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AZ ENESEI TÜNDÉRKASTÉLY ÓVODA 60 ÉVES
2018.  június 2-án ünnepeltük óvo-

dánk születésnapját.

1958 óta működik napközi ottho-

nos  óvoda Enesén. Előtte is volt óvoda, 

amikor a nyári időszakban a földeken 

dolgozó szülők gyerekeire vigyáztak. 

Óvodánk Enese legrégebbi épületé-

ben található, ami az évek folyamán 

többször  változott, megújult, bővült 

és szépült.

Ünnepségünkre hívtuk a volt és jelen-

legi dolgozókat, szülőket, óvodásokat, 

konyhai és bölcsődei dolgozókat, kivite-

lezőket és még számos vendéget.

Szép számmal megjelentek a régi és 

mostani dolgozók, akik örömmel felidéz-

ték  a régi időket.  Az óvodásokkal egy 

rövid kis műsorral készültünk, a középső 

csoportosok köszöntőjével, majd  óvo-

dás néptánccsoportosaink táncával.

Mesterházy József polgármester úr 

köszöntötte a vendégeket, elismerően 

nyilatkozva a rendezvényről és az óvo-

dában folyó munkáról.

60 évvel ezelőtti 
és mai ovisok együtt

Utána ünnepi beszédem következett, 

majd Csikai Amália, aki 1958-ban az első 

csoport óvónője volt, vette át a szót. 

Mesélt a régi körülményekről, nehéz-

ségekről és az élményekről. Majd Kocsis 

Nándorné, aki 37 évig  vezette az óvodát, 

vette át a szót és felidézte az időközbeni 

változásokat.

Bádli Bence egykori óvodásunk, aki 

most maradt ki 8. osztályból, gitárjáté-

kával szórakoztatta a közönséget.

Az itt dolgozók neveit sorolva jöttek 

ki, majd a középsős gyerekek mondtak 

egy szép verset, ami az óvodai dolgo-

zóknak szólt. 

Koncz Zsuzsa Köszönöm dala hang-

zott zenei aláfestésként,  amikor 

Mesterházy József átadta az óvoda 

dolgozóinak a virágot. Ünnepségünk 

után mindenki megnézhette az óvo-

dát, kívül-belül, a kastélyt és az új 

épületrészt.

Az első óvónő és volt óvodásai talál-

kozhattak 60 év múltán ezen az ünnep-

ségen. Boldogan nézték a régi fotókat, 

hogy ki kit ismer meg. 

Nagy öröm volt, hogy a KACO Kft. kép-

viseletében Gottschalk úr családjával 

részt vett ünnepségünkön és elismerően 

nyilatkozott óvodánkról, milyen szép 

környezetben, felszereltségben és vélhe-

tően pedagógiai hozzáértéssel neveljük 

a ránk bízott gyerekeket. Sok helyen járt, 

de ilyen környezettel nem találkozott! 

Erre büszkék voltunk!

A 60 éves évfordulóra készült egy ki-

advány az óvodáról, mellékletként egy 

CD-vel – amin a csoportképek vannak. 

Minden óvodásunk és meghívott ven-

dégünk kapott egyet ajándékba.

A nagy készülődés és sok munka után 

egy szép élménydús délelőttel gazda-

godtunk. Kívánok még sikeres szép 

éveket  óvodánknak, gondos óvónő-

ket és dajkákat, segítőket, hogy boldog 

és elégedett gyerekek kerüljenek ki a 

gondos-óvó kezek közül!

Horváth Judit, óvodavezető
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John Fitzgerald Kennedy, az Amerikai 

Egyesült Államok elnöke, fogalmazta 

meg ezt a gondolatot.

A következő sorok vonatkozzanak szű-

kebb hazánkra – Enesére!

Sokat kell és sokat tudunk-tudnánk 

tenni azért, hogy településünk évről-év-

re szebb legyen, jobban érezzük magun-

kat kisebb-nagyobb közösségeinkben 

Élünk-e azokkal a lehetőségekkel, me-

lyek mellett elmegyünk, mert aprónak, 

lényegtelennek gondoljuk.

Tavasztól őszig különösen sokszor 

körbebiciklizem a falut. Összességé-

ben rendezett, gondozott. De lehetne 

sokkal-sokkal több virág az utcákon. Az 

Önkormányzat minden évben ingyen 

ad egynyári virágot. Azt gondolom: 

nem élnek elegen a felkínált lehető-

séggel.

Házunk előtti közterület gondozása a 

tulajdonos feladata. Kötelessége gon-

dozni a járdát. Hisz megépíteni egyszeri 

feladat, karbantartani rendszeresen kell 

– permetezni, kigyomlálni a gazokat. A 

heti/kétheti gyakoriságú fűnyírás szintén 

„NE AZT KÉRDEZD, MIT TUD ÉRTED TENNI A HAZÁD, 

INKÁBB AZT, HOGY TE MIT TUDSZ TENNI A HAZÁDÉRT!”
Vajon Te részt veszel rendezvénye-

ink többségén? Legnagyobb részben 

rajtad múlik, miként kapcsolódsz be a 

falu, Enese közösségi életébe. Tudsz-e 

erőt meríteni a barátokkal, ismerősökkel 

együtt töltött időből?!

Ha osztunk-szorzunk, gyorsan rájö-

vünk, odafi gyelésünk egy virágzóbb, 

élhetőbb községért lényegében nem 

kerül pénzbe.

