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REMÉNYEKBEN ÉS FEJLESZTÉSEKBEN GAZDAG ÉV
A 2020. év nagy részét a koronavírus járvány határozta
meg, alaposan átírta mindennapjainkat. Az Önkormányzat
költségvetésére is kihatással volt –hisz a gépjárműadót teljes
egészében át kellett utalnunk a központi költségvetésbe. Ez
a jövőben is így lesz.
A borús kilátások ellenére nem panaszkodhatunk. Két
olyan beruházáshoz kaptunk segítséget, melyet régóta vár
a közösség.
1. A sportcsarnok felépítése 2023 tavaszára van előirányozva.
Erről a Hírmondó utolsó számában részletesen írtam.
2. A katolikus templom homlokzatának rekonstrukciójára
–önkormányzati közreműködéssel- 12 millió forintot kapott
az egyházközség. Reméljük, ez a munka 2021 tavaszán
elkezdődhet!
Az orvosi rendelő felújítása az év első felében fejeződött
be. A Magyar Falu pályázaton 30 millió forintot nyertünk.
Sor került a fűtés korszerűsítésére, a vizesblokk felújítására,
festés-mázolásra és az épület külső hőszigetelésére.
Saját erőből térköveztettük a rendelő udvarát, az előkertet
szépítettük 1,3 millió forintból – a Faluszépítők és az önkormányzat dolgozói együttes munkájával.
Folytattuk az út- és járdaépítést. Leader pályázatnak köszönhetően aszfaltoztattuk le a Dózsa utca I. szakaszát – az 5,7
milliós pályázati összeg mellé 4,4 millió forint önerőt tettünk.
A község több részén került sor részleges járda felújításra –erre
1,7 millió forintot fordítottunk önerőből. Pár utcában teljesen
eltűnt a murva a padkából, néhol ez már balesetveszélyt
jelentett. A település minden utcájában tettünk a helyzet
javításáért – hol kisebb, hol nagyobb szakaszon. Önerőből
3 millió forintot fordítottunk ezen munkára.
A Magyar Falu program keretében 15 millió forintot nyertünk eszközbeszerzésre. Az elnyert összegből vásárolhattunk
traktort, pótkocsit, hótolólapot, fűnyíró kistraktort, fűkaszákat,
talajszellőztetőt és só- és műtrágyaszórót.
A telekkialakítás terén az előkészítő munkát elvégeztük.
A Dózsa utca mögött és a réten 55 építési telek kerül kialakításra. Az I. ütem 32 telkéből 20 értékesítésre került egy Kft-nek,
a II. ütem 23 telke magánberuházásban kerül kialakításra.
Az I. ütem területét az önkormányzat megvette (egy 5700 m2
rész kivételével, erre 2021 januárban kerül sor), a közművek
tervezése megtörtént, a szükséges hatósági engedélyek be-

szerzése 2021. március végéig megtörténik. A kiviteli munkák
–várhatóan – 2021. év közepére befejezésre kerülnek.
A Magyar Falu programban 15 millió forintot nyertünk
telekalakításra.
Itt jegyezném meg: az Ady utcában már nincs önkormányzati
telek. Abból a beruházásból még van 12 millió forint hitelünk
és az aszfaltozás is az önkormányzatra vár.
Kisebb összegű kiadások között a következőket kell megemlíteni: az iskolában és az óvodában megtörtént a meszelés,
önerőből 1,8 m Ft összegben.
Karácsonyi díszeket vásároltunk 1 millió forintért.
Új ponyvát készíttettünk a sátorra 0,5 millió forintért.
Az Ady utca új részén 3 csapadékvíz – víznyelő került kialakításra. Az óvoda mögött előkészítettük a terepet az óvoda
bővítésre.
A két munkára 1,3 millió forintot fizettünk.
Az önkormányzat 2020-ban bevezetett egy új kedvezményt,
az újszülöttek 20.000 forint támogatásban részesülnek. A
Faluszépítő Egyesület a faluközpontban és a lakóház előtt
elhelyezett táblával köszönti az új enesei polgárokat.
A Szépkorúak ajándékozására is nagyobb összeget fordítunk
2020-tól, ötezer forintos vásárlási utalványt kézbesítettünk.
Támogattuk civil szervezeteinket. A Polgárőrök pályázati
támogatással és önkormányzati segítséggel új autót vásárolhattak.
Rendezvényeink szinte kivétel nélkül elmaradtak…
Mesterházy József
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KEDVES ENESEIEK!

HASZNÁLT SÜTŐOLAJ GYŰJTÉS

A Bödő Üzletház kibővítve szolgáltatásait
postai csekkek feladását is lehetővé teszi
a bolt nyitvatartásának teljes ideje alatt.
Nyitva tartás:
hétfőtől-szombatig: 05.00-18.00 óráig
vasárnap:
07.00-11.00 óráig.
A csekkeket készpénzzel és bankkártyával
fizethetik ki.
BOLDOG ÚJ ÉVET ÉS JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK!

A focipályánál lévő hulladéksziget
mellett került elhelyezésre a használt
sütőolaj gyűjtő. A használt sütőolajat
jól zárt PET-palackban lehet bedobni
a konténerbe.
Az egyéb tudnivalókat a konténer oldalán lehet olvasni.
Vigyázzunk környezetünkre!
Gyerekeink és unokáink jövőjére!

Bödő Kft. vezetősége és dolgozói

Ima a jövőért…!
Messze fel, a magas égig érjen
A hazámért aggódó imámnak vége.
Hisz ma néha oly homályos a kép,
A hazaszeretet lángja minden szívben ég-e?
Istenünk kérünk segítsd meg a népet.
Istenünk kérünk óvd-vigyázd e hazát.
Hisz a magyar ősök-hősök sok csatát vívtak,
Számos, hosszú, nehéz évszázadon át.

