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A 2019. évre meghatározott feladatok nagy részét elvégezte 

a Képviselő testület. Több alacsonyabb pénzforrást igénylő 

beruházást valósítottunk meg.

A legnagyobb összegű fejlesztés a – Magyar Falu program-

nak köszönhetően – az orvosi rendelőt érinti. Mintegy 30 

millió forintból a következő átalakításokat tudjuk elvégezni: 

az épület külső szigetelése, a fűtés korszerűsítése radiátorok 

cseréjével, vizesblokkok átalakítása ill. festés-mázolás. Az 

épület utolsó felújítására 2005-ben került sor, a mostani 

felújítás 2020. év közepén fejeződik be.

A feladatok között szerepelt a kultúrház és a hivatal festése, 

a belső nyílászárók mázolása. Legutóbb 2002-ben és 2004-ben 

végeztettünk ilyen jellegű munkát – most 7,2 millió forintot 

fordítottunk a rekonstrukcióra.

Az iskola festésében meghatároztunk egy menetrendet, 

pár év alatt minden tantermet kifestetünk. 2019-ben két 

tanteremre, a teljes alagsorra, a vizesblokkra, valamint a 

földszinti és tetőtéri folyosóra került sor, illetve az iskolai 

étkezőt minden évben „frissítjük” (2,1 millió forintba került 

mindez). Az aula egy részét újra cserepeztettük. Az anyagot a 

Tondach biztosította, a munkabért az önkormányzat fi zette. A 

hibás cserepet más önkormányzati épületen is kicseréltettük. 

(0,8 millió forintot fordítottunk a munkára)

A kultúrházban gázkazánt cseréltünk, a régi húsz évig bírta. 

Három millió forintba került a munka.

Jó ötletnek bizonyult a Képviselő testület döntése: hosszú 

évek után fejlesszük a játszóteret. Elismerő szavakat kaptunk 

az új játszóeszközért, melyet május elsején adtuk át a gyere-

keknek. 1,6 millió forintot fi zettünk érte.

Minden évben fi gyelemmel kísérjük járdáink, útjaink állapo-

tát. A kisebb hibákat is kijavítjuk! A meghatározott stratégia 

szerint pedig megkezdtük az utak újraaszfaltozását.

A TERVEZETT FELADATOK NAGY RÉSZÉT 

ELVÉGEZTÜK
Az Eper utca aszfaltozása, a Szűk  köznél a delták aszfal-

tozása, járda javítások: a Jókai utcában, a kettős keresztnél, 

a III. félidő előtt és a Dózsa utca elején – mindez 5,7 millió 

forintba került. (A Dózsa utcai Leader pályázatot még mindig 

nem bírálták el. Reméljük, 2020-ban ez megtörténik.) Több 

helyen murváztattunk: az óvoda udvarán, a tónál parkolót 

alakítottunk ki a Horgász egyesülettel egyeztetve, a 85121. 

út és a 8417. sz. út között murváztattunk. (1,5 millió forintba 

került)

Több éve terveztük már a kultúrház kocsi felhajtójára dísz-

burkolat építését. 2019. első félévében került erre sor, 1,2 

millió forintot költöttünk a beruházásra.

A focipálya talaját és gyepszőnyegét 2011-ben alakítottuk ki. 

Azóta csak a legalapvetőbb karbantartó munkát végeztük el. 

2019-ben egy átfogóbb felújításra került sor, ennek költsége 

2,7 millió forint volt.

Az óvodai konyhában kisebb lépésekkel haladt a fejlesz-

tés – igaz, minden évben vásároltunk, alakítottunk valamit. 

Konyhai berendezéseket (kór anyagból) szereztünk be 1,2 

millió forintból.

Alig félmillió forintot költöttünk közlekedési táblák cseré-

jére. A legrosszabb állapotúakat cseréltük le, javítva ezzel az 

utcaképet is.

Szintén félmillió forintot adtunk ki egy új családi bölcsis 

csoportszoba kialakítására. Bízunk benne, hogy 2020. janu-

árban indulhat a második csoport.

A közvilágítás karbantartása nem került plusz költségé-

be az Önkormányzatnak. Az E-ON a fényforrásokat cserélte 

mindegyik lámpánál – az Önkormányzat további négy évre 

az E-ON-tól vásárolja a villamos energiát.

   Mesterházy József

KEDVES ENESEIEK!

Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kíván a község minden 

polgárának 2020-ban!            

Enese Község Képviselő testülete
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KÖZMEGHALLGATÁS ÉS 

FALUGYŰLÉS
Szeretettel várunk mindenkit 2020. február 20-án, csütörtö-

kön 18 órakor kezdődő közmeghallgatásra és falugyűlésre 

a kultúrházba.

Tervezett napirendi pontok:

• Beszámoló az önkormányzat 2019. évi munkájáról

• Fejlesztések, tervek 2020 . évre

• A 2020. évi költségvetés koncepciója

• Egyebek

TISZTELT ENESEI 

VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Az október 13-án vasárnap megrendezett helyható-

sági választáson ismét bizalmat szavaztak – az 587 

megjelent választópolgárból 497 úgy gondolta, hogy 

a jövőben is megbízik bennem.

Köszönöm s remélem a következő öt évben rászolgálok 

a bizalomra!

