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POLGÁRŐRSÉG – JUBILEUMI ÜNNEPSÉG
Az Enesei Polgárőr Egyesület 2018. július 7-én családi
nappal ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját. Az
egykori és jelenlegi tagok
mellett jelen volt a meghívott
Koroncói Polgárőr Egyesület
népes csapata is. Rostás Gábor
elnök ünnepi köszöntője után
Mesterházy József polgármester, majd Csaplár Zoltán, a
Győr- Moson- Sopron Megyei
Polgárőr Szövetség Elnöke köszöntötte a megjelenteket, a
kezdetekről Böcskei György
egykori tag emlékezett meg.
A napot érdekes programok tették színessé, a Tatabányai 4x4 Speciális Mentők
újraélesztést mutattak be
és oktattak, majd a Csornai
Katasztrófavédelmi Örs állo-

mánya mutatott be gépjármű műszaki mentést, majd
tűzoltást.A Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya kerékpáros KRESZ
pályát épített a gyerekeknek,
akik lelkesen teljesítették a
feladatokat- kisebb ajándékot mindenki kapott. Káldi
Szabolcs az íjászatot ismertette meg az érdeklődökkel,
a Borostyán Kórus színvonalas előadásával köszöntötte
polgárőreinket és az ekkor
már szép számban jelen lévő
enesei lakosságot. A jóízű
ebéd után- mely szintén a
polgárőrök és helyi segítőik
keze munkáját dícsérte- Sisu
Nasu lánctalpas csapatszállító járművel lehetett utazni a
bátrabbaknak, továbbá a fa-

Az Enesei Polgárőr Egyesület a Magyar Labdarúgó Szövetségtől 120.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott.
Ezen támogatást hivatalos polgárőr formaruha, híradástechnikai eszköz ( rádió) , védőital beszerzésre, továbbá
üzemanyagköltség térítésére használtuk fel.

luban egész nap lovas kocsikázásra is lehetőség volt Tóth
Lajos jóvoltából. A koroncói
és enesei polgárőrök barátságos labdarúgó mérkőzésen mérték össze tudásukat,
mely szinte döntetlen eredménnyel zárult. László Tamás zenész szórakoztatta az
egybegyűlteket, félnaposra

tervezett program este ért
véget, élményekkel gazdagon távozott mindenki.
Ezúton is köszönöm Mindenkinek a segítséget, aki hozzájárult a családi napunk szervezéséhet, lebonyolításához,
polgárőr társaimnak pedig az
áldozatos munkájukat!
Rostás Gábor elnök

KÖSZÖNJÜK ENESE!
Örömmel jelentem, hogy sikerült járőrautót vennünk! Szép
példája ez annak, hogy a falu össze tud fogni egy jó cél
érdekében. Köszönjük szépen Mindenkinek, aki anyagilag
hozzájárult, a gépkocsit kizárólag a lakossági támogatásokból,
és az önkormányzat rendkívüli támogatásából vásároltuk. Hamarosan szolgálatba állunk vele, most már minden évszakban,
minden időjárási körülmények között biztosított a járőrszolgálatunk, ezzel is növelve a lakosság biztonságérzetét.
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BŐSÁRKÁNY NYERTE
A 2018. ÉVI GÚTH KUPÁT
Július utolsó hétvégéjén rendeztük meg 13. alkalommal
a Gúth János emléktornát. A hagyományokhoz híven négy
csapat részvételével, szombat-vasárnap két-két mérkőzésen
mérték össze tudásukat a csapatok.
A következő eredmények születtek
Bősárkány – Jobaháza 5 : 1
Enese – Kóny
6:2
III. helyért
Kóny –Jobaháza
0:4
Enese – Bősárkány
1:3
Legjobb játékos: Horváth Richárd (Bősárkány)
Legjobb kapus: Gollowitzer Rajmund (Enese)
Gólkirály: Bári Dávid (Enese)
Legjobb hazai játékos, Báthori Gábor díj: Zajovics László
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25 ÉV – 29 ELISMERÉS
Enese Község Képviselő testülete az 1994. évi 6. sz. rendeletében határozta meg a községben adományozható kitüntetéseket. Ennek értelmében a polgármester jogosult
díszoklevél adományozására, a Képviselő testület pedig
az Eneséért Emlékérem és Enese Község Díszpolgára cím
adományozására.
A hivatalban lévő Képviselő testületek –azt hiszem nyugodtan mondhatom- megfontoltan döntöttek a kitüntető
címek odaítéléséről. Hisz az elmúlt közel negyedszázadban 27
alkalommal adta át a polgármester a 3 elismerés egyikét.
Díszoklevél: 12
Eneséért Emlékérem: 12
Enese Község Díszpolgára: 3

