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LENDÜLETESEN FEJLŐDIK KÖZSÉGÜNK
HÚSZ ÉV –154 ÚJ TELEK!

A 2021. év legfontosabb beruházása az új telkek kialakítása 

volt. Gyors ütemben  végeztük munkánkat –januárban az 

egész terület birtokunkba került, majd a közbeszerzést köve-

tően, áprilisban megkezdődhetett a kiviteli munka. Év végére 

elkészült az 57 telek közművesítése /víz, villany, szennyvíz, 

murvás út –a gázvezetéket 2022-ben építik meg/

Költsége: 274 millió forint! Az önkormányzat 12 telket ma-

gánszemélyeknek, 45 telket egy Kft.-nek értékesített.

Húsz év alatt 154 telek kialakítására került sor Enesén! Ebből 

124 önkormányzati, 30 magánszemély beruházásában. /Dózsa 

utca 2001 – 20 telek, Hunyadi utca 2005 – 24 telek, Ady utca 

2018 –23 telek, 57 telek a 2021. évi beruházás/ A magánsze-

mélyek jórészt kertek végén alakítottak ki építkezési telket.

Három pályázaton – Magyar Falu Program- szerettünk volna 

forráshoz jutni. 1. Aszfaltozásra kaptunk 40 millió forintot. 

Ebből a Fecske utca újraaszfaltozása, valamint az Ady és 

Hetvényi utca aszfaltozása valósult meg. 2. A játszótérre ter-

veztünk új játékokat, padot. 5 millió forintot könyvelhettünk 

el. Év végére ezt a beruházást is kipipálhattuk. Az ünnepélyes 

átadót 2022-ben tervezzük. A játszótéren elkészültek az új, 

egységes táblák az újszülöttek tiszteletére.

3. A Rózsa utcai járda /páratlan oldal/ rossz állapotban van. 

Erre kértünk támogatást, szintén 5 millió forintot ítéltek meg 

a beruházásra. A kiviteli munka áthúzódik 2022-re.

Kisebb összegű nyertes pályázatokat is meg kell emlí-

teni: falunapra 1 milliót, kutyák macskák ivartalanítására 

1,5 milliót kaptunk. A Polgárőr Egyesület eszközbeszerzésre 

2 millió forintot.

Következő nagy önkormányzati beruházásunk az óvoda 

bővítése lesz. Reményeink szerint már 2022-ben! A Magyar 

Falu Programban szeretnénk pályázni.

Saját erős beruházásról 2021-ben nem tudok beszámolni, 

karbantartást végeztünk. Mintegy 2 millió forint összegen 

került sor meszelésre, festésre az iskolában, konyhán és a 

faluban (ravatalozó, sportpálya).

Nem önkormányzati beruházás: elkészült a 8417. sz. út 

aszfaltozása községünk belterületén is. Biztonságosabbá teszi 

a közlekedést és az utcakép is rendezettebb lett.

Rendezvények tekintetében még nem volt teljes az év, hi-

szen év közepéig nem lehetett programot szervezni a Covid 

miatt. Falunapunkat már megtarthattuk, pozitív fogadtatású 

volt. Szépkorú polgárainkat vendégül láttuk november elején, 

kellemes hangulatban telt el a nap! Idén ünnepeltük a Bo-

rostyán Kórus megalapításának 25. éves jubileumát. /Tavaly 

lett volna esedékes, de a Covid miatt elmaradt./ Méltó mó-

don tisztelegtünk az 1956. évi forradalom és szabadságharc 

emléke előtt. Az adventi programokra rányomta bélyegét az 

élénkülő járvány helyzet.

Önkormányzatunknak 4 millió forint hitele van.

Mesterházy József, polgármester
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KEDVES ENESEIEK!

Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kíván 

a község minden polgárának 2022-ben!            

                                                                 Enese Község Képviselő testülete              

2022-ben szeretnénk bővíteni az óvodát. A kiviteli terveket január 

31-ig készíti el a tervező. Mintegy 300 nm2-rel lesz nagyobb az  

óvodánk. Tornaszoba , csoport szoba , egy kisebb zsibongó, logo-

pédiai  szoba , nevelői szoba szolgálja majd az enesei gyerekeket. 

Reményeink szerint a beruházás már 2022-ben elkezdődhet.

KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYŰLÉS

Szeretettel várunk mindenkit 2022. február 24-én csütör-

tökön 18 órakor a falugyűlésre és közmeghallgatásra a 

kultúrházba. 

