
HÍRMONDÓ
ENESE KÖZSÉG NEGYEDÉVENTE MEGJELENÔ INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA

ENESEI
2017. SZEPTEMBER • XXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

ÍGÉRET A SPORTCSARNOKRA
FALUNAPUNK VENDÉGE: GYOPÁROS ALPÁR ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

A Magyar Honvédség új alapokra he-

lyezi az Önkéntes Tartalékos Rendszert. 

A rendszerhez a mindenkori öregségi 

nyugdíjkorhatár betöltéséig csatlakozhat 

minden nagykorú, magyarországi lakó-

hellyel rendelkező, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes magyar állampolgár, aki 

Ünnepi istentisztelet-

tel kezdődött a 2017. évi 

falunapunk is. Az evangé-

likus templomban meg-

tartott ökumenikus szer-

tartáson részt vettek a bősi 

küldöttség tagjai, Fenes 

Iván polgármesterrel és a 

testvértelepülési látogatá-

son községünkben tartózko-

dó csíkszentmihályiak, Izsák-

Székely Lóránt polgármester 

vezetésével.

A meteorológia sok esőt 

és erős szelet ígért a nap-

ra – szerencsére elviselhető 

időjárással megúsztuk. Igaz, 

volt már nagyobb szeren-

csénk is az égiekkel!

A falunapra ellátogatott 

Gyopáros Alpár, Enese Or-

a Képviselő Úr bejelentését! 

Színes programokkal foly-

tatódott a délután. Minden 

korosztályra gondoltak a 

szervezők! Idén ismét meg-

hívták a tavaly óriási sikert 

aratott kisvonatot. Az Alma 

együttes sok kisgyerekes 

szülőt vonzott a pályára. 

A mulatós zenét kedvelők 

Sihell Ferry és Henna pro-

dukciójának tapsolhattak. 

Marót Viki lendületes pro-

dukciója megmozgatta az 

esti koncerten részt vevő-

ket. A napot Acustic 69 bál 

zárta.

 Mesterházy József

szággyűlési képviselője is. 

A Képviselő Úr Mesterházy 

József polgármesterrel 

együtt köszöntötte a község 

legjobb adófi zetőit, gratu-

lált nekik az elért eredmé-

nyekhez. Gyopáros Alpár 

méltatta a község elmúlt 

időszakban elért eredmé-

nyeit, külön szólt a felújítás 

alatt lévő 85121. számú köz-

útról. Beszédében kiemelte: 

Enesének régi vágya, hogy 

sportcsarnok épüljön a tele-

pülésen. Miután a járási szék-

helyeken – Téten és Csornán 

– megépül a tanuszoda, 

így az enesei sportcsarnok 

ügye az első helyre került 

listáján! Nagy taps fogadta 

TOBORZÁS – ÖNKÉNTES TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKERŐ

legalább általános iskolai végzettséggel 

rendelkezik.

Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos 

rendszerről, a rendszer kialakításáról, mű-

ködéséről, az önkénteseknek járó juttatá-

sokról tart tájékoztatót Dr. Horváth Zoltán 

alezredes körzetparancsnok.

2017. október 2-án, hétfőn 

18 órakor a Kultúrházban

Szeretettel várunk minden érdeklő-

dőt!

Mesterházy József

    polgármester
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Július 2-án nagy ünnep volt az Enesei Evangélikus Egyház-

községben. A mintegy kétszáz lelket számláló evangélikus 

közösség ezen a napon ünnepelte temploma építésének 65. 

évfordulóját. Kis hajlékunk ennyi ideje szolgálja közösségünk 

hitéletét.

A jelenkori evangélikus generáció őseinek nagylelkű adomá-

nyaiból és kétkezi munkája által épített templom, az 1990-es 

években karzatot, majd tornyot is kapott, hat évvel ezelőtt 

pedig a tetőt cserélte le a gyülekezet. Az évfordulóra – amely 

a reformáció 500. éves évfordulója is – szerettük volna az ere-

detileg vas ablakokat esztétikusabb, fa nyílászárókra cserélni, 

valamint az épület külső-belső színezését elvégezni.

Enese Község Önkormányzata és a Győr-Mosoni Evan-

gélikus Egyházmegye támogatásával, valamint testvéreink 

adományaival célunk ezen a tavaszon valóra vált.

Templomunk megújult, aminek a gyülekezeti napunkon 

hálaadó, ünnepi istentiszteleten együtt örülhetett a gyüle-

kezet. Az alkalmon Kiss Miklós esperes úr hirdette az Igét, 

áldást kívánva az enesei közösség életére. Az evangélikus 

lelkész – e sorok írója –, pedig hálaadó imájában a templom 

megújulásához a gyülekezet lelki megújulását is kérte.

