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Sok szeretettel várjuk Önt és kedves Családját 

augusztus 21-én szombaton a 31. enesei falunapra!

Jó szórakozást kívánunk!

                                                       Enese Község Önkormányzata

A programokat a focipályán rendezzük
11:00 Ökumenikus istentisztelet a katolikus templomban
12:00 Ebéd a focipályán
13:00 Ugrálóvár és óriáscsúszda – Játszóház
14:00 Virilisták köszöntése
14:45 Tánc – (Szervezés alatt)
15:15 A Borostyán Kórus műsora
15:30 Napvirág Zenekar – gyerekeknek
16:15 Király Kitti és Scheck Ádám a színpadon
17:00 László Attila énekel – a Csillag születik győztese
18:00 Mulatás Csocsesszel
19:00 Tombola
19:45 Ügyességi kutyabemutató
20:30 Zoltán Erika – élő koncert
22:00 Retro disco DJ. Mizsolával

Az Önkormányzat 55 építési telket alakít ki a Dózsa utca – 

kanális – 8417. számú út által határolt területen. A nevezett 

terület 2020. augusztus végén ill. 2021.január végén került 

tulajdonunkba. A közbeszerzési eljárást követően április má-

sodik felében kezdődött meg a kiviteli munka. A víz-szennyvíz 

és útalap építés – várhatóan – augusztus végéig befejeződik. 

A  telkek villamos energiával való ellátása – valószínűleg – 

októberben történik meg. Már nincs eladó telek, többségét 

egy győri kft. vásárolta meg.

Az elmúlt hónapokban három pályázatot nyújtott be az 

önkormányzat a Magyar Falu Program keretein belül. Az 

útfelújítás alprogram keretén belül szeretnénk leaszfaltozni 

az Ady utca új szakaszát, a Hetvényi utcát és a Fecske utcát. 

40 millió forintra pályáztunk – sikerrel! A munka július – au-

gusztus folyamán indulhat s egy-két hét leforgása alatt be 

is fejeződik. Második pályázatunk a játszótér fejlesztésére 

HÁROM PÁLYÁZATOT ADTUNK BE A MAGYAR 

FALU PROGRAMRA

MOZIEST 

ENESÉN
2021. július 17-én, 

szombaton 21.00 órakor, 

a focipályán:

MAMMA MIA!

FALUNAP

vonatkozik, 5 millió forintból szeretnénk új játékokat elhelyezni 

a régiek mellé. Ez a pályázatunk is sikerrel vette az akadályt. 

Harmadik elképzelésünk: a Rózsa utca páratlan oldalán a 

járda felújítása, itt szintén 5 millió forintra lehetett pályázni. 

Az eredményről augusztus elején értesítenek. E pályázat 

keretében csak az anyagdíjra lehetett pályázni, a munkadíjat 

önerőből fedezzük.
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A FALUMÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBŐL 

– FOTÓK A ’70-ES ÉVEKBŐL

A Szabadság utcai ABC

A kultúrház utcai frontja

Épülő társasház a Rózsa utcában

Egykori szövetkezeti központ /„függönyös” ház a Közön

Az l. világháborús emlékmű

Árpád utcai házsor
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JÓ, HOGY VÉGE…

Régen látott nagyszerű teljesít-

ménnyel rukkolt ki felnőtt csapatunk 

a 2020/2021. évi bajnokság őszi sza-

kaszában. Vesztett pontok tekinteté-

ben az 5. helyről indultunk a tavaszi 

szezonnak.

A tavaszi vesszőfutás nem volt ben-

ne a levegőben, persze mégsem előz-

mény nélküli – az okokat keresni és 

elemezni kell! Minden rossz mérkőzés 

ellenére az utolsó fordulót a 8. helyről 

kezdtük és az egész bajnokság során a 

4-7. hely között mozgott a csapat. Az 

utolsó mérkőzés aztán hátrébb sorolt 

bennünket, a 9. helyen végeztünk. A 

bajnokság kezdetén talán legtöbben 

kiegyeztünk volna ezzel a helyezéssel.  