HÉCZ ISTVÁN MUNKÁJÁT ENESÉÉRT
EMLÉKÉREMMEL ISMERTÉK EL
A TŰZOLTÓ PARANCSNOK A FALUNAPON VETTE ÁT A KITÜNTETÉST
Eneséért Emlékérem adományozható annak – a rendelet
értelmében - aki/akik a község fejlesztésében, a társadalmi-,
kulturális-, szociális- és gazdasági élet bármely területén
kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek révén a
község értékeit növelő, maradandó ereményeket értek el.
A Község Képviselő testülete 37/2018(VII. 18.) számú
határozatának értelmében Eneséért Emlékérmet adományoz Hécz Istvánnak.
Hécz István 1990 óta az Enesei Önkéntes Tűzoltó Egyesület
parancsnoka. Vezetésével tűzoltóink aktívan részt vesznek a
körzeti versenyeken, külön kiemelendő, hogy a munkába a
fiatalokat is bevonta és bevonja.
Az önkéntesekre lehetett számítani – a szerencsére csak
ritkán előforduló – enesei tűzeseteknél is. Tavaly ott voltak a
vasútoldal tűzoltásánál, korábban egy Kossuth utcai háznál,
amikor a tető égett. Nagy esőzések esetén árkokból, pincékből
szivattyúzták a vizet. Hécz István és a tűzoltóság nagy szerepet
játszott a Bőssel való kapcsolat elindításában. Aktív közéleti
szerepe ezenkívül is sokrétűnek mondható.
Másfél évtizedig látta el a Sportegyesület gondnoki feladatait. Sok szabadidőt szentelve a feladat elvégzésére. De
vészterhes időben az Egyesület Elnöke is volt, nagy szerepet

játszott abban, hogy benevezett a csapat a bajnokságba.
Munkájára lehetett számítani, amikor nyaranta a virágokat
kellett öntözni. A piros tűzoltóautóval már hajnalban úton
volt, sok szabadidőt szentelve a feladat megoldására!
Parancsnok Úr! Köszönjük több évtizedes közéleti munkádat, áldozatvállalásodat – jó egészséget kívánunk az elkövetkező években!

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
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HORVÁTH JUDIT ENESE DÍSZPOLGÁRA
AZ ÓVODA VEZETŐJE NÉGY ÉVTIZEDE DOLGOZIK A KÖZSÉGÉRT
A Község Képviselő testülete 39/2018(VII.18.) számú
határozatának értelmében Enese Község Díszpolgára
címet adományoz Horváth Juditnak.
Díszpolgári cím adományozható annak, aki kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével mind a
községen belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi
viszonylatban, olyan általános elismerést szerzett, amely
hozzájárult a község jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként
köztiszteletben áll.
Horváth Judit 1978 óta dolgozik az enesei óvodában.
Munkája és személyisége közéleti szerepre predesztinálta.
1994 óta aktívabban vett részt Enese közösségi életében, hisz önkormányzati képviselővé választották. És
azóta minden helyhatósági választáson bizalmat szavaztak neki.
A Szociális Bizottság elnök tisztét 1998 óta tölti be.
A Képviselő testület 2001-ben nevezte ki a enesei óvoda vezetőjének. Munkájának, képességének köszönhe-

