két évtizede!
A darabot Lakatosné Rozsnyai Henriette és Horváthné
Rákász Mária tanította be. Köszönjük minden szereplőnek!
Várjuk a folytatást jövőre… a 20. Tavaszköszöntőn!
Mesterházy József
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TÍZ CSAPAT NEVEZETT A „MÁJUSI ÍZEKRE”
Nagy népszerűségnek örvend a főzőverseny május
1-én. Ezúttal tíz csapat főztjét kóstolhatta meg a zsűri. A
nehéz döntést követően a Polgárőrök vehették át az első
helyezettnek járó díjat. A Motorosok különdíjat kaptak.

Nevező csapatok: Körmönfontak, Boszorkánykonyha,
Polgárőrök, Rotyogtatók, Enesei Nyakleves, Babszemek,
M”c Etetünk, bográcsbanda FC. A jövő reményéségei,
Vaddisznó Motorosok.

NEGYVEN ÉVES A BOROSTYÁN NYUGDÍJAS KLUB
Jelentős évfordulóhoz érkezett az
Enesei Borostyán Nyugdíjas Klub, ugyanis
ebben az évben ünnepli fennállásának
40. évfordulóját.
A klubot Mesterházy Ernőné Jolika
hozta létre 1977-ben. Hosszú éveken át
vezette a klubot, majd egy rövid időre
távozott, és akkor Varsányi Lajos (sajnos
már ő sincs közöttünk) vette át a vezetést
3 évre. Majd ismét Jolika lett a vezetőnk,
egészen 2003 őszéig. 2003-ban előrehaladott betegsége miatt már nem tudta
ellátni a klub vezetésével kapcsolatos
teendőket, és akkor megbízásos alapon
én vettem át a klub vezetését.
2004. januárjában az Önkormányzat
vezetősége és a tagság kinevezett vezetőjüknek, és azóta is ellátom ezeket a
feladatokat. Az elmúlt időszakban nem
jelent meg cikk a Hírmondóban a 2016-os
év eseményeiről, most pótolom. Örömmel
tölt el bennünket, hogy a tagok létszáma
folyamatosan nő. Egyre több frissnyugdíjas csatlakozik hozzánk. Jelenleg 54 fő
tagunk van.
Röviden tekintsünk vissza 2016-os év
eseményeire. Minden hónapban tartunk
klubdélutánt, ahol megbeszéljük az aktuális eseményeket, teendőket. Megköszöntjük a névnapjukat ünneplő társainkat.
A hölgyeket szép csokor virággal, a férfi
társainkat egy üveg finom borral köszöntjük. Hosszú évek óta baráti kapcsolat köt
össze a rábapatonai nyugdíjasokkal, 2016
februárjától közös programokon vesz részt
a győrsövényházi nyugdíjas klubbal.
Rendszeresen rendezünk kirándulásokat tavasszal és ősszel. Áprilisban kirándulni voltunk Csókakő várában, onnét

15 éves fotó – egy nyugdíjas kirándulásról

Majk községbe mentünk, megnéztük
a remete házakat, délután a komáromi
termálfürdőben töltöttünk egy kellemes
délutánt.
Novemberben volt a második kirándulásunk. Az útvonal Milotice vára, (egy szép
reneszánsz kastály eredeti bútorokkal,
berendezési tárgyakkal) majd Pozsony
belvárosát és a várat néztük meg. Onnét
a Kittseei csokigyárba mentünk. Jó vacsora elfogyasztása után vidám tánccal
ért véget a nap.
Orvosi előadásokat hallgattunk meg:
a csontritkulásról dr. Horváth Katalin főorvos tartott előadást. Dr. Dézsi Csaba
kardiológus főorvos pedig „Szívbetegek
időskorban” címmel tartott vetítéssel egybekötött előadást. Klubtagjaink nagy utazók lettek. A nyár folyamán sokan üdültek
Hajdúszoboszlón, Nagyatádon, Igalon.
Több éve már kialakult egy színházlátogató csoport, Pál István bérlettel 18 fő
rendelkezik. Augusztus hónapban 32 fő
magyar nóta délutánon vett részt Téten,
színvonalas előadásban volt részünk.