Ha feltetted a kérdést… a végére a 

választ is tudod: „hogy mit tudsz tenni 

Eneséért!”

Mesterházy József

P.s.

Kedves Enesei Polgárok!

Enese olyan lesz, amilyenné Mi 1800 

enesei alakítja! Nem 10-20 aktív polgár-

társunk, nem a polgármesteri hivatal 

–hanem Mi 1800 polgár. – A legnagyobb 

magyar Széchenyi István gondolatát kö-

zösségünkre formálva idézni:

… szeretném hinni: Enese nem volt, 

hanem lesz!

FALUNAP 
2018. augusztus 19. vasárnap

14.30 A Borostyán Kórus fellépése

15.00  Király Kitti és Scheck Ádám slágereket énekel

16.00 Színpadon a Pápai Musical Stúdió

17.00 Bóbita Együttes – gyerekeknek

18.30 Mulatós zene a Balance Band-del

19.30 Tombola

20.30 Nagy Feró és a Beatrice

22.00 Bál az Acustic 69 együttessel

A délután folyamán Sisu nasu harcjármű-bemutató. 

A Hiller házaspár felajánlása, ingyenes!

Adományokat a Polgárőrség javára (autó vásárlása) 

lehet felajánlani.

a gondos polgárok üzenetét közvetíti 

önmagunk és a falunkban járó vendé-

gek felé.

Ha senki nem dobná el a szemetet, 

nem lenne mit összeszedni! Az erre járó 

idegen azt gondolná Ausztriában vagy 

Svájcban jár.

Tisztelt Dohányzók! Ha Önök nem do-

hányoznának ott, ahol a törvény tiltja és 

máshol nem dobnák el a csikket, akkor 

bizony könnyebb helyzete lenne köz-

munkásainknak…egyes helyeken több 

mint nehéz összeszedni a csikkeket.

Évente egyszer, tavasszal önkéntes 

szemétgyűjtést szervezünk. Szinte min-

dig ugyanazok…színházi előadás állan-

dó szereplőkkel…

S ott vannak rendezvényeink!  Szá-

mos programot kínálnak intézménye-

ink – a családi napközi, óvoda, iskola. 

Nyugdíjas klub, Kórus, Foltvarrók – aktív 

civil szervezeteink. Az Önkormányzat 

szervezésében – nemzeti ünnepeink, 

Enese Muzsikál, Majális, Falunap… A 

teljesség igénye nélkül soroltam „sok-

színűségüket” 

Mesterházy József polgármester és Csapó-Molnár Violetta 
jegyző köszöntötte az 50. házassági évfordulóját ünneplő 
Oláh Miklós bácsit és feleségét Margit nénit.
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A 2018. évi országgyűlési választáson 23 párt ill. pártszövetség 

indult választókörzetünkben. Nyolc párt egyetlen szavazatot 

sem kapott, 10 szavazat alatt szintén nyolc párt abszolválta 

a voksolást. Végeredmény:

1.  Fidesz – KDNP 628 szavazat

2.  Jobbik Magyarország Mozgalom 142 szavazat

3.  MSZP – Párbeszéd   64 szavazat

4.  Lehet Más a Politika 60 szavazat

5.  Demokratikus Koalíció 34 szavazat

6.  Momentum Mozgalom 24 szavazat

7.  Magyar Kétfarkú Kutyapárt 12 szavazat

A 2018. ÁPRILIS 8-I ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS 

EREDMÉNYE KÖZSÉGÜNKBEN

DR. LAKATOS TIBOR ÁLLATORVOS 

telefonszáma: 06 30/593-5406

ENESE A „HAZAHÚZÓ”-BAN

Tavaly őssszel forgatott Enesén egy stáb. A fi lmet az 

ATV adta le április 30-án. A következő helyen érhető 

el: atv.hu/videok/

Video -20180430-enese-2018-04-30

ÁRPÁD-KORI TELEPÜLÉS 

AZ ADY UTCÁBAN

Községünk mai belterületén több régészetileg fontos rész 

található, ahol a korábbi évszázadokban emberek éltek hos-

szabb-rövidebb ideig.

– Az Öregfaluban, a Szabadság utcában öt-hatezer éves 

település nyomait találták meg a régészek. Eze a részen 

honfoglaláskori leletek nyomára bukkant Langó Péter 

2002-ben.

– Az Eper utca végén, a vasút nyomvonala melletti homok-

háton kelta-római-népvándorláskori és Árpád-kori tárgyak 

kerültek elő.

– Az Ady utca meghosszabbításában alakítottunk ki 23 épí-

tési telket. A Hatóság régészeti feltárást írt elő a területen. 

2014-ben Melis Eszter római és Árpád-kori leleteket gyűjtött 

terepbejárása alkalmával.

– A Rómer Flóris Múzeum munkatársai 2018. áprilisában 2200 

négyzetméter nagyságú területen kutattak. A feltárás során 

egy XIII-XIV. századi települést tártak fel. A leletek zöme 

kerámiaanyag,, szinte kizárólag cserépbográcsokhoz tarto-

zott. A településkép meghatározó elemi voltak a különböző 

hosszúságú, de általában keskeny és derékszögben megtörő 

árokszakaszok. 185 új régészeti jelenséget tártak fel.   