A 2020-as Mikulás ünnep rendhagyóra sikeredett. A járvány
miatt az eddig megszokott rendezvény szóba sem jöhetett,
viszont nem szerettük volna a gyerekeket megfosztani az
élménytől. Végül a Mikulás elfogadta meghívásunkat, és új
autónkat„szánként” használva, polgárőr krampuszaival bejárta
a falut, nagy örömet okozva gyerekeknek. A gyerekek verssel,
énekkel várták, süteménnyel kínálták, rengeteg szép rajzot is
kapott ajándékba.
Mikulás bácsi szombati látogatása remekül sikerült, öröm
volt látni ennyi boldog gyermeket, közel 300 csomag talált
gazdára.
Akik nélkül a Mikulás látogatása nem jöhetett volna létre:
– Szűcsné Berki Erika óvodavezető és az ovi dolgozói
– az ovis szülők
– Mesterházy József Polgármester Úr
– Luka Ferencné Kati néni
– Németh Gyula zöldségesünk
– polgárőreink: Csorba Lászlóné, Horváth Imréné Tázi, Bognár
Horváth Tündi, Csapóné Szentes Ildi, Horváth Imre, Horváth
Csaba, Csorba Erik, Csorba Péter, Chapó Ádám
– Meleg Ferenc
Köszönök Nektek mindent, Mikulás bácsi jövőre újra viszszatér.
Rostás Gábor elnök, Enesei Polgárőr Egyesület

Istenünk ne hagyd elveszni országunk.
A keresztény Európát, benne a magyart.
Kérünk csillapítsd a vihart a Dél-Kelet tengerén.
Mit az idegen népek áradata kavart.
Mezőfi László, enesei nívódíjas nép költő

Az Enesei Polgárőr Egyesület a „Magyar Falu Program Falusi Civil Alap” keretében civil közösségi tevékenységek és
feltételeinek támogatása „ című pályázaton új járőr gépkocsi
beszerzésére 5.000.000 Ft támogatást nyertünk, Suzuki Vitara
személygépkocsi vásárlására fordítunk. Az új autót november
23-án vettük át, az előző, 20 éves autónkat így nyugdíjazni
tudtuk.
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54 ÉVESEN KEZDETT MARATONT FUTNI
KÖZÉPPONTBAN A SPORT: FOCI-SAKK-FUTÁS
Zsenák György túl az ötvenen is sportos életet él. Két évvel ezelőtt fogalmazódott meg benne a gondolat: lefutja a Maratont.
A sportról, valamint legújabb szenvedélyéről beszélgettünk.
– Gyermekkoromban kezdtem focizni Nyúlon, 10 évesen már
az IFI bajnokságban játszottam balhátvédként. Nyolcadikosként
pedig bedobtak a „mélyvízbe”, a felnőtt csapat keretébe kerültem. Miután megnősültem, az enesei csapatban folytattam.
– Miután befejezted az aktív labdarúgást, nem akasztottál
szögre…
– 35-36 évesen a kónyi öregfiúkhoz igazoltam, azaz közel 20
éve szerepelünk bajnokságban. Tavaly megnyertük az öregfiúknak kiírt versengést, sőt a félbeszakadt bajnokságban is a
dobogó legmagasabb fokán álltunk.
Jelenleg is a csapat tagja vagyok.
– Mielőtt rátérünk „a Maratonra”, térjünk ki a sakkra is!
– Alsós voltam, amikor egy házaspár elkezdett tanítani bennünket. Hetedikes osztályos lehettem, amikor a megyei I.
osztályban voltam a nyúli csapat tagja. Pár évig versenyeztünk,
majd megszűnt a sakk élet a faluban. A következő fejezet már
Eneséhez köt: 30 év elteltével az enesei csapattal versenyeztem 10 éven át. Legjobb eredményünk: a megyei II. osztály
bajnokai lettünk!
– Nagy fába vágtad a fejszét 54 évesen…
– Egy kollégám a Kacoban (Pintér Miklós) – pár évvel idősebb
nálam – sokat mesélt Maraton futásairól. Azt gondoltam, ha
ő le tudja futni, akkor én is… Ez volt az egyik indító. A másik
egy éjjeli beszélgetés és fogadás a 2019. évi sportbálban. Ifj.
Meleg Ferenccel fogadtunk, hogy – felkészülés után – lefutom
a távot…
Tu d t a m ,
hogy nem
lesz egyszerű. Elkezdtem
a témáról olvasni: mit kell
enni, milyen
edzések várnak rám…
aki a nulláról
kezdi annak
egy évre van
szüksége.
2019 márciusban vettem
egy futócipőt
és lefutottam
11 kilométert.

