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NEM VOLT KÖNNYŰ ÉV: 2017.
A 2017. évi költségvetés tervezésekor tudtuk: nem lesz könnyű
évünk, mert a viszonylag magas iparűzésiadóerőképességgel rendelkező
önkormányzatok közé tartozunk és jó pár pályázathoz
nem férünk hozzá – a rajtvonalhoz sem állhatunk. Tehát
az önerős beruházások és a
takarékoskodás kellett hogy
a vezérelvünk legyen.
Két jelentősebb beruházással kezdenénk. A sport-

öltöző teljes körű felújítása
volt a legnagyobb összegű
beruházás. Elsősorban pályázati pénzből szerettük volna
végrehajtani – de az érdemi
elbírálásig sem jutottunk.
(E pályázat keretében került
volna sor a katolikus templom külső rekonstrukciójára
is) Nyílászáró csere, villamos
vezetékek cseréje, vízvezetékek cseréje, padozat felújítása, glettelés-meszelés,
külső szigetelés és színezés
valamint a fűtési rendszer

TERVEK,
ELKÉPZELÉSEK
2018. ÉVRE
• Óvoda (régi épület) részleges felújítása,
(fűtés korszerűsítés, részleges nyílászáró csere,
homlokzat színezése)
• Konyha berendezésének – részleges – cseréje
• Vizesblokk/WC felújítása – sportöltöző
• Tűzoltó autó vásárlása

teljeskörü felújítása –mindez
11,8 millió forintba került.
A sportöltöző bővítésére
2001-ben került sor, azóta
lényegi rekonstrukció nem
történt. Ráfért a felújítás!
Mintegy másfél évtizede
napirenden van a járda felújítása a Rózsa utca-Kiskerti
sor közötti szakaszon. Első
lépésben – 2016-ban – a
Rózsa u. – Radnóti u. szakasz aszfaltozására került
sor. A második ütemben a
maradék 400 métert tettük
komfortosabbá.
Reméljük, a gyalogos közlekedés ezt követően megszűnik a 85121. sz. úton! Az
aszfaltozás költsége: 4,8
millió Ft.
Az elmúlt években az iskola és az orvosi rendelő fűtés korszerűsítését oldottuk
meg. Következő lépés a polgármesteri hivatalé, fontos
volt az átalakítás. Egyrészt
a tetőtéri bővítés miatt,
másrészt a gázkazán rossz
állapota tette szükségessé
a beruházást. Költsége: 1,4
millió forint.
Az Önkormányzat hozzájárult a katolikus templom
belső terének felújításához.

2017-ben – a reformáció 500
éves jubileumát ünnepeljükaz evangélikus templom szépítését segítettük 1,5 millió
forinttal.
Kiadásaink között szerepel
még a Települési Arculati Kézikönyv kötelező elkészítése,
erre nem igényelhettünk állami támogatást /1 millió forint/, a virágosításra 1 millió
forintot költöttünk.
A 85121. számú állami közút felújításra került. A beruházó-kivitelező 10-12 cm mart
aszfalttal erősítette meg az út
szerkezetét, majd kétrétegű
felületi zárással alakította ki
a felületét. A megállapodás
értelmében az önkormányzat
tulajdonában kerül – tehát
önkormányzati út lesz. A felületi zárás idővel aszfaltosodik,
de az a véleményünk, hogy 4
cm kopóréteg/aszfaltot kell
ráhúzni 4-5 éves középtávon.
Az elmúlt évben – ahogy
ez már régi tradíció- támogattuk civil szervezeteinket,
természetbeni és anyagi támogatást is beleértve.
Enese Község Képviselő
testülete

KEDVES ENESEIEK!
Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kíván
a község minden lakosának 2018-ban!
Enese Község Képviselő testülete
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ESEMÉNYNAPTÁR 2018
Január 20. szombat
Február17. szombat
Február 22. csütörtök, 18 óra
Március 14. szerda 18 óra
Március 24. szombat
Március 28. szerda 18 óra
Május 1. kedd
Május 20-21. vasárnap, hétfő
Május 27. vasárnap
Június 2. szombat
Június 23. szombat
Július 28-29. szombat, vasárnap
Augusztus 19. vasárnap
Október 23. kedd 18 óra
November 10. szombat
December 1. szombat

Sportbál
Óvodás bál
Falugyűlés és közmeghallgatás
Emlékezés az 1848/49. évi forradalomra
és szabadságharcra
Enese muzsikál
Tavaszköszöntő
Majális és Virágmajális
Pünkösdi búcsú
Hősök Napja
60 éves az Óvoda
– ünnepi megemlékezés
Hagyományok Napja
Gúth János Emléktorna
Falunap
Emlékezés az 1956. évi forradalomra és
szabadságharcra
Idősek Napja
Teaház az aulában
Az adventi programok kezdete

ENESE MUZSIKÁL
2018
2018-ban ismét megszervezzük az
„Enese muzsikál” rendezvényünket.
Tervezett időpont:
2018. március 24. szombat 14 óra
Helyszín:
az iskola aulája
Ezúton is szeretném kérni enesei
zenészeinket, hogy részvételi szándékukat jelezzék a polgármesteri
hivatalban a 96/363-013-as számon
vagy a polgarmester@enese.hu e-mail címen.
Jelentkezési határidő:
2018. január 31.

KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYŰLÉS
Szeretettel várunk mindenkit 2018. február 22-én
csütörtökön 18 órakor kezdődő KÖZMEGHALLGATÁSRA és FALUGYŰLÉSRE a kultúrházba.

Mesterházy József polgármester és Csapó-Molnár Violetta
jegyző köszöntötte az 50. házassági évfordulóját ünneplő
Varga Ferencet és feleségét Irma nénit.

NAPIRENDI PONTOK:
• Beszámoló az önkormányzat 2017. évi munkájáról
• Fejlesztések, tervek 2018. évre
• A 2018. évi költségvetés koncepciója
• Egyebek

OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
60 éve – 1957-ben – végeztek az enesei általános iskolában, a Babilon Étteremben jöttek össze
(balról jobbra, lánykori nevükön) Báthori Julianna, Kiss
Erzsébet, Horváth Magdolna, Kokas Klára, Takács Mária

Impresszum: Enesei Hírmondó. Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Enese. Megjelenik: negyedévente 650 példányban. Felelôs szerkesztô:
Mesterházy József. Nyomdai elôkészítés és nyomtatás: Palatia Nyomda és Kiadó Kft., Gyôr, Viza u. 4., Tel.: 96/510-100
2. oldal

Enesei HÍRMONDÓ

2018. január

MÁRCIUS 15. – 86 ÉVVEL EZELŐTT
A közelmúltban kaptam egy értékes, helytörténeti szempontból is fontos ajándékot. Horváth Judit óvodavezető találta
meg rakodás közben elhunyt apósa iratai között.
A több évtizedes, vonalas lap az 1932. évi március 15-i
ünnepi műsor programját tartalmazza. Hogyan emlékeztek az akkor élt eneseiek az 1848/49. évi forradalomra és
szabaságharcra?
Az ünnepi megemlékezés az Induló című énekkel kezdődött. A Nemzeti dalt Gecsei Gyula 5. osztályos tanuló szavalta.
A szereplők között volt Szabó Sanyi, Jáni Feri, Polgár Jolán,
Csepi Eszti és Kovács Miki. Közösen énekelték a következő
dalokat: Erdélyországban, Amerre a fecskék szállnak és a Jó
hazafiak címűt. Természetesen elhangzott egy ünnepi beszéd
is – hogy ki mondta, arról nem szól a feljegyzés.
Az iskola tanulói a következő verseket szavalták: Március
15-én (írta Lampért Géza), Pajtásom, pajtásom (írta Jós Ferenc),
Honvéd (írta Lampért Géza), Ébresztő (írta Vargha Gyula) és
A magyar zászló (írta Pósa Lajos)
Az ünnepi műsort a Szózat zárta.
Mesterházy József

Az Önkormányzat 2017-ben több képeslapot adott ki. Kettőt a Hírmondóban is megjelentetünk.
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TÖBBRE LENNÉNK KÉPESEK
A tavalyi pontvadászat után nagyobb reményekkel vágtunk
neki az új bajnokságnak- erősítésekkel és azzal a fogadalommal, hogy az edzések látogatottsága jobb lesz s mindez azt
jelenti: a középmezőnyben végzünk vagy még előbbre!
A Gúth Kupán aratott győzelem önbizalmával utaztunk
Rábapatonára, a megyei II. osztályba visszakerült együtteshez. Nagy csatában veszítettünk, nem jött össze a sikeres
kezdés… S falunapkor sajnos nem is folytatódott, mert az
Abda legyőzött bennünket. Aztán a csapat összekapta magát
és két győzelemmel kiköszörültük a csorbát, ismét reménykedtünk az élbolyhoz való felzárkózásban. A Koroncó és a
Nagyszentjános elleni nagyobb gólarányú vereség megtépázta önbizalmunkat. Két hazai mérkőzést biztosan nyerhetőnek
ítéltünk: azonban az addig pont nélküli Győrzámoly és szintén
mögöttünk helyet foglaló Győrújfalu vitte el a három pontot.
Két fájó vereség! Négy hazai és egy idegenbeli győzelmet
könyvelhettünk el ősszel, két idegenbeli döntetlen mellett.
A mezőnytől leszakadó két csapatot (Bőny, Börcs) sikerült
legyőzni, bravúr-győzelmet már évek óta nem arattunk –
most a Győrújbarát elleni annak számít. Sajnos ott áll vele
szemben a két, fájó – már említett – vereség.
Az idei bajnokságban szerepel öt csapat, akik ellen nehéz
felvenni a versenyt, van két gyengébben teljesítő. A többi
jól-rosszul azonos képességű. Ilyen könnyen még egy bajnoki
évben sem érhettünk volna oda a 6. helyre mint az idén. De