 Tisztelettel: Mesterházy József

Böcskei György, Kovács János, Lengyelné Szlovacsek Éva, 

Nagy Márton, Mesterházy József, Némethné Kránicz Anikó, 

Rostás Gábor

A KÉPVISELŐ TESTÜLET 

TAGJAI 2019-2024

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK 

ÉS POLGÁRMESTEREK ÁLTALÁNOS 

VÁLASZTÁSA – 2019. október 13. 
ENESE 001. számú szavazókör

A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma:

 1 442 fő

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:

 580 fő (40,22 %) 

Polgármester választás eredménye

Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma 580

Érvényes szavazólapok száma 497

Érvénytelen szavazólapok száma 83

Mesterházy József Tibor – polgármester

Érvényes szavazat 497

Egyéni listás választás eredménye:

Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma 580

Érvényes szavazólapok száma 567

Érvénytelen szavazólapok száma 13

Lengyelné Szlovacsek Éva  384 szavazat (67,72%) – képviselő

Némethné Kránicz Anikó  361 szavazat (63,67% – képviselő

Nagy Márton  333 szavazat (58,73%) – képviselő

Böcskei György  279 szavazat (49,21%) – képviselő

Kovács János  276 szavazat (48,68%)  – képviselő

Rostás Gábor  271 szavazat (47,8%) – képviselő

Varga Csaba  264 szavazat (46,56 %)

Stoiber János  253 szavazat (44,62 %)

Bartos Ilona Valéria  242 szavazat (42,68 %)

Ihász Csaba Péter  121 szavazat (21,34 %)

Horváth Csaba  100 szavazat (17,64 %)

Megyei önkormányzati választás eredménye

Szavazóként megjelent választópolgárok száma 580

Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma 579

Eltérés a szavazóként megjelentek számától -1

Érvényes szavazólapok száma 560

Érvénytelen szavazólapok száma 19

FIDESZ-KDNP  377 szavazat (67,32 %)

MOMENTUM 74 szavazat (13,21 %) 

JOBBIK 43 szavazat (7,68 %) 

DK 43 szavazat (7,68 %) 

MSZP 23 szavazat (4,11 %) 
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ENESE MUZSIKÁL 

2020
2020-ban ismét megszervezzük az „Enese muzsikál” 

rendezvényünket.

Tervezet időpont: 2020. március 28. szombat

Helyszín: az iskola aulája

Ezúton is szeretném kérni enesei zenészeinket, hogy 

részvételi szándékukat jelezzék a polgármesteri hiva-

talban a 96/363-013as számon vagy a polgármester@

enese.hu e-mail címen.

Jelentkezési határidő: 2020. január 31.

Január 10. péntek Enesei borvidék – enesei   

 borászok bemutatkozása

Január 25. szombat Sportbál

Február 8. szombat Óvodai SZM bál

Február 20. csütörtök 18 óra Falugyűlés 

 és közmeghallgatás

Március 13. péntek 18 óra Emlékezés az 1848/49. évi  

  forradalomra és 

 szabadságharcra

Március 21. szombat Blow Up szervezésében 

 diszkó

Március 28. szombat Enese muzsikál

Április 8. szerda Tavaszköszöntő

Május 1. péntek Majális és Virágmajális

Május 24. vasárnap Hősök Napja

Május 31. vasárnap 

Június 1. hétfő Pünkösdi búcsú

Június 20. szombat  Blow Up szervezésében   

 diszkó

Július 4. szombat Kárpátia koncert

Július 31. szombat

Augusztus 1. vasárnap Gúth János Emléktorna

Augusztus 21. péntek Falunap

Október 22. csütörtök 18 óra  Emlékezés az 1956. évi 

 forradalomra 

 és szabadságharcra

November 7. szombat  Idősek Napja

November  Iskolai SZM bál

December Adventi programok

ESEMÉNYNAPTÁR 2020
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szeretnék köszönetet mondani az 1994-ben végzett 

Enesei Általános Iskola A osztályos diákjainak, hogy 

fiunk Fehér Csabika sírjára koszorút helyeztek el 25 éves 

osztálytalálkozó alkalmából.

Köszönettel: Fehér család

Mesterházy József polgármester és Csapó-Molnár Violetta 

jegyző köszöntötte az 50. házassági évfordulóját ünneplő 

Németh Feri bácsit és feleségét Margitot.

Mesterházy József polgármester és Csapó-Molnár Violetta 

jegyző köszöntötte az 90. születésnapját ünneplő Cigle 

János bácsit.
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A Borostyán Kórus 2019-ben is több 

alkalommal fellépett különböző he-

lyeken.

A sort februárban a győrsövényházi 

Nyugdíjas Klub által szervezett disz-

nótoros vacsora nyitotta:  bordalok-

kal szórakoztattuk   vendéglátóinkat 

és magunkat. A sok fi nom falat és a 

bordalok után  igazi  bort is kóstol-

gattunk.

Hetente tartottuk próbáinkat, szin-

te mindig teljes volt a  létszám, csak 

betegség akadályozhatott bennünket 

a részvételben!

Folyamatosan tanultuk az új dalo-

kat, mindig éppen az adott ünnepre, 

eseményre készülve:

• március 14-én az iskolásokkal kö-

szöntöttük a Nemzeti Ünnepet.

• április 25-én, a megyei Örökifj ak 

Művészeti Fesztiválján vettük részt 

Pannonhalmán, dicsérő oklevelet 

kaptunk, ezzel a fellépéssel jogo-

sultak lettünk az országos rendez-

vényen való szereplésre.

• májusban a Pannon Nyugdíjas Egye-

sület meghívására remek műsoros 

délutánon éreztük jól magunkat 

Győrújbaráton.

„…MINDENIK EMBER LELKÉBEN EGY DAL VAN...”

• június 1-jén Lébény városa látott 

vendégül bennünket, miután a Tria-

noni  emlékműsorban énekeltünk.

• Szívesen emlékszünk vissza, nagy él-

mény volt a Ság-hegy tövében meg-

bújó egyházashetyei szereplésünk: 

a XXII. Nemzetközi Dalos Találkozón, 

július 13-án új tapasztalatokat, új 

barátokat szereztünk. Emlékszala-

got kötöttünk az egyházashetyei 

dalkör zászlójára, ezzel is kifejeztük 

reményünket, hogy a kapcsolat nem 

szakad meg!