tően szép 17 évet tudhat maga mögött az óvoda. Hisz
infrastruktúrában sokat fejlődött – erről tanúskodnak a
felújítási és bővítési munkák. 2010-ben 250 m2-rel bővült,
a legutolsó felújításra idén került sor. Horváth Judit egy
jónevű, pozitív visszajelzéseket elkönyvelő óvoda vezetője. Irányítása alatt magas színvonalat képviselő szakmai
közösség alakult ki. A gyerekek szeretnek óvodába járni,
a szülök elégedettek. Ma már az Enesei Tündérkastély
óvoda 5 csoporttal működik -3 Enesén, egy-egy pedig
Fehértón és Győrsövényházon.
Egy laudációban nem lehet minden apró részletre kitérni – de én most egyet kiemelek: az elektromos hulladék, a sörös dobozok és a papírhulladék gyűjtésének
megszervezését.
Ez is azt bizonyítja, hogy rengeteg, más tennivalója
mellett odafigyelt a környezet védelmére és az óvoda
bevételét minden eszközzel próbálta növelni.
Rendezvényeinken – falunap, hagyományok napja,
Enese muzsikál – állandó szerepet vállalt, műsorvezetése
– konferálása biztos pontot jelentett.
Kedves Judit! Díszpolgári címedhez gratulálunk, Te lettél
a 4., aki a község legmagasabb elismerését megkapta!
Munkádhoz, magánéletedhez jó egészséget kívánunk.
3. oldal
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TÖBBSZÖRÖS MAGYAR BAJNOK: SZŰCS ÁDÁM
Községünk több polgára jelentős eredményt ért el egyegy területen, de információ hiányában alig tudunk róluk
valamit. A Dózsa utcában élő Szűcs Ádám többszörös magyar
bajnoknak mondhatja magát! És kiemelkedő teljesítménye
itt még véget sem ér.
Természetesen Ádám az enesei óvodába járt, majd az alsó
tagozatot is itt végezte. Ezt követően Győrbe „igazolt” a Fekete
István iskolába, hogy az ETO-suli tanulója lehessen. A futsalt
az ETO-ban kezdte és még a mai napig műveli ezt a viszonylag
újnak mondható sportot.
A futsallal párhuzamosan Gyirmóton a hagyományos labdarúgásnak is hódolt. Ma már Gyirmóton nem játszik.
Pár éve heti 7-8 edzést és két mérkőzést tudhat maga
mögött. A futsal utánpótlásban ötször (!)
volt magyar bajnok, a
felnőttek között egyszer állhatott a dobogó
legmagasabb fokára. A
felnőtt csapat tagjaként
a Magyar Kupát is a magasba emelhette.
2011-ben 36 góllal az utánpótlásban
gólkirály lett. Ezért a
teljesítményéért em-

lékplakettet kapott. Korosztályos válogatott az U17 és
U21-es csapatban! Gólt szerzett a szlovák, cseh, ukrán és
portugál csapat ellen is.
2019-ben játszák az EB-selejtezőket, Ádám már erre készül,
heti két edzéssel – hétfőnként pedig bajnokit játszik az NB
II-ben (felnőtt bajnokság)
Hála Istennek a hagyományos, nagypályán labdarúgástól sem szakadt el egészen – a 2017/2018. évi bajnokságot
már az enesei U19 csapat színeiben kezdte és folytatja a
2018/2019-es évadban!
Gratulálunk az eddig elért eredményeihez és további sok
sikert kívánunk neki!
Mesterházy József

BEMUTATKOZIK A VÉDŐNŐ
KURUNCZI MELINDÁT HELYETTESÍTI
Viszló Franciska vagyok. Jelenleg
egyedül élek Tápon. Nagycsaládban
nőttem fel Nyalkán, négy testvéremmel.
2013-ban a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnáziumban érettségiztem,
Győrben. Ezt követően megkezdtem
tanulmányaimat védőnőként és szülésznőként a budapesti Semmelweis
Egyetemen, előbbit 2018 júniusában
fejeztem be. Szülésznőként - előreláthatólag - 2020-ban fogok diplomázni.
Óvodás korom óta néptáncolok, jelenleg a győri Rába táncegyüttes tagjaként, melyen keresztül, többször is volt
alkalmam külföldre (Erdély, Olaszország)
utazni. A csoport tagjaként különböző
táncversenyeken és más hagyományőr4. oldal

ző eseményeken, fesztiválokon vehettem részt. Szabadidőm nagy részét ezzel
töltöm, továbbá az éppen 4 hónapos
keresztlányom társaságában.
Édesanyám családjának egy része
Csornán él, így valamennyire ismerem
Enese környékét, de bővebben először
a bátyámtól és feleségétől (Viszló Bálint
és Viszló Kitti) hallottam Eneséről, akik
táncot tanítottak pár évig a községben.
Pozitív élményeikkel és tapasztalataikkal ők is támogattak abban, hogy itt
álljak munkába.
Alapvetően mind a szülésznői, mind
a védőnői szakma vonz, de egyelőre
úgy érzem, hogy védőnőként tudok
jobban hozzájárulni a kialakuló betegségek megelőzéséhez, a gyermekek

egészséges és harmonikus fejlődéséhez, valamint a kismamák számára, a
várandósság egészséges és minél kellemesebb megéléséhez.
Igazán szívélyes fogadtatásban volt
itt részem, és már alig vártam, hogy
jöhessek dolgozni. Mindenki kedves és
segítőkész. Vidáman és örömmel várt
mindenki, akivel csak találkoztam.
Már egy két családdal volt alkalmam
kapcsolatba kerülni, de az emberek
nagy részével még nem sikerült. Bár
ez az első munkahelyem, igyekszem
minél hamarabb belerázódni védőnői
teendőimbe, ezáltal segíteni a családoknak, ott, ahol kell és olyan mértékben,
amennyire szükség van rá.
Viszló Franciska

