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ÚJ MÁSZÓKA A JÁTSZÓTÉREN
A Képviselő testület még 2018-ban döntött a játszótér
bővítéséről. Azt fogalmaztuk meg, hogy olyan játék kerüljön
a többi mellé, amilyen még nincs. Kombinált hatszög mászókát rendeltünk, melyet a Majális-Virágmajális programjainak
keretén belül adtunk át ünnepélyesen.
A délelőtt folyamán gyülekeztek a szülők, a nagyszülők, a
gyerekek és együtt ültettek fát a 2018-ban született babák
tiszteletére. Immár hagyomány, hogy szép műsor teszi tartalmassá a faültetést. Idén Nemes Ferenc gitározott.
Ezt követően Lengyelné Szlovacsek Éva képviselő és
Mesterházy József polgármester átvágta a nemzeti színű
szalagot és a kicsik birtokba vehették új birodalmukat.
A hatszög mászókát Dóra Vilmos készítette, az önkormányzat 1,6 millió forintot fizetett érte.
Mesterházy József

MÁJUSI ÍZEK
A Körmönfontak és a Winkler Tüzép ízvilága nyerte el a
zsűri tetszését.
Hét csapat nevezett – Polgárőrök, Körmönfontak, Boszorkánykonyha, Rotyogtatók, Enesei Nyakleves, Winkler Tüzép
és Muslincák – az idei májusi ízek főzésre. Nehéz feladata
volt a négytagú zsürinek, hisz mindegyik csapat beleadott
apait-anyait – dönteni viszont kellett. Két első helyezettet
hirdettek az ítészek: 2019-ben a Körmönfontak körömpörköltje és a Winkler Tüzép babgulyása vitte a prímet.
Gratulálunk mindegyik csapatnak és köszönjük a munkáját!

OLDTIMEREK
A MAJÁLISON
Az idén ismét kínált újdonságot a május elseji program.
A délelőtt folyamán közel harminc oldtimer érkezett községünkbe és parkolt le a Rózsa utca elején. A győri oldtimer
klub egyik mindenese, Bárány Barna szervezte meg a látványosságot. Sokan megcsodálták a 40-50 éves járgányokat,
némelyikbe bele is ülhettek az érdeklődők.
Kora délután a faluban tettek egy nagy kört, majd indultak
tovább a következő bemutatóra, Tétre.

Enesei HÍRMONDÓ

KÖZSÉGÜNK 2018-BAN –
Pár adat tükrében
Állandó lakosság 2018. december 31-én összesen: 1789 fő.
Férfi: 868 fő. Nő: 921 fő.
A tavalyi évben 21 fő hunyt el és 20 gyermek született.
A 0-18 éves korosztály a község állandó lakosságának 20,07 %-át
teszi ki. 65 év felett 273 fő élt 2018-ban a településen, ami a teljes
lakosság 15,26 %-a.

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS
762.568 forint értékben
Enese Község Önkormányzata és a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér között évek óta van együttműködési megállapodás.
Településünk 2018-ban a következő szolgáltatásokat kapta
• 160 könyvet 490.760 forint értékben
• több folyóirat előfizetését 41.274 forint összegben
(Családi Lap, Képes Sport, Praktika, A Tanító, Természetbúvár)
• informatikai fejlesztése 30.480 forintot
• öt rendezvényt szervezhettünk 200.054 forint értékben.

JÁRDÁK ASZFALTOZÁSA
2000-2018
2000-2002

2003
2004
2005

2010
2013
2014

2016
2017
2018

Kossuth u. I.
Szabadság u. I.
Dózsa u.
Ady u.
Vörösmarty u.
Soproni u.
Szabadság u. II.
Jókai u.
Kiskerti egyik oldal
Kossuth u. II.
Sport u.
József A. u. részleges
Petőfi temető-katolikus templom
Rákóczi u. egyik oldal
Bartók- Győri u. Külsőréti -részleges
Rózsa u. járdaszélesítés
Szabadság u. – Tüzép-javítások
iskola előtti parkoló
Petőfi, Soproni u. javítás
Köz – evangélikus templom
Köz – temető
Petőfi u. vasúton túli része
Rózsa utca egyik oldala
Rózsa – Kiskerti (400 fm)
Posta – 85. sz. főút közötti szakasz
Takarék előtt javítás
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EURÓPAI PARLAMENT
TAGJAINAK VÁLASZTÁSA
2019. május 26.
ENESE 001. számú szavazókör
A belföldi szavazóköri névjegyzékben szereplő
választópolgárok száma:
1 419 fő
Megjelent:
583 fő (41,09 %)
Bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma:
0
A lebélyegzett szavazólapok száma:
583
Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 1 (0,17 %)
Érvényes szavazólapok száma:
582 (99,83 %)
Listákra leadott érvényes szavazatok
FIDESZ-KDNP Érvényes szavazatok (%): 391 (67,18 %)
DK Érvényes szavazatok (%):
59 (10,14 %)
JOBBIK Érvényes szavazatok (%):
50 (8,59 %)
MOMENTUM Érvényes szavazatok (%):
33 (5,67 %)
MSZP-PÁRBESZÉD Érvényes szavazatok (%): 16 (2,75 %)
MI HAZÁNK Érvényes szavazatok (%):
15 (2,58 %)
MKKP Érvényes szavazatok (%):
9 (1,55 %)
LMP Érvényes szavazatok (%):
7 (1,20 %)
MUNKÁSPÁRT Érvényes szavazatok (%):
2 (0,34 %

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS!
Szeretnénk megköszönni az 1994-ben végzett Enesei Általános
Iskola diákjainak, hogy Fehér Csabika sírjára virágot helyeztek
el 25 éves osztálytalálkozó alkalmából.
Szívből köszönjük!
Fehér család

A HAZASZERETET..!
Mily nemesb is az a lélek
Melyben e szó benne lakozik.
S hazafiként mindig érzi, tudja,
Hogy a hazának mivel is tartozik.
Mily tiszta is az a lélek
Mely a bajban nem rejtezik.
Kiáll és bátran harcol a népért,
Hazáról, hűségről soha nem alkuszik.
Mily tisztelendő is az a lélek
Mely feltétel nélkül szereti e hazát.
Óvja és védi, ha kell küzd érte.
S közben népét gyarapítja, soha nem magát.
Mezőfi László, Enesei nívódíjas népi költő
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A BOROSTYÁN KÓRUS SIKERE
A Borostyán Kórus sikeresen
szerepelt az áprilisban, Pannonhalmán megrendezett
Örökifjak Művészeti Fesztiválon. Bejutottak a balatonalmádi Országos Dalos Találkozóra,
melyre szeptemberben kerül
sor.

NYUGDÍJAS KIRÁNDULÁS
A Nyugdíjas Klub áprilisban kirándulást
szervezett.A résztvevők meglátogatták a
Törley Pezsgőgyárat,ahol egy pohár itallal
is megkínálták őket.Majd a Camponában
cápákat,trópusi állatokat néztek meg.
Délután a zsámbéki romtemplom volt a
következő programpont.Az estet a péri
Fehér Akácban zenével,tánccal zárták.