7 tavaszi eredményünkre nem lehe-

tünk büszkék! Húsz éves megyei II. 

osztálybeli szereplésünk során ilyent 

nem kellett átélnünk – még abban az 

évben sem, amikor épp hogy kihar-

coltuk az osztálybeli tagságot. Sajnos 

azt kell írnom: megalázó vereségeket 

szenvedtünk, szinte osztálykülönb-

ség volt a pályán lévő csapatok között 

(Győrzámoly, Bőny, Koroncó, Kunszi-

get, Dunaszeg, Börcs, Győrújbarát 

elleni mérkőzéseken) Legfájóbb a 

szomszédvár elleni 4-1 arányú vere-

ség, búcsúkor a kieső helyen álló Börcs 

tanított bennünket…

Tavasszal szerzett pontjaink alapján 

kieső helyen végeztünk, a második 

legtöbb gólt kaptuk a szezonban, 

csak a Győrasszonyfa „előzött meg” 

bennünket.

Reméljük, sikerül megerősíteni a 

csapatot – új impulzussal, hittel és 

erővel.

Felnőtt csapatunkkal ellentétben 

az U19-es fi ataljaink hoztak színt 

a vasárnap délutánjainkba. Az őszi 

nulla pontos eredménytelenség után 

örülhettünk tavasszal, 5 győzelem és 2 

döntetlen áll a csapat neve mögött.

Tavasszal 17 pontot szereztünk, 

ezzel a 6. helyen végeztünk volna. 

Ifj úsági csapatunk jó példa – a befek-

tetett munka előbb-utóbb meghozza 

gyümölcsét. Amikor minden edzésen 

15-20 focista részt vesz, annak lesz 

eredménye. Ha sikerül megtartani a 

tavaszi lendületet, jövőre a bajnokság 

végén is ott leszünk a legjobb 6 csapat 

között.

Tavaszi mérkőzéseink a korona-vírus 

márvány miatt májusig zárt kapusak 

voltak. Szurkolóink teljes létszámban 

még nem tértek vissza a már látogat-

ható meccsekre sem. Köszönjük a 

biztatást!

Szeretném megköszönni minden-

kinek a munkáját, aki hozzájárult az 

Egyesület működéséhez – elnökségi 

tagoknak, rendezőknek, polgárőrök-

nek, edzőinknek, gondnokunknak.

Mesterházy József, elnök

H. Csapat M. Gy. D.        V.       Lg.         Kg.      Gk.        P

1 Koroncó KSSZE 26 26 0 0 127 20 107 78

2 Téti Sokoró FC 26 19 0 7 68 34 34 57

3 Bőny SE 26 18 2 6 84 48 36 56 

4 Kajárpéc Herold Trans 26 14 1 11 64 49 15 43

5 Győrújbarát SE 26 12 4 10 60 45 15 40

6 Kunsziget SE 26 10 6 10 57 43 14 36

7 Dunaszeg SE 26 11 3 12 54 53 1 35

8 Győrújfalu SE 26 11 2 13 60 70 -10 35

9 Enese SC 26 10 3 13 40 75 -35 33

10 Győrzámolyi SE 26 13 5 8 58 45 13 31

11 Rábapatonai Besenyő SE 26 8 1 17 42 74 -32 25

12 Robo-Tech Börcs 26 6 4 16 35 69 -34 22

13 Dunaszentpál SE 26 6 3 17 53 87 -34 21

14 Győrasszonyfa-TSE 26 1 0 25 17 107 -90 3

MEGYEI II. KELET

MEGYEI II. KELET – U-19
H. Csapat M. Gy. D.        V.       Lg.         Kg.      Gk.        P

1 Győrújbarát SE 24 19 3 2 108 33 75 60

2 Kunsziget SE 24 16 4 4 95 34 61 52

3 Robo-Tech Börcs 24 16 4 4 67 31 36 52

4 Koroncó KSSZE 24 15 4 5 75 35 40 49

5 Kajárpéc Herold Trans 24 12 3 9 43 37 6 39

6 Téti Sokoró FC 24 9 9 6 58 38 20 36

7 Győrasszonyfa-TSE 24 9 4 11 33 56 -23 31

8 Bőny SE 24 8 3 13 57 75 -18 27

9 Dunaszentpál SE 24 8 2 14 48 86 -38 26

10 Enese SC 24 5 2 17 33 88 -55 17

11 Dunaszeg SE 24 4 3 17 30 75 -45 15

12 Rábapatonai Besenyő SE 24 4 3 17 35 82 -47 15

13 Győrzámolyi SE 24 7 4 13 51 63 -12 6
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ÓVODAI HÍREK
Tisztelt Olvasó!