Enesei HÍRMONDÓ
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ORBÁN KATA A KÓRUS ÚJ VEZETŐJE
A Borostyán Kórus vezetője – Kutasné
Szabó Piroska – az év elején nyugállományba vonult, már nem tudta vállalni
a vezetéssel és fellépésekkel járó gondokat.
Rövid „tájékozódás” után talált rá a Kórus egy fiatal kislányra, Orbán Katára, aki
már több alkalommal színpadra lépett
az eneseiekkel.
Legutóbb falunapunkon, szeptember
végén pedig egy csornai rendezvényen
szerepeltek.
Megkértem Katát, hogy mutatkozzon
be Enese Közösségének!
„Lébényben élek. Most kezdtem a 9.
osztályt a Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti
Szakgimnázium népzene tagozatán. Itt
népi éneket és citerát tanulok”
A 15 éves kislány második osztályos
volt, amikor citerázni kezdett. Manapság versenyekre jár – egyénileg és a
Csiripiszli együttessel is. A versenyekre
Horváth Krisztina tanárnő készíti fel.

Párszor előfordult, hogy egyes fellépéseken kisegítőként dolgozott. Így került kapcsolatba a Kunszigeti Nyugdíjas
Énekegyüttessel. Nagyon megtetszett
neki a tanítás, később táborokban kisebb gyerekeket is tanított.
Pályaválasztásáról így vall: „Amikor jött
a pályaválasztás, nem volt kérdés, hogy
milyen iskolába szeretnék menni, hiszen
zenetanár szeretnék lenni. Ajánlották
a Ward Mária iskolát… A felvételim sikeres lett, tehát most már Budapesten
tanulok.”

MÁSFÉL MILLIÓ FORINT
CIVIL SZERVEZETEINKNEK
2018-ban ismét szép összeget könyvelhetnek el civil szervezeteink. Az adó 1%-ból a következő számot jegyezhetik
fel nevük mellé:
Polgárőrség
139.620 Ft
Enese SC
130.138 Ft
Faluszépítő és Hagyományőrző
Egyesület
138.516 Ft
Horgászegyesület
90.265 Ft
Iskola Alapítványa
490.554 Ft
Óvoda alapítványa
364.899 Ft

Az Enesei Borostyán Kórushoz Horváth
Krisztina tanárnő segítségével kerültem.
Ő javasolt és én ennek nagyon örültem.
Egy csornai versenyen találkoztunk először és ott meg is beszéltük a részleteket.
Az első próbán még jelen volt egykori
tanárnőm, de jelenleg egyedül vezetem
a Borostyán Kórust.
Remélem, mindig ilyen összetartó csapat maradunk és eredményesek leszünk!
– zárja a beszélgetést Kata.
Mesterházy József

TÚLVILÁGI TITOK..!
A sírodon könnyeimmel öntözöm a rózsát.
Ott bánatosan töltök el sok boldogtalan órát.
Felnézek az égre, s mindig téged látlak.
Tudom nem jössz vissza többé, de én várlak…
A szívemben oly végtelen a szeretet és fájdalom.
Hogy átölellek újra, néha azt álmodom.
Hiányzik a hangod –szereteted- jóságod…
Hiszem a mennyben egyszer a titkot feltárod.
Mezőfi László
Enesei nívódíjas népi költő

KÖSZÖNJÜK!

Ismét lehet

ZÖLD KOMPOSZTÁLÓT
IGÉNYELNI

??????????????????????????????????

a polgármesteri hivatalban!
5. oldal
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RÉGI ENESEI KÉPEK
Árpásiné dr. Tóth Erzsébettől kaptam régi enesei fotókat.
A Hírmondó szeptemberi számában közlünk belőle – iskolások, óvodások az 50-es évekből.
Köszönjük Enese múltjának egy-egy darabját!
Mesterházy József