TEMPLOMFELÚJÍTÁS ENESÉN

Gyülekezeti napunk az iskola aulájában folytatódott ebéd-

del, majd a Bezi Evangélikus Egyházközség néptáncegyüttese 

az Eszterág Táncegyüttes lépett fel, s  az enesei Borostyán 

kórus és a rábacsécsényi Sibrik Erzsébet kórus énekelt.

Célunk volt helyi értékeink bemutatása, ennek jegyében 

örültünk gyermekeink produkciójának, valamint a gyülekezet 

területén élő néhány testvérünk munkáiból – gobleinjeiből 

és fafaragásaiból – tartottunk kiállítást és egy testvérünk 

verseiből olvastunk fel. Az alkalom több szempontból is nagy 

jelentőségű volt.

Egyrészt összefogással újult meg templomunk. Az önkor-

mányzat és a hívek összefogásával. Ez azt jelenti, hogy él 

még Enesén egy olyan réteg, akinek fontos e lelki hajlék – az 

Isten háza.A település vezetése elismeri és támogatja azt a 

munkát, amely közösségünkben folyik, mi pedig fontosnak 

tartjuk, hogy lelki terheinket vasárnapról-vasárnapra egy 

szépen felújított épületben tegyük le, és itt töltekezzünk Isten 

erejéből merítve erőt a következő hét feladataihoz. Másrészt 

pedig együtt voltunk: több mint kétszázan!

Együtt ünnepeltünk, örültünk valaminek, ami a miénk. Ma, 

amikor oly nagy az érdektelenség, az emberek közönyösen 

viszonyulnak egymáshoz,  mi együtt lehettünk és örültünk 

a templomnak, a közösségnek.Jó volt ülni a padokban, 

majd a megterített asztaloknál, ahol talán mindannyian 

azt éreztük, hogy mindebben a saját munkánk is benne 

van. Tehettünk valamit egymásért és erre a Mindenható 

Isten indított minket.

Köszönet mindenkinek mindenért!

Soli Deo Gloria! Egyedül Istené a dicsőség!

Farkas Ervin
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A következő munkálatokat végezték el 

a mesterek: nyílászárók cseréje, villamos 

vezetékek cseréje, fűtéskorszerűsítés, 

vízvezetékek cseréje, szigetelés, belső 

festés, új burkolatok a régi szárnyban. 

A munka összértéke eléri a 11 millió 

forintot. 

Reméljük, a felújított sportöltöző több 

évtizedig szolgálja majd községünk 

sportéletét!

Hajrá Enese! Mesterházy József

MEGÚJULT A SPORTÖLTÖZŐ
80 ÉVES AZ ENESE SC

Öt évvel ezelőtt – az Enese SC alapításá-

nak 75. születésnapán – jelentős fejlesz-

tésekről számolhattunk be. A sportpálya 

gyepszőnyege teljes egészében fel lett 

újítva, az ETO öregfi úk csapatát fogadtuk 

egy gálamérkőzésen. A jubileumi szüle-

tésnapra megjelentettünk egy könyvet, 

amely a Sportegyesület történetét dol-

gozta fel. 2012-ben új szerelést kapott a 

felnőtt és az U21-es csapat is.

Az elmúlt időszakban sem állt le a fej-

lesztés, köszönhetően a TAO pénzeknek 

ill. pályázatoknak. Leader pályázatnak 

köszönhetően 68 ülőhelyes lelátót épí-

tettünk, önkormányzati beruházásban 

készült el az aszfaltos pálya melletti nyi-

tott szín. TAO pályázati forrásból kor-

lát a pálya körül és labdafogó háló az 

egyik kapu mögé. Felszerelést, fűnyíró 

traktort vásároltunk. Az utóbbi évek 

legnagyobb összegű sportberuházása 

a sportöltöző teljes felújítása. Pályázati 

pénzből szerettük volna elérni a reno-

válást (a katolikus templommal együtt), 

de az elutasítás után a Képviselő testület 

úgy döntött:saját forrásból különítünk 

el pénzt. Lényegében 15 évvel ezelőtt 

volt fejlesztés/bővítés a sportöltözőben 

– ekkor építettünk a régi épülethez egy 

40 m2-es új részt. A  „régi” szinte a 60-as 

évektől állta az idő próbáját.

Az Egyesület sportolói a 80. születés-

napra egy új épületet vehettek birtokba. 