nem értünk oda, pedig a képességek adottak hozzá! Azt nem
lehet állítani, hogy a csapat ne küzdene a bajnoki találkozókon – ebben nincs hiba. A kezdeti lelkesedés után azonban az
edzés látogatottság visszaállt a régi vágányra. Ezért hagytunk
ki 10 ziccert a Bőny elleni második félidőben, a szerencse
ezért nem áll mellénk döntő szituációkban.
A 10. helyen zártuk az őszt, kiesési gondjaink nem voltak
– de többre lennénk képesek. Jóval többre.
Pár tehetséges játékosunk eligazolt az U19-es csapatból,
igaz érkeztek a helyükre. Több általános iskolást kellett felhozni
a keretbe, biztosítva a kiálláshoz szükséges létszámot. A 14
évesek nem tudták még felvenni a harcot idősebb ellenfeleikkel szemben és sokszor keserű volt a kenyér. Egy-egy győzelmet és döntetlent jegyezhetünk fel sikerként. A játékosok
megérdemlik a dicséretet az edzés látogatásért és a vereségek
elleni kitartásért. A munkának meglesz az eredménye!
A Bozsik programban szereplő iskolások az ősz folyamán
több tornán vettek részt, Enese is rendezett egyet.
Női csapatunk a 4. helyet szerezte meg a kispályás bajnokságban.
A Vezetőség nevében szeretnék köszönetet mondani mind
a 100 játékosunknak, az edzőknek, rendezőknek, gondnoknak
és jegyszedőknek.
Köszönjük a biztatást Szurkolóinknak is
Hajrá Enese!
Mesterházy József

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség
– Aranyhal Étterem megyei II. 2017/2018

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség
– Aranyhal Étterem megyei II. U-19 2017/2018
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TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET ÉS TELEPÜLÉSI
ARCULATI KÉZIKÖNYV
A településkép védelméről szóló 2016.
évi LXXIV. törvény, valamint a végrehajtási rendeleteként módosított településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)
Korm. rendelet értelmében 2017. december 31-ig minden településnek el
kellett készíteni a teljes közigazgatási
területére kiterjedő Településképi Rendeletét, valamint a Települési Arculati Kézikönyvet, mely ennek a közérthető alátámasztó munkarésze. Az új jogszabály
a településkép védelmével kapcsolatos
helyi szabályozást új alapokra helyezi.
A megbízott TÉR-HÁLÓ TERRA KFT. és
Gyárfás Henriett főépítész elkészítette
a dokumentációkat, mellyel kapcsolatban a partnerségi egyeztetés szabályai
alapján 2 lakossági fórum került megtartásra községünkben.
A Települési Arculati Kézikönyv lehetőséget teremt a jellegzetes települési
karakterjegyek meghatározására és
társadalmasítására, mely a lakosság
tájékoztatását segítő, szemléletformáló színes fényképekkel illusztrált
kiadvány. Röviden, lényegre törően
és mindenki számára érthető módon
mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. A
kézikönyv meghatározza a település
településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól
elkülönülő településrészeket arculati
jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokkal, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket,
beépítési vázlatokat, egyúttal irányt is
mutat az építtetőknek.
A továbbra is hatályban maradó Helyi Építési Szabályzat a „Hová, mit és
mekkorát lehet építeni?” kérdésre ad
választ, a Településképi Rendelet pedig

a „Hogyan lehet építeni?” kérdésre és
a településkép védelem összes eleme, egy önkormányzati rendeletbe
kerül.
Enese Község Önkormányzat képviselő-testületének a településkép
védelméről szóló 10/2017.(XII.22.)
önkormányzati rendeletének célja
Enese község településképére jellemző elemek és követelmények, valamint
a településkép-védelem eszközének
és módjának meghatározása. A rendelet előírásait a mindenkor hatályos
Helyi Építési Szabályzattal együtt kell
alkalmazni.
A rendelet főbb szabályozási területei
• Helyi védelem célja, feladata, fajtái,
helyi védelem alá helyezés, valamint
megszüntetés szabályai. A védettséggel összefüggő korlátozások, kötelezettségek, a védett építmények
fenntartásának, felújításának támogatása. (Rendelet 2. számú melléklet
– Helyi védelem alatt álló objektumok
listája)
• Településképi szempontból meghatározó és nem meghatározó területek
és az ezekre vonatkozó településképi
követelmények (beépített és beépítésre nem szánt területek, tájképvédelemmel érintett és ökológiai szempontból értékes beépítésre nem szánt
területek, településképi szempontból
nem meghatározó egyéb beépítésre nem szánt területek). (Rendelet
1. számú melléklet – Településképi
szempontból meghatározó és nem
meghatározó területek lehatárolása)
• Felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények,
műtárgyak elhelyezésére, reklámokra
és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó településképi követelmények