Tervezett napirendi pontok:

– Beszámoló az önkormányzat 2021. évi munkájáról

– A 2022. évi költségvetés és fejlesztések 

– Egyebek

Enese Község Képviselő Testülete

KÖZÉRDEK ÉS MAGÁNÉRDEK
Egy április vasárnap elé – 2022

Nem mondok újat azzal, hogy érdekeinket – más egyéb 

megkülönböztetés mellett – magán és közérdek mentén 

oszthatjuk meg.

A legtöbb ember azonnal felismeri saját érdekét, azaz: mi 

szól a javamra/előnyömre az adott kérdésben. Nem kétsé-

ges a választás két munkahely között, ahol ugyanannyi a 

befektetett energia, de a javadalmazás az egyik esetében a 

duplája a másiknak. Biztos vagyok benne, az esetek döntő-

döntő többségében nem hibázunk. Mint szinte mindenben, 

itt is akadnak kivételek – például az orvos javasol valamilyen 

életmód változtatást, de mi nem követjük. „Nehogy má’ meg-

mondja nekem mi a jó….” és tovább cigarettázunk… vagy 

felcsapunk virológusnak és hirdetjük a tutit.

Jóval nehezebb felismerni a közérdeket. Mert azt gondoljuk, 

közvetlenül nekem az adott ügy nem oszt és nem szoroz.

Azt hisszük: nem tudjuk/vagy nem akarjuk eléggé befolyá-

solni a közösség életének alakulását… és mindegy, hogy kire 

bízzuk az ország vagy szűkebb pátriánk irányítását. (Pedig azt 

hiszem, mindnyájan ismerjük az angol népköltést, amikor a 

patkószög miatt a patkó, a patkó miatt a ló, a ló miatt a csata 

majd az ország is elveszett!) Jóllehet nem tudjuk nem észre-

venni, épülnek-e utak környezetünkben, gazdagodnak-e a 

közösségeink játszóterekkel, különböző épületekkel, melyek 

egyébként a magánérdekünket is szolgálják?!

Hajlamosak vagyunk azt hinni, ezek a beruházások/fejlesz-

tések nekünk automatikusan járnak…

Vagy azt gondolni: nekem jár a 40 év szolgálati idő utáni nyug-

díj… s ha már megkaptam, mehet a „lecsóba”, aki megadta….

Az egyes kormányzati döntések hátterét meg kell tudni 

teremteni. Van olyan politikai erő, amelyik ezt meg tudja tenni 

s van olyan, amelyik hazudott reggel, délben és este – saját 

bevallása szerint is.

Nézzünk szét s lássuk meg közösségünk – Enese – ér-

dekeit is!

Hajrá Magyarország, hajrá Enese!

Mesterházy József
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ENESEI CSALÁDOK A MEGYEI ÉS ORSZÁGOS POLITIKÁBAN

Írásomban szeretnék képet adni azon 

enesei és enesei gyökerekkel rendelkező 

családokról, akik a vármegyei és orszá-

gos politikában szerepet játszottak

Községünkről szóló kiadványokban 

már olvashattak erről többet-keveseb-

bet, a munkát összefoglaló áttekintés-

nek szántam.

ENESSEY CSALÁD

A középkortól a XIX. század végéig az 

Enessey család birtokolta a határ nagy 

részét. Köznemesi famíliaként a törté-

nelem minden századában jelen voltak 

a politikában.

A családból elsőként Enessey Domon-

kost említik az oklevelek, aki 1447-ben 

a budai országgyűlésen Győr vármegye 

egyik követe volt.

Enessey Pál 1488-ban és 1490-ben 

alispáni tisztséget viselt.

1581-ben Enessey Sándor szolgabíró.

Enessey János 1614-1624 között Győr 

vármegye táblabírája.

Enessey Istvánt 1590-ben Veszprém 

megye esküdtjeként említik.

Enessey István 1680-ban született, 

táblabíró. Fia Imre a XVIII. században 

szintén az.

A család talán legismertebb tagja 

Enessey György, aki a cigány nemzet 

eredetéről írt könyvet. Ezt reprint kiadás-

ban 2002-ben újra megjelentették. Több 

könyvét is kiadták, a család történetéről 

szintén írt. Részt vett a vármegye közé-

letében, táblabíró.