 Mesterházy József

A tavalyi évhez hasonlóan, 2018-ban is a Kpviselő Testület 

tagjai keresik fel Önöket az egyházközösségi hozzájárulás 

megfi zetése kapcsán.

Enese 23 utcája felosztásra került közöttük. A hozzájárulás 

mértéke 2018-tól püspöki rendelkezés alapján egységes az 

egész megyében, mértéke 5.000 Forint/felnőtt lakos/év, /

nyugdíjasoknak, gyes-en lévő anyukáknak: 3.000 Forint/év/. 

Kérem a tisztelt, magukat római katolikus vallásúnak valló 

lakosokat, hogy fenti összeget az Önöket felkereső képvi-

selőnek, nyugta ellenében megfi zetni szíveskedjenek.

A képviselő testület tagjai és utcáik:

Böcskei György: Bartók u., Deák u., Kiskerti sor

Élő Zsolt: Rózsa u., Radnóti u., Hunyadi u.

Fehér Tiborné: Szabadság u.

Francia Péter: Árpád u., Soproni út

Horváthné Kovács Mónika: Kossuth u., Vörösmarty u.

Major Zoltán: Dózsa Gy. u., József A. u., Eper u., Rákóczi u.

Somogyi László: Csalogány u., Fecske u., Külsőréti dűlő

Szabóné Dr. Ferenczi Éva: Győri út, Ady E. u., Jókai u.

Varga Tibor: Petőfi  u., Sport u.

Plébános úr nevében is hálásan köszönjük, hogy hoz-

zájárulásukkal biztosítják az Egyházközösség működését, 

minden egyes befi zetett forintjuk a legnemesebb célokat 

szolgálja. Tisztelettel:  Major Zoltán

Egyéni jelöltek száma 9, sorrend a következőképp alakult

1.  Gyopáros Alpár /Fidesz 632 szavazat

2.  Magyar Zoltán /Jobbik  208 szavazat

3.  Szabó Zoltán Ferenc /Demokratikus koalíció 64 szavazat

4.  Molnár Ferenc /Lehet  Más a Politika 51 szavazat

5.  Budai Zsaklin /Momentum 17 szavazat

6.  Karaff a László /Magyarországon Élő és Dolgozó

 és Tanuló Emberek Pártja 5 szavazat

7-8. Bedecs Amália és Csóka Richárd 2-2 szavazat

9.  Farkas István Zoltán       1 szavazat 

KEDVES ENESEI, RÓMAI 

KATOLIKUS LAKOSOK!
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Ugyan kitört a VAKÁCIÓ a maga örömével és izgalmával, 

de én mégis először a tavaszi programokról szeretnék be-

számolni. Aki fi gyelemmel kíséri a községi honlapot, annak 

lesznek olyanok, amikről már olvashatott.

Folytatódtak a zenei programok a Garabonciás együttes 

rendhagyó énekórájával és a M.É.Z. együttessel, akik ír és 

skót folkzenét játszottak. Ebben a tanévben Rábapatona volt 

a házigazdája az ének- zenei fesztiválnak, aminek fővédnöke 

Tschurl Károly. Ezen sikeresen szerepelt az iskolai énekkar, 

a furulyások és a Harmónia zeneiskola tanulói. Azért, hogy 

zeneileg kerek egész legyen az év, júniusban a zenét tanulók 

kis házi hangversenyen mutatták meg tudásukat.

A néptáncosoknak rendhagyó módon márciusban volt az 

évzárójuk. A kicsi csapat lelkesen mutatta be az új koreog-

ráfi át. 

Március végén, az ifj úsági napon a színjátszósok a Tűvé te-

vők c. darabbal szórakoztatták a közönséget. Majd a tanulók 

bejárták Enesét, ismerkedve a település múltjával.

Áprilisban a felső tagozatosok részére színházlátogatást 

szerveztünk Győrbe Szabó Magda: Abigél című darabjára. 

Ebben hónapban voltak az osztálykirándulások is az alsó tago-

zatosok a Ság hegyen ismerkedtek a vulkánok működésével. 

Az 5. osztály Székesfehérvárra és a Velencei–tóhoz utazott, a 

többi felsős úti célja pedig Esztergom és Visegrád volt.

Pünkösd előtt, a gyereknapon megválasztottuk a pünkösdi 

királyt külön az alsóban Nagy Olivér, és a felsőben Bessenyei 

Dominik személyében. A felsősök sport programokon ve-

hettek részt. Az alsósokat lufi  bohóc, íjász, a győri katonák, 

tetoválók szórakoztatták.

Az utolsó héten a felső tagozatos lányok  Anikó nénivel 

palacsinta partyt tartottak. Két délelőtt sütötték a palacsintát, 

amihez 8 kg lisztet használtak el.

Aztán egyik napról a másikra ünnepi díszbe öltözött az iskola 

a ballagó 8. osztályosok tiszteletére.  Búcsúzóul nemcsak az 

épületben, hanem a bejáratnál is az ő képeik köszöntek ránk. 

Bensőséges ünneppel bocsátottuk őket útra, remélve, hogy 

teljesülnek a kívánságaik.

