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SZÁMVETÉS 2014-2019
Évről-évre szépülő Enese – folyamatos fejlesztések
A Község Képviselő testülete szeretne számot vetni a mögöttünk hagyott öt évvel és összefoglalni a 2014-2019 között végzett fejlesztéseket, beruházásokat, visszatekinteni a
programokra, rendezvényekre.
Mindegyik évben több tízmillió forintos fejlesztésre került
sor – részben pályázati lehetőségek kihasználásával, részben
önerőből.
Az önkormányzat tulajdonában lévő épületek kívül-belül
felújításra kerültek, az óvodai konyha felújítása várat még
magára, bár több kisebb feladatot sikerült elvégezni.
Belterületi, önkormányzati útjaink aszfaltozása 2014-re
befejeződött, ezen a téren már 2018-ban meghatároztuk
a feladatot: a legrosszabb állapotú utcák újraaszfaltozását
meg kell kezdeni. Az Eper utca idén megkapta a második
aszfaltzárást. A járdák aszfaltozása is folyamatos volt, de itt
talán több a tennivaló, a jövőben meg kell határozni egy
aszfaltozási sorrendet.
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően évről-évre
szépül településünk!
A ciklus elején egyik fontos feladatként határoztuk meg egy
új kerítés építését a temető körül. A két év alatt befejezett
beruházás értéke: 22,3 millió forint volt.
Önerőből építettünk aszfaltos kézilabda pályát az iskola udvarán, mellette terepet is rendeztünk, füvesítettünk,
térköveztettünk. Közel 15 millió forintot költöttünk ezen
munkálatokra.
Húsz évvel ezelőtt vezettettük be a gázt intézményeinkbe.
A gázkazánokat ki kellett cserélni modernebbekre – az orvosi
rendelőbe (2 millió forint), a kultúrházba (3 millió forint),
a polgármesteri hivatalba (1,4 millió forint), az óvoda régi
épületében a kazán mellett a radiátorokat is kicseréltettük.

POLGÁRMESTERJELÖLT
ÉS KÉPVISELŐJELÖLTEK
BEMUTATKOZÁSA
Helyszín: kultúrház
Időpont: 2019. október 9., szerda 18 óra
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

E munka a homlokzat megújításával, részleges nyílászáró
cserével együtt 13 millió forintot tett ki.
A játszótér rendben tartására nagy figyelmet fordítunk
–festés, gazolás és természetesen fejlesztés. 2015-ben építettünk egy nyitott szint, mely kedvelt találkozási pont, az idén
bővítettük a játszótéri eszközök számát. A két beruházás 3
millió forintba került.
A sportöltöző teljes körű felújítását szintén ebben a ciklusban végeztük el. Sor került a nyílászárók cseréjére, a fűtési
rendszer korszerűsítésére, a vízvezetékek cseréjére, a padozat
megújítására, külső szigetelésre valamint festésre-mázolásra.
Közel 12 millió forintot fordítottunk a felújításra.
Ebben a ciklusban vettünk még két ingatlant, a Pőcze-házat
és az un. függönyös házat. Mindkét ingatlant elbontottuk s
helyükre más funkciójú létesítményt tervezünk.
Az elmúlt évek legnagyobb beruházása: építési telkek kialakítása az Ady utcában. 23 telket alakítottunk ki,
összközműves telkekről van szó – aszfaltot később kap a
murvás út. Több mint 64 millió forintot fordítottunk erre
a feladatra, az aszfaltozás költsége ebben nincs benne!
A beruházáshoz hitelt is vettünk fel, a fennmaradó hitel
összegéről ill. a még értékesíthető telkek számáról külön
írásban számolok be.
Az Eper utca újraaszfaltozását már említettem. A járdaépítések a következő szakaszokat érintették: a Rózsa utca egyik
oldala, a Szabadság utcában a postától a 85. sz. főútig, a
85121. sz. országos közúttal párhuzamosan a Rózsa utcától
a Kiskerti sorig. Murvás utat alakítottunk ki a Rákóczi-AdyHunyadi utcákat összekötve, az óvoda udvarában murvás
parkolót építettünk, a Tóhoz vezető murvás út állapoton
javítottunk. Ezen munkák értéke meghaladja a 15 millió
forintot. Nem önkormányzati beruházás volt, de jelentősen
javult a közlekedés minősége: 1. a 85121. sz. országos közút
10-12 cm mart aszfaltot kapott és kétrétegű felületi zárást.
Ezt követően önkormányzati tulajdonba került. 2. a 8417. sz.
országos közútra a katolikus templomtól az M85-ös körforgalomig aszfaltréteget húztak.
Segítettük mindkét egyházközségünket. A katolikus templom belső terének restaurálásához 1,5 millió forintot, az evangélikus templom szépítéséhez szintén ugyanekkora összeget
adományoztunk.

Enesei HÍRMONDÓ

2019. október

Rendezvényeink színesítették településünk aktív közösségi
életét. 2018-ban színvonalas, kétnapos programmal ünnepeltük óvodánk 60 éves születésnapját. Szép kiadvány készült az
elmúlt 10 évről. Besegítettünk a polgárőr nap lebonyolításába, hozzájárultunk egy autó beszerzéséhez is. A Győri Praxis
közösséggel együtt szerveztük az egészségnapot. Évről-évre
megszervezzük az Enese muzsikál nevet viselő rendezvényt.
Több kórust vendégül láttunk a „Daloló Kórusok Enesén -2015”
délutánon. Jó hangulatú május 1-i főzések, adventi forralt
boros esték nyújtottak kikapcsolódási lehetőséget.
A virágosítás mindig előkelő helyen került említésre a falu
szépítésével kapcsolatban. Minden évben meghirdetjük a
virágosítást, rózsatöveket kínáltunk fel ültetésre. Sor került
a temető oldalának virágosítására, a Nyárfa előtti terület
füvesítésére, dísznövényeket ültettünk ide. A J.S. Logistics

támogatásával egy kis virágos szigetet alakítottunk ki a katolikus templom előtt.
2019 legnagyobb beruházása az orvosi rendelő felújítása
lesz, 30 millió forintot nyertünk a Magyar Falu Programban.
Külső szigetelés, vizesblokkok felújítása, a fűtési rendszer
korszerűsítése, festés-mázolás a munkák fő iránya. A családi bölcsöde második csoportját szeretnénk minél előbb
elindítani.
A beruházások mellett a takarékos gazdálkodásról kell szólnunk. Célul tűztük ki, hogy 100-130 millió forint megtakarítása
legyen Önkormányzatunknak a ciklus végére. Ezt a célt teljesítettük, hisz 2019. szeptember 24-én számlaegyenlegünk:
139 930 000 Ft volt. (Ebből 32 millió kötött felhasználású)
Enese Község Képviselő testülete nevében
Mesterházy József polgármester