Mesterházy József a falunapon köszöntötte községünk legjobb adó-

fi zetőit. A polgármester elmondta: iparűzési adóból 68,9 millió forint, a 

gépjárművek után fi zetendő adóból 5,3 millió forint, míg kommunális 

adóból 3,5 millió forint folyt be a helyi költségvetésbe 2016-ban. Minden 

adófi zetőnek köszönetet mondott az adó megfi zetéséért – hisz a falu 

ezáltal (is) tud fejlődni.

A legtöbb iparűzési adót befi zető gazdasági társaságok 2016-ban: 

Kaco Hungary Kft., Inicia Zrt., Normbenz Magyarország Kft., Bödő 

Kft., L-Duplex Pivo Kft.

 

Egyéni vállalkozók közül a legjobban teljesítők:

Csonkáné Balikó Éva, Szlovacsek Imre, Stoiber János, Kiss Tibor, 

Szabóné Dr. Ferenczi Éva

A polgármester megköszönte Nagy Károly elnök úrnak a 2017. évi 

falunap támogatását és köszönetet mondott a vállalkozóknak, magánsze-

mélyeknek a tombola felajánlásért. Megköszönte a hivatal dolgozóinak 

és az önkénteseknek a falunap előkészítését és a falunapi munkát.

KÖZSÉGÜNK LEGJOBB 

ADÓFIZETŐI

NÓTÁZZUNK 

KARCSI BÁCSIVAL 

ÉS HEGEDŰJÉVEL!
November 3-án pénteken 

17 órakor, a kultúrházban.

Szeretettel hívok mindenkit a 

nótaestre,aki szereti a régi magyar 

nótát és dallamokat!

A viszontlátásig: Karcsi bácsi 
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A 2017.ÉVI FALUNAP KÉPEKBEN

Színpadon Henna és Sihell Ferry Esti koncert Marót Vikivel

A kisvonat ismét népszerű volt

A gyerekek élvezték az Alma együttes előadását

Idén újra tapsolhattunk a győri Akkordeon dallamaira

Balássy Betty és Varga Feri
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I. NŐI FITNESZTÁBOR ENESÉN
2017. június 6-9-ig került sor az I. női szabadtéri fi tnesztábor 

lebonyolítására Enesén.  

Délutánonként  a lányoknak lehetőségük nyílt 4 különböző 

edzésformát kipróbálni.  A táborozók 60 ill. 90 perces teljes 

testet átmozgató  órákon vettek részt, lehetőségük nyílt 

különböző sporteszközök kipróbálására. Megismerkedtek 

a Sparrowbag „zsákos” edzéssel, TRX kötéllel és a számukra 

már jól ismert STEP padokkal :).

ISMÉT 

IGÉNYELHETŐ 

KOMPOSZTÁLÓ 

ÉS KÉK HULLA-

DÉKGYŰJTŐ

A polgármesteri hivatalban 

ismét lehet igényelni zöld 

komposztálót és 240 literes 

kék szelektív hulladékgyűj-

tőt. Munkaidőben és azonnal 

elvihető!

Az edzések után játékos feladatokkal folytatódtak a dél-

utánok. 1 perc és nyersz, vízibomba csata és sorsverseny 

várt a hölgyekre.

Tartalmas, aktív, pozitív  4 napot töltöttünk együtt, önfeledt 

hangulatban. 

Jövőre folytatjuk! 

Varga Zsófi a, aerobik szakedző, táborvezető

KÖZLEMÉNY ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ VÁLTOZÁSRÓL

Enese Község Önkormányzata Képviselő-testületének az étkezési térítési díjak megállapí-

tásáról szóló 9/2017. (IX.13.) önkormányzati rendelete alapján a RÁBAKÉSZ Kft. üzemelteté-

sében lévő konyha által biztosított étkeztetés után fi zetendő a térítési díjak 2017. október 

1. napjától az alábbiak:

Óvodai tízórai étkezési térítési díja: 70 Ft/nap + 27 % Áfa 90 Ft/nap

Óvodai ebéd étkezési térítési díja: 205 Ft/nap + 27 % Áfa 260 Ft/nap

Óvodai uzsonna étkezési térítési díja: 70 Ft/nap + 27 % Áfa 90 Ft/nap

Iskolai tízórai étkezési térítési díja: 85 Ft/nap + 27 % Áfa 110 Ft/nap

Iskolai ebéd étkezési térítési díja: 255 Ft/nap + 27 % Áfa 325 Ft/nap

Iskolai uzsonna étkezési térítési díja: 85 Ft/nap + 27 % Áfa 110 Ft/nap

Enese, 2017. szeptember 13. Csapó-Molnár Violetta, jegyző
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ENESEI NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR
A Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálata alapfeladatainak ellá-

tásán túl programjaival is kifejezi a családok fontosságát, a 

gyermekek jólétének elsődlegességét. 