Nyári óvoda

Nyári óvoda 1954-55, kastély-kert

Nyári óvoda 1953-54
6. oldal

Iskolai szereplés 1958-59
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ENESEI NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR
A Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata alapfeladatainak ellátásán túl programjaival is kifejezi a családok fontosságát,
a gyermekek jólétének elsődlegességét. Az enesei 1-5.
osztályos általános iskolás gyermekek számára augusztus
6-tól 10-ig nyári napközis tábort szerveztünk az Enesei Kultúrház Épületében, mely egyaránt célozta a dolgozó szülők
számára a szünidei gyermekfelügyelet megoldásának
segítését, másrészt a gyermekek 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: Ismerkedési – csapatépítő játékokkal töltöttük.
Néhány a megvalósult játékokból: Ki vagyok én, japán foci,
képkereső, számháború, találós kérdések, mese kvíz. A
játékok végén mindenki részesült egy kis meglepetésben.
Délután filmet néztünk a Hotel Transilvániát, volt minden,
mint a moziban: üdítők, popcorn, móka.
2. nap: Egész napos bakonyi kirándulás Vinyére, amit
a gyerekek nagyon élveztek a nagy meleg ellenére, a fák
hűvöse alatt. Sok új élménnyel gazdagodtunk.

KÖZSÉGÜNK LEGJOBB
ADÓFIZETŐI
Mesterházy József polgármester a falunapon köszöntötte Enese virilistáit és köszönte meg a község
polgárainak a befizetett adót. Legnagyobb bevétel az
iparűzési adó: 49,9 millió forint, a gépjármű adó helyben
maradó része: 5,8 millió forint, míg kommunális adóból
3,8 millió forint volt a bevétel.
A polgármester megköszönte Nagy Károly elnök
úrnak, hogy 2018-ban is pénzösszeggel támogatta
a falunapot. Megköszönte e hivatal dolgozóinak és
az önkénteseknek a falunap előkészítését, valamint a
falunapi munkát.

3. nap: Délelőtt a Bezi Önkéntes Tűzoltóktól Csorba Erik
volt a vendégünk, aki bemutatta a tűzoltóság munkáját. Az
Országos Mentőszolgálattól eljött hozzánk Faludi Roland,
aki elsősegélynyújtásból tartott bemutatott a gyerekek
számára, amin nagy érdeklődéssel vettek részt. Délben
pizzát ebédeltünk. Délután a nagy melegre való tekintettel
rendeztünk egy rögtönzött vízi csatát, a saját magunk által
készített vízi bombákból. Nagyon jól mulatunk.
4. nap: Egész napos kirándulás Tatára. A tatai tó körül
kirándultunk egyet, majd csobbantunk is egy jót, hogy
lehűtsük magunkat a nagy melegben. Délben megebédeltünk a tóparon található étkezdékben. Délután a tó
mellett található játszótéren folytattuk a mókát. A nap
végén mindenki fáradtan ért haza.
5. nap: egyben a tábor utolsó napja; Kreatív foglalkozások keretében kitűzőt, könyvjelzőt és ajtóakasztót
készítettünk. Délután csillámtetoválások készültek.
Reméljük, hogy az együtt töltött hét valamennyi táborozó gyermeknek sok örömöt, maradandó élményeket
jelentett, jövőre is szeretettel várjuk a résztvevőket.
Horn Kitti

KÖSZÖNJÜK A
FELAJÁNLÁSOKAT
A FALUNAPI TOMBOLÁHOZ!
Némethné Kránicz Anikó – kozmetikus
Bödő Kft. –Babilon étterem
Németh Gyula – tápláló vegyes kereskedés
Ifj. Pátka Zoltán – Sírkő Centrum
L.Á.J.K. szépségszalon:
• Varga Dávid – fodrász
• Horváth Eszter – kozmetikus
• Sándor Linda – manikűr
Farkas Sándorné – magánszemély

Legtöbb adót befizető gazdasági társaságok: Kaco
Hungary Kft. Inícia Rt., Normbenz Magyarország
Kft., Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Magyar
Telekom Nyrt.
Egyéni vállalkozók között: Szlovacsek Imre, Horváth Gyula, Kiss Tibor, Csonkáné Balikó Éva, Stoiber
János.