Örömmel számolhatok be Önöknek arról, hogy óvodánk 

udvari játékai, a szülői munkaközösség szervezésében, a szü-

lők és a nevelőtestületünk aktív részvételével megszépültek. 

Büszke vagyok, hogy a leendő kiscsoportba kerülő gyermekek 

szülei is érdeklődéssel fogadták felhívásunkat, és tevékenyen 

csatlakoztak kezdeményezésünkhöz. Udvarunkon, a több 

évtizedes gesztenyefák árnyékában, nagyrészt fából készült 

eszközök adnak színteret gyermekeinknek, a pozitív érzelmet 

keltő, alkotásra ösztönző, szabad játékhoz. A gondosan meg-

tervezett játékterünk nap mint nap próbára teszi a gyermekek 

fi zikai erejét, kedvezően befolyásolja mozgáskoordinációjukat 

és a központi idegrendszerük érését is segíti.

A napi használatbavétel során a fafelületek megkoptak, 

ezért időszerűvé vált a játékok csiszolása, festése. A munkafo-

lyamatokra az óvodai Facebook csoportokban tudtak a szülők 

jelentkezni. Fontos feladat volt a felületek alapos előkészítése a 

festéshez. Ehhez több szülő is saját csiszológéppel érkezett, de 

voltak, akik kézzel dolgoztak, fáradhatatlanul. Ők 4 napi gondos 

munkával távolították el a régi festést a játékokról. 

Óvodánk alapítványa 100.000 Ft értékben vásárolt csiszoló-

vásznakat, ecseteket, festékeket a munkálatokhoz.

Szombaton, az udvari játékok festésén kívül, az aktív szülői 

gárdának köszönhetően megvalósult a játéktároló, mászóvár, 

babaház tetőzetének lemosása, a rugós játékok és az ütéscsil-

lapító szőnyegek, valamint a Rotikom tisztítása, és a bicikliút 

kőlapjainak kijavítása. A komor, fekete autógumikat pedig mi 

óvónők festettük szivárványszínűre. 

Ezúton is köszönöm a közel 45 részvevő önzetlen, szeretettel 

és közösségépítő szándékkal végzett  munkáját , mely a leendő, 

és már óvodába járó gyermekek örömére valósult meg.

Szűcs Lászlóné, intézményvezető
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ÉVZÁRÓ ÉS BALLAGÁS A MICIMACKÓ CSOPORTBAN

Lassan 3 éve, hogy új kis-

csoportosok érkeztek a Mici-

mackó csoportba. Nagy izga-

lommal vártuk őket. Gyorsan 

megismertük egymást, össze-

barátkoztunk, napról-napra 

új élményekkel gazdagod-

tunk, megoldottunk sok ne-

hézséget, sokat nevettünk, 

játszottunk. 

Gyorsan mentek a napok, 

hetek, hónapok, eltelt egy év, 

eltelt kettő,  többen elmentek 

tőlünk, és új gyerekek érkez-

tek hozzánk. Az eltelt évben 

sok fontos dolgot tanultunk, 

amit egy óvodásnak tudnia 

kell, hogy iskolába lépjen. Jó 

volt nagycsoportba járni, tud-

ni, hogy az oviban legnagyob-

bak vagyunk. Kora tavasszal 

már az évzárót tervezgettük, 

amikor a járványhelyzet köz-

beszólt. 5 értékes hetet töl-

töttünk távol egymástól és 

az óvodától.

Hosszú kényszerpihenő 

után, április közepétől fogad-

hattuk újra a gyerekeket. Már 

az első napokban látható volt 

mennyire hiányzott számukra 

a közösség, a barátok, barát-

nők. Nekünk óvónéniknek, 

dajka néninek is nagyon hi-

ányoztak. 