• Szakmai konzultáció
Településképi konzultáció kötelező a
településképi szempontból meghatározó tájképvédelemmel érintett és ökológiai szempontból értékes beépítésre
nem szánt területeken és a helyi védett
épületek, objektumok esetén minden
építési, átalakítási, felújítási munkára a
rendeletben foglalt szabályok alapján.
• Településképi bejelentési eljárást
kell lefolytatni a hivatalban:
Az építési engedély nélkül végezhető tevékenységek (pld. utólagos
hőszigetelés, tetőhéjazat csere, homlokzatfelület színezése, kerítés építése),
rendeltetésmódosítások és reklámok
tekintetében.
A rendelet további követelményeket
fogalmaz meg a településképi szempontból meghatározó beépített és beépítésre szánt területekre vonatkozóan
pld. az előkertek mélységére, közterületi
növényzet telepítésre, égéstermék elvezetésére szolgáló kéményekre, közterületről látható homlokzati portál
kialakításra.
• Településképi kötelezés és bírság
Településképi kötelezési eljárás lefolytatása szükséges a településképi
bejelentés elmulasztása esetén, illetve
a településképi bejelentési eljárás során
meghozott döntésben foglaltak megszegése esetén, a településképet rontó
feliratok, cégérek megszüntetése érdekében, amennyiben az nem felel meg településképi előírásoknak, különösen, ha
az állapota nem megfelelő, megjelenése
idejétmúlt vagy félrevezető, nem illeszkedik a megváltozott környezetéhez a
helyi településképvédelem érdekében,
amennyiben a településképi elem (egyedi és területi) fenntartása, karbantartása, vagy rendeltetésének megfelelő
használata a helyi építési szabályzatban
vagy a helyi településképvédelmi ren5. oldal

Enesei HÍRMONDÓ

2018. január

deletben meghatározott szabályokkal
ellentétes. A rendeletben meghatározott kötelezettségek megszegése és
végre nem hajtása esetén e magatartás
megszegőjével szemben pénzbírság
szabható ki. A Településképi Rendelet
a településképi bejelentési eljáráshoz

szükséges formanyomtatvány (Rendelet
3. számú melléklete) és Településképi
Arculati Kézikönyv megtekinthető Enese
község honlapján, valamint a Polgármesteri Hivatalban.
Felhívom a figyelmüket, hogy településenként eltérő elemek, és követelmé-

nyek, valamint más-más településképvédelmi eszközök és módok kerültek
meghatározásra az önkormányzati rendeletekben. Forduljanak bizalommal
Hivatalunkhoz kérdés esetén.
Csapó-Molnár Violetta
jegyző

A JÓGA MINDENKIÉ
„Nem kell szakértőnek vagy
kiemelkedően jó fizikai állapotú
embernek lennünk ahhoz, hogy
a jóga-ászanákat (tartásokat)
gyakoroljuk. A modern, hajszolt
életmód fájdalmakhoz és betegségekhez vezethet , mivel
az anyagi sikerekért folytatott
versenyben elhanyagoljuk
testünket.A helytelen életformából adódó stressz lelki szenvedést is okozhat, alkalmatlannak,
elszigeteltnek vagy erőtlennek
érezhetjük magunkat.A jóga segít abban, hogy összhangba
hozzuk érzelmi és fizikai valónkat, létrehozzuk a külső és belső
egyensúly érzését” (Lyengar, a
jóga mestere és tanítója)
Ahogyan a lakásra ráfér egy
jó nagytakarítás és rendrakás
tavasszal, úgy a testnek, a léleknek és az elmének is szüksége
van tavaszi méregtelenítésre.
Szükség van a megtisztulásra,
meg kell szabadulni a lerakódásoktól, hogy könnyűek és
energikusak legyünk! Mi kell
hozzá?
Változni akarás, a régi szokásokból való kilépés, nagy
elhatározás – és rendszeres
jógázás!
A jóga tisztító, gyógyító,
méregtelenítő hatását sok
jógázó átélheti alkalomról –
alkalomra Enesén is , szerdánként du. fél 6-tól 7 óráig, az
ált. isk. tornatermében! Egy
kitartó, elszánt csapat évek óta
megtapasztalja ezt!
De hogyan is méregtelenít
a jóga?
6. oldal

1. A keringés serkentése
A jó anyagcseréhez és a
méregtelenítő szervek működéséhez kulcsfontosságú
a jó keringés. Nemcsak a vérkeringés, hanem a nyirokfolyadék, az emésztő rendszerben
levő folyadékok, az oxigén és
a prána (életerő) keringése.
A keringést pedig mozgással
lehet a legjobban serkenteni.
A jógával széles tartományban
mozgathatod át a tested, ezáltal fokozódik a keringés a hasüregben, az egész testben.
2. Gerinccsavarásokkal
a zsigeri zsírlerakódások
ellen
A kívülről is látható felszíni
zsírszövet mellett a belső szerveink között un. zsigeri zsírszövet rakódhat le. Ezek gyakran
méreganyag raktárak és akadályozzák a méregtelenítő
szervek, az emésztőrendszer
működését. Aktív gerinccsavarással mindezt megelőzhetjük,
ráadásul fejleszti a haránt hasizmokat, rugalmasan,erősen
tartja őket. A jóga tanítása
szerint, mindenki olyan fiatal,
amilyen állapotban a gerince
van!
3. A méregtelenítés titkos
fegyvere: a légzés
A légzés gyakran nem kap
elég figyelmet és sokszor
rosszul lélegzünk, pedig a
kifújt levegővel nemcsak
széndioxid, hanem különféle
nyomelemek és méreganyagok is ürülnek a szervezetből.