Évekkel ezelőtt a klub tagjaiból alakult
meg a Borostyán Kórus, 18 fő tagja van,
vezetőnk Kutasné Szabó Piroska.
Az énekkar egész évben szerepel a községi rendezvényeken. Szerepeltünk már
Csornán több alkalommal, és Petőházán,
Bécsben a Szent István napokon. Versenyszerűen: Hajdúszoboszlón, Kaposváron,
és Keszthelyen. Eddigi díjaink: arany és
ezüst oklevél.
December 28-án volt az év végi rendezvényünk, 78 fő volt jelen. Finom vacsora,
színvonalas műsor és kitűnő zene fogadott bennünket.
Ebben az évben is üdülési lehetőségek,
kirándulások, előadások, színes programok várják a klub tagjait. A szokásos évzáró rendezvényünkön fogunk megemlékezni a klub 40 éves fennállásáról is.
Mindannyiunk nevében köszönöm az
Önkormányzat támogatását, és az egész
község lakosságának kívánok jó egészséget, kellemes pihenést, vidám nyári
feltöltődést.
Szilbek Imréné, klubvezető
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KEDVES ENESEIEK!
A múltkori beszámolómban, amikor
túl voltunk a sikeres I. Enesei Egyházközösségi Bálon, még csak a terveinkről
tudtam írni, mára azonban több dolog
is realizálódott.
Elkészült a Templomkertben a 15x5
méteres díszburkolattal ellátott kis tér,
melyet rengeteg társadalmi munkával és
a bálból befolyt 302.000 Forint felhasználásával valósítottunk meg. Köszönet a
Plébániai Tanácsadó Testület tagjainak,
a híveknek, akik a legkisebb munkával is
segítettek minket. Külön köszönet Lakó
Sándor rábacsécsényi vállalkozónak, aki
a földmunkát, és Illyés Mózes enesei
mesternek, aki a kőművesmunkát (szegélyezést és a térkövezést) végezte el
jótékonyságból, teljesen ingyen. Sándor
Ernő gépeket biztosított a precíz munkavégzéshez.
Elkezdtük a parkosítást is. Kiszáradt
fáktól, bokroktól tisztítottuk meg a
Templomkertet, és 33 darab Smaragd
tuját ültettünk el az utcafronti kerítéshez, ezzel is hozzájárulva a szép faluképhez. A tuják árát a Polgármesteri
Hivatal állta.
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Június 19-23 között rendeztük meg
az I. Enesei Egyházközösségi Tábort,
melyre 50 gyermek jelentkezett. A
helyieken kívűl Kónyból, Beziből,
Rábaszentmihályról, Rábacsécsényből,
Ikrényből, Rábapatonárol is érkeztek
gyerekek, számukra egy emlékezetes
héttel indult a vakáció. A programban
szerepelt bakonyi túra, győri kirándulás, biciklitúra és rengeteg játék,
foglalkozás. Külön napot szántunk a
rendőrségi bűn- és balesetmegelőzési
programokra. Ezen a napon volt KRESZ
teszt, kerékpáros ügyességi verseny, a
gyerekek különféle rendőrségi technikai eszközökkel ismerkedhettek meg. A
tábor emlékére egy Törökmogyorófát
ültettünk el a Templomkertben, mely
mellett egy tábla emlékeztet az 50
faültető gyermekre. Külön köszönet
Igazgatónőnek, aki rendelkezésünkre
bocsátotta az iskolaudvart és az aulát
is, továbbá a szülőknek, akik egy-egy
napon (volt, aki több napon is) segítettek nekem és feleségemnek a
gyermekfelügyeletben, a programok
levezetésében, így például a bakonyi kirándulásra 12 felnőtt kísérte el
a gyerekeket.
A Tábor nagy sikerrel zárult, sok boldog gyermek mesélheti szüleinek az

átélt élményeket, és ami a legfontosabb
egy jó közösség épült, a gyerekek egy
igazi csapatot alkotva szórakozták, játszották végig a hetet, vita és veszekedés
nélkül. (Zárójelben teszem hozzá, tablet
és mobiltelefon nélkül.)
A szervezők munkáját sokan támogatták, igy a szponzoroknak köszönhetően
a pénteki napon egy bográcsgulyással
egybekötött zárópartival búcsúzhatott a
tábor a Templomkertben, melyen a szülők egy fotóösszeállítással betekintést
nyerhettek a tábor életébe, a gyerekek
emlékfotót és oklevelet kaptak a tábori
részvételről. A rendezvényt támogatta a
gulyás elkészítésével Balázs Péter kónyi
önkormányzati képviselő úr, Bödőné
Ági a kenyérrel és az italokkal, Lenzsér
Imre az emléktábla elkészítésével, a Polgármesteri Hivatal a sátor felállításával,
az asztalok, és a padok kihelyezésével,
illetve az Iskola a vetítéshez a projektor
biztosításával.
Rengeteg segítséget kaptunk Brezina
Balázs plébános úrtól, aki fiatalos lendülettel támogatja a képviselő testület
munkáját.
A nagy sikerre tekintettel jövőre folytatás várható, így készülünk a II. Enesei
Egyházközösségi Bálra, és a II. Enesei
Egyházközösségi Táborra is, melyekre
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már most nagy tisztelettel és szeretettel
hívjuk és várjuk a falu minden kedves
lakóját.
És akkor a további tervekről. Természetesen fő célunk továbbra is a Templom külső felújítása, ami csak pályázati
pénzből valósítható meg. Folyamatosan
pályázunk, előbb-utóbb győzelem lesz
ebből is.
A harang téma is napirenden van, amikor ez olyan stádiumba ér, akkor terveink
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szerint erre külön gyűjtést szervezünk,
így lehet majd egy szépen szóló harangja a Templomnak, illetve lesz lélekharang
a Temetőben is.
Addig azonban folytatjuk a Templomkert szépítését, terveink között szerepel
a kereszt felújítása, köré szép zöld növények telepítése, illetve a díszburkolatra
egy 5x5 méteres filagória építése.
Engedjék meg, hogy néhány szót
szóljak az Egyházközösségi hozzájáru-

lás megfizetésével kapcsolatban. Mint
a múltkori lapszámban már írtam, azt a
feladatot a képviselők végzik, így kérem
fogadják őket, és lehetőségeik szerint
fizessék meg a 3.500 Forint/keresettel rendelkező személy hozzájárulást.
A befolyt pénzt fenti nemes célokra fordítjuk.
Major Zoltán
Enesei Egyházközösség
– A jövőt építjük, szeretettel…