Úgy feltörte a lábam, hogy alig tudtam mozogni.
Heti ötször – futok– futottam, napi 15-20 kilométeres távokat. Versenyeken szerettem volna részt venni – ez volt a
célkitűzés.
Első állomás 2019. május 3-án a Szekszárdi Maraton Borvidék verseny volt. Nehéz pályán fél maratoni távot /22 km/
futottunk, 646 méter szintkülönbséget kellett teljesíteni! Öt
kilométerenként alakítottak ki pihenőpontokat, ahol borral
és fröccsel kínáltak bennünket. Több ezer résztvevő vágott
neki a távnak. A verseny utáni hét eredménye: alig tudtam
lépcsőzni, a sétával nem volt gond. Egyébként 2 óra 20 perc
alatt teljesítettem a távot.
Siófokon futottam le először a teljes maratoni távot – a kiírás
szerint két nap alatt 21-21 km-t. Több ezer résztvevő nevezett
ide is. Korosztályomban a 4. helyen végeztem 3 óra 34 perces
idővel. Úgy érzem :szerencsésebb lett volna egy nap alatt lefutni
a Maratont! Minden fejben dől el. Ha elhatároztad és megvan
a kitartásod –sikerülni fog.
2020-ban jó pár verseny elmaradt a koronavírus miatt, de
voltam Tatán, Kisbéren, Pápán, Mosonmagyaróváron. Havonta
egy versenyen szeretnék részt venni.
Legjobb helyezést 2020. szeptember 27-én értem el a Kisbérászári félmaratonon: korosztályomban a dobogó legmagasabb
fokára állhattam.
Gratulálunk Zsenák Gyurinak, további sok sikert kívánunk!
Mesterházy József
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SZALAI EVELIN NAGY SIKEREI
Evelin gyerekkora óta vesz részt szépségversenyeken – ma már elmondhatjuk
róla: PROFI.
Nagy kitartással és tapasztalattal gyűjti
be egyik sikert a másik után.
– Öt évvel ezelőtt írtam a Hírmondóban
a sikereidről. A közelmúltban kaptad az
eddigi – talán – legnagyobb elismerést.
Merre voltán s milyen volt a verseny?
– Kettő meghatározó verseny volt az
őszi szezonban, augusztus végén Máltán
voltam egy IFBB Diamond Cup Nemzetközi versenyen. Két kategóriában is színpadra álltam: Fit Model és Bikini Fitness
kategóriában. Óriási öröm volt számomra, hogy mindkét kategóriában az első
helyen tudtam végezni. A másik verseny
a közelmúltban került megrendezésre
Spanyolországban – ez IFBB Fitness Európa Bajnokság volt. Itt szintén két kategóriában mérettem meg magam: Fit
Modelben második, Bikini Fitnessben
negyedik helyen végeztem.
– Nemrég szerepeltél az RTL Klub műsorában. Sokat készültél a TV-s fellépésre?
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Igazából nem kellett rá készülni, mert
egy interjúból s a versenyen készült kép
és videó anyagból került összevágásra
ez a műsor.
– Hogy telt az elmúlt öt év versenyek
szempontjából? Gyakran léptél pódiumra?
Számtalan nemzetközi versenyen indultam és nagy öröm számomra, hogy
olyan helyekre is el tudtam jutni, amire
korábban nem is gondoltam. Versenyezhettem például Dominikán, Ecuadorban
és El Salvadorban is.
– A 2015. évben készült interjúban azt
mondtad: saját stratégiával készülsz, nincs
külön edződ. Változott ez?
Jelentős változás történt azóta! A Just
Clear Berkes team színeiben versenyzem,
amelyik az elmúlt 10 év legsikeresebb
hazai sportegyesülete.
Edzőim: Berkes László és felesége Berkes-Vasvári Nikolett segítségével készülök a versenyre.
– Hogyan telik egy átlagos napod?
Egy átlagos napom szó szerint a versenyfelkészülés körül forog. Reggel mindig elkészítem és dobozolom az ételei-

met. Napi két edzésem van és mellette
igyekszem a napi teendőimet elintézni.
– Mire figyeljenek az étkezésben, akik
követni akarnak?
Az lenne a tippem azoknak, akik
odafigyelnek az alakjukra, hogy fogyasszanak sok zöldséget, igyanak sok
folyadékot és a cukros, lisztes ételeket
próbálják meg teljesen elhagyni.
– A sporttal szerettél volna foglalkozni, különösen a fittnessel. Teljesült ez az
elképzelésed?
Versenyzőként igen, jelenleg egy versenyzői karrier közepén tartok. Természetesen a későbbiekben is szeretnék a
sporttal és a fitnessel foglalkozni.
– Gondolom, vannak még terveid a
szépségversenyeken való fellépésekkel
kapcsolatban…
Tervekből, elképzelésekből nincs hiány! Elsősorban a Világbajnokságon
szeretnék jól szerepelni, melyre 2020
novemberében kerül sor.
Evelin! Köszönöm a beszélgetést és
sok sikert kívánunk mindegyik fellépéseden!
Mesterházy József
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A KÖZELMÚLTBAN MEGTALÁLT FESTŐ ECSET
SZAKÁCSNÉ MOLNÁR BEA ÖRÖMÉT LELI AZ ALKOTÁSBAN
A Sport utcai házban beszélgetünk, a művészet szól
hozzánk a falakról – saját alkotások vesznek körbe bennünket. Szakácsné Molnár
Bea pár éve kezdett komolyabban foglalkozni a festészettel.
– Apu szeretett és tudott
rajzolni – talán az indíttatás
innét /is indul. Általános iskolában nem tudtam rajzolni
és nem érdekelt a festészet.
Tizenévesen olvastam el a
Munkácsyról szóló könyveket: Az Aranyecset és a Nap
szerelmese címűeket. Tetszett
minden, ami szép. A hétköznapi vásárlásoknál is igyekszem a szépet, esztétikusat
választani.
Először Márk fiam születése
után fogtam ecsetet, a Gyes

alatt. De mivel kevés szabadidőm volt, hamar befejeztem
– abbahagytam.
Két-három évvel ezelőtt
éreztem úgy ismét, hogy van
motivációm a festéshez. Megmutattam egyik alkotásomat
a barátnőmnek és ő biztatott.
A Facebook-ra is tettem fel képeket, pozitív visszajelzéseket
kaptam. Egy Kanadában élő
osztálytársam szeretett volna
venni tőlem képet. Azóta többet elajándékoztam már.
Hobbi szinten foglalkozom
a festészettel, kikapcsol, megnyugtat. A magam és mások
örömére próbálok alkotni. A
Pinterest-en nézegetek festményeket – ötletet, ihletet
merítek. Soha nem másolok.
A youtube-on festési technikákat nézek, majd gyakorlom
azokat. Próbálom a tanultakat
a képekbe beletenni.
– Naponta akár több képet
is festenék, de motiváció és
idő kell hozzá. A mai napig 56
képem van, a festményekről
készült fotókat lementettem
a telefonomra. Vannak felkéréseim: egy hölgy levendulás
tájat és hajót kért, egy karatés ismerős egy karate-mester
megfestését. Természetesen
vannak olyan festmények,
amitől nehezen válok meg. A
család is azt kéri: ami tetszik
valamelyikünknek, tartsuk
meg!
Bea az Audiban dolgozik,
szeret ott. A hét hat napján
3 műszakban dolgozik, Az
otthoni műterem és edzőterem kikapcsolja a rohanásból.
Egyik sarokban a rajz asztal,