Az enesei 1-5. osztályos általános iskolás gyermekek szá-

mára július 3-tól 7-ig nyári napközis tábort szerveztünk, 

mely egyaránt célozta a dolgozó szülők számára a szünidei 

gyermekfelügyelet megoldásának segítését, másrészt a gyer-

mekek sokrétű, vidám szabadidő-eltöltését. A táborozók 

felügyeletét és foglalkoztatását Szolgálatunk és az önkéntes 

munkatársak biztosították. Az öt napos tábor minden perce 

vidámsággal telt; néhány a megvalósult a programokból: 

1. nap: A közlekedésbiztonsági napon Tóth Tibor törzszász-

lós és Behacker Ákos főtörzsőrmester tartott – gyerekekre 

szabott, ám e fontos témát komolyan körüljáró – előadást 

gyalogos és kerékpáros közlekedés témájában. Ezzel kapcso-

latban tudásukat csapatverseny keretében össze is mérhet-

ték táborozóink, kerékpáros ügyességüket pedig számukra 

felállított akadálypályán próbálhatták ki. Az akadálypályát 

a Győri Városi Rendőrkapitányság közlekedés rendészeti 

osztálya biztosította számunkra. 

2. nap: Biciklitúráztunk Rábapatonára a Porta Tanodához, 

ahol a gyerekek megismerkedhettek az állatvilág különböző 

élőlényeivel. A legjobban Selymi, a lovacska és Csacsa, a sza-

már tetszett nekik. Az előadást az állatokkal kapcsolatosan 

nagy érdeklődéssel hallgatták. Ebédre nagyon fi nom pizzát 

sütöttek nekünk  és kaptunk frissítő mentás-limeos-bodza 

szörpöt is. Sok új élménnyel gazdagodtunk.  

3. nap: A Csornai kirándulás alkalmával betekintést 

nyertünk a múzeum világába egy látványterves hadtör-

téneti tárlatvezetéssel, amit egy lándzsa elkészítésével 

zártunk. Délután egy pohár jégkása vagy egy adag fagyi 

közül választhattak a gyerekek.

4. nap: A győri egész napos kirándulás is sok élményt 

tartogatott. Délelőtt látogatást tettünk a Füles Bástyába, 

ahol megismerkedhettek az Amazonas élővilágával: óriás 

csótányt – agámát – kis testű kígyót simogathattak és doktor 

halak gyógyító hatását élvezhették a különböző érdekességek 

mellett. Délben megebédeltek a Mc’donalds-ban, minden 

gyermek örömére. Délután egy hűsítő fagyi következett a 

vízi játszótér előtt, ahol minden gyermek lehűtötte magát 

egy kicsit a nap forró sugarai ellen.  

5. nap: egyben a tábor utolsó napja; Kreatív foglalkozások 

keretében léggömböt, decoupage-technikával virágdíszt és 

hűtőmágnest készítettünk. Délután nagy fi gyelem kísérte a 

Bezi Önkéntes Tűzoltók látványos bemutatóját, az élmény 

után több gyermeknek is felcsillant a szeme az önkéntes-

toborzás hallatán.

Reméljük, hogy az együtt töltött hét valamennyi táborozó 

gyermeknek sok örömöt, maradandó élményeket jelentett, 

jövőre is szeretettel várjuk a résztvevőket. Ácsné Horn Kitti

NYÁRI TÁBOROK KÖZSÉGÜNKBEN

Általános iskolás diákjaink idén nyáron is több táborban 

tölthették a nyári szünet egy részét. A táborokat az önkor-

mányzat 150.000 forint készpénzzel támogatta.

• Katolikus tábor  június 19-23.

• Úszás tábor  június 26-30.

• Bakonyi tábor  július 19-21.

• Családsegítő tábor július 3-7.
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ISKOLAI HÍREK
Ha új évet kezd az ember, 

általában jó kívánságokkal, 

fogadalmakkal szokta kezde-

ni. Az év vége a hálaadásé, 

a köszöneté. De úgy hozta a 

nyár, hogy a tanévet a köszö-

netekkel kell kezdeni. 

Először is köszönjük a tá-

borszervezők munkáját: Ma-

jor Zoltánnak, aki a katolikus 

tábort szervezte. Takácsné 

Szűcs Andreának, aki az alsós 

úszás táborért volt a felelős.  

Horn Kitti a családsegítő ré-

széről biztosította az egy hét 

kikapcsolódást a tanulóknak.  

Dömötör Csaba a felső tago-

zatosokkal hódította meg a 

Bakony rengetegét. Termé-

szetesen mindegyik tábor 

munkáját segítették nevelők, 

szülők.