ISKOLAI HÍREK
A tavaszi programok közül emlékezetes volt a színjátszók
Legyetek jók, ha tudtok című előadása. Aki elmulasztotta,
Enese község honlapján a videótárban megtekintheti a felvételt. Ezen alkalomból rendeztek a 8. osztályosok húsvéti
vásárt igazi piaci standokkal. Az ifjúsági napon túrázással
mozgattuk meg az izmainkat. Májusban az év végi hajrá
mellett ünnepeltük az anyukákat, a 2. és 4. osztályosok körében. Osztálykiránduláson vettek részt az alsósok Tata és
környékén, az 5-6. osztályosok Veszprémben, a 7-8. osztály
pedig Budapesten. Az ének zenei fesztivál keretében felléptek
a zenélő és szép hangú tanulóink Kónyban. A rendezvény
zárásaként együtt énekelte az összes résztvevő az Örömódát.
A gyereknapi programok megvalósításában nagy segítségünkre voltak a polgárőrök, akiknek köszönjük a munkájukat.
Sokféle királyság van, mi pünkösdkor pünkösdi királyt avattunk Farkas Károly Sámuel személyében.
Van egy nyertes pályázatunk. Az AUDI támogatásával
strandröplabda, távolugró gödör kialakítása, az alsós folyosó szekrényajtóinak cseréje, udvari pad készítése, a meglévő
padok és a mászóka lefestése valósulhat meg. Ehhez kérjük
a szülők jelentkezését.
Az utolsó tanítási nap feldíszített épületben, megható ballagási ünnepélyen vettünk részt, ahol a 8. osztályos „fecskék”
útra keltek, és itt hagyták az üres fészket.
Szeptemberre azt a célt tűztük ki, hogy minden évben
lépjünk előre, olyan tudásra tegyenek szert a tanulók, ami
a további fejlődésüket segíti. Valamint, az innen kikerülő
tanulók jó alapokkal induljanak. Mostanra megvannak az
eredmények. Vannak, akik jól teljesítettek. Vannak, akik
végig küzdöttek, de nem értek el megfelelő eredményt.
De büszkék lehetnek magukra, hogy megtettek minden
tőlük telhetőt. Vannak olyanok, akik gyengén teljesítettek, de azért, mert nem dolgoztak az első tanítási naptól
kezdve. Mindez a számok nyelvén a következőképpen néz
ki. Az iskola tanulmányi átlaga 4,2. A szorgalom 4,4. Első
helyezett az első osztály 4,7 a második 2.o. 4,6 tanulmányi

Kitűnő tanulók fogadása

eredménnyel. A magatartás 4,4. Legjobb magatartású
osztály fej-fej mellett a 3-4. o. 4,7-tel, a második helyezett
4,6-tal holtversenyben az 1-2.o..
212 tanulóból 73 kitűnő és jeles tanuló van. A tanulók
10%-ának a tanulmányi eredménye hármas átlag alatti. Ők
azok, akiknek a következő tanévben még hatékonyabb edzés
tervet írunk elő, hogy eredményesebbek legyenek.
Az iskolagyűlésen közösségi munkáért 14 tanuló vehette át
a jutalomkönyvet. A sportban megyei döntőbe jutott mezei
futásban Both Csenge, Maller Dorka, kislabda hajításban Németh Zénó, és fociban a 7-8.o. fiúk. Név szerint Nagy Zoltán,
Kiss Zoltán, Szalai Ámon, Bessenyei Dominik, Takács Péter,
Sándor Márió, Herczeg Erik, Varga Krisztián.
A tanulmányi versenyeken a lelkesedés alább hagyott. Ennek ellenére nagyon szép eredményekkel büszkélkedhetünk.
Matematikából Bajnok Milán megyei 2., Csapó Csongor 3.
helyezett lett. Felkészítő tanáruk Bedőkné Gecsei Aranka.
A bizonyítványosztással a tanévet lezártuk, de az iskola
kapuját nem zárjuk be, mert több tábor is lesz a nyáron.
A szünet első hetében, Major Zoltán szervezésében, a katolikus táborban kapcsolódtak ki a tanulók, ahol a szórakozás
mellett sok hasznos információt kaptak: a rendőrnapon arról,
hogy hogyan vigyázzanak magukra a szünetben.
Bartos Ilona
5. oldal