Az évzáróval egybekötött 

ballagás egy meghitt, benső-

séges ünnep, amit komoly ké-

szülődés előz meg. Olyan év-

zárót szerettünk volna, amin 

a gyerekek szívesen vesznek 

részt, nem teherként élik meg 

a ráfordított időt. Több hétig 

gyakorlással telnek a délelőt-

tök, hogy minden összeálljon, 

kerek egésszé váljon. 

Így volt ez ebben az évben 

is. A gyerekek napról-napra 

egyre jobban átérezték az el-

következő búcsú pillanatait. 

Nekünk felnőtteknek fon-

tos volt, hogy a gyerekek 

egyéniségéhez illő verseket 

válasszunk, amit szívesen 

mondanak el. Az anyukák, 

apukák  is besegítettek az 

otthoni gyakorlással. Azok 

a gyerekek is részt vettek a 

„próbán”, akik a járványhely-

zet miatt nem jártak óvo-

dába. Szorgalmasan készült 

mindenki.

A rendezvényen csak a 

szülők és néhány meghí-

vott vendég vehetett részt 

– köztük a leendő elsős ta-

nító nénik. A járványhelyzet 

miatt szabad téren szerettük 

volna a az ünnepséget meg-

tartani, de a bizonytalan idő-

járás miatt úgy döntöttünk, 

hogy az iskola aulájában a 

színpadon legyen. Ebben az 

óvoda vezetője, Erika néni 

volt segítségünkre.

Az ünnepség előtti napok 

lázas sürgölődéssel teltek. 

Előkészítettük a ballagó 

tarisznyákat, apró búcsú-

ajándékkal töltöttük meg, 

felkerültek az utolsó deko-

rációk.

Pénteken délután a gye-

rekek izgatottan fi gyelték az 

órát, mikor kezdődik a balla-

gásuk. A Micimackó csoport 

22 gyerekkel készen állt a 

szereplésre. A bevonulás 

után Szűcs Lászlóné óvoda-

vezető búcsúzott a ballagó 

nagycsoportosoktól. Egy 

vidám, táncos összeállítás 

után, a ballagó tarisznyák 

kiosztása következett.  A to-

vábbiakban a gyerekek ver-

sekkel, dalokkal búcsúztak el 

az óvodától. Az összeállítás 

zárásaként egy „Búcsúdal” 

szólt,  ebben Sándor Ernő 

gitáron kísérete a gyerekek 

énekét. A gyerekek közül 

többen a Búcsúdal gyakor-

lása közben értették meg, 

hogy életükben lassan lezá-

rul egy fejezet, amit óvodá-

nak hívnak. 

Dícséret illeti a gyerekeket, 

hogy egy nehéz időszak után 

bátran, sikeresen felkészültek 

a szereplésre.

Boldogan, ballagási cso-

korral kezükben állták kör-

be a gyönyörű tablóképet, 

amelyet a Szülők közösen 

készítettek el számukra. Az 

ünnepély után az óvoda fo-

lyosóján lesz a helye.

Mi, óvónénik úgy érezzük, 

a nagycsoportosok méltó 

módon búcsúztak el az óvo-

dától!

Kapui Tiborné  

és  Bognár Márta

Enese, 2021. 06. 18.
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ISKOLAI HÍREK

Kedves Olvasó! 

Az áprilisi lapszámban azzal a zár-

szóval fejeztem be az iskolai beszá-

molómat, hogy nagyon várjuk azt a 

napot, amikor ismét az iskola falai 

közt üdvözölheti egymást tanár és 

tanítványa. A tavaszi hónapok folya-

mán az alsósoknak rövidebb, míg a 

felsős nebulóknak hosszabb ideig 

az online térbe költözött az iskola. 

Mindannyian (gyermek, szülő, pe-

dagógus) ismét megtapasztalhattuk, 

hogy a világháló iskolája sem a tudás 

átadás, sem a társas kapcsolatok, 

sem a szabadidő hasznos eltöltése 

terén nem tud versenyre kelni a jó 

öreg, sokat látott és tapasztalt IS-

KOLÁVAL.

Természetesen, ha egy kicsit csen-

desebben is, de az iskola falai között 

is zajlott az élet és a munka a táv-

oktatás hosszú hetei alatt is. Ebben 

az időszakban történt meg az első 

osztályos gyermekek beiratkozása. 