HITEL ÉS TELKEK
Enese Község Önkormányzata az Ady
utcai telkek kialakításához hitelt vett
fel. 2019. szeptember 17-én 24 millió
forint a tartozásunk. Ehhez jön még a
Pannon-Víz-nek fizetendő 2,2 millió forint
+ az aszfaltos út építése 6 millió forint /

mindkettő nettóban értendő. Tehát 32,2
millió forintos kiadásunk lesz még.
A meglévő telkek – hat darab – 27
millió forint folyik be /nettó/. Valamint
4 telekre foglalót fizettek be a vevők, a
teljes vételárat 2020. júliusában egyenlí-

tik ki. Ebből 16.110.240 forint bevételünk
származik. Tehát bevételi oldalon 43,1
millió forint szerepel.
Az Önkormányzat 10,1 millió forint
saját részt tett a telekkialakításhoz.
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KÖSZÖNET KÖVESDI SZILÁRD VEZÉRIGAZGATÓ ÚRNAK
A GYSEV felújította az enesei állomás épületét
Idén januárban levélben kerestem meg
Kövesdi Szilárdot, a GYSEV vezérigazgatóját. Arra kértem, hogy a közeljövőben
fordítsanak figyelmet az enesei állomásra
és tervezzék be felújítását.
A község frekventált részén található
épület fontos része a faluképnek. Az utolsó
renoválás óta már több mint két évtized
telt el s bizony az épület régi fénye megkopott.
A vezérigazgató úr gyorsan reagált a
megkeresésre s örömteli hírt közölt: a felújítást még 2019-ben elvégzik! Nyár végére
be is fejezték a munkálatokat: nyílászárókat
cseréltek, leszigetelték az épületet s be-

színezték. Sőt! A szomszédos kiszolgáló
épületek is sorra kerültek.
Információm szerint a buszmegálló
melletti raktárt lebontják s kerítést húznak a helyére. Az 1870-ben épült állomás
a község egyik legrégibb épülete, több
képeslapon is szerepel. A Kisalföld K” magazinjában (2019. augusztus 24.) Gülch
Csaba írt a felújításról.
Magyar Posta
Szintén 2019. januárban kerestem
meg a Magyar Posta vezérigazgatóját,
Schamschula György urat. Arra kértem,
hogy az enesei posta épületére fordítsanak

valamekkora összeget, hisz a megépítése
óta nem sokat költöttek rá…
A vezérigazgató úr nem pozitív üzenetet
küldött. Jövőre újra megkeressük!
Pozitív enesei példák:
• A Bödő Bolt külső tatarozása 2019-ben
megtörtént.
• A Cuki Presszó szintén fordított a külső
megjelenésre.
• A Nyárfa előtt, az új térköves teraszon
– leanderek között igazi mediterrán
hangulatban tölthetjük az estéket.
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A KÖZSÉG TÖRTÉNETE 1990-TŐL NAPJAINKIG – 3. 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.
Az októberi számban az IV-VI. fejezetet olvashatják.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Közigazgatás-önkormányzatok/képviselő testületek
Fejlesztések
Kultúra – Zenei Nyár-Rendezvények-Népfőiskola
Civil szervezetek
Nemzetközi kapcsolatok
Gazdaság és Infrastruktúra
Mesterházy József

IV. CIVIL SZERVEZETEK
Községünkben sok civil szervezet működik/működött.
Munkájukkal hozzájárulnak a közösségi élet virágzásához,
lehetőséget adnak a köz érdekeiért tenni akaróknak.

ENESSEY GYÖRGY FALUKÖR
A Falukört a rendszerváltás hajnalán hozták létre a faluért tenni akarók. Elnöknek Gülch Csabát választották.
Céljuk az enesei hagyományok ápolása, a falu múltjának
kutatása, emléktáblák elhelyezése. Az első falunapot a
Falukör szervezte. Több sikeres kezdeményezésük volt:
Hetvényi emléktábla elhelyezése az iskola falán, Enessey
György emléktábla a polgármesteri hivatal homlokzatára.
A temetőben kitakarították a néptanítók sírját. Az 1990.
évi önkormányzati választáson indultak a Falukör jelöltjei,
a 10 jelöltből 9 befutó lett. Jelöltjüket, Böcskei Györgyöt,
polgármesternek választották.
A Falukör 1992-93 táján megszűnt.
ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
A település legrégibb civil szervezete, alapszabályát 1886.
január 10én fogadták el. Az egyesületben működik gyerek
és ifjúsági csoport, valamint férfi raj. Rendszeresen részt
vesznek körzeti versenyeken, évente több alkalommal
enesei bevetéseken.
Az önkéntes tűzoltók háza a kultúrház szomszédságában
található, az önkormányzat 2004-ben újította fel. Testvérközségünktől 1994-ben egy régi, de nagyon jó állapotú
Opel Blitz tűzoltó autót kaptak az önkéntesek.
Elnök: Nagy Márton
Tűzoltó parancsnok: Hécz István
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ENESE SPORT KLUB
Az egyesületet 1937-ben alapították. Több néven szerepelt
az eltelt évtizedekben – 1999 óta Enese Sport Club a hivatalos elnevezése. Jelentős fejlesztések történtek az utóbbi
időben a katolikus templom mögötti sporttelepen. Bővítették és felújították a sportöltözőt. 2011-2012-ben lelátó épült,
megújult a füves nagy pálya. Villanyfénynél lehet edzeni. A
KACO jóvoltából sikerült bekeríteni a létesítményt.2017-ben
a sportöltöző épületét teljes egészében felújították.
BOROSTYÁN NYUGDÍJAS KLUB
A Megye legnagyobb hagyományokkal bíró klubjainak
egyike. Mesterházy Ernőné alapította 1977-ben. A Klub
tagjai havonta egyszer találkoznak a kultúrházban, évente
többször szerveznek kirándulást.
Az ország minden pontjára eljutottak.
Részt vesznek kistérségi nyugdíjas találkozókon, saját
maguk részére is szerveznek összejöveteleket – nőnap,
évbúcsúztató. Aktívan szerepet vállalnak községi rendezvényeken.
Klubvezető: Polgár Gyuláné
BOROSTYÁN KÓRUS
A Borostyán Kórus 1994-ben alakult Tschurl Károly ösztönzésére. Kezdetektől fogva meghatározói községi ünnepélyeknek, fellépéseikkel gazdagítják a kulturális életet.
Eredményesen szerepeltek a „Kultúrával a Nyugat kapujában” című vetélkedőn, kistérségi fesztiválokon léptek fel.
A Kórus tagjai hetente egyszer jönnek össze gyakorolni,
a próbákat a kórusvezető, Orbán Kata tartja. Taglétszámuk
15-20 fő között mozog.
A Kórus 2000-ben, a milleniumi falunapon Eneséért Emlékérmet vehetett át.
ENESEI FALUSZÉPÍTŐ ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ
EGYESÜLET
Az Egyesületet a bíróság 2007-ben jegyezte be. Kezdetben
csak virágosítással, faluszépítéssel foglalkozott. Az Egyesület
céljai közé a későbbiekben vette be a hagyományőrzést és
a neve is eszerint változott.
Jelentős munkát végeznek a tagok a falu csinosításában,
rózsaágyásokat alakítottak ki a főút mentén. Dekorációkkal
díszítik a község központját – különösen kellemes erre sétálni húsvétkor és az adventi időszakban. Kezdeményezésükre
magánházak előtt is egyre több a virág.
A hagyományőrzéssel a Derőce néptánccsoport foglalkozik. A Harmónia Zeneiskola tanárai – Putz Katalin és Rab
János- kezdte a néptánc oktatást 1998-ban.
Az első lépéseket sikerek követték, egyre többen jelentkeztek néptáncra. A képzeletbeli dobogó legfelső fokára
állhattak az akkori táncosok a gyömörei Hagyományőrző
Napon, különdíjasok lettek a „Kultúrával a Nyugat Kapu-
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jában” rendezvénysorozaton. Újra tanulták az enesei verbunkot s mint hajdanán, eltáncolták a katolikus templom
előtt búcsúkor.
Enese jó hírnevét vitték minden időben, 2001-ben a Revita
televízió filmet készített az együttesről, melyet a Duna TV is
bemutatott. Az enesei néptáncosok részt vettek a Regionális
Néptánc fesztiválon. Régiónkat képviselték Gyöngyösön. Az
5 éves jubileumon kapta a csoport a Derőce nevet.
Egy hullámvölgy után ismét megmozdult valami. A „régi”
táncosok 2007-ben elkezdte mozgolódni és készülni a következő évi, 10 éves jubileumra.
Fergeteges siker lett, valószínűleg senki nem gondolt rá. Új
lendületet vett a néptánc Enesén, Rab János vezetésével.
A Derőcét sok helyre hívták- falunapokra, fesztiválokra.
Táncolhattak a rigópusztai Megyei Hagyományőrző Napon,
Bősön és Csíkszentmihályon. Természetesen állandó fellépői az enesei rendezvényeknek – majális, falunap, idősek
napja.
Az Egyesület elnöke: Lengyelné Szlovacsek Éva.