ZSÍROS KENYÉR KUPA 2019
Június 15-én szombaton került
megrendezésre a Zsíros kenyér
kupa. A nagy meleg ellenére
négy csapat nevezett, s a következő sorrend alakult ki:
Lucernás, Hanyatt SE, Radnóti,
Hölgyek csapta. Legtöbb gólt
Varga Csaba lőtte. A mérkőzéseket zsíros kenyérrel és sörrel
zárták a csapatok.
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A KÖZSÉG TÖRTÉNETE 1990-TŐL NAPJAINKIG – 2. rész
Közel három évtizedről szeretnék átfogó képet adni. A község,
a közösségi élet egészére kiterjedő írást letenni, de a részletekbe
nem belemenni. A rendszerváltás után eltelt időszakról szóló
összefoglaló tükör nekünk, ma élőknek és tanulságul szolgálhat
az utánunk jövőknek. Hat fejezetben írtam településünkről.
A júliusi számban az III. fejezetet olvashatják.
I. Közigazgatás-önkormányzatok/képviselő testületek
II. Fejlesztések
III. Kultúra – Zenei Nyár-Rendezvények-Népfőiskola
IV. Civil szervezetek
V. Nemzetközi kapcsolatok
VI. Gazdaság és Infrastruktúra
Mesterházy József
III. KULTÚRA – RENDEZVÉNYEK
Falunap
A közösségi rendezvények közül a legtöbb embert megmozgató, minden kétséget kizáróan, a falunap. Nemzeti ünnepünkhöz – augusztus 20. – közel eső hétvégén kerül megrendezésre.
A szervezők kezdetben azzal a célkitűzéssel indították útjára,
hogy a falu polgárai jobban megismerjék egymást, a közös
programok egységesebbé kovácsolják a közösséget.
Az első falunapot 1990-ben az Enessey György Falukör szervezte, majd a későbbiekben az Önkormányzat átvette a szervező
munkát.
A kezdeti falunapok programjában szerepelt kötélhúzás,
teknőzés a tavon, kispályás foci a képviselőtestülettel, sport
lövészet, kocsihúzó verseny. Elsősorban a faluért –a falunak szólt.
Nem múlt el úgy falunap, hogy enesei fellépők ne szórakoztatták
volna a közönséget. A néptáncosok állandó szereplők voltak.
Hazai énekesek, muzsikusok mutatták meg tudományukat a
délután folyamán. Balikó Ferenc, Nemes Imre, Tompos Gergely, a
Borostyán Kórus. Enesei erős emberek versengtek egymással.
Egy évtizeden keresztül a délelőtt a kultúráról szólt. Enesei
és környékbeli amatőr alkotók mutatták meg munkáikat a
kultúrházban. A virilisták ekkor vehették át kitüntetésüket.
Amikor országosan ismert előadóművészek léptek fel, a környező településekről is érkeztek vendégek. Enese jó szívvel fogadott
minden érdeklődőt a focipálya mellett megrendezett falunapra.
Sok olyan fellépő járt a községben, akinek a műsorára egy-két
ezren kíváncsiak voltak. A falunapok három évtizedes történetében mintegy 70 zenész, komikus, énekes lépett az enesei
színpadra. Tapsolhattak: Kovács Katinak, Lagzi Lajcsinak, Kabos
Lászlónak, Balázs Fecónak, Fenyő Miklósnak, a Dupla Kávénak,
Jollynak, Bódi Gusztinak, Máriónak –a Harmonikásnak.
Bős nagyközség -majd később város- küldöttsége minden
falunapot megtisztelt jelenlétével. Hosszú éveken a St. Stefani
delegációt is köszönthettük a falunapon. Csíkszentmihályi
barátaink négy-öt alkalommal jöttek el augusztus 20-i ünnepünkre.
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Majális – Virágmajális
A május elseji majális programot 1999-ben szervezte meg
először az Önkormányzat. A közösségi rendezvények számát
szerette volna bővíteni. Mind költségvetését mind volumenét
tekintve jóval szerényebb volt mint a falunap.
Gyermekprogramok álltak a középpontban. Minden évben
nagy kedvenc volt a légvár és az ugrálóvár, játszóházat szerveztünk. Sok nézőt vonzott az Enese Kupa, kispályán mérkőztek az
enesei és meghívott csapatok. Nagy népszerűségnek örvendett
a gyermekeknek szóló horgászverseny. Pozitív visszhangra talált
a főzőverseny, ahol zsűri értékelte e bográcsban készült ízeket.
Általában hat-hét-nyolc csapat nevezett.
A Virágmajális először 2007 májusában várta vendégeit. Neves kertészek hozták el virágaikat, növényeiket. Természetesen
vásárolni is lehetett. A kiállítás mellett egyéb programok –sétakocsikázás, hőlégballon, majorettek- színesítették a napot.
A következő évben még külön programként szervezte meg az
önkormányzat, 2009-től viszont már mint Majális-Virágmajális
szerepel a palettán.
Hagyományok Napja
A Harmónia Zeneiskola 1998-ban kezdte Enesén a zene és
néptánc oktatást. Kilenc évvel később az „alapító táncosok” újra
össze akartak állni és megünnepelni az évfordulót. Óriási siker
lett a június végi 10 éves jubileumi ünnepből.
Új erőre kapott a néptánc oktatás Rab János vezetésével. Több
csoportban folytatódott a munka, általános és középiskolások
húztak lelkesen táncos cipőt –seniorok lábára került csizma.
Egy év elteltével -2009-ben- Hagyományok Napja néven az
önkormányzat és a néptáncosok, a Derőcések alkottak egy új
közösségi teret. Első alkalommal meghívást kaptak a magyar
testvértelepülések táncosai. A bősek és csíkszentmihályiak
elhozták saját táncaikat.
A nap végén a Csík Zenekar adott koncertet.
Az Önkormányzat és a Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület a következő években is megszervezte a Hagyományok
Napját. Évről-évre közelebb kerülhettek az érdeklődők a régi
hagyományos kézműves mesterségekhez, ősi magyar ételeket
kóstolhattak, megismerhették a honfoglalók jurtáját, öltözetét. Az enesei nyugdíjasklub tagjai nagyanyáink süteményeit
sütötték meg.
A délután középpontjában mindig a néptánc állt. Az évek
során meghívott művészek mutatták meg a magyar kultúrkincs
kimeríthetetlen tárházát. Énekelt Budai Ilona, Csiba Júlia, dobcsapat zenéje és öltözete kápráztatta el a hallgatóságot. Bakay
Kornél tartott előadást a magyarság eredetéről ifj. Csoóri Sándor
vezette szabadcsapatát az enesei színpadra.
A napot tábortűz és táncház zárta. 2013. ismét jubileumi
év: a Derőce megalakulásának 15., a Hagyományok Napja 5.
évfordulója.
2017. óta nem szerepel az éves rendezvények között.
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Adventi programok
A karácsonyra való felkészülés időszakában több programot
szerveztünk. Biztos pont volt a kezdetektől fogva a Mikulás érkezése és a községi karácsonyi ünnepély, az utolsó tanítási napon
az általános iskolások és óvodások közreműködésével.
Az idő múlásával minden hétre-hétvégére jutott rendezvény.
2006-tól a civil szervezetek, az önkormányzat és az iskola, óvoda
összefogása jelentett ismét előrelépést. Ettől az évtől fogva
december elején karácsonyi fények gyúltak – különböző karácsonyi motívumok színesítették az enesei estéket. A zenés
adventi teaházban fellépett a téti fúvószenekar, Sándor Ernő,
a Galery együttes és győri zenészek.
A Népfőiskola az adventi időszakban „karácsonyi témát” választott – hol irodalmit, hol zeneit. A Derőce 2012-ben a faluközpontban mutatta be betlehemi játékát.
Legnagyobb érdeklődés az adventi délutánt kísérte – ekkor
érkezett a Mikulás. Szerveztek kiállítást a Foltvarrók, szerepelt a
napi programban állatsimogató, játszóház. Az adventi sátorban
forralt bor és tea várta a résztvevőket. A Borostyán Klub tagjai
és az óvoda dolgozói lángossal és zsíros kenyérrel kínálták az
éhségüket csillapítani akarókat.
Karácsony és szilveszter között az önkormányzat sakk és asztalitenisz bajnokságot szervezett, első alkalommal 2008-ban.
Tavaszköszöntő
A Tavaszköszöntő kulturális rendezvény márciusban vagy áprilisban kerül megrendezésre 1999. óta. Létrehozása óta számos
fellépő adott műsort: verset mondtak az óvodások és iskolások:
a Harmónia Zeneiskola növendékei furulyáztak, zongoráztak. A
kultúrház udvarán táncoltak a Derőcések, énekelt a Borostyán
Kórus, a Citerazenekar mutatta be tudását. Immár több éve az
iskola színjátszóköre ad elő egy-egy darabot a Tavaszköszöntő
keretein belül.
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megbizonyosodhattak: rengeteg alkotó energia él közösségünkben. Felemelő érzés volt, hogy ilyen színvonalas tárlatot
sikerült összehozni. Bancsó Lajos, Élő Attila, Jakab Katalin, Kocsis
Szabolcs, Patai Zoltán, Ratatics Gábor, Sándor Ernő és Sándor
Linda műveiből.
2015. márciusában a győri Hotel Konferenciában állítottak ki
az enesei művészek. S hogy 2014. az Enesei Alkotók éveként
vonuljon be a község történelmébe, év végéig még két kiállítás
melengette szívünket.
Októberben a foltvarrók, gobelin-készítők és kézimunkázók mutatták meg magukat. Füsi Andrásné, Élő Márta, Polgár
Gyuláné, Márkus Tamásné, Csapóné Saller Csilla, Hajzer Istvánné
(Foltvarrók). Fincza Jánosné, Preiner Ottóné (gobelin), StoiberVass Éva, Horváthné Matkovics Rita és Rostásné Patyi Katalin
(kézimunka)
Decemberben Podmaniczkyné Marika hozta el ismét babáit,
kreatívitását a kultúrházba.
Rábaköz – Tóköz kerékpárverseny
A Zenei Nyár inspirálta a kerékpáros verseny ötletét. Első
lépésként 1996-ban pattanhattak a jelentkezők drótszamárra.
Egynapos túrára kerekezhettek Eneséről – rábaközi falvakon átBágyogszovátig és vissza. A következő esztendőben kétnapos
program várta őket – a tóközi tájat deríthették fel, a rábaközi
mellett.
A verseny is ez alapján kapta nevét.
Az önkormányzat 2000 után –mivel kevés jelentkező akadtnem szervezte meg.
Búcsú
A hagyományokhoz hűen az enesei búcsút pünkösdkor tartottuk. A környéken a legnagyobbak közé tartozott, sokan
látogatták.