A légzés, főleg a hosszú,
laza, mély rekeszizom-légzés
– méregtelenítő ereje mellett –
fontos eszköz hasunk mélyebb
rétegeinek ellazításában.
4. Mentális méregtelenítés és fordított pózok
A jóga gyakorlása segít
megtisztítani a gondolatokat,
megszabadít a negatív gondolati mintáktól. A fordított
testhelyzetek (gyertya, fejen
állás, fej-láb tartás, kis medve
stb) ugyanis kimozdítanak a
megszokásból,új nézőpontokat nyitnak, a jelen pillanatra
irányítják a figyelmet, hatékonyan segítik a keringést a
testben, megkönnyítik a szív
munkáját, egyensúlyba hozhatják a hormonháztartást.
Egyidejűleg nyugtatják és
serkentik az agyat.
5. Lelki, érzelmi méregtelenítés csípőnyitásokkal,
relaxációval
Az érzelmi feszültségek,
lelki traumák az izmokban és
a belső szervekben elraktározódnak, sőt, elváltozásokat is
okozhatnak. A rossz emlékeket, érzelmi blokkokat segíthetnek oldani a jógában gyakori nyújtások, csípő nyitások
(háromszög, harcos, hős-póz,
pillangó stb)
A foglalkozások befejezéseként végzett relaxáció nagy
mértékben elősegítheti a
stressz leküzdését, segít a lelki,
érzelmi, szellemi megújulásban. Ha őszinte odaadással,
rendszeresen gyakorolunk,

komolyan és becsülettel – az
élet minden területére fényt
visz.Arra ösztönöz bennünket,
hogy új mércével vizsgáljuk
magunkat és céljainkat.( Ld.:
anyagiasság, eltávolodás a
természettől,szükségtelenül
bonyolult, zűrzavaros életvitel,
gyűlölködés helyett egyszerűség, rend, nyugalom, szeretet).
A jóga nemcsak egyszerű
testgyakorlás, komoly erkölcsi
tanítást is közvetít. Ráébreszt,
hogy a belső béke és boldogság nem elsősorban a külső
körülményektől függ, csak is
belülről jöhet.
Folyamatosan fejlesztheted
testileg – lelkileg magadat általa, hiszen a tökéletesség felé
vezető út hosszú, talán nem is
a cél, hanem az út a fontos!
Fontos tudni, hogy a jóga –
jótékony hatása mellett – nem
orvosság, de olyan egészségmegőrző testgyakorlás, életmód, amely nagy mértékben
fokozza a szervezet ellenálló
képességét, így remélhetőleg
nem is lesz szükség orvosra,
vagy orvosságra! Ha beteg
vagy, fordulj orvoshoz, illetve
kérd ki tanácsát a jóga elkezdése előtt!
Kedved támadt az egészséges, nem megerőltető,
bármely korban gyakorolható
mozgáshoz, egy kis elcsendesedéshez? Szeretettel várunk
foglalkozásainkra !
Polgár Gyuláné
(Marika)
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ENESEI FOCI-TÖRTÉNELEM
Ami az „Enese SC története 1937-2012” könyvből kimaradt
A közelmúltban a magyarfutball.hu – a magyar labdarúgás
adatbázisa honlapon találtam az Enese SC-re vonatkozó adatokat. Az alábbiakban azokat az éveket emelem ki, amelyek
az Enese SC története című kiadványban – információ híján
– nem szerepeltek.
1950 ősz
A csapat Enesei DISZ néven szerepelt 14 csapatos járási
bajnokságban (Nyugat-Magyarországi Labdarúgó Szövetség, II. osztály, Győri csoport) – győri csapatok valamint a
Kóny és Rábapatona csapatával együtt. Bajnoki végeredmény nem ismert.
1951
A járási bajnokságban játszott csapatunk, 4 csapat vett
részt a küzdelemben:
Páli, Rábapatona, Kóny, Enese
A megyei bajnokságba való jutásért Páli játszhatott, de
nem került fel.
1952
5 csapat szerepelt a csornai járási bajnokságban
Győrsövényházi Traktor, Páli, Rábapatona, Kóny és Enese.
A bajnok Győrsövényház játszhatott osztályozót a kétcsoportos megyei bajnokságban való szereplésért, de nem
jutott fel.
1960/61 Járási I. osztály, Csornai csoport
Csapat neve
pontszám
1. Szil
29
2. Vág
25
3. Bágyogszovát
24
4. Barbacs
20
5. Markotabödöge
17
6. Szilsárkány
16
7. Enese
13
8. Rábapordány
11
9. Szany
10
10. Dör
7
- Csorna II.

1961/62
Járási I. osztály, csornai járás – B csoport
Bajnok: Barbacs
A bajnokságban szereplő csapatok: Barbacs, Bágyogszovát,
Enese, Markotabödöge, Győrsövényház, Bősárkány, Dör, Kóny,
Kisbabot, Fehértó
1986/87
Győri körzet, I/B osztály
Csapat neve
mérk.
1. Tét
24
2. Kunsziget
24
3. Felpéc
24
4. Töltéstava
24
5. Vámosszabadi
24
6. Győrzámoly
24
7. Győri Rekard
24
8. Écs
24
9. Győri ÁFÉSZ
24
1o. Tápszentmiklós 24
11. Mezőörs
24
12. Győrújbarát
24
13. Enese
24