POLGÁRŐR EGYESÜLET
Az egyesületet 2002-ben alapították azzal a céllal, hogy
a polgárőrök vigyázzák a falu nyugalmát –lehetőség szerint
éjjel és nappal. Fontos felaladatuknak tekintik a bűncselekmények megelőzését. Munkájukat önkéntes alapon,
minden ellenszolgáltatás nélkül végzik. Többször léptek
fel eredményesen és gátoltak meg lopást.
Az önkormányzat 2012-ben térfigyelő kamerarendszert
épített ki, ezzel is segítve a polgárőrök tevékenységét.
Elnök: Rostás Gábor
HORGÁSZ EGYESÜLET
A horgászegyesületet 1998-ban hozták létre enesei horgászok. Az Önkormányzat tulajdonában van a kb. 0,5h
területű tó, ahol horgászni lehet.
Évente két nagy rendezvényt szervez az egyesület –március 15-én a „tónyitó” felnőtt és májusban a gyermekeknek
szóló horgászversenyt. A tagok megyei, területi versenyeken
is részt vesznek. Gondot fordítanak a tó körül lévő területre,
2012-ben hoztak létre egy piknikező pihenőt.
Elnök: Gecsei Gyula
ENESEI FOLTVARRÓK KLUBJA
2003. október 21-én alakult meg az Enesei Foltvarrók
Klubja. Faliképeket, párnákat, terítőket, ágytakarót és egyéb
ajándékokat készítenek az ünnepekhez kapcsolódóan. Minden második héten találkoznak, októbertől májusig.
Kiállításaikat falunapokon és az adventi délutánon nézhették meg az érdeklődők. Munkáikkal eljutottak a környező
településekre – Győrsövényházra, Bezire, Rábaszentmihályra.
Kétszer állítottak ki Győrben a városi könyvtárban, a nyugdíjas alkotók kiállításán.
Évente készítenek ajándékot a falu intézményeinek.
Klubvezető: Füsi Andrásné
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V. NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
TESTVÉRTELEPÜLÉSEK
Az 1990-es évektől kezdve szabadabban lehetett közlekedni a határokon. Mindez kedvező lehetőséget teremtett
határainkon túli településekkel baráti kapcsolat kialakítására.
Bős nagyközség /ma már város/ volt az első település,
amellyel sikerült szorosabb együttműködést kialakítani.
1991-ben a két tűzoltó egyesület barátkozása volt az első
lépés. A kapcsolat gyorsan épült, a képviselő testületek
felvették a kapcsolatot és rendszeresen látogatták egymás
rendezvényeit. Elsősorban a bősi Szent Flórián ünnepet az
eneseiek, a bősiek pedig az enesei falunapot. Több kevesebb
alkalommal meglátogatták egymást az iskola és óvoda dolgozói, a nyugdíjas klubok, a hivatalok munkatársai. Minden
kétséget kizáróan Bőssel a legélénkebb Enese kapcsolata.
Ez köszönhető a két település közelségének /50 km/ ill.
annak, hogy nyelvi nehézségek sincsenek a Szlovákiában
található várossal, hisz 95 %-ban magyarok lakják.
Az ausztriai St. Stefan ob Leoben-nel létrejövő kapcsolat
az iskolának köszönhető. Az osztrák település igazgatójapolgármestere magyar iskolát keresett 1991-ben. Az elképzelés szerint az enesei gyerekek egy hetet töltenek a stájer
faluban, majd az osztrákok szintén hét napot a Kisalföldön.
Az előkészítő munka után 1992-ben utaztak először enesei
diákok a Mura folyó menti községbe. Pár héttel később
Enese fogadta a vendég gyerekeket.
Megismerhették egymás mindennapi életét, gyakorolhatták a nyelvet, kirándultak a környékbe. A 10-11 éves
diákok szép élményekkel gazdagodtak.
Az „Interkulturelles Lernen” keretében folyó program utolsó éve 1999. volt. A kapcsolatban kezdettől fogva minden
korosztály részt vett.
Az első években busszal érkeztek a St. Stefaniak az enesei
falunapra. Stájer táncokat mutattak be, sor került Enese –
St. Stefan focimérkőzésre. Enesei küldöttség szintén több
alkalommal járt a testvértelepülésen. 1996-ban 45-50 enesei
vett részt a St. Stefan nevű falvak találkozóján. St. Stefan
vezetése úgy döntött 1994-ben, hogy régi Opel Blitz tűzoltó
autójukat az eneseieknek ajándékozzák. Az ünnepélyes
átadásra Enesén került sor.
A 2000-es évek kezdete óta a barátságot elsősorban a
Képviselő testület tagjai ápolják.
Erdélyi testvérközségünkkel, Csíkszentmihállyal 1993. a
kiindulópont. A csíki falu alpolgármestere megyénkben
járt, többek között azzal a céllal, hogy felvegye a kapcsolatot egy kisalföldi településsel. Az enesei küldöttséget
őszre meghívta. A delegáció tagjai ízelítőt kaptak a székely
vendégszeretetből. A kilencvenes évek közepén mindenki
eljuthatott Eneséről a Székelyföldre, akit érdekelt a Kárpátok
mentén élő magyarok élete.
Minden év nyarán indult busz. Enese viszonozta a vendéglátást, a csíkszentmihályiak Nyugat-Magyarországgal
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ismerkedtek. A későbbiekben háromévente egyszer keltek
útra a testvértelepülések polgárai.
Enese a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt helyezett a
fiatalok közötti kapcsolattartásra. A 90-es évek közepén
középiskolások minden nyáron kerékpártúrára indultak
Bősre. Szintén középiskolásoknak szervezett kirándulást a
község Erdélybe, több alkalommal Ifjúsági találkozóra került
sor Enesén 1998-ban és 2004-ben – ez utóbbin St. Stefan
küldöttsége is részt vett.
Jóllehet a testvérközségi kapcsolat a 90-es évektől működött, a testvérközségi oklevelek aláírására csak 2002.
augusztus 18-án az enesei falunapon került sor.
A kultúrház udvarán mind a négy település vezetője
kézjegyével látta el a dokumentumot.