Cigle Istvánné – virágboltos
Gecseiné Giczi Anikó – virágboltos
Mészáros Katalin – pedikűr, manikűr
Für Zsoltné – cukrász
Papatyi Sándor Attila – vállalkozó
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ISKOLAI HÍREK
Mára már sárguló falevelek árnyékában nézegethetjük a nyári képeket. Amik
visszaidézik a katolikus és a
tihanyi tábort Major Zoltán
vezetésével és szervezésében. Az úszótábor vidám
pillanatai is megörökítésre kerültek az alsós faliújságon. Több mint hetven
enesei és győrsövényházi
tanulónak biztosított tartalmas programot. A tábort
Varga Istvánné szervezte
a kollégák segítségével.
A nyári időtöltésben számíthattunk a családsegítő
szolgálat munkájára is, akik
szintén egy hetes lehetőséget biztosítottak a kikapcsolódásra.
A 2018-19-es tanévet 215
tanuló kezdte meg 18 pedagógussal.
Még a tanév el sem kezdődött, de már folytak az AUDI
önkéntes nap előkészületei. Sikeres pályázat eredményeként 660 000 Ft-ot

nyertünk az alsós játszóudvar felújítására, bővítésére.
Olyan nagy fába vágtuk a
fejszét, hogy több napos a
munka. Melynek során előkészítették a kőlapok helyét,
leásták az esővíz elvezető
csatornát, bebetonozták a
szegélyt és lerakták a köveket. Így készült el néhány
óriás társasjáték és egy kis
zöld sziget növényekkel beültetve. Mindez egy lelkes
csapat munkáját dicséri.
Akik megmutatták, hogyan
kell tervezni, összefogni,
együtt dolgozni, segítséget
kérni és segítséget adni. Mikor kell hallgatni, beszélni,
mikor kell megosztani baráti
hangon az esetleges aggályokat. Hogyan kell kitartani.
Köszönjük a munkájukat.
Szeptember 21-én emlékdiploma átadó ünnepély
volt az aulában. Ferenczi
Imréné, Horváth Margit, Füsi
András vehette át az 50 év
után járó aranydiplomáját

Mesterházy József polgármester és Csapó-Molnár Violetta
jegyző köszöntötte az 50. házassági évfordulóját ünneplő
Ferenczi Imrét és feleségét, Irénkét.
8. oldal

Mesterházy József polgármestertől.
Ferenczi Imréné 34 évig
dolgozott az iskolában, ebből nyolc évet igazgatóként.
Pályáját egy Pestalozzi idézettel jellemezte „Hivatásod
legyen: élni másokért, s mások boldogságában keresni
a magadét”.
Horváth Margit, Gitta néni
33 éven keresztül gyarapította a diákok ismereteit.
Nemcsak a kollégák, hanem

a tanulók is szívesen emlékeznek egyéni stílusára,
amivel hozzájárult a történelem megszerettetéséhez.
Füsi András 37 évig volt az
iskola pedagógusa, hosszú
évekig igazgató helyettes.
Munkáját a sport szeretete hatotta át. Emlékdiplomájukhoz gratulálunk és
igyekszünk az örökségüket
továbbvinni.
Bartos Ilona,
igazgató

Mesterházy József polgármester és Csapó-Molnár Violetta
jegyző köszöntötte az 50. házassági évfordulóját ünneplő
Szilbek Istvánt és feleségét Magdi nénit.
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ÓVODAI HÍREK
Sikerült az év kezdésre
a felújításokat befejezni, a
régi kastély épület fűtéskorszerűsítése és festése
a nyár folyamán befejeződött.
Az iskolai év kezdéskor
18 nagycsoportos óvodásunk kezdte meg Enesén
az 1. osztályt és a helyükbe
folyamatosan érkeznek a
leendő kiscsoportosok.
Szeptemberre a létszámunk 20 nagycsoportos
25 középsős és 18 kiscsoportos /a kiscsoportosok
létszáma decemberre 28
főre emelkedik./
Személyi változás volt
a jelenlegi nagycsoportnál, Huszár Mónika helyére Némethné Árpási
Mária került, aki fejlesztő pedagógus és a BTMes gyerekek, valamint
a részképességhiányos
óvodások fejlesztést fogja
végezni az óvónői munka
mellett.
Tölgyessyné Juhász Klára gyógypedagógus látja el az SNI-s gyerekeket
Enesén, Győrsövényházon,
Fehértón. Illyésné Balogh
Orsolya a másik gyógypedagógusunk, aki heti egy
alkalommal tart foglalkozást.
Logopédus maradt mindhárom községben Pápainé
Bakoss Judit.
Új szolgáltatás a
gyógytestnevelés heti két
órában Dr. Királyné Szabadkai Márta foglalkozik azokkal a gyerekekkel akiknek
szakértői véleménye alapján kell a mozgásfejlesztést