• augusztus 17-én, a XXX. Falunapon 

Bukovinai és Bihari tájegységek da-

laival szórakoztattuk a közönséget. 

Ekkor  a citerás kíséret mellett kö-

csög – duda is  megszólalt.

• Eddigi legnagyobb eredményün-

ket a Szenior Dalkörök VIII. Országos 

Fesztiválján, Balatonalmádiban értük 

el: a zsűri  KIEMELT ARANY  fokozat-

tal jutalmazta teljesítményünket. A 

rendezvényre az ország minden ré-

széből 28  csoport érkezett, 3 dalkör 

kapta meg ezt a kiemelkedő díjat.

• Október 12.-én, Praxisközösség ál-

tal rendezett Egészségnap befejező 

aktusaként népdalcsokorral kedves-

kedtünk a résztvevőknek, az értünk 

dolgozó orvosoknak, segítőiknek.

• Nem pihentünk sokat, mert október 

19-én, Csornán a sokadik Rábaközi 

Nyugdíjasok Kulturális Seregszem-

léjén mutathattuk meg tudásunkat. 

Ezeken a seregszemléken szívesen 

veszünk részt, hiszen minden alkalom-

mal összehasonlíthatjuk magunkat 

más énekkarokkal, dalkörökkel, sokat 

tanulunk, tapasztalunk, ez elősegíti a 

fejlődésünket.

• október 22-én a községi ünnepé-

lyen az alkalomhoz  illő dalokkal 

emlékezett kórusunk is az 1956-os  

forradalomra.

• Lassan  végére érünk az évnek, ezek 

a sorok a karácsonyi várakozás ide-

je alatt íródtak. Egy feladatunk ma-

radt ebben az évben: elénekelni  a 

szívünknek oly kedves karácsonyi 

dalokat december 20-án a községi 

ünnepélyen.

A lelkiismeretes, jól végzett munka 

örömével (ami nekünk nem is mun-

ka, hanem szórakozás!) tekinthetünk 

vissza az elmúlt évre és várjuk a kö-

vetkezőt.

Reméljük, az új esztendőben 

megújult erővel, egészséggel foly-

tathatjuk a dalolást. Köszönjük 

kórusvezetőnknek,Orbán Katának a 

sikeres felkészítéseket.

A község vezetőjétől, az önkormány-

zat alkalmazottjaitól minden segítsé-

get megkaptunk, hogy eljuthassunk az 

adott helyszínekre, felkészülésünk zök-

kenőmentes legyen. Köszönet érte!

Végül, de nem utolsó sorban, hálás 

köszönet illeti  Tschurl Károlyt a 24 éve 

tartó szponzorálásért, hiszen neki is  

köszönhető a kórus megalakulása.

Sikerekben gazdag, szerencsés 

Új Évet kívánunk a falu lakóinak, 

vezetöinek!

A Borostyán Kórus nevében: 

Szlovacsek Dezsőné
Nagy Istvánné Zsuzsi kitüntetést vehetett át Pannonhalmán – évtizedes lelkiis-

meretes munkájáért
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ELŐRELÉPÉS A TAVALYI TELJESÍTMÉNYHEZ KÉPEST

Megyei II. osztályban való szereplésünk óta – immár elmond-

hatjuk- megjártuk mindhárom csoportot. A 2019/2020. évi meg-

mérettetésünket a soproni csoportban kezdtük. Csak találgatni 

tudtunk a csoport erősségével kapcsolatban…

Azt azonban éreztük: jobb a csapatunk mint az elmúlt időszak-

ban, több poszton is erősödtünk. Az idő igazolta érzéseinket 

s kifejezetten színvonalas, helyenként közönségszórakoztató 

futballt játszottunk –s nem utolsósorban eredményeset is.

Pár forduló után kirajzolódott a képlet: van két, meglehetősen 

gyenge játékerőt képviselő együttes, viszont három-négy klub 

kiemelkedik a mezőnyből.

A felnőtt csapat 9. helyezését sikernek könyvelhetjük el. 

Hatszor hagytuk el győztesen a pályát és egy döntetlent ját-

szottunk, vereséget hatszor kellett elkönyvelnünk. Nagyon 

jó teljesítményt nyújtottunk a Szany és az SVSE-GYSEV 

ellen  – a két mérkőzésen 10 gólt lőttünk. A Rábapordány 

ellen szerencsénk is volt, a Fertőszentmiklóst azonban 

45 perc alatt legyőzhettük volna… ha már az első félidőt 

az ellenfélnek ajándékoztuk… Egyedül a bajnokesélyes 

Hegykő ellen mutatott játék miatt kell elpirulnunk!

Szépen helyt álltunk a 14 csapatos bajnokságban. Remél-

jük, tavaszi teljesítményünk nem marad el az őszitől! Ha az 

edzéslátogatottság olyan lesz mint az első félévben, akkor a 

siker sem marad el.

Utánpótláscsapatunk /U19/ szintén lépett előre. Bizto-

sabban álltunk össze hétről-hétre, az edzéslátogatottság 

pedig helyenként nagyon jónak volt mondható.

Szereztünk hét pontot s nem kiesőhelyen zárjuk az őszi 

szakaszt!  Az utolsó mérkőzést leszámítva nem szenved-

tünk megalázó vereséget. Fontos: van pár játékosunk, 

akik egy-két év múlva a felnőtt csapatban szerepelhetnek 

majd.

Bozsik-program: öt-hat évvel ezelőtt nagyon sok játé-

kosunk volt mindegyik korosztályban.