Köszönet illeti azokat a 

tanulókat, szülőket, neve-

lőket, akik a nyár folyamán 

gondozták a gyakorlókertet, 

az iskola környezetét.  A nyári 

karbantartás során meszelés, 

lambériázás történt és befe-

jeződött az alsó tagozat fűté-

sének korszerűsítése.

Elkészült a rézsű helyett 

egy támfal, a SZM támoga-

tásával. Nemcsak Némethné 

Kránicz Anikónak köszön-

hetjük, aki szervezte az 

egészet és kiszedte a bok-

rokat a családjával, hanem a 

Tüzépnek, a kónyi betonnak 

a kedvezményes anyagokat,  

Mentusz Péternek a vasat. Eh-

hez a munkához hozzájárult 

az önkormányzat és a Győri 

Tankerület is. A támfal tete-

jére labdafogó háló került, 

így teljesen egységes háló 

van a pálya körül. 

És még mindig nincs vége 

a köszöneteknek, mert szep-

tember 16-án szombaton az 

AUDI önkéntes nap kereté-

ben megújultak az alsó tago-

zaton a folyosói szekrények. 

Átfestésre kerültek az udvari 

padok, játékok, sőt még egy 

új pad is készült. A szorgal-

mas kezek strandröplabda 

pályát és távolugró gödröt 

építettek. Hálásak vagyunk 

az AUDI gyárnak a pályázati 

lehetőségért, a dolgozók-

nak pedig a segítségért. Az 

anyukák fi nom lángossal és 

pogácsával kedveskedtek a 

munkásoknak. A pályázatot 

írta és a munkát szervezte 

Varga Istvánné és Varga 

Csilla. 

Megkaptuk az értesítést az 

adó 1%-áról, ami ebben az 

évben 605.485 Ft. Köszön-

jük mindenkinek, aki az adója 

1%-át az iskola alapítványába 

ajánlotta fel.

Mára már a 214 tanuló be-

lakta az iskolát, otthonosan 

mozognak az ötödikesek a 

felsőben, és a 18 elsős közül 

egyre kevesebben sírnak reg-

gel. Kilenc osztályban, négy 

napközis és két tanulószobás 

csoportban, 18 pedagógus 

dolgozik a tanulókkal. Két év-

folyamon folyik nemzetiségi 

német nyelvoktatás.

Bartos Ilona

A 2017-2018. tanév rendje

•  Az első tanítási nap: 2017. szeptember 1. (péntek)

•  Az utolsó tanítási nap: 2018. június 15. (péntek) 

•  A tanítási napok száma száznyolcvan nap.

•  A szorgalmi idő első féléve 2018. január 26.-ig tart. 

Az iskolák 2018. február 2-ig értesítik a tanulókat, 

kiskorú tanulók esetén a szülőket az első félévben 

elért tanulmányi eredményekről. 

Tanítási szünetek 

• őszi szünet: 2017. október 30-tól 2017. november 3-ig 

tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. október 

27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap

2017. november 6. (hétfő). 

• téli szünet: 2017. december 27-től 2017. január 2-ig 

tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2017. decem-

ber 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 

2018. január 3. (szerda).

• tavaszi szünet: 2018. március 29-től 2018. április 3-ig 

tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. március 

28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap

2018. április 4. (szerda).

Országos mérés, értékelés a 2017/2018. tanévben

 Az Oktatási Hivatal 2018. május 23-án szervezi meg 

szakértők bevonásával az anyanyelvi és a matemati-

kai alapkészségek fejlődésének vizsgálatát a hatodik, 

a nyolcadik és a tízedik évfolyamon valamennyi 

tanulóra kiterjedően. 

• 2018. május 16-én az Oktatási Hivatal által szervezett 

országos mérés lesz német nyelvből az iskolák 

hatodik és nyolcadik évfolyamán.

• 2018. január 9. és április 27. között kell mérni 

a tanulók fi zikai állapotát és edzettségének szintjét.
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A 2017.08.26-i szombat a KACO Hungary Kft-nél a csalá-

dokról és a fociról szólt. Immár hagyományt folytatva az idén 

Enesén került megrendezésre a KACO focibajnokság.  3 csapat 

mérte össze kitartását a 38 fokos hőségben. 

Az eredmények:

Németország-Magyarország 6:2

Németország-Ausztria 5:2 

Magyarország-Ausztia 3:0

A helyezések: 1. Németország 2. Magyarország 3. Ausztria

A rendkívül jó hangulatú eseményen sok szurkoló buz-

dította a csapatokat, és kóstolgatta a KACO-s hölgyek által 

sütött fi nomságokat. 