Az ősztől induló új tanévben 22 első 

osztályos kezdi meg az iskolás éveit 

az Enesei Általános Iskolában. Szin-

tén ezekben a hetekben derült ki, 

hogy a tovább tanuló nyolcadikos 

diákjaink melyik középiskolában tud-

ják folytatni tanulmányaikat. Végzős 

tanulóink közül öten gimnáziumban, 

huszonnégyen érettségit és szakmai 

végzettséget biztosító technikum-

ban, míg hatan pedig a szakképző 

iskolák valamelyikében fognak ta-

nulni szeptembertől.

Április 19-én, az iskolapadokba 

visszatérő alsós tanulóinkat egy 

tetszetős és nagyon hasznos meg-

lepetés várta az udvaron. A Szülői 

Munkaközösség, valamint az iskolai 

alapítvány jóvoltából egy madárfé-

szek hintával, valamint egy kétállásos 

hintával bővült az udvari játszótér. 

Az új játszóeszköz nagy népszerű-

ségnek örvendett a kicsik körében, 

gyakorlatilag a tanév utolsó napjáig 

teljes kihasználtság mellett üzemelt a 

hinta. Az iskolai higiéniás helyzet ja-

vítása érdekében, valamint a járvány-

helyzet kezelése céljából a visszatérő 

alsósokat a bejáratnál új, falra szerelt 

érintésmentes lázmérő, míg a mos-

dókban pedig szintén érintésmentes 

kézszárítók várták.  Május 10-én, a 

felsősök visszatérésével lett ismét 

teljes az iskolai létszám. A hatodik 

és nyolcadik osztályosok alighogy 

visszatértek, rögtön két egymást kö-

vető nagy kihívással találták szembe 

magukat. Az említett évfolyamok ta-

nulóinak először az országos idegen 

nyelvi mérés feladataival, majd egy 

héttel később az országos kompe-

tenciamérés kérdéssoraival kellett 

megbirkózniuk.  A tanév utolsó he-

teiben, napjaiban azért egyre inkább 

a játékos, kötetlenebb tanulási, is-

meretszerzési formák kerültek elő-

térbe az iskolában. Ezek keretében 

június 4-én a pályaorientációs nap 

részeként, a településen működő vál-

lalkozók és szakemberek hathatós 

segítsége mellett, különböző szak-

mák, mesterségek „csínjával-bínjával” 

ismerkedtek a gyerekek. A zene sem 

maradhatott ki a kínálatból. A Filhar-

mónia Magyarország által biztosított 

koncertet online formában hallgatta 

meg az iskola apraja-nagyja. Pár nap-

pal később Horváthné Karácsonyi 

Katalin tartalmas előadását hallgat-

ták meg a gyerekek a fentartható 

fejlődés lehetőségeiről, valamint az 

energiatudatos életmódról. Az utolsó 

napokban az immár hagyományos 

iskolai szintű palacsintasütésre is si-

került sort keríteni. A június 14-én 

megtartott gyereknap pedig szintén 

a játékos tanulásról szólt. Alsóban 

feladatsorokkal, felsőben akadály-

verseny keretében, sok-sok játékos 

feladat segítségével ismerkedtünk a 

megújuló energiaforrások tulajdon-

ságaival, jellemzőivel.

A tanév utolsó napjának délutánján 

35 nyolcadik évfolyamos tanulót bú-

csúztattunk a ballagási ünnepségen. 

Végzőseinket a saját útjukra enged-

tük, hogy az élet szövevényes mellék 

és sugárútjain, vagy akár autópályáin 

immár önállóan keressék a megfelelő 

útkereszteződéseket, tájékozódási 

pontokat.  

Ebben a tanévben az iskola ma-

gatartási átlaga 4,5, míg szorgalmi 

átlaga 4,25 lett. A legjobb tanulmányi 

eredményt elérő osztály 4,72-vel a 2. 

osztály, míg a legjobb magatartású 

osztály 4,79-es átlaggal a 4. osztály 

lett. A tanévzáró ünnepségen össze-

sen 67 jeles és kitűnő tanuló vehette 

át a megérdemelt könyvjutalmát. 