Enesei HÍRMONDÓ

SZÍNDARAB 1942-43-BÓL

A fényképeket Kutasné Szabó Piroskától kaptuk. Piroska pár éve vezeti Borostyán Kórusunkat. Édesanyja Cs. Szabó Lajosné Pajor
Piroska az enesei iskolában tanított az 1940-es
években. A felvételen szereplő, színjátszó
eneseiek 1910-1920 között születhettek.
Nevüket nem ismerjük.
Köszönjük a régi fotókat.
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SEGÉLYHÍVÁS, AMI ÉLETET MENTHET
Ha vészhelyzet állt elő, hívja a készenléti szervek – a mentők,
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az általános rendőri
feladatok ellátására létrehozott szerv –e lérését biztosító
ingyenesen hívható, alábbi hívószámokat:
104 (a mentők)
105 (az általános rendőri feladatok ellátására
létrehozott szerv)
112 (egységes európai segélyhívó szám)
MI A VÉSZHELYZET?
Olyan ember, állat, műszaki hiba, elemi erő, természeti
esemény, baleset, betegség vagy élettani körülmény okozta
helyzet, ami az életben, testi épségben, anyagi javakban fokozott kárral, illetve a természetes és mesterséges környezet
fokozott megrongálásával vagy ezek veszélyeztetésével jár,
és amelyet a segélyt kérő személy, illetve a környezetében
lévők a készenléti szervek helyszíni segítsége nélkül önállóan
megoldani nem képesek.
A nap 24 órájában az országban két hívásfogadó központ
szakképzett híváskezelői fogadják a segélyhívásokat.
A vészhelyzet szubjektív fogalom, így nem lehet pontosan
meghatározni, hogy mikor tárcsázza a segélyhívószámokat.
Néhány példa arra vonatkozóan, hogy a készenléti szerveknek
milyen esetekben van intézkedési kötelezettségük.
Hívja a segélyhívószámokat minden olyan esetben,
ha
– közvetlen vagy közvetett életveszély áll fenn, az érintett
nagy mennyiségű vért veszít, láthatóan nem kap levegőt,
eszméletvesztés után nem tér magához, csillapíthatatlan
fájdalma van, baleset, súlyosabb sérülés érte (csonttörés,
elállíthatatlan vérzés), zavarttá válik, nem lehet vele kommunikálni, ön- illetve közveszélyes.
– súlyos, emberi élet(ek)et veszélyeztető közúti, légi, vasúti,
vízi balesetet lát vagy annak résztvevője.
– több ember halálát okozó járványos megbetegedés, mérgezés vagy kábítószer-túladagolása esetén, radioaktív
sugárzás, vagy veszélyes anyag kiáramlása miatt.
– Az állampolgárok életében jelentős fennakadás, emberi
élet(ek)et veszélyeztető esemény tör-tént (tűz, földrengés,
árvíz, viharkár, épületomlás, gázszivárgás, szélsőséges
meteorológiai helyzet)
– valamilyen bűncselekmény szemtanúja, sértettje (például:
emberölés, fegyveres rablás, lopás, garázdaság, verekedés)
– eltűnt vagy öngyilkos szándékú személy megtalálásához
kér segítséget, ismeretlen kisgyermek megtalálásáról, kánikulában zárt gépkocsiban hagyott kisgyermekről vagy
állatról, rendkívüli időjárási viszonyoknál hajléktalan személy közterületen alvásáról van információja.

– a közlekedési jelzések megrongálódását, működésképtelenségét vagy egyéb vészhelyzeteket (például: gyerekek
köveket dobálnak az autóútra), közlekedési akadályokat
(pl.: közút veszélyes szennyeződése), közüzemi zavarokat
(pl.: leszakadt veszélyes, szikrázó villanyvezeték, úttestre
kidőlt fa, ami a közlekedést akadályozza) észlel a bejelentő.
– rendkívüli halál történik (például: vízből kivetett elhunyt
személy megtalálása), körözött vagy elővezetni kívánt
személy, vagy körözött tárgy (gépjármű, ékszer) hollétéről
van információja, talált tárgyról, elhagyott gyanús csomagról, állatról, esetleg álrendőrök, házaló ügynökök, házaló
adománygyűjtők működéséről van tudomása.
A hívásfogadó bejelentkezését követően a következőket mondja el:
Még ha felfokozott érzelmi állapotban is van, egy esemény
bejelentésekor próbáljon nyugodt maradni és a problémát
tisztán világosan, a hívásfogadó kérdéseire válaszolva megfogalmazni: Mi történt? Mikor történt? Hol történt? Kivel
történt? Hogyan történt?
Ahhoz, hogy a hívásfogadó segíteni tudjon Önnek a
következő információkra lesz szükség:
– Az Ön neve és visszahívható telefonszáma
– Az esemény lehető legpontosabb helyszínének meghatározása
– Milyen bűncselekmény, vagy veszélyhelyzet áll fenn? Vannak-e sérültek? Ha igen, milyen mértékű a sérülés? Ki a
sérült?
– Például: közúti közlekedési baleset esetén: hány autó ütközött össze, van-e sérült, ha igen milyen mértékű a sérülése
(súlyos vagy kevésbé súlyos), van-e beszorult személy a
gépjárműben, ha igen ki tudják-e szabadítani vagy segítségre lesz szükség, forgalmi akadályt képez(nek)-ea a
jármű(vek), folyike valami a gépjárműből.
– Betörés esetén: mikor történhetett (napokkal vagy órákkal
korábban, esetleg még folyamatban van), látja-e még a
betörőt, ha igen személyleírást tud-e adni róla, tudja-e
követni, illetve követi-e.
Mikor NE hívja a 112-t!
– Ne hívja, ha általános, tudakozó jellegű kérdése van (például: ügyfélszolgálatok hatáskörébe tartozó ügyek, általános
és különleges tudakozók által megadható elérhetőségek,
egyéb információk)
– Ne hívja forgalmi információk, időjárás-jelentés, vagy egyéb
általános tájékoztatással kapcsolatosan (például: kisebb
műszaki meghibásodások, csőrepedés, kisebb áramkimaradások)
7. oldal