Ezúton is köszönetet mondunk az enesei Önkormányzatnak, 

és Polgármester Úrnak, aki személyesen is szurkolt a KACO– 

Enese csapatának, hogy rendezvényünkhöz használhattuk 

a pályát, és a szépen felújított öltözőket. 

CSALÁDI NAP A KACO HUNGARY KFT-NÉL
A focibajnokság után a cég udvarán családi napot szerveztünk.  

Az idelátogatók megnézhették a termelésben történt renge-

teg beruházást. A családok apraja és nagyja színes programok 

közül válogathatott. Környezettudatos vállalati politikánkhoz 

híven ÖKO-Pack játszóházban ismerhették meg a gyerekek a 

szelektív hulladékgyűjtés szabályait. Az alkotni vágyók kedvükre 

válogathattak a kreatív sarok, a korongozás és dinnyefaragás 

kínálatából. De ugrálóvár, arcfestés, csillámtetoválás, Audi E-Tron 

bemutató és lovas-kocsikázás is várta az érdeklődőket. 

A fi nom ebéd, a hűsítő italok, a fagylalt, a jobbnál-jobb prog-

ramok és a felszerelt párakapuk gondoskodtak arról, hogy a 

későnyári hőségben jó hangulatú, kellemes napot töltsünk 

együtt. A mintegy 600 idelátogató vendég, a mosolygós arcok, 

az együtt söröző kollégák, és boldog nyugdíjasaink elegendő 

bizonyíték arra, hogy egy igazán sikeres eseményt tudhatunk 

magunk mögött, és ez motiváció az ismétlésre. Szabó Judit
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Mesterházy József polgármester és Csapó-Molnár Violetta 
jegyző köszöntötte az 50. házassági évfordulóját ünneplő 
Horváth Pétert és feleségét Panni nénit.

Mesterházy József polgármester köszöntötte az 50. házas-
sági évfordulóját ünneplő Páli Andrást és feleségét Etus 
nénit.

Mesterházy József polgármester és Csapó-Molnár Violetta 
jegyző köszöntötte az 50. házassági évfordulóját ünneplő 
Füsi Andrást és feleségét Margitot.

Július 1-én szombaton 

került megrendezésre a ha-

gyományos Zsíros Kenyér 

Kupa. Idén 4 csapat neve-

zett, győztest nem hirdettek 

– de 2017-ben a Hanyatt SE 

nyújtotta a legjobb teljesít-

ményt. Köszönet a szerve-

zőknek: Szabó Gábornak, 

Zsenák Györgynek és Varga 

Csabának.

ZSÍROS KENYÉR KUPA

KEVESEBB 1% A CIVIL 

SZERVEZETEKNEK

A 2016. évi adóbevallásnál nem fi gyeltek annyian az 

elutalható, felajánlható adóra mint 2015-ben. Kevesebb 

támogatást könyvelhettek el a civil szervezeteink.

– Óvoda alapítványa:  294.166 Ft

– Sportegyesület: 53.141 Ft

– Iskola alapítványa: 605.484 Ft

– Faluszépítő Egyesület: 64.880 Ft
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ÓVODAI HÍREK
Új nevelési évünk kezdetén  15 volt nagycsoportostól bú-

csúztunk az óvodában és kísértük őket az iskolai évnyitóra. 

A helyüket már átvették az új gyerekek, a jelenlegi kiscsopor-

tosok. A létszámunk bővült: Kiscsoport: 25 fő dec. 31-ig, 2018 

januártól augusztusig még 7 fő előjegyzettünk van 

Középső csoport: 25 fő, Nagycsoport: 21 fő

Fehértói csoport: 13 fő, Győrsövényházi csoport: 25 fő

Kovácsné Kollár Andrea dajka felmondott, helyét meg-

hirdettük és szeptember 1-től új dajka, Takács Attiláné  dol-

gozik az óvodában. A nevelőtestületünk száma egy fővel 

gyarapodott, a győrsövényházi óvodába Nagy Júlia óvónő 

lett alkalmazva.

Szeptember 8-án egy szép őszi napon volt az almaszüret 

Rábacsécsényben, amin a középsős és nagycsoportos 

óvodásaink, valamint a győrsövényházi nagycsoportos 

korú gyerekek vettek részt. Köszönjük a lehetőséget Lacsik 

Balázs tulajdonosnak, aki ismét szívesen fogadott minket. 

Mint az előző években, most is nagy élmény volt a gye-

rekeknek a gyönyörű almák leszedése. Amit szedtünk, 

elhozhattuk, ebből egyformán kapott minden kisgyermek. 

Megajándékoztuk az óvodában maradt kiscsoportosokat 

és bölcsiseket is.