ISKOLAI HÍREK
Az évnyitón azt a célt tűztük ki, hogy képességeik szerint 

jól tanuljanak, jól viselkedjenek a tanulók. Ezt így sikerült 

megvalósítani: 

Az iskola tanulmányi átlaga 4,3. A három legjobb átlagú 

osztály 4,6-tal 1.2.3. osztály.  A tanulók 34 % kitűnő illetve 

jeles. Ez a szám a legmagasabb a 3. osztályban, ahol a ta-

nulók 48%-a lett  kitűnő vagy jeles. Kóh Rebeka és Bándli 

Bence igazgatói dicséretben részesült. Hancz Ábel pedig az 

országos Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási 

versenyen elért kiváló helyezéséért tantestületi dicséretet 

kapott.  A 2. és 3. osztály fej-fej mellett a legjobb szorgalmú 

4,6-os eredménnyel.   

  Az iskola tanulóinak 9% komoly tanulási problémákkal 

küzd. Hiába, – munka, erőfeszítés nélkül – nincs eredmény. 

 A legjobb magatartású osztály a negyedikesek, 4,8-cal. 

Az egy tanulóra eső igazolt hiányzás 47 óra. Lefordítva, 

több mint egy hetet hiányzott minden tanuló. Ez nagyon sok 

és nem volt infl uenzajárvány sem. A hiányzás is hozzáállás 

kérdése. Ha hiányzik a tanuló, nem halad, lemarad, és jönnek 

a rossz jegyek.

 A tanévzáró ünnepélyen elbúcsúztunk az SZM vezetőségtől: 

Némethné Kránicz Anikó elnöktől, és Vargáné Erdélyi Andrea 

pénztárostól.  Köszönjük nekik és az őket támogató szülőknek 

a munkát. Még az utolsó hajrában megleptek bennünket az 

alsó tagozat bejáratánál egy ceruzás kerítéssel is.

Az évzáróval nem zárjuk be az iskola kapuját, hiszen zajlanak 

a táborok és minden szerdán várjuk az iskolakertbe a dolgos 

kezű diákokat.  Bartos Ilona
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BOROSTYÁN KÓRUS ENESE FELLÉPÉSÉRŐL

KÉT KERÉKEN FEHÉRTÓRA.....

2018. június 3-án Fertőszentmiklóson 

Kórusunk a Magyar Kórusok, Zenekar-

ok és Népzenei Együttesek Szövetsége 

/KÓTA/ térségi és országos népzenei 

minősítő hangversenyén lépett fel. A 

színvonalas rendezvényen 23 fellépő 

között volt a mi közösségünk is. Új 

A NYOSZ( Nyugdíjasok 

Országos Szövetsége) A 

Voltaren céggel közösen or-

szágos mozgalmat indított 

az időskori mozgás népsze-

rűsítéséért Szenior – moz-

gásprogram 2018. néven. A 

kitűzött cél: tenni az idősebb 

korban jelentkető mozgás-

szervi megbetegedések és 

a vele járó fájdalmak ellen, 

lehetőséget teremteni arra, 

hogy mindenki élvezhesse a 

mozgás örömét akkor is, ha az 

évei száma „ sok lett”.

Ebbe a programba nevezett 

be a Borostyán Nyugdíjas 

Klub lelkes, mozogni akaró 

önkéntesekkel. Novemberig 

500, aktív mozgással töltött 

órát szeretnénk összegyűjteni 

gyaloglással, kerékpározással, 

jógával.A következő beszá-

moló az első kerékpár-túráról 

készült. Nyugdíjas klubunk 

május 24-én kerékpár-túrát 

szervezett Fehértóra. Reg-

gel fél  9-kor gyülekeztünk a 

szökőkútnál, 17-en vártuk az 

indulást, láthatósági mellény-

nyel felszerelkezve. Nyársakat 

vittünk és mindenkinek ott 

lapult csomagjában a sza-

lonna!

Az idő szép volt, ragyogóan 

sütött a nap  – a meteorológia 

felkészítőink: Horváth Krisztina és Or-

bán Kata vezetésével neveztünk erre 

a megmérettetésre. Fellépésünk egy 

részét Kata citerával kísérte. Kórusunk 

„Dícséretes” fokozatot ért el. A zsűri tag-

jai: BIRINYI JÓZSEF /a KÓTA társelnöke/, 

BERTA ALEXANDRA /Junior Prima díjas 

előadóművész/, és FAJKUSZ ATTILA /

Fajkusz Banda népzenésze/ voltak. A 

rendezvény a fertőszentmiklósi Szabad-

időközpontban zajlott. Tágas pajták biz-

tosították a fellépők átöltözését, szép, 

virágos környezettel körülvéve. Gazdag 

élménnyel zártuk ezt a szép napot.

ugyan záporokat ígért , de ez 

nem tántorított el senkit.

Elindultunk. Első pihenőn-

ket Bezi játszóterénél tartot-

tuk. Szusszantunk egyet és 

azt képzeltük, újra kisgyere-

kek vagyunk.... Csináltunk a 

csapatról egy fotót és Fehértó 

felé vettük az irányt.Jó han-

gulatban kerekeztünk be a 

faluba, amely nagyon szép, 

tiszta rendezett. Nagyon sok a 

virág, a hársfák csodás illatot 

árasztottak.

Tóth Alice polgármester-as-

szony várt bennünket, meg-

mutatta a gyönyörűen felújí-

tott templomukat. Pár perces 

ismertetőt  hallgattunk róla, 

majd a falutól északkeletre 

található tó felé indultunk.