Enese muzsikál
Községünk kulturális palettáját színesíteni akarván 2014-ben
szólítottuk meg zenészeinket. Rövid előkészület után 9 zenész
állt színpadra s ezzel útjára indult az „Enese muzsikál”. Ezen
úttörő rendezvényen fellépett: Balikó Ferenc, Dombi János,
Kovács Lajos, László Tamás, Nemes Ferenc, Nemes Imre, Ominger
Sándor, Sándor Ernő és Tompos Gergely.
Azóta – a 2016. évet leszámítva- évente szórakoztatják a nagyérdeműt muzsikusaink. Szép, régi slágerek mellett a Borostyán
Kórus népdalai vittek új színt a szombat délutánba – estébe.
S hogy az utánpótlásban is legyen reményünk: az általános
iskolások szintén bekapcsolódtak a zenélésbe.

Nemzeti ünnepek
Nemzeti ünnepeinket – március 15. és október 23. - kezdetben
a kultúrházban, majd az iskola aulájában ünnepeltük. A felkészítő
tanárok minden alkalommal színvonalas műsort állítottak össze.
A Borostyán Kórus dalcsokra színesítette az emlékezéseket, a
polgármester ünnepi beszédet mondott.
Augusztus 20-án a Falunapon ünnepeltük.

Enesei Alkotók – 2014
Enesei ecsetvonások – Babavilág – Foltvarrók, Gobelin készítők,
kézimunkázók
Az Enese muzsikál sikere erőt adott, hogy kiállítást szervezzünk
a ceruza és ecset mestereinek. 2014. április végén nagyszerű
kollekciót csodálhattunk meg kultúrházunkban. Az Enesei
Nyolcak alkotásai több szobát töltöttek meg, az érdeklődők

Rock-napok
A legfiatalabb korosztálynak szervezte az önkormányzat.
Környékbeli amatőr rock együtteseknek biztosítottunk lehetőséget a fellépésre.
Első alkalommal Rábcatorok Rockfesztivál néven futott.
A kétnapos rendezvényt pályázati pénzből finanszíroztuk 2007
júliusában.

Tósziget fesztivál
Mindössze egyszer került megrendezésre, 2009-ben. Az önkormányzat a helyet biztosította. A szórakoztató rendezvény
leginkább a falunaphoz volt hasonlítható.
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A következőévben a Rock-péntek nevet kapta. A Főnix és az
ET&Band mellett fellépett a korszak egyik legmeghatározóbb
együttese, a Hooligans.
2009. az utolsó év volt a rock-napok történetében. A rockszombaton színpadra állt az enesei My Way, illetve a Voltrex.
Enesei Zenei Nyár (1993–2008.)
Böcskei György polgármester 1991-ben találkozott Tschurl
Károllyal. Az Eneséről Németországba került zenész a Duisburgi
Filharmonikusok első brácsása volt. Egy képviselőtestületi
ülésen vázolta: zenészekből álló csoportokat hozna a faluba.
Itt tartanák a zenei kurzust, magánházaknál lennének elszállásolva. A képviselők támogatták az ötletet.
Hosszas előkészítő munka után 1993. júliusában megérkeztek
az első zenészek az IAM szervezésében /IAM= Internationaler
Arbeitskreis für Musik/. Nyolc napot töltöttek el a községben
– családoknál laktak, étkezésüket az óvodai konyhán biztosították. A hét folyamán koncertet adtak a faluban, majd a hét
megkoronázásaként a fertődi Esterházy kastélyban – ott, ahol
egykor Haydn is muzsikált. Az IAM égisze alatt tizenhárom
alkalommal jöttek vendégek a Tóközbe. Elsősorban Németországból, de érkeztek zenészek Hollandiából, Litvániából,
Ausztriából sőt Dél-Afrikából is! Az első évben még a müncheni Műszaki Szakfőiskola hallgatóik tötöttek el kilenc napot
a településen. Hatszor tértek vissza a következő években.
Ők voltak a legnépesebb csoport, 100-120 főiskolás próbált
egyidőben az aulában! A próbák kezdetben az iskolában és a
kultúrházban zajlottak, később az iskola aulájában is.
A Zenei Nyár szempontjából kiemelkedő évek voltak: 1996
és 2001. Ezen években hat-hat csoportot láttunk vendégül.
Szinte nem volt olyan hét a nyáron, hogy ne lett volna hangos
zeneszótól a faluközpont.
A német muzsikusok mellett időközben Budapestről érkeztek „zenész palánták”. A Tóth Aladár Zeneiskola diákjai Szakály
Ágnes ismert cimbalomművész vezetésével Enesén tartották
nyári táborukat. Hatvan-hetven budapesti iskolás töltötte nyári
szabadidejének egy részét a faluban. Enesei táborozásuk 10.
éves jubileumát még ünnepelhettük (1996-2005).
2008. októberében a berlini Otto Szimfonikusok voltak az
utolsó vendégeink német földről.
A Téti Zeneiskola fúvósai 2001-ben érkeztek először községünkbe. Azóta minden évben visszatérnek, koncerttel zárják
a hetet.
Népfőiskola – Enesei Népfőiskola
Az 1990-ben megalakult képviselőtestületben Gülch Csaba
vállalta magára a kulturális élet szervezését. A tervek között
szerepelt egy népfőiskolai programsorozat elindítása.
1991-ben az érdeklődő eneseiek láthatták Szűk Ödön és Szűk
Norbert valamint Borbély Károly és F. Csapó Irén kiállítását.
Ebben az évben megfordult a településen Zirig Árpád költő,
Dr. Timaffy László néprajzkutató, Cs. Varga István irodalomtörténész, Szapudi András író, Szépfalusi István evangélikus
lelkész.
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A következő évei tervek között szerepelt néprajzi, helytörténeti és zenei program, valamint találkozás költőkkel. A tervezett előadásoknak csak egy része valósult meg, mert Gülch
Csaba év közben visszavonult közéleti tevékenységtől.
A népfőiskolát – immár Enesei Népfőiskola név alattMesterházy József polgármester szervezte újjá. Az induláskor
megfogalmazott cél: az őszi-téli estéken az eneseiek – és az
érdeklődő környékbeliek- különböző témákban előadásokat
hallgathassanak, kérdezhessenek és mondhassák el véleményüket. Elsősorban történelmi, politikai, társadalompolitikai
kérdésekben. Évente öt-ha előadót hívtak meg, akik a vendégkönyvben kezük nyomát is Enesén hagyták. Első vendég
Debreczeni József volt, a rendszerváltás miniszterelnökéről,
Antall Józsefről tartott előadást 2000. szeptember 29-én.
2019. év közepéig 83 vendéget fogadott az Enesei Népfőiskola. Nagy népszerűségnek örvendtek a Magyar Történelmi
Borvidéket bemutató, borkóstolóval egybekötött előadások.
Megfordult az enesei hivatal fali között Boross Péter egykori
miniszterelnök, Kövér László parlamenti elnök. Ismert történészek mint Ormos Mária, Gerő András és Tőkéczki László.
Az Enesei Népfőiskola színesítette és színesíti a község
kulturális életét.
Enesei Hírmondó
Az Enesei Hírmondó első száma 1993. decemberében jelent meg. A szerkesztő bizottság –Böcskei György, Élő Gábor,
Nagyné Dőry Andrea, Varga István és Mesterházy József felelős szerkesztő –a község életével, mindennapjaival, híreivel
szolgáló lapot szeretett volna összeállítani.
Kezdetben minden hónapban megjelent az újság. A havonta
megjelenő lap nagy terhet jelentett és egy év elteltével „új
korszak” köszöntött a Hírmondó életébe.
A második korszakban kéthavonta adta ki a lapot az Önkormányzat. Ugyanabban a terjedelemben, 12 oldalon jelent
meg és minden háztartásba eljutott. A cél változatlan volt:
számot adni a községben történt eseményekről, foglalkozni
hagyományainkkal.
1998-ban alakult ki a mai napig érvényes struktúra. Az
Önkormányzat adja ki a negyedévente megjelenő Enesei Hírmondót. Mind a 650 háztartásba ingyenesen jut el a kiadvány.
Számot ad a költségvetésről, a fejlesztésekről, a képviselő
testületek programjairól. Itt olvashatnak az egyes kulturális
eseményekről. A Hírmondónak is köszönhető, hogy a régi
enesei fotókat sikerült összegyűjteni és megjelentetni. Az
elmúlt években a Hírmondó összeállításában részt vett Szabó
Gáborné és Szabóné Horváth Judit. Az Enesei Hírmondó megjelent számait bekötve őrizzük a Polgármesteri Hivatalban.
Könyvek, kiadványok 1990 után
Községünk történelméről összefoglaló mű még nem készült.
Pályázati támogatással jelent meg a millennium évében egy
38 oldalas kiadvány, Enese község 1270-2000 címmel. Rövid
áttekintés az iskola, az óvoda történetéről, egyházainkról, neves
eneseiekről –térképekkel és fotókkal színesítve a sárga füzetet.