gk.
87-17
81-40
54-39
61-35
55-34
40-29
61-38
56-48
45-49
48-59
33-83
30-96
28-110

pontszám
41
31
31
30
30
29
27
23
21
17
13
9
8

1987/1988
Győri körzet II. osztály
Csapat neve
mérk.
1. Győrasszonyfa
10
2. Tényő
10
3. IX ker FC (Győr-Ménfőcsanak) 10
4. Enese
10
5. Sokorópátka
10
6. Pázmándfalu
10

gk
9-8
31-18
31-21
11-34
10-25
13-29

pontszám
16
15
11
7
6
5

??????????????????????????????????
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2017-BEN SZÜLETETTEK
Németh Bence
Fehér Zoltán
Csorba Elizabet
Németh Dóra
Bencsik Jázmin
Tüskés Hanna Katalin
Maller Boglárka
Németh Balázs
Krecs Viktória

01.30.
02.12.
03.29.
04.26.
05.04.
05.18.
06.05.
06.20.
07.19.

Vigyázd szeretve..!
(A magyar tanodákba ajánlva)
Amikor megszülettél egy édesanyát kaptál.
S vele egy drága hazát is nyomban.
Míg élsz légy hozzájuk hűséges és jó.
Bízz szülédben, s e drága magyar honban.

Éltes Nimród
Elek Dávid
Kispál Bence Dávid
Tószegi Nimród
Fodor Kristóf
Farkas Lili
Farkas Márk
Élő Regina

08.10.
09.17.
09.25.
10.28.
10.31.
11.17.
11.17.
12.11.

2017. OKTÓBER 23-i
ÜNNEPSÉG

Amíg felnősz Ők táplálnak testükből téged.
Majd te vigyázd szeretve mindkettőt.
Meg ne tagadd soha-soha Őket.
Tiszteld drága szüléd-hazád, s a teremtőt.
Mezőfi László, Enesei nívódíjas népi költő

ISMÉT FELAJÁNLHATÓ AZ ADÓ 1%-A!
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: 18986233-1-08
8. oldal
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ISKOLAI HÍREK
Ha végiggondolom az előző szám megjelenése óta eltelt időt, akkor rögtön az ünnepek jutnak eszembe, így
hát ezeket fűzöm fel először
az idő fonalára. De segítségül hívom Wass Albertet,
aki az ünnepről azt mondja,
hogy „Megtanultam tisztelni az ünnepeket. Az ünnep
Isten ajándéka, más, mint a
többi nap, s arra való, hogy
hétköznapi mivoltunkból
kivetkőződve tiszteljük
önmagunkban az embert.
Sajnálom azokat, akik nem
tudnak ünnepelni. Az ünnep
önmagunk fölemelése. Tiszta ünnepi ruhában és tiszta
ünnepi gondolatokkal lehet
csak ünnepelni, felülemelkedve a hétköznapokon s
apró küzdelmeinken.” Ezt a
felülemelkedettséget érezheti az, aki iskolánkban részt
vesz a különböző megemlékezéseken, ünnepi programokon. Hiszen a múltidézés
mellett az együvé tartozás
érzését is megélhetik az iskola tanulói, amikor az aradi
vértanúk vagy az októberi
forradalom hősei előtt tisztelgünk vagy Márton napon
lámpással felvonulunk.
Az adventben a várakozásra hangolódást az adventi teaház indította a 8.
osztályosok szervezésében.
A felsős Mikulások magajándékozták az alsós tanulókat,
akik a Harisnyás Pippi életével is megismerkedhettek
a Holle Anyó színház előadásában. Horváth Győző visszavitt bennünket a
mesék világába a régi karácsonyokhoz. Az egészséges
életmódra is ügyelve, túra

A 2017-ben átadott fitness-park

keretében, megkeresték a
felsősök a hanyban a Mikulást. (Még szerencse, hogy
sikerült, mert mi lett volna
a matek órákkal.)
Az egyre szaporodó
gyertyák meggyújtása alkalmat adott a lecsendesülésre, amikor körbeültünk
az aulában. Meghallgatva
Farkas Ervint és Brezina
Balázs atyát vagy társaink
zenélését. Az ünnepi morzsákhoz járult hozzá Tschurl
Károly, aki a Jancsi és Juliska
operával ismertetett meg
bennünket. A Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti keresztjével kitüntetett
Dobai Sándor atya a 3. és
8. osztályban mesélt hálás
szívvel küzdelmes életéről,
mondván „tenyerén hordoz
az Isten”.
Közben az ünnepi díszbe
öltöztetett aulában készült
a közel ötven alsós tanuló a

karácsonyi műsorra, hogy az
utolsó tanítási napon verssel, zenével, énekkel emeljék fel lelkünket.
Az ünnepek, a hétköznapi
munka mellett, hogy mi volt
még?
Október elején papírgyűjtést és elektronikus hulladékgyűjtést szerveztünk,
melynek bevételéből az
iskola tanulói részesülnek.
A legtöbb papírt a 7. osztály
gyűjtött.
Október 23-ra elkészült a
kültéri tornapálya az SZM
támogatásával, ahova a tanulók 28 m3 kavicsot talicskáztak be.
A novemberi báli szezonban a DSK bálon nemcsak
táncolni lehetett, hanem a
bátrak különböző szűrésen
vehettek részt a novemberi
egészség hónaphoz kapcsolódva. (vérnyomás, cukorszint
mérés, látás vizsgálat)