A pihenőháznál leparkol-

tunk és nekiláttunk tüzet 

gyújtani a szalonnasütés-

hez.Ekkor érkezett meg 

Fülöp Tibor, A Nemzeti Park 

Tóközi kerületének vezető-

je és közölte velünk, hogy 

tűzgyújtási tilalom van.  Így 

maradt  nyersen a szalon-

na... Megebédeltünk, kicsit 

pihentünk, még halkan 

énekelgettünk is, ne hogy 

elriasszuk a madarakat...

Meghallgattuk Fülöp Tibor 

rövid, nagyon érdekes tájé-

koztatóját a Nemzeti Parkról.

Ez a terület ritka természeti 

értékei, védett növény – és 

állatvilága folytán fokozottan 

védett. Hallgattuk a madarak 

énekét, (kb. 300 madárfaj él 

itt), megcsodáltuk az orchi-

deákat, felmásztunk a kilátó-

ra, majd ismét útra keltünk: 

Győrsövényház felé.

Útközben láttuk a legelé-

sző szürkemarhákat. A falutól 

nem messze jártunk, mikor az 

erdő szélen Nagyné Zsuzsá-

nak kidurrant az első keréken 

a gumi. Igy gyalogosan ér-

tünk be a faluba. Hamarosan 

megérkezett a segítség: Pol-

gár Gyula gépkocsival elszál-

lította a defektes kerékpárt és 

Zsuzsát Enesére.

Fél kettő felé érkeztünk 

haza a túráról. Eltekintve a kis 

„balesettől” mindenki nagyon 

jól érezte magát, jókat be-

szélgettünk, jót mozogtunk 

– kellemesen el is fáradtunk! 

– és egy kicsit ismerkedtünk 

a Hanság peremén elhelyez-

kedő Tóközzel.

Folytatása következik!   

Horváth Gyuláné, Anikó
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Felnőtt csapatunk a 10. helyről vágott neki a tavaszi 

küzdelemnek. Jó pár mérkőzést sajnálhattunk az őszből 

és átgondolhattuk: mi lett volna, ha…

Az őszi szezon végén láthattuk, hogy a mezőny első öt 

csapata felfele lóg ki, az utolsó két-három pedig lefele. A 

közepén kellett volna minél jobban pozícionálni magunkat! 

S erre minden esély adott volt: 1. játékos gárdánk minő-

sége – ehhez az az előny, hogy évek óta megvan a csapat 

gerince 2. az őszi 6. helyezett „befogható” távolságon belül 

volt előttünk. 

E téli álmunk szertefoszlott a tavaszi napsütésben és ború 

lett belőle. A kiesés szele talán egy percig sem fenyegetett 

bennünket, de a folyamatos lefele csúszás igen! Hosszú 

ideig nem tudtunk nyerni és még pontot sem szerezni. 

Ez természetesen negatív hatással volt a csapatra, veze-

tőségre, szurkolókra. Aztán nagy nehezen megtört a jég: 

Győrasszonyfán megszereztük a tavasz első győzelmét. Ezt 

még négy követte: Börcs, Pápateszér, Kajárpéc és Rábapatona 

ellen. Különösen szép volt a május 1-én mutatott játék és 

eredmény a szomszédvár ellen! A Koroncó elleni vereséget 

leszámítva, sehol nem kellett a kapott gólok száma miatt 

szégyenkeznünk. A mutatott játék a hazai, DAC-UP ellen volt 

kritikán aluli. Több mérkőzésen ellenfeleink – valószínűleg – 

jobb edzés látogatottsága és hozzáállása döntött a javukra. 

Tavasszal nem játszottunk döntetlent.

A bajnokságot 32 ponttal zártuk, ősszel 17-t, tavasszal 

mindössze 15-t sikerült elkönyvelnünk. Ez visszaesés, ami 

a helyezésben is megmutatkozik: a 12. helyen zártuk a 

bajnokságot. Egyértelmű csalódás – főleg ahhoz képest, 

amilyen potenciál ebben a csapatban még mindig van. 

Évről-évre nehezebb helytállni, összehozni – összerakni 

a csapatot. Az pedig különösen fájó pont, hogy enesei 

TAVASZI BORÚ
fi atalok folyamatosan kifele kacsintgatnak – nem felsőbb 

osztályba, csak lefele vagy oldalirányba. A problémák és 

nehézségek ellenére a 18. megyei II. osztálybeli szezo-

nunkra készülünk!

Amióta az U21/U19-es bajnokságot bevezették és kö-

telezővé tették, szinte minden évben óriási kihívás elé 

állít bennünket. Az a korosztály, amelyiknek itt „kellene” 

focizni, egyszerűen nincs/nem akar. Ezért 14-15 éves fi a-

talok mérik össze tudásukat jóval idősebb ellenfeleikkel. 

Sajnos ez hétről-hétre fájdalmas, nagy gólarányú veresé-

geket jelentett a 2017-2018-as bajnoki évadban. Ennek 

ellenére fi ataljaink többsége vasárnap pályára lépett. Egy 

eset volt csupán, amikor nem teljes létszámban álltunk 

ki. Az esetleges szankciók – pontlevonások –  mindkét 

csapatunkat sújtanák!

Utolsó előtti helyen zárta a bajnokságot U19-es csapa-

tunk, a Kajárpécet oda-vissza legyőztük. Kitartást kívánunk 

fi ataljainknak, s reméljük ez a későbbiekben meghozza 

gyümölcsét.