Enesei HÍRMONDÓ

2017. július

A LEGFONTOSABB FELADAT KIPIPÁLVA
Az őszi szezont 15 ponttal zártuk, a mezőny utoló harmadában helyet foglalva. Az utóbbi években tavasszal
eredményesebb volt a csapat, természetesen most is
ebben reménykedtünk!
Nem is indult rosszul ’17 márciusa: nagy akarattal, jó
játékkal magabiztosan győztük le Börcs együttesét. Majd
következett a szomszédvár: Kóny, akik ellen mindig nagy
küzdelemben dőlt el a 3 pont sorsa. Álomszerűen kezdődött a mérkőzés: 20 perc után két góllal vezettünk – s ezt
követően elvesztettük a fonalat... a vége vereség lett. Pedig
6 pontot terveztünk, ez a felzárkózásunkat is lehetővé tette
volna. Vereség vereséget követett, igaz nagy csatákbansokszor játékvezetői segédlettel szerezte meg ellenfelünk
a győzelmet. De a kiesés réme ott lebegett a fejünk felett.
Talán az volt a szerencsénk ebben az időszakban, hogy
ellenlábasaink is a vereséget „gyűjtötték”, nem a pontokat.
Három csapat lényegében mindig tartósan mögöttünk volt,
de a pontokat tekintve nem érezhettük magunkat abszolút
biztonságban. Hisz két ellenlábas győzelem a kieső pozícióba lökött volna bennünket. Ez hála istennek nem történt
meg. Amikor nagyon kellett, összeszedtük magunkat és
győzni tudtunk. Tavasszal is öt győzelmet könyvelhettünk
el /csakúgy mint ősszel/: Börcs, Győrújfalu, Tét, Kajárpéc és
Győrzámoly ellen. Kétszer játszottunk döntetlent: Abdán
és Bőnyben. Két utolsó mérkőzésünkön 9 gólt (!) kaptunk
és egyet sem rúgtunk. Nem volt szép zárás...

Az egész bajnokságban a 10. hely volt a legelőkelőbb,
ahol helyet foglalhattunk. Két utolsó tavaszi mérkőzésünket leszámítva szoros csatákat vívtunk ellenféllel, sérülésekkel, edzés (nem) látogatottsággal, játékvezetőkkel.
Sokszor vesztésre álltunk a fent nevezettekkel szemben.
Ami azonban pozitív fejlemény volt: két fiatal játékost be
tudtunk építeni a felnőtt csapatba. A nehézségek mellett
rossz bajnoki indulással – talán elmondható – kihoztuk a
maximumot a 2016/2017. évi bajnokságból Igaz a helyünk
a 4-8. hely egyikén lenne... A játékosminőség adott ehhez!
De edzés nélkül nem lehet feljebb lépni! Hacsak nem
egy egyszeri, óriási szerencsével!? U19-es csapatunkat
Élő Szilveszter irányítja, már másfél éve. Jól indult az őszi
szezon, a középmezőnyhöz tartozott a csapat egy ideig,
majd pár váratlan vereséggel lejjebb csúszott. A tavasz
rosszabbul sikerült mint az ősz. Két helyet visszacsúszott
a csapat. A fiatalítás az U19-nél szintén megkezdődött-az
U14-ből sikerült játékosokat beépíteni. Kis szerencsével
stabil középcsapat lehettünk volna! Az edzés látogatottság
alapjában véve jó.
Szeretném megköszönni a vezetőség nevében a szurkolók buzdítását, a csapat támogatását. Kótai Gyulának,
Csorba Lászlónak, Meleg Ferencnek és a Polgárőröknek
a mérkőzéseken való szolgálatot. Valamint Hécz István
gondnoknak és feleségének Líviának a munkáját!
MJ
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Aranyhal Étterem Megyei II. Győri csoport U-19