A mai kultúrház épületét Enessey Kál-

mánnak köszönhetjük, az 1850-es évek 

végére készült el a kúria. Kossuth-pár-

tiként politizált, 1866-ban a vármegye 

első aljegyző tisztségét töltötte be öt 

éven keresztül.

Enessey Sándor – a mai polgármesteri 

hivatal építtetője – szintén az 1866. évi 

vármegyei tisztújításon kapta kinevezé-

sét: tósziget-csilizközi főszolgabíróként 

szolgált.

ENESEI DORNER EDUÁRD 
18101893

Győr vármegye XIX. századi közélet-

ének egyik meghatározó személyisége, 

1846-48 között második alispán. Több 

vármegye táblabírájának választotta. Az 

1848/49. évi forradalom és szabadság-

harc leverését követően – konzervatív 

politikusként – a vármegye ura. 1853-

ban megyefőnöknek nevezik ki, 1861-ig 

megőrzi pozícióját.

(Megszüntették az alispáni és főispáni 

címet, megyefőnök irányította a köz-

igazgatást.) Megszervezte Ferenc József 

látogatását, tiltotta a Kossuth-szakáll vi-

selését és a nemzeti lobogókat. Érdemei 

elismeréseként megkapta a Ferenc József 

rend lovagkeresztjét és a helytartó taná-

csosi címet.

Az evangélikus egyházban is szerepet 

vállalt, 1843/44-ben a kerületi iskolai alap 

gondnoka volt. 

Községünk határában a Dorner tag őrzi 

a nevét. (A Rábacsécsénybe vezető út 

mentén, jobb kéz felől, a Rózsás-kanális 

előtt.) Valószínű, vétel útján jutott enesei 

földbirtokhoz s nemesi előnévként hasz-

nálta községünk nevét.

SZIKLÓSI SZABÓ CSALÁD

Péterháza közigazgatásilag ma 

Eneséhez tartozik, a XIX. században azon-

ban Bezi része volt. Valaha – kis túlzással 

– a vármegye politikai ütőere…

Sziklósi Szabó Péter jelentős birtokot 

vásárolt az Enessey családtól, ahol 1846-

ban felépíttette kúriáját. A birtokot nevé-

ről Péterházának „keresztelték”. A pannon-

halmi főapátság főügyésze, a pozsonyi 

országgyűlésen vett részt.

Fia, Szabó Kálmán 1842-ben a megye 

főügyésze lett. 1843-44-ben a vármegye 

követe a pozsonyi országgyűlésen. A 

forradalom évében első alispánnak vá-

lasztották, Kossuth-párti politikusként 

szolgálta a hazát. Ötször választották 

meg a tisztségre, országgyűlési követnek 

szintén több alkalommal.

1861-ben ismét első alispánnak vá-

lasztották, gyakran hívta tanácskozni 

Péterházára a politikai elitet. 1875-

ben Tisza Kálmán miniszterelnök 

– akivel Szabó Kálmán bensőséges 

baráti kapcsolatot ápolt- kinevezte 

Győr vármegye és Győr szabad királyi 

város főispánjává. Hét évig töltötte be 

a tisztséget.

A későbbiekben a péterházai birtokot 

a Hilbert család szerezte meg.

Hilbert Ferenc a legnagyobb győri 

adófi zetők közé tartozott, csakúgy 

mint öccse Károly – aki országgyűlési 

képviselő is volt.

A Hilbert család tulajdonát képezte – 

többek között – a Szent István – Teleki 

László utca sarkán álló bérpalota, vala-

mint résztulajdonát a mai Rába Hotel.

A péterházi kúriában élt Hilbert Fe-

renc fi a – szintén Ferenc – és felesége 

Golovitz Emília.

A sors fi ntora: 1949 után államosítot-

ták a kúriát és kb. 800 holdas birtokot, 

Hilbert Ferenc parkőrként volt kényte-

len dolgozni, 1981-ben hunyt el.

A Hilbert család síremléke Győrben, 

a nádorvárosi köztemetőben a legje-

lentősebbek közé tartozik.

NÁDOSY ISTVÁN 
17941866

Enesén született köznemesi csa-

ládban, Trsztyánszky néven. Miután a 

reformkori Pestre költözött, magyaro-

sította nevét Nádosy-ra. Posztókeres-

kedőként jelentős vagyonra tett szert, 

bekapcsolódott a város közéletébe. 