Enesei HÍRMONDÓ
Az óvoda fennállásának 50 éves jubileumára -2008-banjelent meg az épület történetét, visszaemlékezéseket, fotókat
tartalmazó dokumentum: „Kisdedóvótól a Tündérkastély
Óvodáig – az enesei óvoda ötven éve” címmel.
Tíz évvel később az elmúlt évtized eredményei, történései
szintén lehetőséget adtak egy újabb kiadványra. – „Az enesei
Tündérkastély Óvoda 60 éves” címet viseli.
Általános iskolánk Jubileumi emlékkönyvet adott ki
2010-ben, az alapítás 160. évfordulójára.
A közel 100 oldalas dokumentum részletesen beszámol
a tanoda történelméről, fotókkal illusztrálva azt. Nem hiányoznak a visszaemlékezések, az egykori tanítók, tanárok,
dolgozók – és diákok(!) neve sem.
Az „Enese SC története” (megjelent 2012-ben)a sportegyesület 75 évét dolgozza fel. Tabellák, bajnoki eredmények, nagy
sikerek, edzők – vezetők névsora. A foci mellett női kézilabdáról
és sakkról is tájékozódhatunk.
A „Megőrzött pillanatok” fényképeken és képeslapokon
mutatja meg Enese régi és mai (2013) arcát.
Az „Enesei alkotók 2014” címet viselő füzet egy rendezvény
és három kiállítás képes története. A fotók mellett az alkotók
és fellépők beszélnek a „szakmához” való kötődésükről, elhivatottságukról.
(Turisztikai kiadványokról nem írtam)
Falumúzem és Babaház
A Millenniumra készülve sok ötlet fogalmazódott meg. Ezek
egyike az iskolához, az iskola akkori igazgatójához – Ferenczi
Imrénéhez - köthető. Sokan úgy érezték: itt az utolsó pillanat,
hogy a régi, letűnt paraszti világ tárgyait összegyűjtsük és kiállítsuk. A diákok közreműködésével széleskörű gyűjtőmunka
vette kezdetét. A résztvevők szép eredményt mondhattak
magukénak. Az iskola volt szolgálati lakásában nyert elhelyezést a helytörténeti gyűjtemény vagy közismertebb nevén
Falumúzeum. Az állandó kiállítás 2000. tavasz óta látogatható.
A gyűjtés sikerének köszönhetően a XX. század első felének
használati tárgyait lehet megtekinteni. Egy komplett szobát
és konyhát. A harmadik helyiségben régi iskolai tárgyak és
egyéb használati eszközök láthatók.
A Babaház vagy Babamúzeum több évtizedes gyűjtőmunka
eredménye, hogy Podmaniczkyné Marika babái, mesejelenetei
állandó kiállítás tárgyai lehettek.
A Babaház 2001. június 23-án nyitotta meg kapuit. Több
ezer látogatója volt a megnyitás óta. Pár év elteltével sikerült
bővíteni a kis „mese-házikót” ahol 1300 baba nézett szembe a
belépővel. A kiállított babák a gyűjtemény egy részét jelentik,
hisz még 700 vár arra, hogy megmutathassa magát.
Az állandó kiállítás mellett a tulajdonos időszaki kiállításokon
is bemutatta baba-világát. Győrben, Pápán, Balfon, Pannonhalmán, Tejfalun /Szlovákia/, Börcsön, Győrsövényházán,
Kapuváron. A Babamúzeum többször szerepelt az országos
és helyi médiákban. Járt községünkben a Duna TV. a Rábaközi
TV, a Győri Rádió.
A Babamúzeum jelenleg zárva van.

2019. június
A község kitüntetett polgárai
Enese Község Képviselő Testülete az 1994. évi 6. számú rendeletében határozta meg a községben adományozható kitüntetéseket. Három kitüntetési fokozatról született döntés.
Díszpolgári címet a Képviselő Testület adományozhat. Megkaphatja az a polgár, aki kiemelkedően jelentős munkájával vagy
egész életművével hozzájárul a község jó hírnevének öregbítéséhez. Példamutató magatartása miatt köztiszteletben áll.
Enese Községért Emlékérmet szintén a Képviselő Testület
adományozhat. A kitüntetésre mindaz ill. mindazok érdemesek,
akik a község fejlesztésében kiemelkedően hasznos munkát
végeztek és a község értékeit növelő, maradandó eredményt
értek el.
Díszoklevelet a polgármester adományozhat azoknak, akik a
közösség életében kiemelkedő munkát végeztek.
A mindenkori döntéshozók megfontolták javaslataikat. Az
alapítás óta eltelt 25 évben mindössze 28 alkalommal nyújtott
át a polgármester elismerő oklevelet.
Enese Község Díszpolgára
PETER PECHAN
TSCHURL KÁROLY
MESTERHÁZY ERNŐNÉ
HORVÁTH JUDIT
Enese Községért Emlékérem
BOROSTYÁN KÓRUS
FÜSI ANDRÁS
MESTERHÁZY ERNŐNÉ
JOSE SABO
IHÁSZ FERENC
NAGY KÁROLY
HÉCZ ISTVÁN
FALUSZÉPÍTŐ HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
FERENCZI IMRÉNÉ
SZILBEK IMRÉNÉ
PODMANICZKY MIKLÓSNÉ
NÉMETHNÉ KRÁNICZ ANIKÓ
Díszoklevél
MEZEI LÁSZLÓ
BORBÉLY ANTAL
VARSÁNYI LAJOS
NAGY LAJOSNÉ
GŐSI SÁNDOR
KOCSIS NÁNDORNÉ
2001/2002. ÉVBEN ENESEI BAJNOKCSAPAT
ÉS VEZETŐSÉG
PATYI ALAJOSNÉ
SÁGI GYULA
SZILVÁGYI FERENC
HORVÁTH RÓBERT
RAB JÁNOS
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HAT PONT HIÁNYZOTT…
Az elmúlt 17 év legrosszabb eredménye
Nem sok bizakodásra adott okot felnőtt labdarúgó csapatunk 2018. őszi
teljesítménye, hisz összesen két győzelemmel és hat ponttal a 15. helyet
foglaltuk el.
De a remény élt, hisz közvetlen riválisainkat hazai környezetben láttuk vendégül a tavasz folyamán – és egy jó hozzáállással elkerülhetőnek láttuk a kieső
helyet. Két enesei játékosunk visszatért,
kettő távozott a márciusi rajtra.
Sajnos az edzések látogatottsága –
folytatva a hagyományokat – nem javult. Több keddi és pénteki estén szinte
nem lehetett érdemi munkát végezni. Csapatunk ereje az évek folyamán
erodálódott s egy-egy bekapott gól eldöntötte a mérkőzést. Általában 55-60
percig bírtuk a tempót és egyenlő rangú
ellenfelek voltunk – a kihagyott ziccerek
tekintetében pedig jobbak. A szerencse
sem állt talán mellénk pár mérkőzésen
– de tudjuk: hosszú távon annak van
szerencséje, aki tesz érte, megdolgozik
az eredményért. Tehát összességében
elmondható: nem jogtalan 15. helyezésünk. Azonban itt is szeretném hangsúlyozni: csapatunk tudása ennél jobb!
A mellé tett teljesítmény/edzésmunka
hiányzott. Mindkettő megléte a 10. hely-