Bozsik-programban szereplő csapatainkban 40 igazolt 

játékosunk van. Ők az elmúlt évek hagyományát folytatva 

idén sem bajnokságban játszottak, hanem tornákon vettek 

részt. Az Enese-Szár mérkőzésen vehették át azt a melegí-

tőt, amelyet Bessenyei Dominik átigazolásáért kaptunk.

Köszönetet szeretnék mondani edzőinknek – Dömötör 

Csabának és Élő Szilveszternek-,játékosainknak és szurko-

lóinknak a biztatásért. A Bozsik program edzőinek – Dö-

mötör Csabának, Lengyel Balázsnak és Zajovics Lászlónak. 

Valamint leköszönő gondnokunknak, Hécz Istvánnak,  a 

polgárőröknek és valamennyi önkéntes segítőnek, akik az 

Enese SC 2017-2018. évi bajnokságában való eredményes 

szereplésért dolgoztak. Hajrá Enese!

  M. Gy. D. V. LG. KG. GK. P. 

1.  PANNONHALMA SE 30 24 3 3 79 21 58 75 

2. GYŐRÚJBARÁT SE 30 17 5 8 88 50 38 56 

3. KORONCÓ KSSZE 30 25 2 3 125 26 99 55 

4. ABDA SC 30 16 7 7 64 35 29 55 

5. GYŐRZÁMOLYI SE 30 16 4 10 74 51 23 52 

6. NAGYSZENTJÁNOS SC 30 15 6 9 59 51 8 51 

7. TÉTI SOKORÓ FC 30 14 4 12 81 70 11 46 

8. BŐNY SE 30 13 4 13 91 57 34 43 

9. DAC-UP 30 10 6 14 59 55 4 36 

10. GYŐRÚJFALU SE 30 9 8 13 60 66 -6 35 

11. GYŐRASSZONYFA-T. SE 30 9 6 15 56 88 -32 33 

12. ENESE SC 30 10 2 18 61 69 -8 32 

13. KAJÁRPÉC HEROLD TRANS SE 30 9 4 17 49 72 -23 31 

14. RÁBAPATONAI BESENYŐ SE  30 8 5 17 52 89 -37 29 

15. BÖRCS KSE 30 5 2 23 42 120 -78 17 

16. PÁPATESZÉRI SE 30 4 4 22 38 158 -120 15

 Csapat M. Gy. D. V. LG. KG. GK. P.

1. PANNONHALMA SE 30 27 0 3 212 36 176 81

2. BŐNY SE 30 25 3 2 178 36 142 78

3. KORONCÓ KSSZE 30 24 0 6 190 51 139 72

4. NAGYSZENTJÁNOS SC 30 20 3 7 176 51 125 63

5. ABDA SC 30 16 8 6 104 39 65 56

6. GYŐRÚJFALU SE 30 16 3 11 124 90 34 51

7. PÁPATESZÉRI SE 30 15 4 11 92 81 11 49

8. GYŐRÚJBARÁT SE 30 14 4 12 131 73 58 46

9. GYŐRZÁMOLYI SE 30 14 4 12 106 71 35 46

10. BÖRCS KSE 30 13 2 15 82 79 3 41

11. GYŐRASSZONYFA-T. SE 30 10 3 17 59 100 -41 33

12. RÁBAPATONAI BESENYŐ SE  30 9 2 19 77 143 -66 29

13. DAC-UP 30 8 3 19 69 138 -69 27

14. TÉTI SOKORÓ FC 30 3 6 21 63 217 -154 14

15. ENESE SC 30 2 2 26 40 198 -158 8

16. KAJÁRPÉC HEROLD TRANS SE 30 0 1 29 24 324 -300 1

Aranyhal Étterem Megyei II. Aranyhal Étterem Megyei II.  U-19
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ÓVODAI HÍREK

Az óvoda kastély épületének felújítá-

sa március hónapban kezdődött a nyí-

lászárók cseréjével, majd április vége 

felé kezdték a fűtéskorszerűsítést az 

alagsorban. Májusban kezdték a kül-

ső homlokzat javítását és színezését, 

nagyon szép lett.

Április 27-én tartottuk meg a „Szé-

pen szól a kis pacsirta”  VI. énekfesz-

tiválunkat. 13 óvoda 71 óvodása vett 

ezen részt. A fesztiválunk ismét sikeres 

volt, a résztvevők elismerően nyilatkoz-

tak. Irányadó minden óvoda számára 

az, amit a zenei műhelyen eltervez-

tünk a cél érdekében. Sajnos ezt nem 

mindenki tartotta szem előtt, amit a 

szakmai zsűri kifogásolt.  Az óvodák 

és a kevésbé tehetséges gyermekek 

védelmében mondom, nekünk már 

pozitívum az, hogy ha a gyerek szíve-

sen énekel, vállaja a szereplést és ha 

nem is kimagasló tehetség, de számára 

örömforrás az éneklés.

Az óvodai beíratás is megtörtént  

május 3-án, 22 óvodást írattak be, a 

18 iskolába távozó helyébe.

A leendő kiscsoport létszáma de-

cember 31-ig várhatóan 25 fő lesz, 

plusz 7 előjegyzett gyermek. 2019 

januártól augusztusig a középsőben 

25, nagycsoportban 21 gyermek van 

a beíratottak közt. Természetesen ez 

még változhat.