M

Gy

D

V

Lg–Kg

Gk

P

1. KORONCÓ KSSZE

30

25

3

2

121-26

95

78

2. GYŐRÚJBARÁT SE

30

22

3

5

95-40

55

3. PANNONHALMA SE

30

18

6

6

64-31

4. ABDA SC

30

18

5

7

5. NAGYSZENTJÁNOS SC

30

18

2

6. KUNSZIGET SE

30

16

7. DUNASZEG SE

30

8. GYŐRÚJFALU SE

M

Gy

D

V

Lg–Kg

Gk

P

1. NAGYSZENTJÁNOS SC

30

23

2

5

165-54

111

71

69

2. PANNONHALMA SE

30

21

6

3

140-34

106

69

33

60

3. GYŐRÚJFALU SE

30

20

7

3

131-44

87

67

98-53

45

59

4. BŐNY SE

30

17

4

9

112-55

57

55

10

79-58

21

56

5. GYŐRÚJBARÁT SE

30

17

2

11

91-64

27

53

1

13

56-45

11

49

6. KORONCÓ KSSZE

30

16

3

11

135-55

80

51

15

3

12

88-68

20

48

7. KUNSZIGET SE

30

16

3

11

108-75

33

51

30

15

3

12

64-60

4

48

8. BÖRCS KSE

30

15

3

12

109-81

28

48

9. KAJÁRPÉC HEROLD TRANS SE 30

12

1

17

56-65

-9

37

9. ABDA SC

30

13

9

8

99-56

43

48

10. BŐNY SE

30

11

3

16

68-81

-13

36

10. GYŐRASSZONYFA-T. SE

30

11

3

16

99-72

27

36

11. ENESE SC

30

10

2

18

53-75

-22

32

11. DUNASZEG SE

30

11

3

16

84-88

-4

36

12. GYŐRZÁMOLYI SE

30

8

8

14

65-64

1

32

12. ENESE SC

30

10

2

18

67-89

-22

32

13. GYŐRASSZONYFA-T. SE

30

8

4

18

49-93

-44

28

13. GYŐRZÁMOLYI SE

30

10

2

18

105-73

32

31

14. KÓNY SE

30

7

1

22

52-125

-73

22

14. KÓNY SE

30

5

7

18

56-119

-63

22

15. TÉTI SOKORÓ FC

30

7

0

23

60-114

-54

21

15. TÉTI SOKORÓ FC

30

5

4

21

63-151

-88

19

16. BÖRCS KSE

30

6

3

21

45-115

-70

21

16. KAJÁRPÉC HEROLD TRANS SE 30

0

0

30

14-468

-454

0
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UTÁNPÓTLÁS CSAPATAINK HELYT ÁLLTAK
Sok ügyes igazolt focista -palánta
rúgja a labdát a Enese SC színeiben.
Mintegy másfél évtizedes múltra tekint
vissza a Bozsik-program. Ennek keretében a 7-9-11 éveseknek szerveznek
évente több tornát. Egy tornának mi
adunk otthont -ilyenkor nagyon sokan
megfordulnak focipályánkon. Az U7-U9U11-nél elsősorban a játék a fontos, nem
az eredmény. De már itt látni lehet, ki
mozog ügyesebben és van jó barátságban a labdával. A három korcsoportot 3
edző készítette fel az elmúlt idényben
-Varga Csaba, Lengyel Balázs és Zajovics

László. A Hírmondóban is köszönöm
munkájukat.
Nem lehet eleget hangsúlyozni az
utánpótlás nevelés fontosságát! Hisz
pár év elteltével ők jelentik majd a felnőtt csapatot és ne feledjük: a mozgásra
nagy szüksége van a legfiatalabb korosztálynak is.
Bajnokságban indult U14-es csapatunk. A Győri B csoportba nyolc egyesület nevezte korosztályos csapatát. Alig
maradtunk le az aranyról... Dícséret illeti
Lengyel Balázs edzőt és tanítványait.
Több játékosunkat megkereste maga-

U-19 LABDARÚGÓ CSAPAT
Álló sor: Hécz Dávid, Ihász Barnabás, Oláh Kristóf, Sós Adrián,
Sándor Márió, Szlovacsek Péter, Márton József, Kovács Gábor,
Élő Szilveszter edző
Guggoló sor: Németh Benjámin, Kiss Zoltán, Németh Valentin, Bessenyei Dominik, Varga Krisztián, Nagy Zoltán

sabb osztályban játszó egyesület. Ez
egyrészt öröm, mert a szakmai munkát
dícséri, másrészt szomorúak is lennénk,
ha elveszítenénk ügyes játékosainkat.
Az U14-es bajnokság végeredménye
1. Gyömöre
32 pont
2. Enese
30 pont
3. Egyed
28 pont
4. Gyirmót „A”
27 pont
5. Győrújbarát
25 pont
6. Téti Sokoró
13 pont
7. Ménfőcsanak „B”
4 pont
8. Nyúl SC
3 pont
Mesterházy József