re lehetett volna elég –természetesen
az én véleményem szerint!
2019. tavasza azért hozott előrelépést az őszhöz képest – hisz 12 pontot
szereztünk és játékban szintén többet
mutattunk. Egy alkalommal szenvedtünk nagy gólarányú vereséget (Abdán),
hatszor volt 3 gól különbség az ellenfél
és Enese között. Hazai pályán a Kunsziget és a Győrzámoly együttesét győztük
le, idegenben a Győrasszonyfát. Három
alkalommal értünk el döntetlent, ezek
közül a Győrújbarát elleni (idegenben)
különösen értékes.
Ezzel együtt sem sikerült a bravúr, a
biztos megyei II. tagsághoz még hat
pont kellett volna.
Csalódott a vezetőség, csalódott vagyok én is, hisz a körülmények folyamatos javításáért dolgoztunk – dolgozunk.
S talán nem is eredménytelenül.
Bízunk abban, hogy a 2019/2020. évi
bajnokságot a megyei II. osztályban
kezdhetjük!
Ha a felnőtt csapat helyzete nehéz
volt, az U19-es csapaté még nehezebb
– évek óta általános iskolások gyereke is
játszanak. Nehezen vagy nem is tudják
felvenni a versenyt 7-8 évvel idősebb focistákkal. A sok, nagy gólarányú vereség

Aranyhal Étterem Megyei II.
Csapat
1. ABDA SC

érthetően nem növeli elkötelezettségüket a labdarúgás iránt. Két győzelmet
és egy döntetlent könyvelhettek el a
fiúk – a pályán elért eredmény szerint.
Külön köszönet nekik, hogy végigbírták
lelkileg a bajnoki évadot.
A Bozsik programban részt vettünk
2018/2019-ben. Négy korosztályos csapatunk lépett pályára a tornákon, itt
még nagy a lelkesedés – a kicsik szeretnek edzésre járni s hétvégente a győzelemért küzdeni. Nevezett csapataink:
U7-U9-U11 és U13.
Női csapatunk a 9. helyen zárta a bajnokságot
Szeretnék köszönetet mondani a Vezetőség nevében az Egyesület minden
labdarúgójának, szurkolóinknak. Köszönet edzőinknek: Dömötör Csabának,
Élő Szilveszternek és Lengyel Balázsnak
valamint a női csapat edzőjének Bejczy
Rolandnak. Köszönjük a polgárőröknek a
mérkőzések biztosítását, Csillag Norbert
gondnok és Horváth Imréné jegyszedő
lelkiismeretes munkáját!
Egy szebb 2019/2020-as bajnokság
reményében: Hajrá Enese!
Mesterházy József
elnök

Aranyhal Étterem Megyei II. U-19

M.

Gy.

D.

V.

LG.

KG.

GK.

P.

30

27

0

3

126

27

99

81

1. TURBO-TEC GYŐRÚJFALU SE

Csapat

M.

Gy.

D.

V.

LG.

KG.

GK.

P.

30

25

4

1

159

33

126

79

2. KORONCÓ KSSZE

30

25

2

3

136

34

102

77

2. BŐNY SE

30

25

3

2

179

31

148

78

3. GYŐRÚJBARÁT SE

30

22

3

5

101

43

58

69

3. GYŐRÚJBARÁT SE

30

23

4

3

147

22

125

73

4. DUNASZEG SE

30

21

3

6

112

56

56

66

4. GYŐRZÁMOLYI SE

30

19

6

5

133

36

97

63

5. DAC-UP

30

19

4

7

91

42

49

61

5. ABDA SC

30

20

2

8

124

46

78

62

6. BŐNY SE

30

19

2

9

92

48

44

59

6. NAGYSZENTJÁNOS SC

30

17

3

10

121

69

52

54

7. TÉTI SOKORÓ FC

30

11

6

13

56

75

-19

39

7. KORONCÓ KSSZE

30

14

4

12

130

106

24

46

8. KAJÁRPÉC HEROLD TRANS SE 30

11

3

16

42

54

-12

36

8. DUNASZEG SE

30

18

2

10

115

54

61

45

9. GYŐRÚJFALU SE

30

11

2

17

59

90

-31

35

9. BÖRCS KSE

30

11

4

15

69

78

-9

37

10. NAGYSZENTJÁNOS SC

30

9

8

13

60

54

6

35

10. GYŐRASSZONYFA-T. SE

30

11

3

16

49

87

-38

36

11. GYŐRZÁMOLYI SE

30

10

4

16

68

71

-3

34

11. DAC-UP

30

10

1

19

77

135

-58

31

12. BÖRCS KSE

30

7

4

19

39

94

-55

25

12. TÉTI SOKORÓ FC

30

8

3

19

57

120

-63

27

13. RÁBAPATONAI BESENYŐ SE 30

7

4

19

47

116

-69

25

13. KUNSZIGET SE

30

7

3

20

52

154

-102

24

14. KUNSZIGET SE

6

5

19

53

91

-38

23

14. RÁBAPATONAI BESENYŐ SE

30

7

1

22

79

156

-77

22

15. ENESE SC

30

2

1

27

40

194

-154

4

16. KAJÁRPÉC HEROLD TRANS SE 30

1

0

29

14

224

-210

3

30

15. ENESE SC

30

5

3

22

32

96

-64

18

16. GYŐRASSZONYFA-T. SE

30

2

3

25

24

147

-123

9
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BESSENYEI DOMINIK A VÁLOGATOTTSÁG KÜSZÖBÉN
Nagyon szerény fiatalember Bessenyei Dominik, aki az egyik
legnagyobb tehetségű labdarúgó az Enese SC történelmében.
Jelenleg a Bercsényi Miklós középiskola sporttagozatára jár, a
Gyirmót igazolt, profi szerződéses focistája.
Községünkben már középső csoportosként igazolt labdarúgó
volt, a Bozsik program keretében futó U7-ben kezdte az edzéseket Bartus Csabánál. Ezt követően – természetesen – az U14-ig
minden csapatban játszott. Enesén edzői voltak még Dömötör
Csaba és Lengyel Balázs.
Két-három évvel ezelőtt a MOL Vidi is megkereste, részt vett
egy próbajátékon –de végül a székesfehérvári csapat nem igazolta le. Az ETO szintén megkereste, de a Gyirmót megelőzte a
patinás győri együttest.
Az idei év volt a második bajnokság, melyet Gyirmóton játszott.
Jelenleg támadó középpályás, de szélsőt is játszott már. Korosztályánál – U15 – idősebbeknél szintén kipróbálhatta tudását.
Fél szezonban sérült volt, azonban így is lőtt 20 gólt. Az elmúlt
bajnokságban a Sopron és a Zalaegerszeg volt erős csapat, a
többi kevésbé. Jövőre már a kiemelt NB II-ben játszanak – ott
lesznek már erős csapatok!
Először 2018 novemberében hívták be a válogatottság küszöbét jelentő válogatóra – egy műtét miatt akkor nem tudott