Még folyamatban van az idei nevelési évünk programjainak 

összeállítása, ezekről időben tájékoztatást kapnak majd a 

szülők. Nagyon sok udvari játékunk tönkrement, ezeket fel-

újíttatjuk, de több új játékra lenne szükségünk. Az alapítványi 

és SZM pénzből valószínű ezekre kell  majd költenünk. Szíve-

sen fogadjuk a feleslegessé vált  rollert, kisbiciklit, kistraktort  

stb., amivel az udvaron tudnak játszani a gyerekek. Ezekből 

a játékokból nagyon kifogytunk, tönkrementek.

Köszönjük, hogy folyamatosan gyűjtik az óvodának az alu-

mínium sörös dobozokat, ennek árából már két éve kirándulni 

vittük a gyerekeket. Az idei évben majd a szülőkkel közösen 

döntünk, hogy mire költsük a dobozokért kapott pénzt. A papírt 

folyamatosan gyűjtjük, a gyerekeket arra fi gyelmeztetjük, hogy 

a reklámújságokat ne a szemetesbe dobják, hanem reggelente 

hozzák magukkal az óvodába és a csoportszoba ajtaja mellé 

kihelyezett dobozba tegyék bele.

Óvodánk 2018-ban 60 éves lesz, ezt szeretnénk meg-

ünnepelni, ehhez várjuk majd a szülők ( volt óvodások)

ötleteit is.  Egy szerény kiadványra gondoltunk, ebbe 

ragasztanánk be azt a DVD lemezt, amire összegyűjtjük a 

csoportfényképeket. Az ünnepséget május végére, június 

elejére tervezzük. Várjuk majd a jelenlegi óvodásokat és 

családjukat, a volt óvodásokat, volt óvodai dolgozókat, 

illetve minden érdeklődőt.

                                               Horváth Judit, óvodavezető

FELHÍVÁS!
Ismét elektromos hulladékgyűjtés az óvodában

Régi, már nem használt, rossz elektromos és elektronikai 

eszközöket az óvoda közreműködésével begyűjtjük.Mosó-

gép, 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 2017 október 09-tól 

(reggel 7-től délután 17 óráig), október 16-ig (ezen a napon 

12 óráig, ekkor lesz az elszállítás)

Aki nem tudja elhozni az óvodához, kérem a 363-101-es, 

illetve 20/4337111-es telefonszámon jelezze, és egyeztetünk 

az elszállításról. Aki el tudja hozni, de nem ebben az időpont-

ban kérem azt is jelezze, gondolok itt a hétvégére!

Közreműködésüket, segítségüket köszönöm!

Horváth Judit,  óvodavezető
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Az „Előttünk az utódjaink” 

című AUDIS projekt kereté-

ben az iskolában felújítás-

ra került a röplabdapálya, 

az önkéntesek készítettek 

a tanulóknak egy új távol-

ugrógödröt.  Kicserélésre 

kerültek az alsós folyosón 

AUDI ÖNKÉNTES NAP AZ ENESEI 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Kedvenc tanítója, tanára mindenkinek 

lehet. Mindenkinek eszébe jut valakinek 

a neve, akire a mai napig hálás szívvel 

gondol vissza. És nem azért, mert megta-

nított írni-olvasni, vagy, mert megmutatta 

a térképen, hol van Európa, esetleg, mert 

bevezetett a biológia bonyolult világába. 

Hanem azért, mert kedves volt, támoga-

tott lelkileg és szellemileg egyaránt, és 

hozzásegített a céljaink eléréséhez. A pe-

dagógus az egész lényével, életével tanít, 

és ez meghatározó a gyerekek életében.  

Ha a tananyag nem is mindig, de ezek az 

emlékek egy egész életen át elkísérnek 

minket. Az Enesei Általános Iskolában régi 

hagyomány, hogy ünnepélyes keretek 

EMLÉKDIPLOMA ÁTADÁS
között adjuk át a nyugdíjas kollégáknak az 

emlékdiplomát. Szeptember 22-én a gyé-

mántdiplomás Szalai Miklósnét és az arany-

diplomás Fűsi Andrásnét köszönthettük. 

A tanulók versekkel, zenével a Borostyán 

kórus dalcsokorral tette emlékezetessé ezt 

a napot. Az ünnepelteknek Mesterházy 

József adta át az emlékdiplomát.

Szalai Miklósné 1957-ben képesí-

tőzött. 1964-ben került Enesére. Ahol 

az alsó tagozatban tanított nyugdíja-

zásáig. 

Füsi Andrásné a Pécsi Tanárképző 

Főiskola levelező tagozatán, szerzett 

diplomát. A diploma megszerzése után 

1967-ben került Enesére és 36 évig itt 

tanított, főleg matematikát és fi zikát. 