Sajnos az utóbbi egy évben többen eligazoltak az Enese 

SC-től. De nem volt gond az U7-U9-U11-U13-as csapat 

kiállításával. Hétről-hétre részt vesznek az edzésen a kicsik 

és Dömötör Csaba vezetésével mennek a tornákra.

Megyei kispályás női csapatunk nem sok sikert aratott 

az őszi szezonban. Egy győzelem és nyolc vereség a mér-

leg, valamint az utolsó előtti hely. Volt már sokkal jobb 

–reméljük, lesz is még!

Az őszi szezon lezárásával szeretnék köszönetet mondani 

játékosainknak, szurkolóinknak, valamint mindazoknak, 

akik sokat tettek az enesei labdarúgásért: vezetőségi ta-

goknak, rendezőknek, polgárőröknek, jegyszedőknek és 

Nagy Gábor gondnoknak. Hajrá Enese!

Mesterházy József, Elnök

MEGYEI II. NYUGATI CSOPORT

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

1. FSC Hegykő 14 11 2 1 51 3 48 35   8,1

2. Répcementi SE Dénesfa 14 11 1 2 53 20 33 34 8,1

3. Nagycenk SE 14 9 3 2 60 20 40 30 8,2

4. MET-NA SE Veszkény 14 8 5 1 41 20 21 29 8,2

5. Rábaszentandrás SE 13 8 2 3 51 22 29 26 7,7

6. ertőszentmiklós SE 14 8 1 5 36 27 9 25 7,6

7. Szany SE 14 6 2 6 30 18 12 20 7,9

8. SVSE-GYSEV 14 6 2 6 45 36 9 20 7,4 

9.  Enese SC 13 6 1 6 39 33 6 19 7,4

10. Petőházi SE 14 5 2 7 30 38 -8 17 6,9

11. Iván KSE 14 3 2 9 29 46 -17 11 6,9 

12. NRG Services Rábapordány 14 2 2 10 35 43  -8 8 7,1

13. Kópháza SE 14 1 0 13 6 130 -124 3 6,8

14. Sopronkövesdi LC 14 0 1 13 9 59 -50 1 6,8

MEGYEI II. NYUGATI CSOPORT U-19

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

1. Szany SE 14 13 0 1 63 11 52 39 8

2. MET-NA SE Veszkénny 14 11 0  3    75 18 57 3 8,1

3. FSC Hegykő 13 10 1 2 83 22 61 31 7,8

4. Rábaszentandrás SE 13 9 2  2    54 14 40 29 7,8

5. Petőházi SE 13 9 0  4    53 17 36 27 7,7

6. Fertőszentmiklós SE 14 9 0 5 56 26 30 27  8,1 

7. Répcementi SE Dénesfa 14 9 0 5 55 35 20 27 7,7

8. NRG Services Rábapordány 14 6 1 7 37 39  -2 19 7

9. Nagycenk SE 14 5 0 9 53 43 10 15 7,8

10. Iván KSE 14 4 2  8 43 64 -21 14 7,3

11. Sopronkövesdi LC 14 3 0 11 31 66 -35 8 6,9 

12. Enese SC 13 2 1 10 13 57 -44 7 7,2

13. Kópháza SE 14 2 1 11 18 104  -86 7 7,2

14. SVSE-GYSEV 14 0 0 14 13 131 -118 0 6,9

A HÍRMONDÓT színesben 
a www.enese.hu honlapon

az Önkormányzat/Enesei Hírmondó 
tárhelyen nézheti meg.
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Másodszor mozdult meg a falu egy nemes cél érdekében. 

Ismét egy beteg gyermek segítése volt a cél. A hírekből ismert 

Levente gyógykezelésének támogatása érdekében Szőke 

Eszter enesei édesanya jótékonysági süteményvásárt szerve-

zett. Az esemény családi délelőtté alakult, csillámtetoválással, 

játszóházzal várták a gyerekeket. A felnőtteket forralt borral, 

zsíros kenyérrel kínálták az Eszter mellett felsorakozott segítők. 

Tűzoltó bemutató színesítette a programokat a gyerekek nagy 

örömére. Az összegyűlt összeg 400.800,- Ft.

Amire lezajlott a rendezvény, már összegyűlt a pénz a 700 

milliós gyógyszerre. A szervezők felvették a kapcsolatot Le-

vente szüleivel. Így az összeg fele Levente rehabilitációjára 

ment.

A másik felét pedig Rábapatonán egy balesetet szenvedett, 

mozgáskorlátozott fi atalember kapta, akit édesapja egyedül 

tart el. Köszönjük a szervezőknek, Szőke Eszternek és

Bessenyeiné Haurik Annának, a Kacos dolgozóknak, süte-

mény sütő ügyeskezű háziasszonyoknak, és azoknak, akik 

azt a sok sütit megvették. Külön köszönet azoknak, akik a 

környező településekről érkeztek.  Szabóné

JÓT TENNI JÓ
AZ EMBERSÉG VILÁGA..!

Vajon mi is volna szebb bármi, 

Mint őszintén szeretetet adni?

S, egy szeretethiányos, kemény világban is

Mindig jónak, embernek maradni.

Vajon mi is lenne, nemesebb annál, 

Mint másnak bánatát szívből átérezni?

S, néki segítő kézzel, együttérző szóval

Testét-lelkét porba hullni nem hagyni.

Vajon mitől is lesz ember az ember,

Ha nem attól, hogy önzetlen szeressen?

S, a saját lelkiismeretét hűen követve,

Másnak életéhez szépet-jót tehessen.