elmenni. A közelmúltban ismét
jelentkeztek érte – egyenlőre
azonban nem került a kiválasztottak közé. Bár ebben az is nagy
szerepet játszhatott, hogy „csak”
NB II-es csapattól hívták be.
Dominik nem adja fel terveit!
Minél magasabb osztályú felnőtt csapatban szeretne játszani – és egyszer a válogatottban
szeretne bemutatkozni. Heti
négy alkalommal jár edzésre +
szerdánként kondizni a gyirmóti központba. Vasárnap pedig
mérkőzések! Nem érzi megterhelőnek a feladatot, mert nagyon szereti a focit.
Mikor legfontosabb góljáról kérdezem, a következőt válaszolja:
„hazai pályán a Veszprém ellen játszottunk. Vezettünk 1:0-ra, de
emberhátrányban voltunk. Egy ellentámadásnál lefutottam mindenkit s az én gólommal biztosítottuk be a győzelmet, mely bajnoki
aranyat ért!” Dominik kollégista, az iskola is jól megy neki.
Sok sikert kívánunk tervei megvalósulásához!
Mesterházy József

VÁRJA A VENDÉGEKET A NYÁRFA
A közelmúltban nagy volt a sürgésforgás a Nyárfa Vendéglő környékén.
Június közepétől várja a vendégeket!
Németh Szabolccsal, az egyik tulajdonossal beszélgettünk:
Nagy munkában voltunk az elmúlt
hónapokban, szerettük volna minél
szebbé varázsolni az épületet. Megújult az épület homlokzata, a terasz,
térköveztettünk és természetesen sor
került a festésre is.
Fontos szempont volt, hogy olyan
egységet hozzunk létre, ahol több
szolgáltatás is elérhető. Legnagyobb
területet az élelmiszerbolt foglalja el.
Nemcsak a bolt területe nagyobb, mint
az előző helyen, de – azt hiszem – a kínálat is. Itt történik a húsfeldolgozás,
természetesen a húsbolt, vegyesbolt
tovább működik.
A bolt mellett megnyitottuk a Nyárfabetérő nevet viselő söntést. A közeljövőben menüt is szeretnénk kínálni, az
ebédidő a menüsöké, a délután-este
folyamán a sörözés-borozás kerül előtérbe.

Fagyizó várja a családokat, le tudnak
ülni az anyukák-apukák, míg a gyerekek
játszanak. A „kínálatban” szerepel: hinta,
trambulin, csúszdás házikó – krétával
lehet rajzolni a kicsiknek.

Családi vállalkozásként dolgozunk,
pár alkalmazottal. Első tapasztalataink
pozitívak, hisz jönnek a vendégek, anyukák babakocsival fagyizni, beszélgetni
Mesterházy József
9. oldal
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Az iskola dolgozói
FELSŐ SOR:
Czeglédi Béla;
Bedőkné Gecsei Aranka, Varga Istvánné,
Fórizsné Lőrincz Csilla, Hancz Gáborné
KÖZÉPSŐ SOR:
Molnár Andrea, Kissné Eszes Anikó,
Hudy Andrea, Lakatosné Rozsnyai
Henriette; Nagy Dóra
ALSÓ SOR:
Takács Viktorné, Bezselics Szandra;
Bartos Ilona, Dömötör Csaba,
Horváth Károlyné, Szeli Istvánné.

Az Enesei Közös Önkormányzati
Hivatal Enesén dolgozó munkatársai
Nagyné Pongrácz Gyöngyi
igazgatási előadó
Nagy László
általános ügyintéző
Vargáné Erdélyi Andrea
gazdálkodási előadó
Lőrincz-Horváth Petra
gazdálkodási előadó
Csapó-Molnár Violetta
jegyző
Luka Ferencné
Horváth Ibolya
gazdálkodási előadó
Mesterházy József
polgármester

A Tündérkastély Óvoda Enesén
dolgozó munkatársai:
FELSŐ SOR balról jobbra:
Horváthné Merkó Barbara,
Horváth Ágnes,
Dömötörné Gubicza Renáta,
Szabó Klára,
Nagy-Szabó Anita,
Takács Attiláné,
Némethné Árpási Mária,
Bognár Márta
ALSÓ SOR
Kapui Tiborné,
Horváth Judit,
Szűcs Györgyné
10. oldal
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III. ENESEI EGYHÁZKÖZSÉGI TÁBOR
2019. június 17-21. között, immáron 3. alkalommal rendeztük
meg az alsó tagozatos gyerekeknek az Enesei Egyházközségi
Tábort. Idén is szép számmal, 42-en jelentkeztek.
Hétfőtől-péntekig számos programot szerveztünk, melyeken
nagy lelkesedéssel vettek részt a gyerekek.
A hétfői napon a megszépült Templomkertben (erről a következő lapszámban külön szeretnék tájékoztatást adni), az idei tábor
tiszteletére is elültettük az emlékfát, melynek tövében tábla, azon
a résztvevő gyerekek neve olvasható. Köszönet Lenzsér Imrének,
aki minden évben elkészíti nekünk a táblatartó állványt. Így már
három fa díszíti a parkot. Egy Törökmogyoró 2017-ből, egy Svéd
berkenye 2018-ból és egy Pirosvirágú Díszgalagonya 2019-ből.
A délután folyamán a gyerekek széltében-hosszában bejárták
Enesét, egy érdekes, izgalmas „Kincsvadászat” játék keretében.
Mindenki kellően elfáradva térhetett haza szüleihez.
Kedden a Bakonyba utaztunk és a Cuha völgyében túráztunk,
majd a megáradt patak nyújtotta élményekkel vonatozhattunk
haza, szintén teljesítve a napi sportot is.
Szerdán az iskolaudvaron töltöttük a napot, ahol egész nap a
gyerekek rendelkezésére állt az ugrálóvár, emellett pedig kreatív,
illetve egyéb játékok nyújtottak szórakozást.
Csütörtökön biciklitúrát szerveztünk, a kisebbekkel Kónyba a
játszótérre, a nagyobbakkal 42 km-t tekerve, csináltunk egy Enese
– Lesvárpuszta – Börcs – Öttevény – Mosonszentmiklós – Lébény
– Győrsövényház – Bezi - Enese kört. Le a kalappal, a gyerekek
kitartók voltak. Mindkét túrán fagyizás, illetve Lébényben még
egy limonádés-cukorkás frissítő állomás is várta a gyerekeket.
Pénteken a délelőtti játékot követően táborzáró ünnepséget
tartottunk. Minden gyermek emlékfotót kapott és különböző
díjakat adtunk át a versenyek helyezettjeinek.
A Babilon étterem jóvoltából bográcsgulyás volt ebédre, a
szülők pedig elképesztő mennyiségű és minőségű sütivel láttak
el minket. Hálás köszönet érte.