Ismét részt vettünk a győrújbaráti 

néphagyományőrző találkozón. 2018. 

május 26-án szombaton zártuk az évet. 

Mindhárom csoportunk szép műsort 

adott elő. A nagycsoportosoknak ezen 

a délutánon volt az óvodai búcsúztatója 

is. Meglepetés volt számunkra, mert a 

szülők felkészítették a gyerekeket egy 

búcsúzó műsorra, ami nagyon szép 

és megható volt. Köszönjük Majorné 

Bajnok Eszternek a Szülői Munkakö-

zösség tagjának, aki ezt koordinálta és 

Szalainé Dombi Évának, aki az óvodás 

tablót kivitelezte. Ez a nagycsoport egy 

végtelenül eleven társaság volt, de ezt 

az érzést és meghatottságot még nem 

éreztem mint az idei évben.  Köszönjük, 

hogy itt voltak óvodások, és a szülők-

nek, akik mindezt megszervezték. 

A leendő kiscsoportosoknak június 

4-én megtartottuk a szülői értekez-

letet. Tájékoztatást kaptak az óvodá-

ban folyó munkáról, programokról, 

szabályzatokról, illetve a beszoktatás 

rendjéről.

A szorgalmi időszak május 31-én 

zárult. Június 18-tól két csoporttal 

működünk az óvoda új épületében. 

Július 2-tól  kértük a kastély rész fűtés 

korszerűsítés munkálatainak folyta-

tását.  Ha elkészültek, akkor a kastély 

rész festése következik. Össze kell han-

golnunk a munkálatokat, a gyerekek 

elhelyezését, természetesen mindezt 

a bölcsisekkel együtt. Kérjük a szülők 

megértését, a gyerekek július folya-

mán egy csoportba lesznek elhelyezve 

(30 fölötti létszámmal).

A 2017/2018-as nevelési évünket 

nagy ünnepséggel zártuk. Ünnepeltük 

óvodánk 60 éves évfordulóját. Ünnep-

ségünk két napos volt.

Pénteken, június 1-én a nap teljes 

mértékben a gyerekeknek, a gyere-

kekről szólt, mert ekkor ünnepeltük 

a gyereknapot is. 

Délelőtt: közös tízórai, Holle anyó 

meseszínház, játékok és fagyizás az 

udvaron, szülinapi tortaevés.

Délután: légvár, arcfestés, mókás 

játékok, agyagozás Nagy Attilával és 

tanulójával. 

A Szülői Munkaközösség ajándé-

ka volt az ugráló vár és a csúszda, 

a vendéglátás anyagi költsége és 

még néhány apróbb kiadás. Ferenczi 

Istvánné, Nagy Gáborné volt dajkáink 

és a nyugdíjas klubból még néhányan 

(Fehér Tiborné, Nagy Károlyné, Takács 

Béláné, Varga Józsefné) sütötték a 

résztvevőknek a fi nom friss pogácsát. 

Dajkáink fi nom citromos limonádét 

készítettek.

A gyerekek ekkor vehették birtokba 

az új hintát. Ez a KACO Hungary Kft. 

ajándéka. Rendezvényünket támo-

gatta a Generali Biztosító - minden 

óvodásunk kifestőt, kulcstartót és bu-

borékfújót kapott ajándékba. 

Erre az alkalomra elkészítette Szórádi 

Lajos a gyerekeknek a pörgő hintát, 

valamint felújította az ökrösszekeret 

és a terasz alá elkészült még három 

új asztal padokkal. Ez szintén a Szülői 

Munkaközösség pénzéből és az Ön-

kormányzat támogatásával valósult 

meg.

Nagyon jól sikerült a napunk, a gye-

rekeknek élmény volt minden, jó volt 

hallani tőlük, „hogy életem legszebb 

napja volt”. Szülők és a hozzátartozók 

is jól érezték magukat!

SZÉP ÉS SIKERES NAP VOLT.

Köszönjük mindenkinek, aki ennek 

a szervezésében és lebonyolításában 

segített! 

Horváth Judit, 

óvodavezető



Enesei HÍRMONDÓ  2018. július

8. oldal

Nyugdíjasok sütik a gyereknapi pogácsát

Bádli Bence gitárjátéka Családi délután

Óvodások tánca

A hazáért…!

Szent esküvésünk legyen e hazára, 

Hogy nehéz időkben sem hagyjuk Őt Magára:

Az ellentől megvédjük, bárki is támadá.

A pokol tüze érje ki e hazát bántaná.

Tenni kell érte, szorgalommal oly sokat.

S biztatni erre untalan másokat.

Feltétlen szeretni és hűnek lenni hozzá.

Ezt igaz hittel-szívvel egy hazafi  mondá.

Enese, 2018. 

   Mezőfi  László

   Enesei nívódíjas költő

A vers egy bekeretezett példánya azóta a Magyar 

Parlament falai között van.

Továbbra is népszerű a majálisra meghirdetett főzés, a 

Májusi Ízek (A verseny szót töröltük, hisz nem kifejezetten 

versenyről van szó. De az étkeket a zsűri minden évben 

értékeli) Idén 9 csapat nevezett. A 4 tagú zsűri – Merkó 

Éva, Böcskei György, Csillag Tomi és Mikó Máté – nehéz 

feladattal birkózott meg. Két első helyet adtak ki: a Mus-

lincák sertéspörköltjét és az Enesei Nyakleves paprikás 

krumpliját hozták ki győztesnek. Külön díjat kapott a 

Vadkanok malac sültje.