Enese, 2019. július

   Mezőfi  László

   Enesei nívódíjas népi költő

2019-BEN SZÜLETETT GYERMEKEK

1. Gönczöl Sára 04.05.

2. Horváth Laura 04.09.

3. Németh Zalán Tihamér 04.15.

4. Kiss Mátyás 04.30.

5. Buga Gréta 05.04.

6. Cserpes Martin 05.20.

7. Kausits Noel 05.22.

8. Bencsik Ármin  07.05.

ENESEI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE RENDELKEZZÜNK ADÓNK 1 %-ÁRÓL. (Rendelkező nyilatkozat az SZJA százalékáról 

az 1996. évi (CXXVI Tv. szerint)

A kedvezményezett neve: ENESE SPORT CLUB • A kedvezményezett adószáma: 18970812-1-08

A kedvezményezett neve: KÖZALAPÍTVÁNY AZ ENESEI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT • Adószáma: 18974469-1-08

A kedvezményezett neve: ENESEI HORGÁSZ EGYESÜLET • A kedvezményezett adószáma: 18536807-1-08

A kedvezményezett neve: ENESEI POLGÁRŐR EGYESÜLET • A kedvezményezett adószáma: 18974328-1-08

A kedvezményezett neve: ALAPÍTVÁNY AZ ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT• Adószáma: 19110712-1-08

A kedvezményezett neve: ENESEI FALUSZÉPÍTŐ ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET • Adószáma: 18986233-1-08

ISMÉT FELAJÁNLHATÓ AZ ADÓ 1%-A!

9. Farkas Kornélia 07.24.

10. Gergely Boglárka 09.01.

11. Gál Johanna 10.03.

12. Dervaderics Laura 10.10.

13. Végh Márk 10.28.

14. Boros Noémi 11.22.

15. Antal Laura 12.24.

16. Turi Botond 12.30.
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A Trsztenszky család a Felvidékről költözött Enesére, 

valamikor a XVIII. sz. folyamán. Szlávos hangzású nevük 

ellenére magyar anyanyelvű evangélikus nemesi család 

volt,gazdálkodással foglalkoztak. István 1794. december 

24-én látta meg a napvilágot Enesén. Ifj úként Győrbe 

NÁDOSY ISTVÁN 
egy rábaközi családtörténet a Reformkorban, avagy Eneséről a reformkori Pestig

került,-fi vérei Trsztenszky néven Enesén maradtak-, ahol 

kereskedelmet tanult, és megismerte későbbi feleségét, 

Purgly Katalint is,akinek atyja Győrött volt bíró. A Reformkor 

már Pesten találja, ott kap polgárjogot 1840-ben, egyben 

kérvényezi is nevének magyarosítását, melyet a hivatal en-

gedélyez: így lesz Nádosy.  Az ambiciózus 

fi atalember jó külsejének és képességeinek 

köszönhetően hamar érvényesül Pesten, 

jómódú posztókereskedő lesz, és közéleti 

ember. Számos egyesületnek tagja. 

Aktívan részt vesz a polgárőrség, majd 

1848-ban a nemzetőrség felállításában.  

Telkét Pest városának ajándékozza, egy 

közpark céljára. Ebből lesz a Városliget. A 

forradalom kitörése után magánvagyo-

nának egy részét a létrejövő honvédség 

felszerelésére fordítja. 

A szabadságharc bukása után tovább 

folytatja kereskedői és közéleti tevékeny-

ségét, Pest város közismert és megbecsült 

polgáraként a Vasárnapi Újság c. pesti 

hetilap 1864-ben másfél oldalas cikk-

ben méltatja érdemeit, részt vesz a pesti 

evangélikus gyülekezet életében is.1866-

ban hal meg Pesten. Sírja a Fiumei úti 

sírkertben található. Gyermekei egy része 

Pesten marad,egyik fi a később Baranya 

megyébe költözik, ahol birtokot bérelve 

gazdálkodnak.Itt következik egy érdekes 

mellékszál: Ennek a fi ának a gyermeke 

Nádosy Imre, aki később a XX.sz. elején 

jogi doktorátussal budapesti, majd orszá-

gos rendőrfőkapitány lesz. Mint ilyen, a 

hírhedt 1925-ös frankhamisítási botrány 

hivatalos bűnbakja lesz, 3 évre börtönre 

ítélik a nemzetközi diplomáciai botrányt 

enyhítendő, majd másfél év után kor-

mányzói kegyelemmel szabadul. Ekkortól 

fi lmproducerként ténykedik. Egyik ilyen 

fi lmje az „Ítél a Balaton” c. alkotás.

 Brassányi Zoltán, Sopron

Pár hónappal ezelőtt keresett meg Brassányi Zoltán soproni tanár. Egyik híres, reformkorban élt őséről – Nádosy 
Istvánról – közölt értékes információkat. Megkértem a Tanár Urat, hogy a Hírmondóba írjon cikket a család e 
jelentős személyiségéről. Az alábbiakban olvashatják az írást. Ezúton is köszönöm! Nádosy István szüleinek 
– Trsztyánszky Gergelynek és Jánosa Zsuzsannának – a sírköve a mai napig látható az enesei temetőben. 
A Hírmondó 2016.évi januári szám 12. oldalán. (Mesterházy József)
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Az ősz során az AUDI Önkéntes nap keretében valósítottuk 

meg az „Ivóvizet az iskolaudvarra” elnevezésű projektet. A 

nyertes pályázat 450 000 Forint értékű pénzbeli támogatást 

és munkát jelentetett.  Így elkészült az alsós kút környéké-

nek burkolása és egy járda, ami lehetővé teszi, hogy sáros 

időben is le tudjanak menni a gyerekek a pályára. A felsős 

udvarra pedig ivókút kerül majd, aminek beszerelésére a 

tavasszal kerül sor. Köszönjük Petricz Annamáriának a pá-

lyázat elkészítését, Bajnok Zsoltnak a tervező, szervező és 

a kétkezi munkát, valamint a Csapatnak, akikkel ezt sikerült 

megvalósítani:Somogyi László, Herczeg Tamás, Nagy Tibor, 

Horváth Tibor, Dombi Tamás, Göltl Annamária, Fekete Sza-

bolcs, Tukszár-Szakáts Dóra,Tukszár György, Stoiber János, 

Rátkai Attila, Gulyás Róbert.