másikban egy komoly edzőgép.
Arra nem gondolt, hogy
festő iskolába iratkozzon be
– egy jobb agyféltekés rajzolásra viszont benevezne.
Képeit akril technikával
készíti. A világhálón figyeli a
kortárs alkotókat – szeretne
minél többet tanulni tőlük.
Ahogy fogalmaz: „Szeretem
nézni a képeiket. Felnézek az
alkotókra.” – Nelly Lestrade,
John Beclay, Michael Lang és
az orosz Aleksandr Juzsakov
a kedvencek.
Sok sikert és türelmet kívánok Beának a további munkához.
Abban maradtunk: kiállítás az enesei kultúrházban!
(Amint a vírus helyzet megengedi) Mesterházy József
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KÖZLEMÉNY
2021. januárjában a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft szolgáltatási területének egészén, így Enesén is matricás hulladékgyűjtő-rendszer kerül bevezetésre, melynek
célja az ügyfelek által használt edények beazonosítása. A 2021-re érvényes matrica az
NHKV ZRT által kiállított és január második
felében postázandó hulladékdíj számlák mellékleteként érkezik postai úton minden ügyfelünkhöz.

A matricákat az edényre (jellemzően a fogantyú alá) úgy kell felragasztani, hogy az jól látható legyen. Amennyiben úgy tapasztalják, hogy
a küldött matricán szereplő liter nem egyezik
meg az Önök által használt edény űrtartalmával, kérjük, hogy telefonos, elektronikus vagy
postai úton ügyfélszolgálatunkat megkeresni
szíveskedjenek a későbbi kellemetlenségek
elkerülésének érdekében.

ELÉRHETŐSÉGEK:
Telefon: Központ: 96/264-306, 06 30/180-5211
E-mail: csorna.lakossag@kisalfoldikhk.hu, csorna@kisalfoldikhk.hu
Levelezési és ügyfélszolgálati cím:
Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. • 9300 Csorna, Andrássy u. 33.
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FELNŐTT CSAPATUNK SZÁRNYALT
A bajnoki szezonra készülve ismét fejünk felett lebegett Damoklész kardja: vajon nevezni tudunk-e megyei II. osztályba
vagy egyáltalán egy osztállyal alacsonyabb szinten tudjuk-e folytatni…?? Évek
óta gondot jelent utánpótlás csapatot /
U19/ indítani, állandó létszámgondok,
eredménytelenség –ezek a bizonytalanság alappillérei. Még augusztus első
napjaiban több volt a kérdőjel –aztán
minden pozitívra fordult, legalábbis a
nevezés tekintetében.
A felkészülési időszakban aztán felnőtt
csapatunk szereplése okozott fejfájást.
Mérkőzéseinken mutatott gyenge játék, ami eredménytelenséggel párosult
– mindez megyei III. osztályú ellenfelekkel szemben! Úgy gondolom, sokan

szomorú őszt vizionáltak! Ezt erősítette bőnyi vereségünk, majd a mélypont
Rábaszentmihályon…
S a „halál” után elérkezett a feltámadás. Olyan sorozatot produkáltunk, amire
mindenki felkapta a fejét: öt fordulót követően a 4. helyen álltunk és a Koroncó is
tele bizonytalansággal érkezett Enesére,
nézőcsúcsot hozott magával a rangadónak is beillő találkozó. A fiúk kihozták
magukból a maximumot, de a sokkal
jobb erőkből álló vendégcsapat begyűjtötte a 3 pontot. A jó kezdést gyengébb
széria követte: balszerencsés vereség
Kajárpécen, akaratgyenge –semmilyen
játék Győrzámolyon… A szezon végére
ismét összekapta magát a csapat és gyűjtögette a pontokat. Szép eredmény volt a