MÁJUSI ÍZEK: 

MUSLINCÁK ÉS 

ENESEI NYAKLEVES
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II. ENESEI EGYHÁZKÖZÖSSÉGI TÁBOR
2018. június 18-21.

A tavalyi év sikerén felbuzdulva idén 

is megszerveztük az enesei iskolások 

számára az Egyházközösségi Tábort. 

A tavalyi 50 gyermeket is felülmúlva, 

56-an jelentkeztek a táborba. 

A program immár hagyományosan 

a Templomkertben közös fotózással es 

emlékfa ültetéssel kezdődött. A sok játék 

mellett egész napos kirándulást tettünk 

Sopronba a Lővérekbe, szakember ve-

zetésével megtekintettük az Erdészeti 

Múzeumot, ahol sok-sok hasznos in-

formációval gazdagodtak a gyerekek. 

A Károly kilátóból pedig a csodás pano-

rámában gyönyörködhettünk.

16, illetve 42 km-es kerékpártúrát 

szerveztünk, ahol a gyerekek bizonyítot-

ták kitartásukat. A győri Kalandparkba 

különbusszal utaztunk, ott pedig a bá-

torságukat mutathatták meg a kötélpá-

lyán. A gyerekek minden nap fáradtan, 

de élményékkel telve várták szüleiket.

A tavalyi évhez hasonlóan a Jóisten 

ismét csodálatos időjárást biztosított 

számunkra. Éltünk is vele, maximálisan 

kihasználva a kinti programokban rejlő 

lehetőségeket. Szuperul sikerült a tá-

borzáró ünnepség is, ahol volt gulyás, 

süti, üdítő és sok-sok boldog gyermek 

a szülőkkel együtt.

Hálás köszönet a támogatásért Brezina 

Balázs plébános úrnak, Mesterházy Jó-

zsef polgármester úrnak és a hivatal 

minden dolgozójának; Bartos Ilona 

igazgatónőnek és az iskola dolgozóinak; 

a Bödő Kft-nek; a Rábakész Kft konyhá-

sainak, Lenzsér Imrének.

A táborvezető munkáját segítő he-

lyetteseknek Gulyás Merkó Évának és 

Mentusz Rékának, továbbá segitőimnek 

Bajnok Józsefnének, Nagyné Orsinak, Élő-

Rekenei Móninak, Lőrinczné Ildinek, Bala-

toni Anitának, Nuser Ildinek, Somogyiné 

Andinak, Holczinger Ritának, Meizer Péter-

nek, Mentusz Petrának, Mentusz Péternek, 

Gajerné Erikának, Petricz Annamáriának, 

Kovácsné Andinak, Némethné Szilvinek. 

A felsorolásból is látszik, mekkora össze-

fogással valósult meg a tábor.

Külön köszönet a szülőknek minden 

apró kis segítségért, és a bizalomért.

És egy óriási köszönet minden kato-

likus enesei lakosnak, akik az egyházi 

adó befi zetésével közvetlenül is hoz-

zájárulnak a gyerekek élményteli  tábo-

roztatásához.

Büszkén és bátran ki merem jelen-

teni:

Találkozunk jövőre, hiszen a szlogen 

továbbra is él...

 „Enesei Egyházközösség – A jövőt épít-

jük szeretettel!”

Major Zoltán

táborvezető

     



NEGYEDÉV ESEMÉNYEI KÉPEKBEN

Május 18-án pénteken Gülch Csaba költő, újságíró beszélt 
Gyónás könyve című kötetéről a kultúrházban.

Újrajátszva – 2003. május 6-i Szabad Föld Kupa döntő
Június 9-én ismét pályára lépett két sikercsapat. Szabad Föld 
Kupa döntős ellenfelünket láttuk vendégül. Igazi örömfocit 
játszott a Szár és az Enese. Mintha nem kopott volna a játék-
tudás, gyors és közönség szórakoztató focit láthatott a szép 
számú közönség. Gólrúgásban ismét a száriak teljesítettek 
jobban – 7:5 lett a végeredmény a javukra. A mérkőzés előtt 
Mesterházy József felidézte a 15 évvel ezelőtt momentumokat, 
a Bozsik-programban részt vevő játékosaink pedig átvehették 
új melegítőjüket.

Elkészült az iskola második ceruza kerítése. Köszönet a szor-
gos kezeknek.

A Hősökre emlékeztünk
Május utolsó vasárnapján a világháborúkban elesett hősökre 
emlékeztünk. Az emlékezők meghallgatták Juhász Gyula egy 
versét, Kóh Rebeka tolmácsolásában. Majd Mesterházy József 
polgármester mondott ünnepi beszédet. A hagyományokhoz 
hűen sor került az emlékmű megkoszorúzására.

34 kitűnő tanuló
A másfél évtizedes hagyományt folytatva Mesterházy József 
polgármester idén is fogadta a kitűnő tanulókat. Szerdán 34 
diák kapott meghívást a kultúrházba. Pogácsa, csoki és üditő 
várta a diákokat. A fogadást követően a gyerekek megérdemelt 
vakációjukat kezdték meg.

A kultúrház kertjében került elhelyezésre a Szerelem-lakat. 
A Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület ötlete alapján 
„lakatolhatják le” kapcsolatukat az ifjú párok.