Zárásként a
gyermekek és
a szülők előtt
levetítettük a
tábor képeiből
összeállított
kisfilmet.
Köszönöm
segítőimnek
az egész heti
munkát, elsősorban Merkó
Évának, aki
szabadságát
áldozta a gyerekek szórakoztatására.
Segítőim voltak még öten
a Czuczor
Gergely Bencés
Gimnáziumból, akik a közösségi munkájukat teljesítették nálunk.
Mindannyian óriási lelkesedéssel, alázattal dolgoztak, rengeteget játszottak a gyerekekkel. Szeretném megköszönni a szülők
segítségét, akik közül többen is eltöltöttek közöttünk egy vagy
akár több napot is, segítve a felügyeletben.
Külön köszönöm Brezina Balázs plébános úr és a képviselő testület, Bartos Ilona igazgatónő és az iskola, Mesterházy
József polgármester úr és a hivatal támogatását, mindenben
számíthattam a segítségükre. Meg kell említenem Ági néni és
a Bödő Kft minden dolgozóját, akik mindennap finom ebéddel
vártak minket.
Számomra óriási örömet jelentett a gyerekek felszabadultsága,
emellett fegyelmezettsége, és
a szeretet, amelyet sugároztak
felénk a tábor öt napja során.
Jó hallgatni a szülőket, mikor
mondják, hogy a gyerekek órákon át mesélik otthon élményeiket. A gyerekeknek a mai
felgyorsult világban, a mobileszközök fogságában is igénye
van a minőségi időtöltésre, és
ezt meg is hálálják a maguk
módján. Ezért érdemes dolgozni és a közösségért tenni.
Major Zoltán,
Enesei Egyházközség
„A jövőt építjük, szeretettel”
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ISKOLAI HÍREK
Június 14-e óta, ha kilépek vagy belépek az iskolába, ez a
felirat fogad VAKÁCIÓ. Ezt a szót minden magyar iskolás kívülről
tudja visszafelé betűzni.
! – !! – !!! – Ó!!! – IÓ!!! – CIÓ!!! – ÁCIÓ!!! – KÁCIÓ!!! – AKÁCIÓ!!!
– VAKÁCIÓ!!!
De mit jelent ez a szó, és pontosan hogyan került be a magyar
nyelvbe? A vakáció latin eredetű, a latin vacatio kifejezés azonban
önmagában nem jelent sem nyári szünetet, sem boldogságot,
sem szabadságot. A vacatio a latinban mentességet, hiányt,
ürességet jelent. A magyarban a szintén latin vacatio a scholis
’iskolai szünet’ értelemben honosodott meg; első magyar szövegbeli írásos említése 1787-ből maradt fenn.
Mielőtt az év végi eredményekről beszámolnék, visszamegyek
az időbe oda, ahol legutóbb elköszöntem az olvasótól, vagyis
áprilistól folytatjuk. A hónap elején a „Jazz a lelke mindennek”
címmel a JAZZFORMERS együttes koncertje dobta fel az iskolai hangulatot a Filharmónia Magyarország hangverseny
sorozat utolsó elődásaként. A másik nagy kulturális rendezvény
a színjátszókör hagyományos tavaszköszöntő előadása volt,
akik Kacsóh Pongrác daljátékát adták elő Lakatosné Rozsnyai
Henriette és Horváth Károlyné rendezésében. Májusban az
érdeklődő tanulók az István a király című rockoperát tekinthették meg a Győri Nemzeti Színházban. Az ének-zenei fesztivál
megrendezése, immár 4. alkalommal, szintén iskolánkban volt.
A kónyi, rábapatonai zenét és éneket kedvelő gyerekeket hívtunk egy közös fesztiválra. A rendezvény megálmodója, támogatója Tschurl Károly. A késő tavasz az egészséges életmódról
szólt, Szany, Győr és Enese összefogásával zajlik az egészségesebb társadalomért program, melynek keretében az iskolában
dietetikus, gyógytornász, pszichológus szervez foglalkozásokat
a tanulóknak. Az év vége felé nemcsak a dolgozatok, hanem
a kirándulások és különböző osztálybulik is megszaporodtak,
hiszen ez utóbbiak teszik emlékezetessé az iskolás éveket.
De most már legyen a szó a számoké. A 2018-ban írt Országos
Kompetencia Mérés eredményét összegző táblázatban látható,
hogy magyarból és matematikából is jobban teljesítettek iskolánk tanulói az országos átlagnál.
6. osztály
helyi

községi

országos

matematika

1533

1446

1499

szövegértés

1542

1429

1492

8. osztály
helyi

községi

országos

matematika

1645

1548

1614

szövegértés

1657

1530

1602
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A 2019-ben írt német nyelvi mérésen a 6. osztályosok 71%-ot,
a 8. osztályosok 60%-ot értek el, legjobban teljesítettek Csapó
Csongor (6.o.) és Major Ádám (8.o ).
Legrangosabb versenyeredményünk az országos Simonyi
Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen született,
ahol Hancz Ábel 12. helyezést ért el.
Az iskola tanulmányi átlaga 4,2, szorgalom 4,2, magatartás
4,4. lett. Legjobb tanulmányi átlag: 4,7-tel a 2.osztály ,legjobb
szorgalom: 4,6-tal 2.,3.,4. osztály, legjobb magatartás: 4,9-cel a
2.osztály.
A tanévzáró ünnepélyen 62 tanuló vehetett át jutalomkönyvet
jeles és kitűnő eredményéért.
Hancz Ábel, Major Ádám tantestületi, Tóth Tamás, Koch Rebeka
igazgatói dicséretet kapott.
Nemcsak a díjazott tanulóknak tapsolhattunk, hanem a kitüntetett kollégáknak is. Élőné Ruzsa Brigitta az emberi erőforrások minisztere által adományozott Pedagógus Szolgálati Emlékéremet
vehetett át példamutató nevelő oktató munkájáért.

Molnár Jánosné Apoli nénit is köszöntöttük, aki a Győri Tankerületi Központban az Év Dolgozója Díjban részesült, lelkiismeretes
iskolatitkári munkájáért.
Bartos Ilona, igazgató
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ÓVODAI HÍREK
Március végétől június közepéig nagyon
sok program és esemény volt óvodánk
mindennapjaiban.
Március 29-én három nagycsoportos
kisgyerek szerepelt Nyúlon az énekmondó
versenyen, Lőrincz Flóra (különdíjas lett),
Nagy Laura és Élő Alex. Nagyon ügyesek
voltak, szépen énekeltek.
Április 15-én Csornán Élő Bendegúz,
Nuser Balázs Bende nagycsoportosok és
Lukács Ábel középső csoportos mondott
verset. Ábel első helyezést ért el. Gratulálunk mindhárom szavalónak.

csúszdadombot alagúttal, illetve ezekhez
a játékokhoz kaptunk még anyagi segítséget az Enesén működő Logistik Kft-től.

Logistik Kft-től Szabó Melinda és óvodásaink az új játék felavatásakor

Élő Bendegúz, Lukács Ábel, Nuser
Balázs Bende a versmondón
Április végén volt az óvodai beíratás, 26
kisgyereket írattak be Enesére, 1 gyermeket a fehértói óvodába és 16 kisgyermeket
a győrsövényházi óvodába.
Április 26-án Töltéstaván ovi olimpián
vett részt a nagycsoport 10 fős csapattal, nagyon jó erdményt értek el, ezüst
érmesek lettek.
Az anyák napját az előző évekhez hasonlóan ünnepelte Enesén mindhárom
csoport. Az éneklő óvodások fesztiválját
„A szépen szól a kis pacsirta” rendezvényt
egy picit későbbi időpontban tudtuk megtartani. Sajnos az idén négy óvoda, akik
mindig részt vettek, most nem tudtak jelen
lenni. Ennek ellenére, rendezvényünk a
megjelent óvodákkal, sikeres volt.
A Szülői Munkaközösség és Alapítványunk pénzéből tudtuk megvásárolni a
két új udvari játékot, a fészekhintát és a