VI. GAZDASÁG ÉS INFRASTRUKTÚRA
A község kedvező földrajzi helyzete és az itt élők vállalkozó szelleme megfelelő hátteret biztosítottak egy erős
gazdasági pozícióhoz. Mindezt erősítette a 85. sz. főútvonal,
az ország egyik legforgalmasabb közútja és a Győr-Sopron
vasútvonal.
A falu gazdaságát 1997-től a Kaco Hungary Kft. határozta
meg. Az autóipari beszállító, tömítéseket gyártó cég 300-350
dolgozót foglalkoztat. Napjainkban 77 egyéni vállalkozó és
72 gazdasági társaság keresi boldogulását.
A Képviselő testület 2000. január 1-től vezette be a vállalkozók iparűzési adóját és a magánszemélyek kommunális
adóját. A két adónem az évek múlásával egyre inkább meghatározó lett a község költségvetésében. Az iparűzési adó
bevételt tekintve (mértéke: a nettó árbevétel 1,4 %-a/ Enese
a megyében az előkelő 33. helyet foglalja el a 183-ból. Több
tízmillió forintot fizetnek be a vállalkozók és a vállalkozások a
büdzsébe. A kommunális adóból –háztartásonként 6.000,- Ft/
év -3,5 millió Ft folyik be.
Régi hagyományt élesztett újjá a község vezetése, amikor
kitüntette legjobb adófizetőit. A virilistákat minden évben
falunapon méltatta a polgármester. Az egyéni vállalkozók,
valamint a gazdasági társaságok vezetői közül öt-öt vehetett
át oklevelet.
A legtöbbször kitüntetett egyéni vállalkozók : Horváth Gyula,
Takács Norbert, Szlovacsek Imre, Csonkáné Balikó Éva, Stoiber
János. Gazdasági társaságok: Kaco Hungary Kft., GTO-HOLZ
Kft., Bödő Kft., Inicia Zrt., L-Duplex Pivo Kft.
Infrastruktúra, szolgáltatás szempontjából nagyon kedvező
kép rajzolódik elénk. Három élelmiszerbolt szolgálja a község
lakosságát, négy vendéglátóhelyen tölthetik kellemesen az
időt a beszélgetni vágyók, ebből két helyen biztosított a meleg
étkezés lehetősége.
A falunak van orvosa és fogorvosa. A szolgáltatási palettát
színesíti: egy takarékszövetkezet, posta, községi könyvtár.
Számos fodrász és kozmetikus dolgozik itt. Két virágbolt kínálja
áruit. Zöldséges, egy kis cukrászüzem keresi megélhetését
még sok más egyéb mellett.
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A 90-es évek eleje óta – egy pár év kivételével- benzinkút
szolgálja a falu lakóit.
Enesének a buszközlekedése – Győr irányába -. a legjobbak
közé tartozik a megyében. Naponta 89 járat indul a megyeszékhelyre.

KEDVES ENESEIEK!
Némethné Kránicz Anikónak hívnak. Első ízben, független
jelöltként indulok az őszi képviselő-jelölt választáson.
1974. január 14-én születtem
Csornán. Rábapordányban
nőttem fel. Családommal 22
éve élek Enesén. Ugyanennyi
ideje vagyok helyi vállalkozóként kozmetikus.
Férjem Németh Attila, fiaim
Donát 20, Zénó 16 évesek.
Szeretem Enesét, a falu sokszor számíthatott rám és családom munkájára. Pár szóval
eddigi tevékenységeimről:
2010-ben Delikát vonalkód gyűjtést szerveztem. Egy év alatt egy 6 millió
forint értékű játszóteret „főztünk ki” együtt a falu lakóival közösen. Az önkormányzat elismerés és köszönetképp Eneséért Emlékéremmel jutalmazta munkámat.
Ez nagy elismerést jelent nekem.
Sok éven keresztül tevékenykedtem az óvodáért, iskoláért
a Szülői Munkaközösség elnökeként.
10 éve vagyok a Faluszépítő egyesület alelnöke.
Képviselőként továbbra is a közösség érdekeit tartva szem
előtt, szeretnék közösen dolgozni leendő társaimmal és a
vezetőséggel. Minden jelöltnek sok sikert kívánok!
„Mert Enese egyszerűen jó”
Tisztelettel és köszönettel:
Némethné Kránicz Anikó (KOKÓ)

Az Önkormányzat már nyáron elvégeztette a munkát.
A hatósági engedélyekre várunk s indul a családi bölcsöde
második csoportja.
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TISZTELT ENESEI POLGÁROK!
Október 13-án vasárnap kerül sor
az önkormányzati választásokra.

TAPASZTALAT, MEGFONTOLTSÁG,
ÚJ ELKÉPZELÉSEK
Enese 2019-2024

A következő öt évben egy jó csapattal a falu gyarapodásáért, Enese fejlődéséért szeretnénk dolgozni.

A következő stratégiai irányvonal mentén
dolgozunk.

Kérem, támogassa a következő képviselő jelölteket!
• Bartos Ilona, az iskola igazgatója

•
•
•
•

• Lengyelné Szlovacsek Éva, az iskola tanítónője
• Kovács János, építőmérnök, statikus tervező
• Varga Csaba, lakossági hitelezési tanácsadó
• Nagy Márton, agrármérnök, az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület elnöke

•
•

• Rostás Gábor, a Polgárőr Egyesület elnöke
Mesterházy József
polgármester jelölt

•
•
•

Az orvosi rendelő felújítása
Óvodai konyha korszerűsítése
További építési telkek kialakítása
Belterületi utak, járdák aszfaltozása, illetve újra
aszfaltozása
Civil szervezeteink támogatása
Pályázati lehetőségek kihasználása, de elsősorban
– Óvoda bővítése
– Sportcsarnok építése
Színvonalas programok, rendezvények szervezése
Igény esetén Családi bölcsőde bővítése
A virágosítás folytatása

Varga Csaba, Rostás Gábor, Lengyelné Szlovacsek Éva, Kovács János, Bartos Ilona, Nagy Márton, Mesterházy József
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ENESE – CSÍKSZENTMIHÁLY: 26 ÉVES KAPCSOLAT
Sok víz lefolyt a Dunán azóta, amikor eneseiek először indultak Erdélyországba 1993 őszén. Azóta sokszor
láttuk vendégül testvérközségünk,
Csíkszentmihály küldöttségét településünkön és sokan jutottak el kis
falunkból Székelyföldre, ismerték
meg természeti és építészeti csodáit.
Idén július elején ismét útra keltünk harminckilencen, hogy pár
napot együtt töltsünk barátainkkal.
Tudtuk, hogy hosszú útra vállalkozunk –mégis valahogy most a szokásosnál is hosszabbnak tűnt a 850
kilométer. Pedig többször megálltunk hosszabb-rövidebb időre.
A Király-hágón átérve Csúcsán
tartottunk jelentősebb pihenőt. A Boncza kastélyt és a fehér
házat, Ady és Csinszka egykori lakhelyét, néztük meg. A magyar
irodalom egyik Szent Helyét.
Azt hiszem, hogy lelki töltődés volt mindnyájunk számára az
Ezer Székely Leány napja. Csíksomlyón, a nyeregben népviseletbe
öltözött székely leányok és fiúk táncolnak egész délután. Egyszer
az életben látni kell, ott kell lenni!
Az aktív pihenésé volt az a pár nap, melyet Csíkszentmihályon
töltöttünk. Vasárnap délután a Magyar Királyság nagyságát láthat-