Köszönjük mindenki támogatását, aki bármilyen
módon hozzájárult az SZM
bál sikeréhez.
Már túl vagyunk egy hangverseny előadáson is. A Soproni Szimfonikus Zenekar
Vonósnégyese lépett fel az
aulában, a bérletet Tschurl
Károly finanszírozza.
Novembertől január végéig hetente úszás tanfolyamon vesznek részt a 4.
és a 6. osztályos tanulók
Győrben a tankerület szervezésében.
A félévi hajrához a 2. osztályban hallott Akarom verssel kívánok jó felkészülést.
„Nagyon akarom,
hiszem, hogy tudom.
Amíg el nem érem,
abba sem hagyom.”
Bartos Ilona
9. oldal
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ÓVODAI HÍREK
Tisztelt Olvasók! Az Új Év kezdetén kívánok mindenkinek
az óvoda dolgozói nevében egy Szebb, Boldogabb Új Esztendőt!
Mozgalmas évet zárunk, sok programmal és egy teljeskörü
Államkincstári ellenőrzéssel. Az ellenőrzés pozitívan zárult,
ami egy megerősítés volt számunkra, hogy az adminisztrációink és gazdálkodásunk jó.
A programjainkat az előző évek tapasztalatai alapján újra
beterveztük, amik ismét sikeresek voltak. Az érdeklődés
nagy volt a zöldségfesztiválnál, a nagyszülők örömmel fogadták és vettek részt a novemberi nagyi napon a középső
és nagycsoportban.
Az idősek napján az óvodások Mihály napra betanult műsorukkal, illetve a néptáncos gyerekeink táncukkal szórakoztatták a szépkorúakat. Műsorunk után az ovisok az óvónők által
készített ajándékokkal kedveskedtek a résztvevőknek.
A nagycsoportos szülőknek Lengyelné Szlovacsek Éva tanítónővel tájékoztatást adtunk a szülőknek az iskolaérettségről,
a törvény adta lehetőségekről. Nagyon sok a problémás
gyerekünk mindegyik csoportban, akik fejlesztésre szorulnak,
valamint sok a magatartászavaros gyermek, akik nagyban
hátráltatják a napi tevékenységeket. Ezeket a problémákat
a szülőkkel megbeszélve szeretnénk enyhíteni.
Adventi mézes sütésen néhány aktív anyuka és egy apuka
vett részt. Jöttek segíteni, illetve minden dolgozónk részt vett
a munkálatokban.
A gyerekeket nem utaztatjuk, helyben vannak a műsorok,
zenés mese darabot nézhettek a Léghajó társulat előadásában
októberben, a Csemete bábszínház előadását láthattak decemberben, illetve októberben és decemberben a Camerata
Artissima koncertjét hallhatták (a koncerteket Tschurl Karcsi
bácsi támogatásával szervezhettük meg).

A Mikulás időben megérkezett az oviba, ismét egy Mikulásról szóló bábelőadást láthattak a gyerekek az óvónéniktől,
utána az ablakból integettünk az udvarunkban sétáló Mikulásnak, aki észrevétlenül megtöltötte minden kisgyerek
csizmáját édességgel.
December 9-én, a második adventi hétvégén, a falu
Mikulás ünnepségen megszerveztük a játszóházat és az
adventi vásárt. Köszönjük Tóth Lalinak a Mikulás fuvarozását, és természetesen a Mikulásnak, hogy ismét eljött hozzánk. Elismerésem az SZM tagoknak, akik megszervezték
és lebonyolították a süteményvásárt. Szép bevétele lett
az óvodának, köszönet mindenkinek, akik vásárlásukkal
támogattak minket.
Az óvodai karácsony december 19-én volt, a fa alá kerülő
ajándékokat a Szülői Munkaközösségtől és az Önkormányzattól kapták a gyerekek.
Az évünket december 21-én mindhárom csoport karácsonyi műsorával zártuk. Nagyon sokat készültek a gyerekek
az óvónőkkel, ők ügyesek voltak, szépen szerepeltek, de a
műsor nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Sok olyan
tényező volt, ami megzavarta műsorunkat (nézők részéről a
csend hiánya, műsor közbeni mászkálás), ez sajnos eléggé
elkedvetlenített minket.
Az SZM tagokkal időben elkezdtük a farsangi jótékonysági bálunk szervezését, ami 2018. február 17-én lesz. Sok
szeretettel várunk mindenkit!!! A bál bevételét a 60 éves
évforduló megünneplésekor a gyerekek szórakoztatatására szánnánk, valamint szeretnénk lecserélni egy régi
balesetveszélyes játékot az udvaron és kiegészítenénk a
kiadványunk nyomdaköltségeit.
A 60 éves évforduló megünneplésére június 1-én pénteken kerül sor, délelőtt gyereknap alkalmából játékok,
délután családi napi programok
lesznek. Június 2-re szombatra
tervezzük a volt dolgozók és volt
óvodásaink meghívását. Erre az
alkalomra tervezzük kiadványunk
megjelentetését, rövid óvoda történettel, melléklete egy CD, amire
az összes csoportkép lenne rámásolva. Előfordulhat, hogy nem
teljes a fotógyűjteményünk, akkor
közzé tesszük a segítségkérést.
Sok tervvel, bizakodással tekintünk az Új Év elé, és bízunk abban, hogy elképzeléseink valóra
válnak!
Mikulásunk ajándéka