Dunaszeg legyőzése, majd – erősen tartalékosan – pontszerzés Győrújbaráton.
Elmaradt a Rábapatona elleni mérkőzésünk, így a 7. helyen telelünk. Vesztett
pontok tekintetében ötödikek vagyunk.
Összesen 20 pontot szereztünk –10 pontot Enesén, 10-t idegenben. Mindössze 3
felejthető félidőnk volt egész szezonban,
a többi a helytállásról, küzdelemről szólt.
A 2-10. hely között nagy a tolongás, pár
pont választja el a csapatokat. Jobb edzéslátogatottsággal, némi szerencsével (hogy
legalább minden meccsen a teljes keret
az edző rendelkezésére álljon) akár még
nagyobb meglepetést is okozhatunk.
Miután stabilizálódott U19-es csapatunk helyzete, megnyugodtak a kedélyek – egy új, eredményes időszakot
reméltünk. Nem ok nélkül! Szinte egész
ősszel 15 játékos látogatta a keddi, pénteki edzéseket. A lelkesedés nem akart
szűnni, sajnos azonban az eredmények
nem jöttek. A Sors nem jutalmazta hozzáállásukat. Ügyes fiatalok játszanak együtt
– általános vélemény: ha együtt maradnak, szép jövő elé néznek. A kezdő csapatban 14-15 évesek fociznak, hiányzik a
tapasztalat is. Az első hat forduló szoros
eredményeket hozott, a szerencsével is
hadilábon álltunk… Sajnos a Győrzámoly
és a Győrújbarát ellen belefutottunk egy
nagyobb gólarányú vereségbe. Jelenleg
nincs pontja a csapatnak. Mindannyian
bízunk abban, hogy a hitet sikerül megtartani és tavasszal pontokban is megmutatkozik a pozitív hozzáállás!
A Bozsik programban négy csapatunk
vett részt 2020 őszén: U7-U9-U11-U13.
Évek óta a szokásos rend szerint, hétvégi
tornákon vesznek részt.
Szeretném megköszönni szurkolóinknak a biztatást! Sokan dolgoztak azért,
hogy minél sikeresebben működjünk –
vezetőségi tagok, polgárőrök, edzők, rendezők, gondnokunk, önkéntes segítőink
a főzéseknél. Köszönöm munkájukat!
A jövőben is számít rájuk az Enese SC!
HAJRÁ ENESE!
Mesterházy József, elnök
7. oldal
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25 ÉVES JUBILEUM... AZÓTA SZÓL A NÓTA
„Bízom benne, hogy a szép, régi dalok sok „idősebb” társam
szívében muzsikálnak, és megszólalni kívánnak” – írta az Enesei
Hírmondó 1994. évi egyik számában Tschurl Károly, akinek
ötlete volt az Enesei Borostyán Kórus megalakítása.
1995. első hónapjaiban a Borostyán Nyugdíjas Klub tagjaiból
össze is állt a kis csapat. Induláskor 35-en jelentkeztek: A névválasztásban az motiválta őket, mivel a borostyán örökzöld,
így a kórus is „örökzöld” lesz, folyamatosan megújul, megfiatalodik! Horváthné Rákász Mária vezetésével megindultak
a lelkes próbák, követték a fellépések… Rendszeresen 17-20
fő dalolt a helyi falunapokon, községi ünnepélyen, megemlékezéseken, az Enesei Zenei Műhely programjai keretében
felléptek német zenekarokkal is (Mosonszentmiklós 2000.,
Mosonszolnok 2008., ill. Évezred – köszöntő hangversenyen,
Loyd, Győr 2000.)
Rendszeres szereplői a kistérségi rendezvényeknek (Rábapatona, Mórichida, Öttevény, Tófesztivál) a Rábaköz-Tóköz
– Hanságmente Településfejlesztési Társulat szervezésében
CSORNÁN négyszáz nyugdíjas szerepelt verssel, prózával,
énekkel, tánccal, színdarabbal. (2002).
2002-ben a Község Milleneumi ünnepségén a sok sikert
megért Borostyán Kórus munkáját ENESÉÉRT EMLÉKÉREM
kitüntetéssel jutalmazta és méltatta Mesterházy József polgármester.
A 15 éves évfordulót 2010 júniusában jó hangulatban ünnepelték a „ kintiben „ (Nyárfa vendéglő)
A kórus alapító tagjai 2013-ra elfáradtak, egészségük,
koruk nem mindig engedte, hogy rendszeresen részt vegyenek a próbákon, fellépéseken. Horváthné Rákász Mária
– megnövekedett tanári feladatai miatt – sem tudta vállalni
az intenzívebb munkát. A kórus tagjai kicserélődtek, a régi
tagok közül csak Magyar Béláné Terike maradt.
Újra Tschurl Károly volt az, aki „életben tartotta „ a kórust:
Kutasné Szabó Piroska zenetanárnő személyében rátermett,
lelkes vezetőt talált! A dalolás nem maradt abba! A 18 új tag
legalább olyan – ha nem nagyobb! – lelkesedéssel folytatta
elődeik munkáját, mellyel a falu hírnevét is öregbítik! A községi önkormányzat, a képviselőtestület – élükön Mesterházy
József polgármesterrel – továbbra is minden támogatást
megadott a működéshez. Tschurl Károly mecénásunktól is sok
bíztatást, szakmai tanácsot kaptunk. A következő években is
színes, mozgalmas a Kórus élete:
A következő hét évben számtalan népdalcsokrot, más művet tanultunk és sok helyen felléptünk. A teljesség igénye
nélkül:
– állandó szereplői voltunk – vagyunk a községi rendezvényeknek (falunap, Hagyományok Napja, ünnepélyek,
megemlékezések)
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– többször hívtak bennünket egyházi fellépésekre (enesei
katolikus templom, evangélikus gyülekezeti napok, a bécsi
Magyar Katolikus Egyházközség augusztus 20-i Szent István
Ünnepe)
– Rábaközi Nyugdíjas Seregszemlék, CSORNA
– Daloló Kórusok Találkozója Enesén és Rábacsécsényben
– 2014-ben énekeltünk erdélyi barátainknak Csíkszentmihályon
– Fellépés a bősi Idősek otthonának 50. évfordulóján, Szlovákia
– Örökifjak Művészeti Fesztiválja, Győrújbarát, 2015.
– Dalos Kedvű Örökifjak Művészeti Fesztiválja, Petőháza,
2016
A legnagyobb sikerünket a Népek Tánca – Népek Zenéje
országos versenyen értük el, mely háromfordulós volt: az
elődöntőt Győrben, a középdöntőt Kaposváron, a döntőt
Keszthelyen tartották. A döntőben ezüst minősítést kaptunk.
Ez megkoronázta eddigi működésünket , ám további gyakorlásra, énektudásunk csiszolására ösztönzött bennünket! Ennél
már csak az arany szebb… erről majd később!
2018. januárjában ismét vezető nélkül maradt a kórus:
Kutasné Szabó Piroska egészségi állapota miatt nem vállalta
tovább az átjárást Rábacsécsényből. Ugyanakkor a kórustagok
elkötelezettségét mutatja, hogy az új „karnagy” keresgélése
idején is együtt maradtak, önállóan próbáltak, sőt! fellépésre
is vállalkoztak!
2018. májusára sikerült találni egy nagyon fiatal, ám annál
lelkesebb és –, amint az elmúlt két év alatt bebizonyosodott
– rátermett vezetőt Orbán Kata személyében.
Fiatalsága nekünk is lendületet adott: a próbák sűrűsödtek,
szinte hetente gyakorlunk egy-egy órát. Repertoárunk egyre
gazdagodik, próbálkozunk két szólamban, kánonban énekelni,
néha köcsögduda és Kata citera – kíséretével.
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A falu rendezvényeinek továbbra is megszokott színfoltja a
kórus: majdnem minden alkalommal ott vagyunk az Egészségnapoktól az ünnepélyeken át a Polgárőr – rendezvényig!
Megyei és országos találkozókon sikeresen szerepeltünk,
2019-ben értük el eddigi legnagyobb eredményünket: a
Szenior Dalkörök VIII. Országos Fesztiválján, Balatonalmádiban a zsűri KIEMELT ARANY fokozattal jutalmazta teljesítményünket!
Szívesen emlékezünk vissza, nagy élmény volt a Ság-hegy
tövében megbújó egyházashetyei XXII. Nemzetközi Dalos
Találkozó, ahol új élményeket, tapasztalatokat és új barátokat
szereztünk. Emlékszalagot kötöttünk az egyházashetyei dalkör
zászlajára, ezzel is kifejezve reményünket, hogy a kapcsolat
nem szakad meg!
2020-ban Balatonfüreden, a Nyugdíjasok Országos Szervezete által tartott országos dalos találkozón ezüst minősítést
kaptunk. Sajnos, a vírus – járvány minden egyéb elképzelésünket áthúzta, keveset próbáltunk, a falubeli, de a külsős
rendezvények is elmaradtak.
A 25 éves jubileumot kórus találkozóval terveztük megünnepelni, amit a pandémia elmúltával mindenképpen megtartunk!
Eddig szól az elmúlt 25 évről a rege, 1995 óta sok víz lefolyt
a Rábán... és Enesén azóta is szól a nóta! A lelkiismeretes, jól
végzett munka örömével (ami nekünk nem is munka, inkább
szórakozás!) tekinthetünk vissza és várjuk a következő időszakot. A dalos együttlét öröméért találkozunk, járunk a próbákra,
vállaljuk a fellépéseket, akár még anyagi áldozat árán is. Igazi
kis közösséggé kovácsolódtunk, fontosak vagyunk egymásnak
,a népdalok tolmácsolásával őrizzük hagyományainkat.
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„ ...szebb, ha ketten összedalolnak.
Aztán mind többen, százan, ezren,
míg megszületik a nagy harmónia„ (Kodály)
Reméljük, az új esztendőben megújult erővel, egészséggel
folytathatjuk a dalolást.
KÖSZÖNJÜK MINDEN TÁMOGATÓNKNAK A SOK SEGÍTSÉGET,
SIKEREKBEN GAZDAG, SZERENCSÉS ÚJ ÉVET KÍVÁNOK
A FALU LAKÓINAK, VEZETŐINEK ÉS A KLUBTÁRSAIMNAK!
Polgár Gyuláné Marika
2020-BAN SZÜLETETT
GYERMEKEK ENESÉN
1. Streichonovecz Vivien
2. Éltes Csongor
3. Simon-Kiss Jusztina
4. Dömötör Zora
5. Nagy Olívia
6. Nagy Levente
7. Smuk Regina
8. Chapó Jázmin
9. Tukszár Hanga
10. Horváth Lara Anna
11. Szilágyi Szofi
12. Élő Kata
13. Niederhoffer Noel
14. Tibold Hunor Botond
15. Kálmán Zsolt
16. Tószegi Benett