MINDENNAPI SZERELEM..!
Életemnek értelme Csak melletted vagyon.
Így mondom el néked: szeretlek nagyon.
Mindennapi lépteimben Te ott vagy velem.
Mi ez kedvesem, ha nem szerelem?
Veled kelek – fekszem, rólad álmodozom.
Közeledben lenni, ezen fáradozom.
Szemed pillantását le nem késném soha.
Hátralevő életemet neked adnám oda.
Százszor is felidézem mindenegyes szavad.
Oly kár, hogy közös időnk mindig siet, szalad.
Téged újra látni, ez szívem összes vágya.
S ilyenkor teljesül egy szerelmes álma.
Júniusban megjelent a költő 9. szépirodalmi
verseskötete „HŰSÉG” hazához – hitveshez” címmel.
Mezőfi László
Enesei nívódíjas népi költő
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A világosi kastélyban
tuk: az 1000 éves határ látványa érintette meg a szíveket, amint a
Tatros folyó partján álltunk vagy letekintettünk a Rákóczi-várból
az egykori Moldvába.
A magyar történelembe merülhetünk el Erdővidéken: templomok, kastélyok, múzeumok. Szinte mindegyik faluban volt
látnivaló. Miklósváron a Kálnoky család vadászkastélya bűvölt
el bennünket – itt még a közelmúltban Károly angol trónörökös is megfordult. Nagyajtán az unitárius lelkész előadása
tartott volna napestig, ha nem kellett volna indulnunk …
s végül Kriza János emléke előtt már nem tudtunk adózni.
Vargyason az egykori Daniel kastélyba nyertünk bebocsátást, majd a 400 éves bútor festő Sütő-dinasztia egyik tagja
kalauzolt bennünket a kis magán múzeumban.
Természetesen nem maradhatott ki a a Gyilkos-tó és a Békás-szoros sem a programból. Sőt! Egy barlangba – a Súgó
barlangba - is eljutottunk vagy másfél kilométeres séta után…
Nem volt könnyű menet…
S ki ne felejtsem! A Szent Anna tónál még medvét is láttunk,
persze a bátrabbak…!
Szerda reggel nagy szomorúsággal vettünk búcsút vendéglátóinktól. Szem nem maradt szárazon. Hamar elrepült
ez a pár, együtt töltött óra.
A hazafele utat két nap alatt tettük meg. Két programot terveztünk az elsőre, kettőt a másodikra. Szerdán a világörökség
részét képező Székelyderzsi unitárius templom és Segesvár
óvárosa /szintén világörökség!/ szerepelt a programban.
A csernakeresztúri szállás kellemes pihenést nyújtott, majd
csütörtök reggel viszonylag fitten útra keltünk: Marosillyén
Bethlen Gábor nyomát kerestük, Világoson a magyar szabadságharc végóráit éltük át.
Azt hiszem, nyugodtan írhatom: szép, tartalmas hetet töltöttünk együtt barátokkal – a magyar irodalom és történelem
Szent Helyeivel ismerkedve.
Mesterházy József
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SZABÓ GÁBOR A
FELNŐTT CSAPAT ÚJ
EDZŐJE
Dömötör Csaba 7 éven át vezette az Enese SC felnőtt csapatát.
A bajnokság befejeztével ez, az „edzői szavatosságot” tekintve,
hosszú időszak véget ért.
Több hetes egyeztetés után sikerült megnyerni a csapat vezetésére Szabó Gábort, az egykori ETO legenda Szabó Ottó fiát.
Új edzőnk – természetesen – az ETO-ban kezdte pályafutását
hét évesen. Végigjárta a korosztályos bajnokságokat, játszott
az NB I országos ifi bajnokságában is. Egy bokaszalag sérülés
azonban véget vetett annak a reménynek, hogy édesapja
nyomdokaiba lépjen.
Felépülése után az akkor megyei I. osztályban szereplő
Ménfőcsanakra vezetett az útja – de egy újabb sérülés következett s egy térdműtét… Az újabb felépülés után még két
nyegyei I. osztályban szereplő csapat mezét húzta magára: Péren
és Ikrényben kergette a labdát. Majd belátta: a súlyos sérülések
és műtét után jobb, ha befejezi az aktív éveket.
Edzői pályafutását 15 évvel ezelőtt Koroncón kezdte, öt évet
töltött az U19-es csapat mellett. Majd Koroncóról az ikrényi felnőtt csapat kispadjára vezetett útja – ott megnyerték a megyei
III. osztály bajnokságát. Mivel az Ikrény nem lépett feljebb, Szabó
Gábor is kispadot váltott, mert nem szeretett volna továbbra
is a megyei III. osztályban edzősködni.
Az ikrényi időszakot öt sikeres év követte Győrsövényházon,
majd Lébényből kapott ajánlatot az U19-es csapat edzői feladataira. Két évet töltött ott.
A 2019/2020.. évi bajnokságot az Enese SC edzőjeként kezdte
s három bajnoki forduló eltelte után még nem ismeri ki magát
a soproni csoport csapati között. Reményei szerint az Enese
stabil középcsapat lesz!
MJ
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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 2019. október
11-től (reggel 7-től délután 17 óráig), október 15-ig
(ezen a napon 10 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 telefonszámon jelezze, és egyeztetünk az
elszállításról.
Közreműködésüket, segítségüket köszönöm!
Tisztelettel: Szűcs Lászlóné
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KIEMELT ARANY
A Borostyán Kórus 2019. 04. 25-én a
Pannonhalmán megrendezett Örökifjak
Művészeti Fesztiválon /regionális verseny/
elért eredménye alapján részt vehetett a
Nyugdíjasok Országos Szövetsége által
szervezett Szenior Dalkörök VIII. Országos
Fesztiválján, Balatonalmádiban. A Balatoni
Randevú háromnapos rendezvény volt.
Szeptember 2-án előadások hangzottak
el a nyugdíjasok helyzetéről, 3-án az ország minden részéből érkezett kórusok,
dalkörök versenyeztek egymással, 4-én
a szenior táncosok mutatkoztak be. Kórusunk a dalostalálkozón vett részt, a 27
fellépő közül hatodikként. Mivel az elején
szerepeltünk, így végig élvezettel hallgattuk a többiek műsorát. Megismerhettük
más tájegységek dalait, retró slágereket,
katonadalokat. A rendezvény a délutánba nyúlt, fél négy után ült össze a zsűri
értékelésre, ezalatt az idő alatt tombolasorsolás történt, ahol nem volt szerencséje
csapatunk egyetlen tagjának sem. Majd
elérkezett az izgalmas pillanat: az eredmények kihirdetése! Még a lélegzetünket is
visszafojtva hallgattuk az ezüst,-és aranyérmesek felsorolását. Már arra gondoltunk,
hogy minket kifelejtettek, amikor közölte
a zsűri elnöke, hogy három kiemelt arany
minősítést is odaítéltek. Hatalmas lett az
örömünk, mert másodikként meghallottuk
az enesei Borostyán Kórus nevét! Most
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már tudjuk, mit érezhetnek azok, akik sok
munka és befektetett energia után olimpiai aranyérmet nyernek! Érdeklődésünkre
a zsűri elnöke külön értékelte, dicsérte
Orbán Kata felkészítő munkáját és a kórus
egységes szereplését.
Érdemes volt pontosan, lelkiismeretesen felkészülni, részt venni a sok-sok
próbán!
Köszönjük az önkormányzatnak , hogy
minden támogatást megad és eljuthatunk
a rendezvényekre, ezáltal Enese nevét az
ország több pontján is megismerhetik.
Szlovacsek Dezsőné
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KÖSZÖNET A RÓZSÁK
GONDOZÁSÁÉRT
A Hírmondó hasábjain szeretném megköszönni a társadalmi munkát, a rózsák gondozását!
Molnár Jánosné Apolinak, Erdélyi Jenőné Zsuzsának, Varga
Béláné Ilikének, Szalai Lajosné Marikának, Takács Béláné
Valinak, Nagy Gáborné Marikának, Ferenczi Istvánné Kati
néninek, Kolonics Istvánné Rózsikának, Bognár Andreának,
Német Béláné Etinek, Bognár Lászlóné Tündinek.
Mesterházy József, polgármester