Az Európai Uniós támogatású KEHOP-os pályázat elemei 

közül szeptemberben egy kerékpáros szórólapozást tartot-

tunk, november végén pedig tanulóink és minden érdeklődő 

interaktív előadás keretében ismerkedhetett meg a megújuló 

és a fosszilis energiahordozókkal, környezeti hatásukkal. Az új 

évben is folytatódnak az energiatudatosságot népszerűsítő 

programjaink az  iskolában. A következő előadás olyan gya-

korlati praktikák alkalmazására hívja fel a fi gyelmet, melyek 

hozzájárulnak az energiatakarékossághoz. Tavaszi tanulmányi 

kirándulásaink helyszínei is kapcsolódnak az energiához. Az 

alsósok az agostyáni ökofalut látogatják meg, a felsősök pedig 

a Nagypáli településen megépített bioszolár fűtőművet, a 

napkollektorokat és a napraforgó alakú, napkövető rend-

szerrel ellátott napelem telepet.   A megszerzett ismeretekről 

vetélkedő keretében adnak majd számot a tanulók.    

Ebben a tanévben is sok érdekes és hasznos programmal 

gazdagodtunk a praxisközösség pályázatának köszönhetően. 

Több osztálynak tartottak szabadidős közösségformáló prog-

ramokat, a tantestület pedig Kajdi Zsuzsanna mentálhigiénés 

szakember előadásán és tanfolyamán vehetett részt. 

Egyre több szervezet igyekszik segíteni az általános iskolás 

tanulóknak abban, hogy sikeresek legyenek a pályaválasz-

tásban. Nemcsak az iskolában hallgathatnak tájékoztatókat 

a tanulók, hanem a Mobilisben pályaorientációs programok 

is segítik a továbbtanulásra való felkészülést.

Ebben a tanévben is támogatja iskolánkat Tschurl Károly, így 

van lehetőség arra, hogy a Filharmónia Magyarország ifj úsági 

hangverseny sorozatán ingyen részt vegyenek a tanulók. 

Az első előadás Táncok a zenében címmel az  Appassionata 

Vonósnégyessel volt.  A táncok és a zene világába Ligetiné 

Beke Ágnes kalauzolta a tanulókat.

Novembertől egymást érték a különböző programok, min-

den hétre jutott legalább egy.  Márton napi felvonulás, DSK 

bál, SZM bál, majd az advent következett a hagyományos 

ISKOLAI HÍREK
teaházzal. Az aulában minden héten meggyújtottuk az ad-

venti koszorún a gyertyát. Az ünnepre való ráhangolódást 

az alsósoknak színházi előadás, az egész iskolának pedig egy 

adventi hangverseny segítette. Nem maradhattak el idén sem 

a felsős osztályok kirándulásai az adventi vásárra.

Az iskolai karácsonyi műsorban Andersen híres meséjét, a 

Hókirálynőt mutatták be a tanulók, melyben a földre zuha-

nó varázstükör parányi szilánkja a kisfi ú szívébe fúródik és 

eltorzít minden szépet és jót, a gonoszat pedig felnagyítja. 

Azt kívánom a kedves olvasóknak, hogy a 2020-as évben 

ne fúródjon a szívükbe a varázstükörnek egy szilánkja sem, 

legyen békés, boldog, eredményekben és örömökben gazdag 

az új esztendő!

 Bartos Ilona
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Kedves Olvasó!

Az előző szám megjelenése 

óta eltelt időre visszagondol-

va,  rendezvények  és progra-

mok sokasága  jut eszembe.

Az Őszi időszak sok ese-

ménnyel és tevékenységgel 

telt óvodánkban. Néhányat 

megemlítenék: jártunk 

Rábaszentmihályon, ahol 

almát szüretelhettünk, gyűj-

töttünk elektronikai hulla-

dékot. A Léghajó társulat 

mese előadását láthatták 

gyermekeink és Camerata  

Artissima interaktív zenei 

előadását hallgathattuk 

meg Tschurl Károly támoga-

tásával. Ugyanakkor sokat 

tevékenykedtünk az udva-

runkon is, az őszi természet 

adta munkálatokban aktívan 

részt vettünk a gyermekek-

kel. (levélgyűjtés)

Mihály napi vásárra készül-

tek kicsik és nagyok. A vásári 

portékák készítése már szep-

ÓVODAI HÍREK
tember elején elkezdődött. Az 

óvónénik nagyon ötletes vá-

sári portékákat készítettek a 

gyerekek számára. A nagycso-

portosok vásári kikiáltókat, vi-

dám nép-és gyermekdalokat 

tanultak. Szeptember 27-én 

korán ébredt a Tündérkastély 

Óvoda apraja-nagyja. Vásá-

ri  udvarunkra izgalommal 

vártuk a kedves vendégeket. 

Ezen a délelőttön köszöntünk 

el a volt intézményvezetőtől, 

vendégeink voltak a telephe-

lyek óvodásai és pedagógu-

sai, az iskolából visszalátogató 

elsőosztályosaink és tanítói, a 

nyugdíjas kollégák. A kisfi úk 

és kislányok vásári hagyo-

mányhoz illő ruhába öltöztek. 

A kislányok kendőt kötöttek, a 

kisfi úk kalapot tettek a fejük-

re. A mulatság után kezdetét 

vette a vásár. Karjukon kis ko-

sár volt, abba gyűlt a sok-sok 

vásárfi a. Az eladók és a vá-

sárlók elégedetten térhettek 

Az Egészséghéten nagy 

hangsúlyt fektettünk az egész-

séges életmód népszerűsítésé-

re, szülők és gyerekek számára 

egyaránt. Közösen tornáztunk 

a focipályán, egészséges éte-

leket készítettünk, kóstoltunk. 