02.02.
02.20.
02.26.
03.04.
03.20.
03.27.
04.28.
05.29.
06.16.
07.17.
07.24.
07.29.
09.06.
09.20.
09.23.
11.30.
9. oldal
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ISKOLAI HÍREK
Az iskolai életről történő beszámolómat egy rövid történelmi visszatekintéssel kezdem, amely a 102 évvel
ezelőtti spanyolnátha időszakába repít
vissza bennünket. 1918 őszén ütötte
fel a fejét egy új, az adott év tavaszán
Spanyolországban leírt megbetegedés, a spanyolnátha. A betegség 1918
októberében kezdett elhatalmasodni
Győr vármegyében. A korabeli újságok
a következőképpen számolnak be a betegség terjedéséről és a vele kapcsolatban hozott óvintézkedésekről: „A
háborúnak rendes kisérője: a ragadós
betegség a mai emberpusztításban is
fellépett, a spanyolnátha…tüdőgyulladással egybekötött, lázas influenza
szedi áldozatait. A városokból elhurcolták már a falukba is s most már egész
családok feküsznek ágyban elhagyatva,
minden orvosi segély nélkül, mert a körorvosokat berukkoltatták.” (Dunántúli
Hírlap 1918. október 20. 2. oldal) Győr
város intézkedései: „1.Kötelezem az orvosi kart arra, hogy minden esetet az
előírt fertőző beteg bejelentő lapon a
rendőrkapitányságnak jelentsen be. 2.
Utasítom a rendőrkapitányságot, hogy
minden új esetben a szabályszerű vörös
lapot a beteg bejáró ajtajára függeszsze ki. 3. Elrendelem, hogy mind olyan
helyiségekben, hol nagyobb embertömeg fordul meg, az ott tartózkodók
részére kézmosásra három százalékos
lysoformoldat álljon készen és az illető
helyiség naponta többször alaposan
szellőztessék ki.”…Becsukattam az iskolákat…” (Dunántúli Hírlap 1918. október
24. 2-3. oldal) „Csukják be a temetőket:…
Mindenszentek napján délután 5 órakor
bezárja a temetőajtókat. Hiszen ez annyi
mint a semmi. Ezzel nem fogja megakadályozni, hogy 5 óráig annál nagyobb
legyen a tolongás, egymás taszigálása és
a járvány terjesztése.” (Dunántúli Hírlap
1918. október 29. 2. oldal) A 100 évvel
ezelőtti sorokat olvasva – gondolom
mindenki felfedezte a betegség tünetei,
10. oldal