Nem volt egyszerű kivitelezni, mert sok
földmunka volt, amit egy kisméretű munkagéppel tudtunk megvalósítani. Sajnos
az időjárás nem kedvezett az udvarunk
rendezésében, az új játékok lerakásánál
és a megírdetett szülői társadalmi munkában. Szerettük volna az idén is a szülők
segítségét kérni, hogy a munkagép után
terepet rendezzünk és a csúzdadomb földjét eligazítsuk. A munkálatok elmaradtak.
A mai napig nem tudtuk még megcsinálni.
Még egy alkalommal szeretném a szülők
segítségét kérni a nyár elején, hogy ezek
be legyenek fejezve. Nagyon sok segítséget kaptunk a Vécs családtól, Márfai
Bálint szüleitől, Fekete Szabolcstól, akik,
ha idejük engedte, részt vettek az udvari
munkákban.
Amíg ez a sok program szerveződött, az
óvoda folyosóját kellett kiüríteni, mivel a
családi bölcsödét egy csoporttal bővíttetjük, illetve egy csoportnak lett a hely
kialakítva.
A szeszélyes időjárás miatt a kirándulások tervezett programját kellett átszervezni. Nem tudtunk a kinti programjainkat
megtartani, ennek ellenére a játszóházas,
győri kirándulások jól sikerültek.
Május 22-én Győrújbaráton szép műsorral szerepeltek néptáncos óvodásaink.
Az évzárónk május 25-én volt, ahol a gyerekek egy kis ízelítőt adtak az év közben
tanultakból. A nagycsoportosok elballagtak, búcsúztak az óvodától. A nagyok
búcsúztatásán elismerő oklevelet, vezetői
dícséretet kapott Szűcs Györgyné sok éves

lelkiismeretes munkájáért, a szülőkkel való
jó kapcsolat kialakításáért.
Ovi focira hívtak minket a kónyi óvodások június 5-én, ami nagy élmény volt
gyerekeinknek.
A sok csapadék miatt egy héttel későbbi
időpontra kellett átrakni a gyereknapot,
ami egyúttal családi délután is volt. Ugráló
vár, óriáscsúzda, csillámtetkó, barkácsolás,
sorversenyek, agyagozás Nagy Attila és Júlia segítségével. Finom pogácsát sütöttek
nyugdíjas dajka nénik: Ferenczi Istvánné
és Nagy Gáborné, valamint segítségükre
volt Takács Béláné és Varga Józsefné.

A szorgalmi időszak május 31-gyel
zárult, viszont a nyári időszak alatt van
betervezve a lenti óvoda festése. Július
15-től fennt lesznek a gyerekek a régi épületben egy csoporttal. A szülők megértését
kérjük, a dolgozó szülők gyerekeit tudjuk
majd elhelyezni.
Az óvoda dolgozói nevében szeretném
megköszönni a Szülői Munkaközösség
segítségét, valamint azoknak a szülőknek és nagyszülőknek, akik partnerek és
segítségek voltak.
Az utolsó Óvodai Híreket írom, mint
óvodavezető. Szeptember 1-től már nem
én leszek az óvodavezető, szeretném a
nyugdíjasok mozgalmas életét élni. Remélhetőleg lesz pályázó, aki az óvodát
lelkiismeretesen fogja vezetni. Egy pályázó
már volt, de sajnos visszalépett. Jelenleg
most van lehetőség újabb pályázat beadására!
Nagyon szép nyarat kívánok Mindnyájuknak!
Horváth Judit, intézményvezető
13. oldal
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TAVASZKÖSZÖNTŐ
Április 17-én az általános iskola színjátszó szakkörös tanulói a János vitéz című
daljáték feldolgozásával köszöntötték a
tavasz eljövetelét. Reggel az iskolások
tekinthették meg az előadást. Este a falu
lakói töltötték meg az aulát. A telt házas
bemutató nagy sikert aratott a falu lakói
körében.

GYERMEKNAP ENESÉN

KITŰNŐ TANULÓK FOGADÁSA
A KULTÚRHÁZBAN

Utolsó tanítási héten tartottuk iskolánkban a gyermeknapot.
A felsős programok között szerepelt az egészséges táplálkozáshoz, közlekedési ismeretekhez, baleset és bűn-megelőzéshez,
személyiségfejlesztéshez kapcsolódó foglalkozás. Egész délelőtt
sütöttük a palacsintát a résztvevőknek.

A tanév végén 31 tanuló örülhetett kitűnő bizonyítványának.
A kultúrházban Mesterházy József polgármester köszöntötte
őket. A polgármester gratulált nekik és jó pihenést kívánt a
nyári szünetre. A diákok chips s egy pohár üdítő mellett elbeszélgettek.

ELBALLAGTAK NYOLCADIKOSAINK

Június 14-én búcsúztak nyolcadikos
tanulóink az iskolától. A 28 ballagónak
eredményes középiskolai éveket, sikeres életutat kívánunk!

14. oldal

Enesei HÍRMONDÓ

2019. június

2017-BEN KIADOTT KÉPESLAP

VENDÉG A PÉCSI
BORVIDÉKRŐL

EGY AZ ISTEN

Bős

Csíkszentmihály

– EGY A NEMZET

Enese

Lisicza Sándor a Pécsi Történelmi borvidéket mutatta be májusban. Immár 20
borvidékünk egy-egy jeles tagját láttuk
vendégül Enesén.

A HÍRMONDÓT színesben
a www.enese.hu honlapon
az Önkorányzat/Enesei Hírmondó tárhelyen nézheti meg.

ELKÉSZÜLT AZ EPER UTCA
ASZFALTOZÁSA

A képviselő testület megkezdte a szükséges útfelújításokat. Az
Eper utcát 18 évvel ezelőtt aszfaltoztattuk. 2019-ben 6 centi
kopóréteg került a régi burkolatra. A munka 3,775 millió forintba került.

A HŐSÖKRE EMLÉKEZTÜNK

Június 2-án emlékeztünk a világháborúkban elesett hősökre.
A Himnusz meghallgatásával vette kezdetét ünnepi műsorunk, majd ezt követően Kóh Rebeka szavalta el Somlyó Zoltán
versét. Mesterházy József polgármester ünnepi beszédében
az elődök harcáról, a szenvedő családokról emlékezett meg.
A résztvevők megkoszorúzták az l. és ll. világháborúban elesett
katonák emlékművét.
15. oldal

AZ ENESEI FOLTVARRÓK 15 ÉVE VARROGATNAK
Minden évben tartottunk kiállítást a faluban, de több alkalommal a környéken is. ( Bezi, Győr, Győrsövényház, Kóny,
Lébény )
Szomorúan vettük tudomásul, hogy egyik alapító tagunk
Hajzer Istvánné, Marika elhagyott bennünket. Lánya, Edina a
félbemaradt dolgait és anyagait elhozta nekünk.
Jubileumi kiállításunkon a terem egyik sarkát az Ő emlékére
rendeztük be. Félbemaradt munkáit befejeztük, s kiállítottuk,
jelezve, hogy melyik klubtagunk dolgozott vele. Kis unokája
nagyon örült a békás takarónak. Edina és lányai a szép hímzett
zsepitartót választották. Emléke szívünkben és a munkáiban
tovább él.
A nyár folyamán Felpécen volt foltvarró tábor, ahol mindnyájan
szerettünk volna részt venni, de a közbejött betegségek miatt
csak 2 fő tudott elmenni. Ők majd átadják nekünk a tanultakat.
Kékfestő anyagból ketten (Csapóné Saller Csilla, Füsi Andrásné)
varrtunk 3 db 40x40 cm-es blokkot, mit már el is küldtünk
Budapestre Christalena Hughmanic amerikai textilművész kéré-

sére. Ő az USA külügyminisztériumának kulturális
nagykövete. Igyekszik
megismertetni a magyar foltvarrókkal és érdeklődőkkel a baltimore
quilteket, amish foltvarrást. Nagyon beleszeretett a magyar kékfestőbe,
s ezért egy óriás takaró
készül majd a számára
elküldött blokkokból,
amit a magyar foltvarrók
varrnak össze ott, ahol
előadásokat tart. (Budapest, Veszprém, Pécs,
Debrecen, Szeged )
Jó alkalom ez a Magyar
Foltvarró Céh megalapításának 30. évfordulóján.
A hatalmas terítőt
2019. augusztusában
nyilvánosan is bemutatják Budapesten. Örülünk, hogy mi is
bekapcsolódhattunk ebbe a szép kezdeményezésbe!
A következő évtől szeretnénk nyitottabbá tenni foglalkozásainkat. Szeretettel várjuk az érdeklődőket, időseket, fiatalokat,
iskolásokat, akik szeretnének szép dolgokat alkotni. Anyagokat,
varrógépeket biztosítunk.
Füsi Andrásné
9143 Enese, Szabadság u. 7., Tel.: 06 (30) 500-7592