Ellátogattunk Gyula bácsihoz, 

aki sok zöldséggel és gyü-

mölccsel várt bennünket. 

Hagyomány óvodánkban a 

Zöldségfesztivál, mely zára-

saként kiállítást rendeztünk  

a gyermekek – szülők közös 

terménymunkáiból.

Köszöntöttük a falu szép-

korú időseit és nagyi napot 

tartottunk a középső és nagy-

csoportban, ahol a nagyszü-

lők betekinthettek az unokák 

óvodai életébe.

Az adventi időszak a le-

csendesedés, a várakozás 

időszaka volt az óvoda min-

dennapjaiban. Közös adven-

ti koszorút készítettünk, 

melyet hétről-hétre egy 

csoport gyújthatott meg, 

várva a közelgő ünnepet.

Nagyszakállú piros csizmás 

Mikulás meglátogatta gyer-

mekeinket és ajándékkal ked-

veskedett nekik.

Mézeskaláccsal készültünk 

a falu Mikulás ünnepségre. 

Ezúton is köszönöm a szülők 

aktív segítségét, mind a sütés 

mind pedig a vásáron végzett 

munkájukért.

Karácsonyi ünnepélyünket 

december 20-án tartottuk, a 

hagyományos betlehemes 

műsorral készültek a nagycso-

portosaink. Az újesztendőre 

a község apraja – nagyjának 

kívánok: Egészségben és Si-

kerekben Gazdag Új Évet.

Szűcs Lászlóné

IntézményvezetőA katolikus templom udvarán elhelyezett betlehem

haza. “Minden áru elfogyott, 

csak a jókedv nem kopott!” 

A sok mosolygós gyerekarc 

látványa jelezte számunkra, 

hogy meg kell őriznünk a Mi-

hály napi vásár hagyományát 

továbbra is óvodánkban.

Zöld óvodás programunk-

hoz jól illeszkedett az Állatok 

világnapja köré szervezett 

állatos téma hét. Élményszer-

zésként látogatást tettünk  

a Kisfaludi Vadasparkban,  

ahol bővítettük ismeretein-

ket az állatokról. A gyerekek 

megsimogatták, megetet-

ték a számukra érdekes és 

különleges állatokat, meg-

csodálták a páva elhullajtott, 

különleges szivárvány tollait. 

Élményekben gazdag napot 

töltöttünk el, a gyerekek tu-

dását, ismereteit bővítve. A 

vadasparkban szerzett isme-

reteikkel pedig bővítették, 

színesítették a játéktevé-

kenységüket.
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Elbúcsúztunk a volt Intézményvezetőtől Horváth Judittól, 

aki hosszú éveken át óvónőként, majd intézményvezetőként 

dolgozott. Szinte az egész életpályáját az óvodai munka, és 

a közéleti tevékenység jellemezte. Sok-sok gyermek ma már 

családanyák, apák kedvence volt, akik még ma is szívesen 

emlékeznek vissza régi óvodás élményeikre, a kirándulásokra, 

a mesékre és a kö-

zös programokra. 

10 évig vezette 

az óvodavezetők 

m u n k a k ö z ö s -

ségét, szervezte 

az intézményen 

belüli, és intéz-

ményen kívüli to-

vábbképzéseket. 

Magas színvona-

lú zenei képzést 

kezdeményezett 

és hagyományt te-

remtett a ,, Szépen 

szól a kispacsirta” 

című énekfeszti-

vállal. Személye 

összekapcsolódik 

az óvodabővítési 

pályázat megvaló-

sításával. Aktívan 

kivette a részét az 

épületek tervező 

munkájából, az épület belsejének kialakításából. Folyama-

tosan képezte magát, rendszeresen konzultált az új nevelési 

módszerekről a társintézmények vezetőivel és munkatársaival. 

Vezetői munkájával párhuzamosan jelen volt a falu közéleté-

ben. 1994-től tagja az önkormányzat képviselő testületének. 

Az önkormányzati rendezvények megemlékezések elma-

radhatatlan szervezője, szereplője és konferálója volt. A falu 

életében illetve az önkormányzat képviselő testületében 

végzett munkájáért Enese község polgármestere 2018.08.20-

án ,,Enese Díszpolgára” címet adományozott részére.

Szeptembertől eljött a pihenés ideje. Lezárult egy korszak 

számára, ennek méltó zárásaként kapta az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által adományozható Pedagógus Szolgálatért 

Emlékérmet. A továbbiakban kívánunk egészségben gazdag 

boldog nyugdíjas éveket! Tündérkastély Óvoda

és telephelyeinek alkalmazotti közössége

BÚCSÚ A VOLT 

ÓVODAVEZETŐTŐL

A hagyományokhoz hűen december első szombatján érkezett 

a Mikulás

Karácsonyi hangulat a faluközpontban

A SÜNI CSOPORT JANUÁRTÓL 

VÁRJA A BÖLCSISEKET

Családi bölcsődénk második csoportja – a Süni – meg-

kapta a működési engedélyt, januártól várjuk a kicsiket. 

Mindenkit kérünk, aki pár hónap múlva szeretné beíratni 

kislányát/kisfi át, jelezze! A részletekről személyesen lehet 

érdeklődni az óvoda épületében. (A Bóbita csoport 2010.

szeptemberétől fogadja az apróságokat.)
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Kedves Eneseiek!