Részt vett a pesti első takarékpénz-

tár létrehozásában, boltőr egyletet 

alakított. Az 1848/49. évi forradalom  

és szabaságharc idején szervezte a 

nemzetőrséget, a Polgári Őrsereg ka-

pitánya lett. Magánvagyonából áldo-

zott a szent célra.
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A Magyar Táncművészeti Egyetem 

„E” épülete Zugló védett műemlé-

ke, 1850-ben nyaralónak építtette. 

Pollack Ágoston – Pollack Mihály 

fi a- tervezte.

A bezi-enesei evangélikus egyház 

története című írásban olvasható: 

200 forintot adományozott lelkészlak 

építésére.

Egyik fi a Baranya megyébe került, 

a család a Helesfai kastély birtokosa 

lett.

Unokája Nádosy Imre országos 

rendőrfőkapitány – segítette az 

enesei Bancsó Lajos festőművészi 

útját – az 1925. évi frankhamisítás 

fő vádlottja volt.

Az Enesei Hírmondó 2016. évi januá-

ri számának 12. oldalán „Régi sírok a te-

metőben” című írás olvasható. Nemes 

Trsztyánszky Gergely -1825-ben Böjt 

előhavában, életének 80. évében tá-

vozott a földi világból – ő volt Nádosy 

István édesapja!

ÓCSAI ÉS ENESEI TORKOS 
CSALÁD

A török elől menekülő Torkos csa-

lád a XVI. század végén érkezik Győr 

vármegyébe, 1593-ban Torkos János 

marhakereskedő révén nemesi címet 

szerez. A család csillaga gyorsan emel-

kedik s a következő évszázadokban a 

közélet, a tudomány, az egyházi élet 

minden területén jeles férfi akat adnak 

a hazának: soproni polgármestert, alis-

pánokat, főispánt, európai hírű orvost, 

hegedűművészt, evangélikus püspö-

köt, a hétszemélyes tábla elnökét.

Kiemelném Torkos Andrást – az első 

evangélikus teológust, aki magyarra 

fordított az Újszövetséget.

(Hellebronth Kálmán: Az ócsai és 

enesei Torkos család)

Az Enessey és a Torkos család között 

rokoni kapcsolat jött létre. Torkos István 

(1668-1722) felségül vette Enessey Évát.

Enessey Imre táblabíró felségül vette 

Torkos Krisztinát, Torkos Imre (1677-

1732) leányát.

1747-ben Enessey Imre táblabírót 

Torkos Istvánnal együtt hallgatták ki 

az evangélikus egyház ügyében.

Torkos János kapitány és királyi ud-

varnok 1819-ben 100 forintot hagyott a 

bezi-enesei evangélikus gyülekezetre.

Torkos Éva Trsztyánszky kapitány 

neje lett, ismét egy enesei kötődés!

Az Enessey-Torkos házasságokkal 

– minden bizonnyal – a Torkos család 

enesei földbirtokos lett s nemesi elő-

nevét kiegészítette „enesei-vel”

Szolgabíró – a nemesi és polgári 

vármegyerendszer tisztviselője, aki 

igazságszolgáltatási és közigazgatási 

feladatot látott el. A kialakuló járások 

vezető tisztségviselője volt.

Táblabíró – fellebbviteli bíró a nemesi 

vármegyében, a XVIII. században nagy 

tiszteletet és tekintélyt adó cím volt, a 

főispán nevezte ki. A reformkorban – a 

vármegye nevezte ki – a nagyobb presz-

tízsű birtokosok rendelkeztek a címmel 

– kitüntetés volt, a tisztelet jele.