U-14 LABDARÚGÓ CSAPAT
Álló sor: Dombi Adrián, Ferenczi Máté, Martini Ákos, Varga
Krisztián, Pátka Patrik, Mesterházy József elnök, Kiss Zoltán,
Horváth Attila, Lengyel Balázs vezetőedző, Varga Csaba
edző, Dömötör Csaba utánpótlás koordinátor
Guggoló sor: Rácz Dániel, Meizer Balázs, Bessenyei
Dominik, Gyurasits Gábor, Szalai Ámon, Lengyel Máté,
Lőrincz Bálint, Rácz Bence
A képről hiányzik: Nagy Zoltán, Horváth Dominik, Major Ádám
A FELNŐTT CSAPAT TAGJAI
2016/2017. ÉVI BAJNOKSÁGBAN:
Kapusok: Illemszky Márk, Rácz Péter,
Németh Valentin
Mezőnyben: Meleg Ferenc, Horváth Tibor,
Lőrincz Szabolcs, Nagy József, Zajovics
László, Tóth Szilárd, Kiss Milán, Nagy Márton, Bári Dávid, Lőrincz Balázs, Lengyel
Patrik, Horváth Martin, Németh Benjámin, Varga Csaba, Zsenák György, Meleg Gábor, Lőrinczi Dániel, Hécz Dávid,
Gyurasits Balázs, Szilvágyi Ferenc, Márton
József, Dömötör Csaba, Bedők Máté, Élő
Szilveszter.
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ÓVODAI HÍREK
„Végre itt a nyár és dalol az idő” és a
2016/2017-es nevelési évünk szorgalmi
időszaka május 31-én befejeződött. A
kiscsoport létszáma 27, a középső 23,
a nagycsoport 21 fővel zárt. Év közben
kimaradt a kicsiktől 3, a középsőből
2 ovisunk költözés miatt. A 21 nagycsoportosból 15 megy iskolába, 6 kisgyermek újra nagycsoportos lesz, ők a
következő évben fognak iskolába menni. Óvodába 19 kisgyereket írattak be,
ebből a számból látható, hogy a létszámunk nem fog csökkenni. A kiscsoport
várható létszáma 2017 dec. 31-ig 25,
a középsőé 24, a nagycsoporté 21 lesz.
A kicsikhez előjegyzettként még 6 ovis
várható. Mindegyik óvónéni marad a
termében és viszik tovább a csoportjaikat. A nagyok helyére a régi épületbe
jönnek a kiscsoportosok.
Fehértói csoportunkban 12 kisgyerek
volt, onnan 4 megy iskolába, 2 tanköteles még óvodában marad, 1 átjön
Enesére, 6 gyereket beírattak, így az
ő létszmuk 13 lesz. A győrsövényházi
csoportunkban 16 kisgyerek volt, 10
újat írattak be, onnan nem megy iskolába egy gyerek sem. Egy kislány ment
volna, de a szülők úgy döntötöttek az
óvónénivel, hogy maradjon még egy
évet az óvodában és a következő évben
a többivel kezdi meg az iskolát.
Az előző hírmondós cikk után még
nagyon sok programunk volt a gyerekekkel. Ami újdonság volt, hogy a nagycsoportos óvónők, Horváthné Merkó
Barbara, és Dömötörné Gubicza Renáta
felkészítettek a nagyoktól egy 8 fős csapatot a Pindur-pandur kresz versenyre.
A gyerekek nagyon élvezték ezeket a
külön foglalkozásokat, számomra is
meglepő volt az érdeklődésük a közlekedés iránt. 14 óvoda versengett
Győrben, nagyon szépen szerepeltek
a mi gyerekeink, hibapont alig lett a
tesztlapjukon, ennek ellenére nem
jutottunk tovább. Csalódás nem volt,
mert a megszerzett ismeretekkel gaz10. oldal

dagították az óvónénik a gyerekeket,
és egy délelőtt a rendőrség udvarán
élmény volt számukra.
Nagy sikere volt a május 2-án megtartott „ Szépen szól a kispacsirta” rendezvényünknek, illetve a győrújbaráti
néptáncsoportok találkozóján a táncos
gyerekeink szerepeltek, felkészítőjük
Bőhm Kitti volt.
Kirándultunk a kicsikkel Dunaremetére
a Dodó farmra, a középsővel és a nagycsoporttal Tatán voltunk. A gyerekek
kirándulása az idén is közös pénzből lett
fizetve. A sörös dobozokért egész évben 78.000 Ft-ot kaptunk, karácsonykor
a szereplés után a gyerkek mendikáltak,
az SZM pedig kipótolta a hiányzó öszszeget.
Május 27-én szombaton volt az évzárónk és egyúttal a nagyok búcsúztatása,
ballagása. A nagycsoportosok tablóját
Nagy Lilla szülei, Nagy Júlia és Nagy
Attila készítették el, a csoport nevéhez
igazodva, pillangó keretbe kerültünk.
A gyereknapunk 3 naposra sikerült,
június első hetében szerdán délelőtt
volt a tartalmas gyereknapi program,
ami reggeli zenés tornával kezdődött,
majd mindenki közösen a fedett teraszunkon reggelizett. Később sorversenyek, barkácsolás, csillámtetkózás,
és egyéb ügyességi játékok voltak a
gyerekeknek. Csütörtökön a Holle
anyó színház színészei játszották el az
Aranyszőrű bárány mesét, ezt a könyvtári normatíva költségéből fizethettük.
Pénteken pedig mi is részesei lehettünk
az iskolai gyereknapra kivonult polgárőrök és tűzoltók bemutatójának. A
gyerekeknek élmény volt ezeket látni,
sokat kérdeztek még a látottak után.
A felnőttek farsangi báljának bevételéből már megrendeltük a két
árnyékolót, egyiket a nagy udvarrész
homokozójához, a másikat a kiscsoportosok udvar részéhez. Még asztalokat és
padokat kapnak a gyerekek az udvarra.
Sajnos az udvari játékaink rohamosan