Régi tervünk volt, hogy az 

idei évben új, nagyobb ad-

venti koszorút és betlehemet 

állítunk fel a faluban. Az ad-

venti programok szervezői-

vel, az egyházak képviselőivel 

közösen a katolikus templom 

kertjét találtuk a megvalósí-

táshoz a legalkalmasabb 

helyszínnek. A betlehemi 

szobrokat az Önkormányzat 

vásárolta csaknem félmillió 

forintért. A koszorút, a kará-

csonyi világítást egyesületünk 

számláján lévő - több év alatt, 

az Önök által felajánlott adó 

1%-ból összegyűjtött - ösz-

szegből tudtuk kifi zetni közel 

300.000 forintért.

Az adventi várakozás idő-

szakában hagyományterem-

tő szándékkal közös gyer-

tyagyújtásokat szerveztünk 

szombat esténként a katolikus 

templom kertjében. Ezekkel 

az eseményekkel a falu lakó-

inak összetartozását szeret-

tük volna erősíteni. Az első 

gyertyagyújtáshoz az iskola 

által szervezett teaház, a má-

sodikhoz az Önkormányzat és 

az Óvoda által szervezett Mi-

FALUSZÉPÍTŐ HÍREK

kulás délután kapcsolódott. A 

harmadik gyertyagyújtáskor a 

Faluszépítő Egyesület, az utol-

són a katolikus és evangélikus 

egyházközösség látta vendé-

gül a részvevőket. Nagy örö-

münkre szolgált, hogy ezeken 

a közös eseményeken egyre 

többen vettek részt. Remél-

jük, jövőre ez a kezdeménye-

zés tovább folytatódik majd. 

Rajtunk nem fog múlni. 

A közön felállított kará-

csonyfa és Mikulás mellé 

szarvasokat készíttettünk. 

Esténként gyerekek és felnőt-

tek egyaránt szívesen sétáltak 

arra, hogy megnézzék, fotó-

kat készítsenek. December 

végén óriás betűkkel kíván-

tunk mindenkinek BOLDOG 

ÚJ ÉVET.

Terveink megvalósításában 

sokaknak tartozunk köszönet-

tel. Szeretnénk megköszönni 

mindenkinek a sok dicséretet, 

amit a kaptunk. Köszönettel 

tartozunk a sok támogatásért, 

munkáért  Enese Község Ön-

kormányzatának, Szlovacsek 

Imrének, Lőrincz Balázsnak, Fo-

dor Istvánnak, Papp Diánának, 

Németh Ferencnek, Borbély Já-

nosnak, Horváth Jánosnak, Tóth 

Rolandnak, Oláh Miklósnak, 

Gősi Krisztinának, Bognárné 

Horváth Tündének, Kövecses 

Norbertnek (bezi lakos), Len-

gyel Gábornak, Németh Atti-

lának, Major Zoltánnak, Bödő 

Csabánénak, Coop boltnak, 

fatelepnek, Somogyiné Visi 

Andreának,  Brezina Balázs plé-

bánosnak, Farkas Ervin lelkész-

nek, és a gyertyagyújtásokon 

szereplő gyerekeknek, hogy 

verssel és dallal színesítették 

az estéket.

Kérjük Önöket, hogy továb-

bi terveink megvalósításában 

is támogassanak bennünket 

az adójuk 1%-nak felajánlá-

sával. Mindenki építő ötletét 

szívesen várjuk!   Tavasszal 

tartjuk az egyesület éves 

közgyűlését. Szeretettel vá-

runk minden érdeklődőt és 

ötletelőt. A gyűlés pontos 

időpontját később tesszük 

közzé. Köszönjük!

ENESE EGYSZERŰEN JÓ!

 Lengyelné 

Szlovacsek Éva



FITTIPALDI LURKÓ KLUB ÉS KREATÍV HÁZ
2020 januárjában megnyitja kapuit Enesén a FITTIPALDI LURKÓ 

KLUB ÉS KREATÍV HÁZ.

Célunk egy olyan közösségi tér kialakítása, ahol kicsiknek és nagyok-

nak egyaránt lehetősége nyílik a szabadidejük aktív eltöltésére.

Állandó és időszakos programokkal készülünk a leendő 

Fittipaldiknak!

Tervezünk:

• Sportfoglalkozások ovis, iskolás korosztálynak /minitorna, Cross kids, 

gyermek fi tnesz, gyermek Kangoo Jumps/

• VIP egyéni, páros és kiscsoportos edzések felnőtteknek

• Csoportos sportfoglalkozások felnőtteknek /funkcionális köredzés, 

aerobik, senior torna, Kangoo Jumps/

• Kreatív alkotóműhely időszakos programokkal 

• Szülinapi buli szervezés

• Táborok

• Workshopok

 Szívesen tájékoztatunk Benneteket a fejleményekről és aktualitá-

sokról. Keressetek bennünket a facebookon! – Fittipaldienese, vagy 

a 06 20/270-0348-as telefonszámon!

Dömötör Csaba & Hudy Andrea

A FALUNAP TERVEZETT 

PROGRAMJA

2020. augusztus 21. péntek

A délutáni programok szervezés alatt!

17.00 László Attila a színpadon 

 – A Csillag születik győztese

18.00 Mulatás Csocsesszel

19.00  Tombola

20.30  Zoltán Erika élő koncert

22.00  Bál az Acustic’69 együttessel

JELENTŐSEBB FEJLESZTÉSI 

ELKÉPZELÉSEK 2020. ÉVRE

– Az óvodai konyha felújítása (gépészet,villanyszerelés, 

burkolatok + eszközbeszerzés)

– Két utca újraaszfaltozása

– Telekkialakítás folytatása

– Pályázat (Magyar Falu) 

 • óvoda: új rész megépítése

 • kommunális gép beszerzése 

Elkészült a forralt bor

Itt a friss sajtos, tejfölös (és fokhagymás) lángos! WWW.ENESE.HU