biztosítani, valamint azok
a nagycsoportosok járnak,
akiknek tartásjavító torna
kell. Ez államilag nem finanszírozott, fenntartónk
vállalta a gyógytestnevelő
megbízási díjának fizetését.
Októbertől indul a néptánc oktatás, kedd délutánonként lesz az óvodában
azoknak a gyerekeknek,
akiket beírattak.
Idén szeptemberben
is sikerült elmenni Rábacsécsénybe almaszüretre.
Köszönet Lacsik Balázsnak,
aki már évek óta szívesen
látja óvodásainkat és a leszedett almát ajándékba
adja.
Az idei nevelési évben is
megtartjuk azokat a programokat, amik sikeresek
voltak, viszont a gyerekeket, főleg a kicsiket kevesebbet szerepeltetnénk,

hogy több idejük jusson
a játékra és idejüket ne a
szereplésre való felkészüléssel töltsék.
Több fejlesztést is beterveztünk, szeretnénk az
öltözőkbe gumicsizma és
overáltárolót, árnyékolót
a fedett terasz alá, fészekhintát az udvarra a csúszda
helyére, a csúszdalapnak az
udvar végében egy dombot
kialakítani, kicsik homokozóját megnagyobbítani és
még egyéb apróság.
Tönkrementek a rollereink, kisbiciklik. Akinek van
használható futóbicikli,
háromkerekű bicikli, roller
szívesen elfogadjuk!
Az óvoda 60 éves évfordulójára kiadvány készült ,
amit a jelenlegi óvodásaink
és az ünnepségen résztvevők ajándékul kaptak.
Kiadványt vásárolni lehet
az óvodában, KOKO koz-

metikában és a LÁJK stúdióban. Mellékletében egy
DVD van, a 60-as évektől
készült csoportképekkel.
Továbbra is gyűjtjük az
alumínium dobozokat,
nagy segítség lenne, ha
lapítva hoznák, mert a tárolása gondot okoz. Szeptemberben 74.000 Ft-ot
kaptunk a dobozokért,
ehhez még gyűjtünk és a
jelenlegi kiscsoportosok
ágyát is le tudjuk cserélni.
Köszönet Nikovits Tibornak, aki szeptember 1-től
már nem óvodás szülő, de
az összegyűlt alumínium
dobozainkat ismét elszállított a MÉH telepre.
Elképzelések, tervek, programok bőven lesznek az idei
nevelési évben, ezek megvalósításához kérjük majd a
szülők támogatását is.
Horváth Judit,
óvodavezető
9. oldal
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60 ÉVES ÉVFORDULÓT ÜNNEPELTÜK
2018. június 1-én és 2-án ünnepeltük óvodánk 60 éves
évfordulóját. Itt szeretnék még egyszer is köszönetet mondani azoknak a szülőknek és nagyszülőknek akik aktívan
részt vettek a munkálatokban. (Kerítés tisztítása és festése,
valamint udvarrendezés) Külön köszönet a jelenlegi Szülői
Munkaközösség elnökének Vécsné Németh Szilviának, aki
példamutatóan vette ki részét a munkálatokból.
Nehezen indultak a munkálatok, de visszatekintve nagyon jó érzés, hogy ennyi embert sikerült megmozgatni,
akik érezték a hovatartozást és azt, hogy nagy szükség van
a segítségükre. Nagyon sokan jöttek. Elnézést, hogy most
mindenkit nem sorolok fel, még egyszer is nagy-nagy köszönet, mert nélkülük nem készültünk volna el a munkákkal az

évfordulónkra. Az óvodában dolgozó munkások jegyezték
meg, hogy elismerés az összefogásért, hogy ennyien jönnek
segíteni. Ez nem mondható el mindenhol.
A régi kollégák és meghívott vendégek elismerően nyilatkoztak. Öröm látni, hogy az enesei gyerekek ilyen szép
és felszerelt környezetben tölthetik óvodás éveiket. Mi erre
nagyon büszkék vagyunk, és szeretnénk ezt a színvonalat
tartani.
Remélem, hogy a leendő gyerekeink szülei is ilyen pozitívan
állnak majd a következő munkálatokhoz!
Továbbra is számítunk a szülőkre, mert csak velük együtt
tudunk sok mindent megvalósítani!
Horváth Judit, óvodavezető

KÖZLEMÉNY A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSBEN
KORÁBBAN NEM RÉSZESÜLT HÁZTARTÁSOK
RÉSZÉRE
A téli rezsicsökkentés végrehajtását
követően szükségessé váló további
intézkedésekről szóló 1364/2018.
(VII. 27.) Korm. határozat értelmében
a korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő
fűtőanyagot felhasználó háztartások
is egyszeri természetbeni támogatásban részesülhetnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.
Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be az Önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő
elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni
szükséges az igényelt fűtőanyag
fajtáját, amely később nem módosítható. A kizárólag elektromos fűtési
móddal rendelkező háztartások nem
jogosultak az igénybejelentésre. Az
igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy
a bejelentett tartózkodási helye. Ha
valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az
10. oldal