a vele szemben akkor és napjainkban
hozott óvintézkedések, vagy az egyes
megelőző intézkedésekkel kapcsolatos
szkeptikus hozzáállás közötti párhuzamokat.
A mögöttünk hagyott őszi hónapok
iskolai mindennapjait is nagyban meghatározták a COVID-19 vírussal kapcsolatos újabb és újabb intézkedések,
amelyek közül nem egyet kezdetben
sokan feleslegesnek, túlzónak tartottak.
A tanévkezdéstől kötelező lett a napi
többszöri kézfertőtlenítés, majd október
elsejétől a reggeli lázmérés, végül az
őszi szünettől az osztálytermen kívül
az iskola közösségi tereiben (folyosók,
aula) a szájat eltakaró maszk viselése is. A
gyerekek könnyen és viszonylag gyorsan
alkalmazkodtak az új helyzetekhez, az
óvintézkedések szinte észrevétlenül váltak a napi iskolai rutin részévé. A korábbi
évekhez képest elzártabban ugyan, de
legalább végig, és megszakítás nélkül
működött az enesei iskola. Az iskolán
belüli közösségi programok, ünnepek
természetesen nem maradtak el, csak
a helyzethez alkalmazkodva egy kicsit
átalakultak. Az október 23-i megemlékezés az iskolai rádió hullámhosszán szólalt
meg, a karácsonyi ünnepi műsort előre
felvett videóműsor keretében nézték
meg az osztályok. Október elejére elkészült és beüzemelésre került az iskola
felsős udvarrészén kialakított ivókút,
árvácskákat ültettünk a Faluszépítő
Egyesület jóvoltából. Novemberben, a
fenntarthatósági témahét keretében két

Gyümölcsfa ültetés

alkalommal is gyümölcsfákat ültettünk,
a hulladékcsökkentési hét keretében
pedig szemléletformáló filmeket néztek
meg az iskola osztályai.

Európai Hulladékcsökkentési Hét

Az új helyzet új, korábban nem alkalmazott oktatási módszerek mindennapossá válását eredményezték az ősz
folyamán. November elején, az őszi
nevelési értekezlet keretében, a budapesti előadó online módon tartotta meg
továbbképzését a tantestület részére. Az
ötödik és hatodik osztályosok, szintén
budapesti előadó segítségével online
ismerkedhettek meg az internet adta
lehetőségekkel, valamint veszélyhelyzetekkel. November, december hónapokban nem egy földrajz, német, vagy
akár magyar óra zajlott online módon,
ahol a kamera egyik végén az osztály,
míg a másik végén a szaktanár volt, aki
a feladatokat kivetítve mutatta be és
úgy is ellenőrizte azokat.
November és december folyamán iskolánk két korábbi meghatározó nyugdíjas pedagógusát, előbb Zsuzsa tanító
nénit, majd Gizus tanító nénit gyászoltuk
és búcsúztattuk. Emléküket ápoljuk és
megőrizzük.
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December napjai természetesen
idén is a várakozásról, a karácsonyra
történő készületről szóltak. December
4-én megérkezett a Mikulás is, de idén
ő is egy kicsit másképp köszöntötte a
gyerekeket. Az iskolai fenyőfa az aula
helyett idén az udvaron lett felállítva.
A rádió hangszóróin keresztül mindennap szívhez szóló karácsonyi dalok
csendültek fel, és az utolsó napokban
a diákönkormányzatosok forró csokija
fokozta az ünnepi hangulatot.
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Végezetül a záró mondatok a köszönet mondatai: Köszönöm a diákoknak
az új helyzethez való alkalmazkodást
és együttműködést. Köszönöm a szülőknek a türelmet és együttműködést.
Köszönöm a kollégák nem mindennapi
helyzetekhez való pozitív, tenni akaró
hozzáállását, kitartását. Köszönöm a külső segítők, valamint az önkormányzat
felajánlásait, segítségét, a szakemberek
pontos munkavégzését.
Burján Imre, intézményvezető

ÓVODAI HÍREK
Kedves Olvasó!
Az utóbbi beszámolóm óta eltelt időszakban számos érdekes esemény történt óvodánkban a kihívásokkal teli időszak
ellenére is.
Szeptember 29-én éppen Mihály napján került megrendezésére a már hagyománnyá váló Mihály-napi vigalom. Az
óvodások életében fontos e nap, hiszen egy vásárt megelőző
dolgos hét munkálkodását koronázza meg. A hét folyamán a
csoportokban sokat beszélgettek arról, hogy a jeles napnak
milyen jelentősége volt a mindennapokban. A Micimackó
csoportnak köszönhetően a „régi idők” vásárának hangulata
visszatért az óvodánkba, az ő általuk előadott rigmusokkal,
versekkel, énekekkel. A fiúk nagyon várták, hogy felvehessék
hetyke kalapjukat, míg a lányok a pörgős, népi szoknyájukat,
kopogós cipőjüket. A vásár nem múlhatott el finomságok
nélkül. A kínálatban pattogatott kukorica, aprósütemény és
szörp várta a gyermekeket.
Az Állatok világnapjához kapcsolódva állatos heteket tartottunk. Mindennapos tevékenységeink mellett változatos
programokkal színesítettük ezt a hetet. Minden az állatokról
szólt, könyveket nézegettünk, képeket csoportosítottunk,

állatos társasjátékok játszása során, játékos feladatokon keresztül gyakorolhatták az állatok jellemzőit, hangját, mozgását.
Élményszerzésként ellátogattunk egy helyi lakos baromfiudvarába, ahol sokféle állattal ismerkedtek meg a gyerekek.
Sajnos a koronavírus miatt a buszos kirándulásunk elmaradt
a Kisfaludi Vadasparkba, ezért itthon igyekeztünk minél több
élményhez juttatni a gyerekeket.
„Ép testben ép lélek” az ősz időszak most sem múlhatott el
az egészséghét megszervezése nélkül. Ez a hét az óvodánkban
az egészségről, az egészség megőrzéséről, a mozgásról és
sok-sok izgalmas ismeret megszerzéséről szólt. Meglátogatott
bennünket településünk védőnője – Viszló Franciska – aki elmesélte és megmutatta mit is tehetünk egészségünk védelme