10. oldal

Horváth Judit, óvodavezető

Enesei HÍRMONDÓ

2018. január

A Mikulás látogatása a szorgos sütőknél

Camerata Artissima előadása

Készülnek a mézes sütik
11. oldal

BÖRÖCZKY FERENC KIÁLLÍTÁSA
KÖZSÉGÜNKBEN
„A Festőművész hazatért – festményei által itt van közöttünk
Enesén „ – ezekkel a szavakkal nyitotta meg Mesterházy József
polgármester Böröczky Ferenc emlékiállítását tavaly, az október 23-i megemlékezés után. A megnyitón rész vett Böröczky
Szilárd, a festő fia és családjának néhány tagja, akik az „ Enesei
udvar „ című festményt ajándékozták az önkormányzatnak,
ezzel köszönve meg, hogy „a falu közössége a kultúrházban
mélyedhetett el a Böröczky Ferenc által alkotott világban”.
Történeti kutatások bizonyítják, hogy a Böröczky család
egyike volt annak a 12 családnak, amelyeket Árpád fejedelem
röviddel a honfoglalás után, a X. század első felében telepített le a mai Veszprém megye területén. A Böröczkyek az
évszázadok során sok területen bizonyították tehetségüket:
került ki közülük pl. jegyző, vendéglős, lelkész, egyetemi
tanár, színművész, humorista, operaénekes stb.
Böröczky Ferenc a Győr-Moson-Sopron megyei, potyondi
ág leszármazottja, 1921. február 15-én született Öttevényen.
1948 pünkösdjén kötött házasságot Tóth Juliannával, utána
Enesén laktak, a Kossuth utcában, a Tóth Márton féle, egyszerű
családi házban. Mindhárom fiúk – Zsolt, Szabolcs, Szilárd –
itt született, a legkisebb Szilárdot az akkor éppen elkészült
evangélikus templomban az elsők között keresztelték.

Böröczky Ferenc festményei

1957-ben Balatonszemesen vásároltak házat, ahol a
2004-ben bekövetkezett haláláig élt, alkotott.
Ösztönös, született tehetség volt – már gyerekkorától „telefestette, telerajzolta a házat a küszöbtől a falakig” – így emlékezett az édesanyja. Győrben
szobafestő, dekorációs és
címfestő iskolát végzett, de
„már, mint inas, többet tudott, mint a főnöke” ( felesége emlékezik így). Munkáira
egyre többen felfigyelnek,
sokan támogatják, bíztatják, pl. Tóvári Tóth István,
kortárs győri festőművész.
Bíztatták, végezze el a Képzőművészetit, hogy műveit
még jobban elismerjék, de
őt a hírnév nem érdekelte,
a szerény, csendes életet
szerette. A saját gyönyörűségére, a család anyagi boldogulása érdekében festett. Képei népszerűsítése, a számtalan
kiállítás megszervezése felesége szívügye, lelkesen végzett
feladata volt. A teljesség igénye nélkül néhány település, ahol
gyönyörködhettek munkáiban, csak a Kisalföldön: Lébény,
Öttevény Győrzámoly, Dunaszeg, Bőnyrétalap, Pér, Pannonhalma, Győrsövényház, Jánossomorja, Bősárkány, Tét, Beled, Lövő,
Vitnyéd, Kóny. Alkotásai a budapesti Képcsarnok közreműködésével eljutottak Új Zélandon, Ausztrálián át Németországba,
Franciaországba, Ausztriába és Olaszországba.
Élete végéig szerelmese maradt a Rábának, Rábcának , a
rábaközi táj sok festményéről visszaköszön.Nem véletlenül
vásároltak meg Balatonszemesre költözésük után néhány
évvel egy kis mérgesi parasztházat,ahol kedvére üldögélt,
dolgozott a Holt-Rába mellett. Nagyon szerette a Balatont és
a virágokat is. Sok csendélete, tájképe díszíti a környékbeli,
de az enesei otthonok falát is.
„Lelkem megnyugodott” – sóhajtott fel 96 éves felesége,
amikor beszámoltam neki az enesei kiállítás sikeréről. Az ő
nevében tolmácsolom a köszönetet, ami azokat illet, akik
nagyon sok segítséget nyújtottak az előkészületek során,
igazi csapatmunkát végezve:
Mesterházy József, Nagy László, Nagyné Dombi Reni és
édesanyja, Kati, Lukáné Kati,Varga István, Szórádi Lajos, Nyőgér
Gábor és Bognár Kati.
A Böröczky család és a magam nevében jó egészséget,
sikeres új évet kívánok a falu lakóinak, minden értéket becsüljenek, ami szebbé, jobbá teheti életünket!
Őrizzük az örökséget!
Polgár Gyuláné