Mesterházy József

ENESÉRŐL MAGASABB OSZTÁLYBA IGAZOLT LABDARÚGÓK

Szül. év NÉV Mikor? Hova? Megjegyzés

1989 Zajovics László U15 Csorna Visszatért, majd elment

1999 Horváth Martin U21 Lébény, Győrszentiván

2000 Németh Benjámin U16 Csorna Visszatért 0,5 év

2001 Németh Valentin (kapus) U14 Csorna Visszatért 1,5 év

2001 Szücs Ádám U11 RÁBA ETO, Ménfőcsanak Magyar Futsal válogatott, 

Újpest FC, Visszatért

2001 Lampert Krisztián U11 RÁBA ETO, Ménfőcsanak Jelenleg Koroncó

2001 Kausits Patrik U11 RÁBA ETO, Ménfőcsanak

2001 Bartus Balázs U11 RÁBA ETO, Ménfőcsanak

2002 Herczegh Erik Lébény

2004 Bessenyei Dominik U14 Gyirmót

2004 Lengyel Máté U14 Gyirmót

2006 Hollós Levente U14 Gyirmót

2007 Pécskai Levente U12 Gyirmót Jelenleg Illés Akadémia

2008 Vajda Csenge U13 Csorna Jelenleg Gyirmót

2008 Hollós Hanna U13 Csorna Jelenleg Gyirmót

2008 Kassem Leila U13 Csorna Jelenleg Gyirmót

2009 Pécskai Csongor U7 ETO

2009 Lengyel Huba (kapus) U9 ETO

2010 Káldi Levente U12 Győrújfalu Regionálisban játszik

2010 Somogyi András (kapus) U12 Győrújfalu Regionálisban játszik

2010 Nagy Máté U12 Győrújfalu Regionálisban játszik

2014 Horváth Ádám ETO
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AZ ENESSEY CSALÁD NEVE A VÁRMEGYE 

KÖZGYŰLÉSEINEK JEGYZŐKÖNYVEIBEN

Győr vármegye nemesi közgyűlési és törvénykezési 

jegyzőkönyveinek regesztáit 1580-1637 között Gecsényi 

Lajos adta közre három kötetben. Hegedűs Zoltán és 

Szabó Zoltán az 1638-1699 közötti éveket dolgozta fel 

további négy kötetben.

A nemesi közgyűlés jegyzőkönyvei 1580-tól állnak 

rendelkezésre, előtte különböző okiratokból értesülünk 

Eneséről és az Enessey családról. A következő írás az 

Enessey családra vonatkozó – nem minden egyes említést 

felsoroló – döntéseket foglalja össze.

1581. október 21. Az enesei nemesek tiltakoznak, mert 

Sibrik János Csécsény nevű pusztáját Grebechy Ger-

gelynek adta bérbe, holott szomszédság jogán őket 

illette meg. A 25 forintot letétbe helyezték és készek 

megfi zetni.

1582. június 25. jegyzőkönyv: Pottyondy Egyed felesége 

– Anna – panaszt tett, hogy a tőle vásárolt két ökör árából 

Enessey István 10 forinttal adós maradt és azt nem akarja 

megfi zetni. A koroncói rétet lekaszáltatta s 3 kocsi szénát 

onnét elvitetett. (Noszlopy Menyhért, Enessey István és 

Pottyondy felesége bírták a legelőt.)

1583. január 28. Sor került az országgyűlésbe küldött 

követek költségeinek felosztására. Ennek alapján Enessey 

István 50 dénárt fi zet.

1609. június 7. A vármegye tizedesnek nevezte ki 

Enessey Györgyöt a Tóközben.

1611. június 25. A vármegye közgyűlésének határozata 

alapján összeállították az urak és nemesek jegyzékét. 

Enesén Enessey Mártont, Györgyöt és Jánost említik.

1613. június 8. Enessey Márton, György, Péter és István 

eltiltják a Pető családot az „enesei erdő alatt való földektől, 

melyben vetések vannak.”

1619. január 12. Nemes Enessey Istvánt Újvárosban 

elfogták, fogságba vetették és kiadatását megtagadták. 

Az ok: tetten érték egy polgár házában.

1619. március 8. 

– Az alispán, Dallos János szolgabíró, Alsoky Márton 

és Enessey János esküdtek eskü alatt kijelentik, hogy 

Mérges faluban megszemlélték Siey János Rába folyón 

lévő malmát. A Siey család molnárja nagyra készítette 

a malom zsilipjét s ezzel a Sibrik család malmának kárt 

okozott.

– Az enesei nemesek tiltakoznak az ellen, hogy 

Vasváry György éneklőkanonok a marhákat a legelő-

ről elhajtatta.

1619. szeptember 5. Egregius (jelentése: kiváló, dicső) 

Enessey János felajánlja enesei birtokrészét rokonainak 

és szomszédainak. Ha nem veszik meg, másnak adja el.

1623. január 27. Az alispán mellé ülnökké választották 

Enessey Jánost – un. más bírósági ügyekben.

1626. április 3. Enessey János szolgabíró helyére Petke 

Imrét választották.

1628. augusztus 26. Magasi László és felesége, Enessey 

Fruzsina tiltakozik, hogy Enessey Mihály özvegye Burian 

Zsuzsanna az ősi enesei birtokot eltékozolja, a különbö-

ző ügyekben ingyen szétosztja, a szegény jobbágyokat 

járadékokkal terheli, ami miatt azoka máshová akarnak 

költözni.