1982-1991-ig matematika- fi zika szak-

felügyelőként dolgozott.

Gratulálunk az ünnepelteknek, akik 

nemzedékeket tanítottak és munkájuk-

kal hozzájárultak az enesei iskola ered-

ményeihez. 

 Bartos Ilona

a szekrényajtók. Köszönjük 

Szlovacsek Imrének a röp-

labdapálya tartóoszlopait, 

Horváth Csabának a szek-

rényajtók festékkel való 

lefújását, Vajdáné Lívinek 

és Adriennek a lángosokat, 

Szórádi Lajosnak az asztalos 

munkát, Varga Zoltánnak 

Beziről a gépi munkálatokat, 

az anyukáknak a fi nom sü-

teményeket, Varga Csillának 

a pályázat elkészítését, és 

természetesen a segítőknek 

a sok- sok kétkezi munkát. 

Az iskola részéről a szerve-

zést Varga Istvánné, Ági néni 

végezte, akinek a munkába 

besegítettek a családtagjai is. 

Köszönjük mindenkinek!  

EBOLTÁS
Tisztelt Ebtulajdonosok!

Az ebtulajdonosok kötelesek minden három hónaposnál 

idősebb ebet veszettség ellen – saját költségen – állator-

vossal beoltatni.  Kérjük azokat a tulajdonosokat, akik nem 

a községünkben szervezett eboltáson (2017. szeptember 

22–23.) oltatták be veszettség ellen kutyáikat, hogy az oltási 

könyvet szíveskedjenek Önkormányzatunknál bemutatni, 

hogy regisztrálni tudjuk az oltás megtörténtét.

Köszönettel: Enese Község Önkormányzata



2017-ben 12. alkalommal rendeztük meg a Gúth János Emlék-

tornát. A hagyományt folytatva idén is négy csapat versengett 

a Kupáért. A következő eredmények születtek:

Bősárkány – Kóny 16:0

Enese – Győrsövényház 7:1

Enesei gólszerzők: Bári (3), Zajovics (2), Lőrincz B., Tóth Szilárd

III. helyért

Győrsövényház – Kóny   6 : 0

Döntő

Enese – Bősárkány   5 : 0

Enesei gólszerzők: Bári (2), Zajovics, Dömötör, Horváth M.

Legjobb játékos: Bári Dávid

Legjobb kapus: Bolla Bence (Bősárkány)

Gólkirály: Eőry Alex (Bősárkány)

A legjobb hazai játékosnak járó Báthori Gábor –díjat Horváth 

Martin érdemelte meg.

SZÉKELYEK ENESÉN
Testvértelepülésünk küldöttsége augusztusban látogatott 

el hozzánk.A csíkszentmihályi vendégek négy napot töltöt-

tek el nálunk.A vendéglátók mindent megtettek,hogy az 

50 vendég jól érezze magát,gazdag programot szerveztek : 

a székelyek kellemes napot töltöttek Lipóton,részt vettek a 

falunapon.Hétfőn meglátogattuk bősi barátainkat ill. győri 

városnézést szerveztünk.

Jövőre 25 éves lesz testvértelepülési kapcsolatunk!  A fotón 

együtt láthatók a vendégek és a vendéglátók – a búcsúzás 

perceiben.

ENESÉN MARADT 

A GÚTH KUPA
ENESEI KÖRKÉP

Vidám gyerekzsivaly hallik a távolból.

Az óvoda-iskola népes udvarából.

A polgármesteri Hivatalnál biciklik sorakoznak. 

A felújított házban sokat szorgoskodnak.

Van e faluban bolt, vendéglő, gyár...

Mindegyik még nagyobb forgalomra vár.

Az orvosi rendelő, posta is nyitva.

Vajon mi az autószerelde évszázados titka?

Most négy tehén legel a Barcza réten.

Erre vártak ők a hosszú télen.

Az út mellett szerényen temető húzódik.

Hol minden földi gond végül megoldódik.

A focipálya füve frissen van nyírva.

Az időst-fi atalt is sportolni hívja.

A katolikus templom harangja most néma.

De napközben harsányan megszólal néha.

A vonatok-buszok itt sűrűn jönnek, mennek.

A dolgozók nagyrészt ezzel közlekednek.

Enese barátságos falu, az úton sok virággal. 

Míg élek kiegyeznék e nyugodt világgal.

Mezőfi  László, 

Enesei nívódíjas költő

A nyáron megjelent a költő 8. szépirodalmi kötete, 

„A lenyugvó Nap fényében” címmel, melyből egy 

példányt a helyi könyvtárnak ajándékozott.

Fotó: Merkó Tibor