Az idei német nyelvi mérésnél hato-

dik évfolyamon Mesterházy Botond, 

nyolcadik évfolyamon pedig Hancz 

Ábel érte el a legszebb eredményt. 

Tanulmányi és közösségi munkáért, 

valamint versenyeken való részvétel-

ért igazgatói dicséretet kapott Hu-

nyadi Orsolya, Mesterházy Botond, 

Bajnok Milán, Farkas Júlia Hanna, 

valamint Hancz Ábel. 

Idén rendhagyó módon a tanév-

záró ünnepségen került sor az isko-

lai alapítvány által 25 éve alapított 

Hetvényi-díj átadására. A díj alapítása 

óta másodszor vehette át egyszerre 

négy végzős tanuló a pénzjutalom-

mal járó rangos kitüntetést. Az idei 

Díjazottak: Bajnok Milán, Farkas Júlia 

Hanna, Hancz Ábel, valamint Horváth 

Orsolya Emma.

Az évzáróval természetesen nem 

ért véget az iskolai élet. Június 23-24-

én jutalom tanulmányi kiránduláson 

vehettek részt az iskola legjobb felsős 

és alsós tanulói, valamint jelenleg is 

zajlanak az iskolai nyári táborok.

Burján Imre
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Az új hinta

Hetvényi-díjasok, 

balról-jobbra: 

Hancz Ábel, 

Horváth Orsolya, 

Farkas Júlia, 

Bajnok Milán

Kitűnők köszöntése

Töretlen lendülettel szervezik az 

ötletgazdák a Zsíros Kenyér Ku-

pát. Idén négy csapat lépett pályá-

ra, mindenki játszott mindenkivel. 

Szoros eredmények születtek – első 

helyen a Külsőréti csapata végzett, 

második a Radnóti, harmadik a Ha-

nyatt SE, negyedik a Hölgyek csa-

pata lett.

Horgászverseny július elején

Az Enesei Horgász Egyesület házi versenyt rendezett 

július első vasárnapján. 

A következő eredmény született: 

1. Gacs József,  2. Kiss Zoltán, 3. Szakáts Lajos 

Az eredményhirdetés után ebéd várta a résztvevőket, 

beszélgetés zárta a délutánt.



Hosszú idő eltelte után mozdulhattak ki a nyugdíjasok. Jú-

nius végén, egy meleg nyári napon keltek útra. Első megálló a 

Kám község mellett található Jeli arborétum volt – árnyas fák 

alatt sétálva csodálhatták meg a növényritkaságokat, melyet 

a „virágos gróf”, Ambrózy-Migazzi István kezdett telepíteni. 

Ezt követően a haza bölcsének, Deák Ferencnek egykori 

lakóhelyét, Kehidakustányt keresték fel. A szépen felújított 

kúria felidézte Deák korát, sok érdekes-értékes információval 

lett mindenki gazdagabb. A délután a Balaton mellett találta 

a kirándulókat – egy kellemes hajózás tette szép egésszé a 

napot. Hazafelé útba ejtették Somló hegyét, ahol egy po-

hár bor mellett társalogtak. A napot vacsora zárta a pápai 

Gambrinus étteremben.

KIRÁNDULTAK 

A NYUGDÍJASOK

Mesterházy József polgármester és 

Csapó-Molnár Violetta jegyző köszöntötte a 90. születés-

napját ünneplő Dombi Sándornét.

Mesterházy József polgármester köszöntötte a 60. 

házassági évfordulóját ünneplő Kerpics Lajost és 

feleségét, Marika nénit.

Büszke nép a magyar..!

Magyarnak születtem, ez ősi föld a hazám.

Büszke vagyok erre, büszke, az ám.

Bár a történelem viharai elértek bennünket.

De védtük hazánkat, nem adtuk nevünket.

Megfogyatkoztunk, de nagy a magyar szíve.

Itt minden igaz polgár a szabadság híve.

Ma is félte őrizzük e legnagyobb kincsünket. 

Nem adjuk országunk, nem adjuk hitünket.

Az őseink áldozata ugye nem volt hiába?

Mi sem hajthatjuk fejünket igába.

Büszke nép a magyar, az is marad.

A szabadság rögös útján, ha nehéz is, halad.

Mezőfi  László, enesei nívódíjas népi költő