romlanak, reméhetőleg az idén a felújításuk nem marad el és Szórádi Lajos a
hibákat ki tudja javítani. A polgárőrök
felajánlották a segítséget, én örömmel
elfogadtam, várom, hogy a játékok csiszolva legyenek és jöhetnek amint az
idejük engedi.
Az udvari játékokra és az udvarra
most nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a balesetveszélyek elkerülése végett, illetve a meglévő játékaink állagát
megvédeni.
Az év éppen hogy befejeződött, de a
tervek már készülőben vannak. Az SZM
elnök felajánlotta a segítséget, nagyon
szívesen fogadjuk, ha a szülők átvállalnak dolgokat a játékok beszerzésében,
programjaink lebonyolításában.
Másik terv - ha sikerül megvalósítani
- nagyobb heti óraszámban legyen a
néptáncoktatás, két csoportra bontva
a gyerekeket. Természetesen akkor, ha
továbbra is nagy lesz az érdeklődés
és Tschurl Karcsi bácsi támogatásából
átcsoportosítanánk ide egy kisebb öszszeget.
Az óvoda dolgozói és óvodásai nevében köszönjük mindenkinek az év
közben nyújtott támogatást, segítséget.
Örülünk, hogy szorgalmasan hozzák
továbbra is sörös dobozokat ( TOVÁBBRA IS VÁRJUK), amit az egyik apuka,
Nikovics Tibor, visz nekünk a MÉH-be.
Az elek-tromos gépekből megint rengeteg gyűlt össze.
Több kisgyerek már kimaradt az oviból a nyári időszakra, de még jelenleg
a három csoportból kettő működik.
Júliusban a takarítási szünetig egy csoportban lesznek a gyerekek.
Szeptemberben remélhetőleg pihenten, újult erővel kezdjük az új nevelési
évünket.
Mindenkinek kellemes nyarat, jó
pihenést kívánok az óvoda dolgozói
nevében!
Horváth Judit
óvodavezető

Enesei HÍRMONDÓ
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„SZÉPEN SZÓL A KISPACSIRTA”
Tschurl Károly támogatásával jött létre ismét a rendezvényünk, illetve finanszírozta
az óvónők zenei műhelyét.
A múlt évben résztvevő óvodákat invitáltuk ismételten, illetve
csatlakozott a győrsövényházi
telephely óvodánk, a csornai
katolikus óvoda is az énekmondó fesztiválra. 16 óvoda
91 óvodása szerepelt. Ez nem
verseny volt, célunk a közös
éneklés, a mások éneklésének,
műsorának meghallgatása élmény legyen a gyerek számára, ismerkedjenek egymással.
A régi ismerősök itt újra találkozhatnak és ének-zenei anyagot
gyűjthetnek egymás műsorából.
A délelőtt programja volt:
– először az enesei óvoda néptánccsoportjának műsorát
nézhették meg

Éneklő középsősök

– Az óvónők zenei műhelyében
résztvevő óvónők előadása következett a győri Apor óvoda
óvónőinek citera kíséretében
– a műsor után közösen elénekeltük az összes szereplő
gyerekkel a három előre kiválasztott dalt Farkas Katalin
vezényletével.

Krasznai Tamás,
Horváth Judit,
Tschurl Károly,
Szabó Balázs

– utána a kihúzott sorszámok
alapján szerepeltek az óvodák
A végén díszvendégünk
Krasznai Tamás, a győri Nemzeti Színház magánénekese és
örökös tagja énekelt. Zongorán
kísérte Szabó Balázs, aki szintén
a győri színház tagja. Ez volt a
mi ajándékunk Karcsi bácsinak!
Köszönjük a támogatást és jó
egészséget kívánunk!
Horváth Judit
óvodavezető

Kirándulás a tatai tónál
11. oldal

A KÖZELMÚLT FOTÓI

2003.május 6. A Szabad Föld Kupa döntő után a lll. Félidő Vendéglőben – az ünneplés nem maradt el a vereség ellenére

Falunap a ’90-es évek közepén

Gyakorlati óra - 15 évvel ezelőtt az iskolában

Csillagoknál fényesebb
Irigyelnek engem fenn a csillagok.
Hisz szép szemednek drága fénye rám ragyog.
Én kaphatok eme tűzből oly sokat.
Mi széppé varázsolta szürke sorsomat.

Irigykednek rám ott fent a csillagok.
Mert forró-égő csókjaidból én kapok.
Lángoló szerelmed felgyújtja szívem.
Ezért én vagyok a legszerencsésebb Szívem.
Mezőfi László, Enesei nívódíjas költő
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Nagy László, Zsenák György, Maller Tibor,
Mesterházy József