TÖBB MINT 1 MILLIÓ FORINT
AZ ADÓ 1%-BÓL
Civil szervezeteink,alapítványaink 1.019.075 forintot könyvelhettek el a felajánlott adó 1 %-ból. A Horgászegyesület számára
felajánlott adó összegét később közöljük.
Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület – 89.233 Ft
Enese SC – 89.971 Ft
Óvoda alapítványa – 238.397 Ft
Iskola alapítványa – 472.107 Ft
Polgárőr Egyesület – 129.367 Ft

GÚTH KUPA 2019

Mesterházy József polgármester a falunapon köszöntötte
községünk legjobb adófizetőit és köszönetét fejezte ki minden
polgárnak a befizetett adóért. Elmondta, 2018-ban a következő
összegű adók folytak be a költségvetésbe
Kommunális :
3.530.250 Ft
Iparűzési:
73.417.055 Ft
Gépjármű (helyben maradó):
5.036.206 Ft
MAGÁNSZEMÉLYEK KÖZÜL:
Horváth Gyula
Takács Norbert
Szabóné dr. Ferenczi Éva
Kiss Tibor
Szlovacsek Imre
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK:
Wewood Kft.
Inícia Rt.
Normbenz Magyrország Kft.
Kaco Hungary Kft.
Bödő Kft.

KÖSZÖNET A FALUNAPI
TOMBOLÁÉRT
A 2019.évi falunapra több vállalkozó ajánlott fel tombolát.
A Hírmondó hasábjain is szeretném nekik megköszönni!

– ismét a Bősárkány nyert
14. alkalommal rendezte meg az Enese SC a Gúth János emléktornát. Szombaton a következő eredmények születtek:
Bősárkány – Kóny
3:1
Enese – Győrsövényház 5 : 2
Vasárnap
A III. helyért
A döntőben

ENESEI VIRILISTÁK

Papatyi Sándor Attila cukorka árus
Németh Gyula zöldségüzlet vezető
Cigle Istvánné virágboltos
Gecseiné Giczi Anikó virágboltos
ifj. Pátka Zoltán Sírkő-Centrum,Kóny

Kóny – Győrsövényház
Enese – Bősárkány

5:3
4:6

A torna legjobb kapusának Lekics Józsefet /(Győrsövényház)
legjobb játékosának Bári Dávidot (Enese) választották.
A gólkirályi serleget a bősárkányi Horváth Richárd, míg a legjobb hazai játékosnak járó Báthori Gábor díjat Meleg Ferenc
vehette át.

Für Zsoltné cukrász
Bödő Kft.
Tüskés Istvánné virágboltos
Tóth Gábor számítástechnikus
Szabóné dr. Ferenczi Éva fogorvos
Avon – Pongorné Zsuzsa

A HÍRMONDÓT színesben
a www.enese.hu honlapon
az Önkormányzat/Enesei Hírmondó tárhelyen nézheti meg.
11. oldal
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INTÉZMÉNYVEZETŐI BEMUTATKOZÁS
Nehéz olyan hivatást találni, ami annyi
lehetőséget és élményt tud adni, mint a
pedagógus pálya. Felvérteznek bennünket a tanulmányaink során mindenféle
tudománnyal, de hogy ezt hogyan valósítjuk meg a napi munkánk során, az
csak rajtunk múlik. Igazából a személyiségünkön keresztül tudunk legjobban hatni
az emberekre, ezáltal a gyermekekre is.
Pedagógusnak lenni nem csupán hivatás
– elhivatottság. A jó óvónő, pedagógus
munkáját, odaadását, fáradozását nem
mérhetjük össze az anyagi javakkal, hiszen
igazából mi viseljük gondját a „jövőnek”,
a gyermekeknek. Éveken át dolgozunk,
és nagyon szerencsés az, aki felfedez egy
– egy rejtett kincset a tanítványai között.
Nagy felelősséggel jár, hogy a számukra jó
utat megtaláljuk, és segítsük őket a céljaik
elérésében. Persze ez az út nem mindig
egyenes, olykor rögös is; sikerek és kudarcok kísérik munkánkat. A pedagógus
személyes példája, személyiségének ereje
a legdöntőbb a nevelés és oktatás folyamatában csakúgy, mint egy családban.
A legnagyobb elismerést mindig a már
elballagott gyermekektől kapjuk, amikor
visszavágynak egykori óvodájukba. Visszaemlékeznek a közösen átélt programokra, kirándulásokra egy-egy emlékezetes
műsorra.

Az új nevelési év elsődleges
feladataként tűztem ki célul,
hogy kollégáimat szeretném
jobban megismerni, akikkel a
mindennapokban együtt dolgozom. Elengedhetetlen a mai
rohanó világban a munkahelyi
jó légkör, hogy szívesen menjen be dolgozni a munkahelyére az ember. Emellett szeretném megismerni az óvodába
járó gyermekeket és szüleiket
is, ez természetesen vonatkozik a Tündérkastély Óvoda két telephelyére is. Ahhoz,
hogy munkánk hatékony és előremutató
legyen, elengedhetetlennek tartom szülő
– pedagógus kölcsönös együttműködését
és bizalmát. Az intézményünk mindennapjainak szervezése és megtervezése a nevelőtestület mellett az alkalmazotti közösséget
is érinti. Felelősségteljes munkával érhetjük
el közösen, hogy gyermekeink sikeresek
legyenek, ezzel az óvoda közösségét erősíthetjük, és a jó hírét öregbíthetjük.
Szeptember 2-án elbúcsúztunk a nagycsoportos gyermekektől és átkísértük őket
az iskola tanévnyitó ünnepségére.
Az Óvodánk nevelőtestülete azon dolgozott az elmúlt hetekben, hogy nyugodt
és zökkenőmentes legyen a tanévkezdés.
A nyárra betervezett karbantartási munkák