1630. október 25. Enessey Péter tizedes

1636. április 5. Enese falu lakóit tiltják Utal puszta hasz-

nálatától. (Utal puszta Enese – Bezi – Rábapatona hatá-

rában volt, eltűnt település)

1640. április 20. Szentpéteri István kónyi plébános tilt 

mindenkit az Enese falu területén lévő erdő használatától, 

ami a kónyi plébániához tartozik.

1643. május 8. Enese puszta, praedium

1653. április 3. Az alispán és Enese puszta több birtokosa 

indítványára kerül sor a szántóföldek és rétek felosztá-

sára, valamint határkövek felállítására Enese – Patona és 

Ikrény között.

1663. június 28. Felolvassák a király levelét az általános 

felkelésről. Enessey Balázsnak és Hőgyészy Ferencnek 1 

gyalogost kell kiállítani a török elleni harchoz.

1681. április 17-én a vármegye dönt országgyűlési 

követek delegálásáról. Tarczy István alispán és Iványos 

Miklós képvisleik Győr vármegyét. Költségeikben hoz-

zájárulást kell fi zetni, idősebb Enessey István 25, ifj abb 

Enessey István 75 dénárral járul ehhez hozzá.

Általános megyei közgyűlésen – 1683. május 22-én – a 

török elleni harcokban kell részt venni: „a vármegye sze-

mélyesen keljen fel”! Az enesei nemesek, akik személy 

szerint fel nem kelnek, se mást nem küldenek – minden 

„heltül adnak egy, egy forintot”.

1684. június 23-án a vármegye döntése alapján a megyei 

seregnek csatlakoznia kell a nádorhoz. Idősebb és ifj abb 

Enessey István kötelessége 1-1 gyalogost biztosítani. 

Ifj abb Enessey Istvánnak 75 dénárral kell hozzájárulni 

a vármegye szükségleteire fordítandó összeghez – szól a 

közgyűlés 1687. június 18-án meghozott döntése.



Enesei HÍRMONDÓ  2022. január

6. oldal

Gyopáros Alpár nemcsak térségünk 

országgyűlési képviselőjeként, hanem 

a Magyar Falu Programért is felelős 

kormánybiztosként segíti a rábaközi 

falvak, köztük Enese fejlődését. Az 

eddig elért eredményekről, valamint 

a jövőbeli lehetőségekről is beszél-

gettünk vele.

– Képviselő úr, a Rábaköz településeit 

látványos fejlődés jellemzi, minek köszön-

hető mindez?

– A legnagyobb eredmény, hogy elké-

szült az M85-ös gyorsforgalmi út, amelyre 

évtizedek óta vártak a térségben élők. Ez 

nemcsak a gyorsabb és biztonságosabb 

közlekedést teszi lehetővé, de a falvaink 

nyugalmára is hatással van, hiszen az 

átmenő forgalom immáron megkíméli 

őket. Ráadásul a térség gazdasági erejét, 

a nagyvárosokba jutás lehetőségét is erő-

síti, nem véletlen, hogy a kormány több 

mint 300 milliárd forinttal támogatta a 

beruházást. Ezen kívül nagy hangsúlyt 

fektetünk a pályázati lehetőségek kiakná-

zására, amelyeknek köszönhetően régóta 

vágyott beruházások, fejlesztések sora 

készült el a rábaközi településeken. A Ma-

gyar Falu Program kifejezetten ezt a célt 

szolgálja, de jól teljesít a régió az egyéb 

pályázati lehetőségeken is. Nagy öröm-

mel tapasztalom, hogy minden rábaközi 

településen épül valami, az emberek pe-

dig saját bőrükön is érzik, saját szemükkel 

is látják, hogy a kormány számára a vidéki 

Magyarország igazi érték. Kormánybiz-

tosként pedig mindent megteszek annak 

érdekében, hogy a falvaink minden kihí-

vására, problémájára megoldást kínáljon 

a Magyar Falu Program.

– Miben több a Magyar Falu Program 

annál, hogy bizonyos fejlesztésekre jut 

pénz?