Önkormányzat szabálysértési, vagy
– minősítő körülmény fennállása
esetén – büntetőeljárást kezdeményezhet.
Az igénybejelentő lap a honlapról
letölthető vagy a Hivatalban átvehető.
Nem felel meg a feltételeknek az
a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben
már részesült, azaz az egyetemes
szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló
37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült
lakossági fogyasztó vagy fogyasztói
közösség.
A benyújtott igényekről az Önkormányzat 2018. október 17-éig ad
tájékoztatást a Belügyminisztérium
részére. A Belügyminisztérium az
érintett Önkormányzatok által elvégzett igényfelmérés eredményéről
2018. október 31-ig tájékoztatja a

Kormányt, a szükséges források önkormányzatonkénti összegéről ezzel
egyidejűleg születik kormánydöntés.
A támogatás felhasználásának részletszabályait az érintett Önkormányzat részére kiadott támogatói okirat
fogja szabályozni.
Az érintett Önkormányzatok kiválasztják azokat a vállalkozásokat,
ahol az igényelt fűtőanyag a meghatározott határidőn belül átvehető.
Ennek határidejét a támogatásról
szóló Korm. határozat rögzíti majd.
Az igénybejelentéssel érintettek
részére az Önkormányzat olyan hivatalos igazolást állít ki, amely tartalmazza az igénybejelentő adatait
és alkalmas az igényjogosultság
igazolásra. A határidőig át nem vett
fűtőanyagokra jutó támogatásrészt
az önkormányzat a támogatói okiratban foglaltak szerint visszafizeti
a központi költségvetés javára.
Csapó-Molnár Violetta
jegyző

Enesei HÍRMONDÓ

2018. október

FALUNAPI KÉPEK

Színpadon Scheck Ádám és Király Kitti

Játszóház

A pápai Musical Band

A Bóbita és a gyerekek

Mulatós zene a Balance band-del

Sztárvendég Nagy Feró és a Beatrice
11. oldal

Falunk határában telephelyező J.S. Logistics Kft anyagi
támogatásával és lelkes csapatának munkájával megszépült a katolikus templom
előtti terület. A Faluszépítő
Egyesület elnöke Lengyelné
Szlovacsek Éva készítette a
terveket, beszerezte a szükséges anyagokat, segítette
összehangolni a munkát.
Köszönet érte mindenkinek!
Vigyázzunk rá közösen!

Szeptember elejére elkészült a 8417. sz. országos közút aszfaltozása.
610 méteren került új
aszfaltszőnyeg a katolikus templom és az M85
közötti szakaszra. a beruházást a Duna Aszfalt
Kft. végezte, 53 millió
forintba került.

EGÉSZSÉGNAP
október 20., szombat

Első alkalommal szervezzük meg az Egészségnapot
községünkben. Szeretettel várunk mindenkit az ingyenes rendezvényre.
Október 20-án, szombat 9-13 óráig, az iskola aulájában. Ezen a napon un. szűrőbusz érkezik a faluba.
Tervezett vizsgálatok:
• látás vizsgálat
• hallásvizsgálat
• vérnyomás és vércukor mérés
• testzsír és testizom összetétel mérése
• az egészséges étkezés
• nőgyógyászati vizsgálat
A rendezvényről október 20. előtt plakátokon és
honlapunkon tájékoztatjuk a tisztelt Enesei Polgárokat!
Enese Község Önkormányzata

FELHÍVÁS!
Ismét lesz elektromos hulladékgyűjtés az óvodában.
Régi, már nem használt, rossz elektromos és elektronikai eszközöket az óvoda közreműködésével begyűjtjük.
(mosógép, 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 2018. október
05-től (reggel 7-től délután 17 óráig), október 10-ig (ezen
a napon 12 óráig, ekkor lesz az elszállítás). Hétvégén is
lehet hozni, az udvar betonos részén lehet lerakni.
Aki nem tudja elhozni az óvodához, kérem a 363-101-es,
illetve 06 20/433-7111-es telefonszámon jelezze, és
egyeztetünk az elszállításról.
Közreműködésüket, segítségüket köszönöm!
Horváth Judit,
óvodavezető