SZŰCS LÁSZLÓNÉ ERIKA AZ ÓVODA ÚJ VEZETŐJE
Horváth Judit 18 éven keresztül vezette a Tündérkastély óvodát. Miután közölte,
hogy a 2019/2020-as tanévet már nem szeretné megkezdeni, az önkormányzat kiírta
a pályázatot. A második kiírásra két jelölt adta be pályázatát. A Szülői Munkaközösség, az Óvoda Dolgozói közössége és a Képviselő testület egyhangú szavazással
Szűcs Lászlóné Erika mellett tette le a voksát.
Óvónői pályáját Rábacsécsényben kezdte 1990-ben. A határozott idejű szerződés
lejárta után Győrsövényházra került, ahol nagyon sokat tanult az óvónői pályáról.
1994-ben kezdte meg tanulmányait a Benedek Elek Pedagógiai Főiskolán, levelező
tagozaton. Pár évig kicsit másfele vitt útja, hisz szülőfalujában – Bősárkányban – az
iskolában helyezkedett el napközis nevelőként.
2004-ben aztán visszatért a korábban elkezdett pályára: elnyerte a Bősárkányi
Napköziotthonos óvoda óvodavezetői állást. Tizenkét éven át irányította az intézményt.
Eredményekben, nyertes pályázatokban bővelkedő volt az ott eltöltött időszak.
Erika 2017. júniusában megpályázta a Rábapordányi Óvoda vezetői álláshelyét. Két
évet töltött el a Rába parthoz közel fekvő községben.
2019. szeptembertől az Enesei Tündérkastély Óvoda vezetésére kapott ötéves megbízást.
Mesterházy József
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időben elkészültek, ami még
elmaradt, pótoltuk szeptember hónapban. Az 2019/20
nevelési évet az Enesei Tündérkastély Óvodában 63 kisgyermekkel kezdtünk, míg
a győrsövényházi telephelyünk 23, a fehértói pedig 14
gyermek előtt nyitotta meg
kapuit szeptember 2-án. Jelenlegi gyermeklétszámunk
összesen 100 fő, mely a tanév
végére az előjegyzett gyermekekkel eléri a
130 főt. A nevelő-oktató munkát összesen
1 intézményvezető, 9 óvodapedagógus 2
pedagógiai asszisztens, 5 dajka és 1 óvodatitkár segíti.
Intézményünkben a környezettudatos,
természetbarát életformára neveljük a gyerekeket. Ennek hatására fejlődik a gyermekek
érzékenysége, megszeretik környezetüket,
védik azt és eligazodnak benne. A Zöld Óvoda pályázatot szeptemberben ismételten
beadtuk azzal a változással, hogy a Tündérkastély Óvodához tartozó telephelyek,
Győrsövényház és Fehértó is csatlakozott,
a „ zöld ovis” ünnepekhez.
A csoportok mindennapi életében jelen
van az újrahasznosítás. Szívesen használnak
újrahasznosított anyagból készült játékokat.
Mikro csoportos tevékenység keretein belül
készíthetnek a gyerekek különböző díszeket, alkotásokat. A takarítás világnapjához
kapcsolódva elsétálunk a szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez, ahol a gyerekkel
az otthonról hozott hulladékokat közösen
helyezzük el a gyűjtő edényekbe, ezzel is
nyomatékosítva a környezettudatos nevelés
fontosságát.
Az előző évekhez hasonlóan idén is
gyerekekkel közösen tervezzük az udvar
rendezést, ezen a napon, az óvoda udvarán nagyobb takarítást végzünk, a gyerek
méretéhez igazodó kerti szerszámok biztosításával. A hónap végén a hagyománnyá vált
pásztor ünnephez kapcsolódó népi hagyományok szerint megjelenítjük az ősz beköszöntét, gazdasági munkák időszerűségét
a pásztorok teendőit, a vásározást. Ezen a
rendezvényen részt vesznek a telephelyek
óvodásai illetve a helyi iskola 1 osztályosai.
Szűcs Lászlóné

Enesei HÍRMONDÓ

2019. október

BEKÖSZÖNTŐ A 170. TANÉVHEZ
Szeptember 2-án az Enesei Általános
Iskolában elkezdődött a tanév. De ez nem
akármilyen, hiszen az iskola életének a 170.
tanéve. 170 év nagy idő, de könnyedén
vallatjuk a múltat a 160. tanévben kiadásra
került jubileumi emlékkönyvvel. Amiben
olvasható, hogy Enesén kezdetben nem
volt iskola, részben Bezire jártak iskolába a
gyerekek, részben pedig az uraknál tanítók
oktatták őket. 1849-ben szervezték meg az
intézményes oktatást, és azóta működik.
Régen nem minden gyerek járhatott iskolába, csak azok, akiknek nem kellett otthon
dolgozniuk. A diákok a vállukon nem táskát,
hanem tarisznyát lóbáltak, benne palatáblát, palavesszőt. Egyetlen helyiségben
akár 60 gyerek is tanult együtt egy tanítóval. Iskolánk híres tanítója Hetvényi István
volt, akinek emléktáblája az iskola falán

található. Az évek során sok lelkiismeretes pedagógus dolgozott azért, hogy az
iskolából kikerülő gyerekek megállják a
helyüket az életben.
Ebben a tanévben közel 30 dolgozó segíti a 223 tanuló munkáját. A tanév rendje
hamarosan olvasható lesz Enese község
honlapján Intézmények Enesei Általános
Iskola címen.
A nyár során sem tétlenkedtünk az iskolában. Köszönet a táborok szervezőinek, a
nyári gyakorlókerti munkákban résztvevőknek, takarítóknak, karbantartóknak,
szülőknek a pavilon támogatásáért. Két
új „nagyon okos „táblával bővült az iskola
informatikai eszközzel való ellátottsága.
Ha 170. tanév, akkor álljon itt az 1. osztályosok köszöntője, egy régi tanító rigmus:

Mint tudomány vásárjába,
Úgy siess az iskolába.
Fohászkodjál, hogy ott Isten
Tanulásodban segítsen.
Jól elkészülj a leckédre,
Tanítódnak tetszésére.
Írószered, papirosod
Készen tartsd minden írásod.
Reá nézz a tanítódra,
És figyelmezz minden szóra.
Segítsd tanuló társadnak.
Jó pajtást szerezz magadnak.
Tanulásodban iparkodjál,
Társaddal ne civakodjál.
Soha ne tarts a rosszakkal,
Hanem mindig a jobbakkal.
Addig tanulj, míg időd van,
Hasznát veszed nagy korodban.

IVÓVIZET AZ ISKOLAUDVARRA!
AUDI Önkéntes nap
Idén ismét elnyertük az AUDI Önkéntes napra tervezett munkálatok támogatását.
A nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelveit az iskola szabályzatai határozzák meg.
Melyek közül kiemelt figyelmet fordítunk arra,
hogy a tanulókban alakuljon ki az egészséges,
és környezettudatos életmód igénye. Iskolánk
ÖKO iskola, Madárbarát iskola.
Ezen elvek megvalósítása érdekében a tanítás-tanulás szerves része az iskola udvara,
melyet az évek során a fenti alapelvek figyelembevételével rendszeresen alakítottuk. Ebben a munkában
partnereink voltak: tanulók, pedagógusok, szülők, önkormányzat, az iskola alapítványa, az előző években az AUDI önkéntes
napok anyagi támogatása és elkötelezett szakmai csapata.
Az iskola udvara nemcsak a kikapcsolódás, feltöltődés és
az önfeledt játék színtere, hanem szorosan kapcsolódik a
tanórák rendszeréhez, hiszen jó idő esetén a testnevelés, rajz,
technika, ének órák is itt zajlanak.
Több tanévben is bekapcsolódtunk az OETI által megrendezett vízfogyasztást népszerűsítő Happy-hét programba.
Melynek célja, hogy minden iskolában a mosdón kívül is
legyen lehetőség a tanulók részére az ingyenes vízvétel
lehetősége, valamint, hogy a vízfogyasztás növelésével párhuzamosan csökkenjen a cukrosüdítő-bevitel és ezáltal a
gyermekkori elhízás előfordulásának gyakorisága. Nálunk
csak a mosdókban van lehetőség vizet venni a tanulóknak,

de szeretnénk, ha az udvaron tartózkodnak, akkor is tudjanak vizet inni. Mivel még mindig nem a víz az elsődlegesen
fogyasztott folyadékunk, sem a felnőttek, sem a gyermekek
körében, rendkívül fontos, hogy a most felnövő generáció
megértse a vízivás fontosságát.
Ezért pályáztunk az iskolaudvarra ivókút kialakítására a felső
tagozaton és az alsóban a kút környékén a szilárd burkolat
kialakítására.
Szeptember 21-én szombaton a lelkes audis csapat megkezdte a munkálatokat. A sok szorgos kéz földmunkával, a burkolat szegélyének kialakításával, a mosottkőlapok lerakásával
már csaknem teljesen elkészült. A befejezésre még további
munkanapokra lesz szükség, amit a hűségesen visszatérők
idén is felajánlottak.
Hálásan köszönjük a sok-sok munkát a szervezőknek és
minden résztvevőnek!
Bartos Ilona, igazgató
13. oldal
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Biciklivel az iskolába!” –
CO2 kibocsájtás csökkentése autómentes közlekedéssel