érdekében. Gyakorolhattuk a kézmosás helyes technikáját
és ehhez kapcsolódó dalt is tanított a gyerekeknek. „Dal a
kézmosásról” – melyet szívesen daloltak vele a gyerekek.
Köszönet „ zöldéges Gyula” bácsinak, hogy ismételten soksok zöldséggel, gyümölccsel ajándékozott meg bennünket.
Köszönjük a szülőknek is, hogy erre a hétre színes zöldség
kavalkádot biztosítottak számunkra. Préseltünk, pucoltunk,
aprítottunk, kóstolgattunk. Egy izgalmas projekthét zárásaként
az elkészült termésbábokból kiállítást szerveztünk az épület
bejáratánál, ahol a szülők is megtekinthették a gyermekeik
munkáit.
November végén megkezdődtek az adventi előkészületek, előkerültek a karácsonyi dekorációk. Hétről-hétre
11. oldal

meggyújtottuk az adventi koszorú gyertyáit. Községünk
új kezdeményezéshez mi is csatlakoztunk, óvodánk 3. nap
nyithatta meg az „élő adventi naptár” ablakját. A fenntartónk
támogatásával pedig egy új betlehemet állíthattunk fel az
óvoda előkertjében.
Az ünnepi készülődés heteiben
sokféle tevékenység, tapasztalás
várta még a gyerekeket. December
4 -én nem a megszokott módon,
de mégis nagy
izgalommal készültünk a Mikulás fogadására. Az apróságok
lelkesen tanulták a versikéket, dalokat. Munkáikban, mindennapi beszélgetéseik során felidéztük élményeiket és a
várakozás örömét.

Ültettünk „Luca búzát”, ismerkedtünk a népi időjóslással,
babonákkal, szokásokkal. Elsétáltunk a községünk feldíszített karácsonyfájához, s megnéztük a karácsonyi pompába
öltöztetett terét.
Az Adventi gyertyák fényénél körbe ülve, meghitt hangulatban nézhettük meg a nagycsoportosok Betlehemes játékát,
majd azt követően, a gyermekek boldogan vették birtokukba
a gyönyörűen feldíszített karácsonyfa alá rejtett játékokat.
S végezetül köszönöm a község lakosságának az adó1%
felajánlását, így az alapítványi összegből projektort és mind
három csoportba vetítővásznat vásárolhattunk, ezzel is segítve
pedagógusok munkáját és élményszerűbb foglalkozásokat
a gyermekek számára. Köszönet az elektronikai hulladék és
az aludoboz gyűjtéséért, mellyel folyamatosan támogatják
intézményünket.
A karácsonyi ünnepek elteltével, kívánok mindannyiuknak: Egészségben és Sikerekben Gazdag Új Évet!
Szűcs Lászlóné, intézményvezető

KARÁCSONYVÁRÁS A MICIMACKÓ CSOPORTBAN
A decembert talán nem véletlenül
hívják „Álom havának” is, hisz a gyermekek számára egyfajta misztikumot
és az áhított ajándékokról szóló álmodozást is magába foglalja. Talán
ezért is áll a szívükhöz oly közel. A karácsonyvárás a Micimackó csoportban is
varázslatos időszak volt. A gyerekekkel
téli, karácsonyi dekorációt készítettük
a csoportszobába és a folyosóra. Az
Adventi koszorún hétfőnként eggyel
több gyertyát gyújtottunk, körbe
ülve karácsonyi dalokat énekeltünk
és a közelgő ünnepről beszélgettünk.
Felidéztük az előző év karácsonyát.
Megemlítettük, hogy a várva várt nap
a Jézuska születésének ünnepe. Mindenki elmondhatta, hogy társai közül
kit ajándékozna meg legszívesebben.
Az is szóba került, hogy mit szeretnének kapni karácsonyra.
Mi felnőttek, Adventi naptárt készítettünk a gyerekeknek. A naptár zsákjaiba

kis édességet rejtettünk. Minden nap
egy kisgyerek kapott belőle, aki valamilyen jó cselekedettel kiérdemelte azt.
A gyerekek komolyan vették a hagyományt, elmondták véleményüket, hogy
társaik közül, ki érdemli meg leginkább
a kis ajándékot.
Már december elején megismerkedtünk a betlehemi Szent család történetével, szereplőivel. Elmondhatták, kit
kedvelnek leginkább, kinek a szerepét
játszanák el szívesen. Önként, örömmel
vállaltak olyan szerepet, ami legközelebb állt az egyéniségükhöz. Előkerültek
a kellékek: kucsmák, bundák, palástok,

koronák, pásztorbotok, tarisznyák, fejdíszek, csillagok. Összeválogattuk a
jelmezeket és megtanultuk a dalokat
is, egyszóval vidám hangulatban teltek
a próbák. Segítségükkel minden délelőtt
kis időre Betlehemben éreztük magunkat. Elfogadták, hogy minden jelenetet
többször megismétlünk a siker érdekében. Gyorsan megtanulták hol a helyük,
ki áll melletük és mikor következnek. A
gyakorlást udvari játék, mozgás, mesélés, ajándékkészítés követte.
A gyerekek Betlehemes játékból sok
új ismeretet kaptak, új szavakkal, kifejezésekkel ismerkedtek, megtanultak
egymásra figyelni, alkalmazkodni, toleránsabbak lettek.
Úgy érzem öröm volt számukra, hogy
adhattak, szebbé tehették társaik és a felnőttek ünnepét, tartalmas élményekkel
gazdagodtak a várakozás napjaiban.
Bognár Márta, Kapui Tiborné
óvodapedagógusok

KEDVES ENESEIEK!
Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kíván
a község minden polgárának 2021-ben!
Enese Község Képviselő testülete