BRINGÁZZ VELÜNK ENESE!
Közlekedjünk autómentesen az iskolába!
Biciklizni jó, mert…
• nem kell hozzá üzemanyag,
• „motorját” az ember hajtja,
• gyorsabb, mint a gyaloglás,
• nem szennyezi a levegőt üvegházhatású kipufogógázokkal,
• városban, csúcsidőben nem kell a dugókban araszolni, csökken a balesetveszély,
• csökken a közlekedéssel töltött idő,
• olcsóbb, mint az autóhasználat, nem kell fizetni benzinért, parkolásért, nincs kötelező biztosítás,
• a kerékpár előállításához kevesebb anyag és energia szükséges,
• fenntartása, karbantartása egyszerű, olcsó,
• kiváló sportolási lehetőség,
• egészségesebbé, edzettebbé tesz,
• lehet gyönyörködni a környezetben,
• a bringázók közt barátokra is találhat!
Kedves Szülők! Kérjük, tegyék félre az autót és gyermekeiket engedjék gyalog, kerékpárral az iskolába!
Kis változtatásokkal nagy eredményeket érhetünk el közösen!

AZ ENERGIATAKARÉKOS HÁZTARTÁSÉRT
Tanácsok az Enesei Általános Iskola diákjaitól
Forró volt a nyár?! Sokat fizet a vízért, gázért és elektromos áramért?! Tegyen ellene!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Használjon energiatakarékos égőket!
Kapcsolja le a villanyt, ha nincs rá szüksége!
Ne hagyja készenlétbe kapcsolva készülékeit!
Klíma helyett szellőztessen! Használjon redőnyöket, sötétítőket!
Ellenőriztesse kéménye, kazánja állapotát évente, saját érdekében is!
Öltözzön fel jobban és vegye le a fűtés hőfokát!
Lámpa helyett használja ki a nappali fényt!
Beruházásainál részesítse előnyben a napelemet, egyéb megújuló energiaforrásokat!
Vagy vegyen apróbb napelemes eszközöket, pl. lámpát, töltőt!
Szárítógép helyett teregessen!
Használjon hidegebb vizet fürdéshez, mosogatáshoz, mosáshoz, ha az is elegendő!
Vegyen energiatakarékos készülékeket!
Használjon főzéskor fedőt!
Használjon megfelelő méretű gázrózsát vagy elektromos főzőlapot! (Gázrózsa edényünknél kisebb,
elektromos esetén ugyanakkora)
Tartsuk karban elektromos készülékeinket! (hűtő leengedése, vízkőoldás stb.)
Járjunk lehetőleg gyalog! De megfelelő a bicikli, roller, tömegközlekedés is!

Tanácsainkat apránként, lépésről lépésre valósítsa meg és mesélje el barátainak is! Köszönjük!
14. oldal
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KEDVES ENESEIEK!

TISZTELT ENESEIEK!

Ihász Csabának hívnak, és tősgyökeres enesei vagyok. Már 55 éve
lesz lassan,hogy itt felnőttem.
Aki nem ismer annak írnék
pár mondatot. Érettségi után,
katonaság,majd a nagybetűs élet.
Mindig valamilyen autós cégnél
dolgoztam több mint 27-évet öszszesen. Közben vendéglátással is
foglalkoztam
több mint 15-évig. A helyi focicsapatnak a tagja voltam nagyon
sokáig. Míg a „Harmadik félidőt” üzemeltettem mind anyagilag
mind erkölcsileg nagyon támogattam a focit. Sajnos objektív
okok miatt ez abbamaradt. De ma is a labdarúgó klub elnökségi
tagja vagyok.
Most a mi kis falunkért vagy annak jövőjéért,szeretnék új
ötleteket, impulzust,hozni a testületbe.
Enese szép, rendezett,és ilyen lokálpatriótának mint nekem
teljesen megfelel.Ezért köszönet a mostani vezetésnek.
Én azt szeretném ha még jobb még szebb,és még élhetőbb
falú lenne.
Ezért: Hajrá ENESE !!! Hajrá ENESEIEK!!!
Tisztelettel: Ihász Csaba

Stoiber Jánosnak hívnak, első
alkalommal szeretném megmérettetni magam független önkormányzati képviselőjelöltként az őszi
választáson.
Több mint negyven éve élek
Enesén. Nagyszüleim és szüleim
szintén itt éltek a faluban. 2007-ben
megnősültem és feleségemmel,
Stoiber-Vass Évával és két fiammal
Bálinttal és Leventével a faluba építkeztünk és azóta is itt élünk.
Közel 20 éve vállalkozásomat irányítom, melynek székhelye
szintén a faluban található.
Szeretjük Enesét!
A képviselőtestületben a helyi vállalkozókat és a településrészünk („vasúton túli”) lakosainak érdekeit szeretném szem előtt
tartani, illetve a közösségünk érdekeit képviselni.
Igyekezni fogok falunk, fejlődésében, fejlesztésében, szépítésében képviselőként is közreműködni.
Várom a közös munkát képviselőtársaimmal.
Minden jelöltnek sok sikert kívánok!
Előre is köszönöm megtisztelő bizalmukat!
Tisztelettel és köszönettel: Stoiber János

ENESEI FALUNAP – 2019

Mesterházy József polgármester és Csapó-Molnár Violetta
jegyző köszöntötte az 50. házassági évfordulóját ünneplő
Molnár Vilmost és feleségét, Ancit
15. oldal

MEGHÍVÓ

EGÉSZSÉGNAP – ENESE
A Győri Praxisközösség tisztelettel meghívja Önt az EFOP-1.8.2-17-2017-00030 azonosítószámú, „Praxisközösség
létrehozása Szany Nagyközség Önkormányzata vezetésével” című projekt keretében megrendezésre kerülő
Egészségnapra.
HELYSZÍN:
IDŐPONT:
Program:
09:00 – 09:10

ENESE, ÁLTALÁNOS ISKOLA
2019. 10. 12. (szombat), 9:00-14:00
Köszöntők
Mesterházy József, polgármester; Dr. Schmidt Péter, a Praxisközösség szakmai vezetője

09:00 – 10:00

Nordic Walking (Északi gyaloglás) oktatás és rövid túra 14-99 éves korig

09:10 – 13:00

Szűrővizsgálatok:
• Egészségi állapotfelmérések;
• vérnyomásmérés;
• vércukormérés;
• hallásvizsgálat;
• látásvizsgálat;
• testsúly, testtömeg index, testösszetétel mérés;
• anyajegyszűrés;
• csontsűrűség mérés;
• légzésvizsgálat.
Tanácsadások:
• Táplálkozási tanácsadás, egészséges ételek kóstolója dietetikus közreműködésével;
• Gyógytornász által végzett mozgásszervi állapotfelmérés, tanácsadás;
• Lelki egészség tanácsadás;
• Gyógymasszázs

13:00 – 13:20
13:25 – 13:45

Az enesei Borostyán Kórus fellépése
Bemutatkozik az enesei Szenior Tánc csoport

További információk:
Facebook: Győri Praxisközösség
E-mail: praxiskozosseg.gyor@gmail.com
A rendezvényen való részvétel ingyenes,
azonban kérjük,
TAJ kártyájukat hozzák magukkal!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