– A Magyar Falu Programot a telepü-

lések maguk írták és írják folyamato-

san. Mindig azokra a felvetésekre reagál, 

amelyek a kistelepüléseken élőktől ér-

keznek. Tisztán állami költségvetésből 

gazdálkodott eddig a program, ezért 

egyszerűek, gyorsak és előrefi nanszí-

rozottak a fejlesztések. Több mint 600 

milliárd forintot költött eddig a kormány 

a falvak vonzerejének növelésére és a 

népességcsökkenés megállítására. A 

falusi CSOK, illetve a falvakat összekö-

tő utak felújítása mellett, az elérhető 

pályázati lehetőségek sokszínűek, az 

élet minden területére kiterjednek, ezért 

az önkormányzatok és az egyházközös-

ségek számára hatalmas lehetőséget 

jelentenek. 2020-ban a támogatotti kör 

bővült a falusi civil szervezetekkel, idén 

pedig a falusi kisboltokkal és a kistele-

pülési mikrovállalkozásokkal is. Bízta-

tó és nem várt gyorsaságú eredmény, 

hogy közel 1000 olyan kistelepülés van 

ma Magyarországon, ahol megindult 

a népességnövekedés, holott a koráb-

bi évtizedekben drasztikus csökkenés 

volt tapasztalható. Biztos vagyok benne, 

hogy ez a lakosság komfortérzetét és 

az elérhető szolgáltatások színvonalát 

folyamatosan növelő Magyar Falu Prog-

ramnak is köszönhető. 

– Enese a saját bőrén is tapasztalja, hogy 

a Magyar Falu Program pályázatai milyen 

segítséget nyújtanak a kistelepülések szá-

mára. Képviselőként sokat tesz az enesei 

emberekért is. Mi motiválja?

– Enese élen jár a Magyar Falu Program 

azon pályázatainak tekintetében, ame-

lyek önkormányzatok és civil szervezetek 

számára lettek meghirdetve, de egyéb 

pályázatokon is sikeres. Több mint 100 

millió forint a faluba érkező támogatá-

sok eddigi összege, az Enesei Polgárőr 

Egyesület pedig további 7 millió forintot 

meghaladó támogatásban részesült. Ez 

az egész enesei közösség munkáját di-

cséri, csak úgy, mint a polgármesterét, az 

önkormányzati képviselőkét, civil szerve-

zetekét, egyházközségét, vagy éppen az 

intézményvezetőkét. És akkor ebbe nem 

számoltam bele azt a 412 millió forintos 

állami támogatást, amelynek köszön-

hetően a 8417. j. számú összekötő út 

megújul, segítve ezzel a biztonságosabb 

közlekedését az Enesén élőknek.

– Mire volt eddig elég ez a 100 millió fo-

rintot jócskán meghaladó támogatás?

– Nagy dolog szerintem, hogy 30 mil-

lió forintból újulhatott meg a település 

orvosi rendelője, ami nemcsak az épület 

energetikai felújítását, hanem a teljes 

akadálymentesítését is szolgálja.  Ut-

cák, utak és járdák épülnek a települé-

sen. Bízom benne, hogy az új játszótér 

a mászóvárral és ping-pong asztallal 

elnyeri a gyermekek tetszését. De támo-

gattuk például közterületi karbantartó 

eszközök beszerzését, amelyek a falu 

rendezettségét hivatottak szolgálni, 

vagy a falunap megszervezését is. Az 

Enesei Polgárőr Egyesület két nyertes 

pályázat keretében új gépjárművet, 

formaruhát és 21. századi eszközöket 

vásárolhatott. Ráadásul ez az összeg 

„csak” a Magyar Falu Program kereté-

ben elnyert támogatás, további milliók 

érkeztek Enesére egyéb forrásoknak, 

például a Magyar Templom-felújítási 

Programnak köszönhetően, így a római 

katolikus templom is méltó körülmé-

nyek között várhatja a híveket, valamint 

a Nemzeti Együttműködési Alap támo-

gatása is jó helyre került. Ráadásként 

a ciklus legnagyobb eredménye, hogy 

hamarosan elindulhat az oly rég óta várt 

sportcsarnok építése is.

HAJRÁ ENESE!
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Enese falusi CSOK-os település is, ez jól 

érezhető azon, hogy sok fi atal költözik hoz-

zánk. Miért ilyen sikeres a falusi CSOK?

– Nem egész 3 év alatt közel 30 ezer 

fi atal család vidéki otthonteremtését 

segítette a falusi CSOK. A vissza nem 

térítendő állami támogatásból ingat-

lanvásárlás, felújítás és bővítés is támo-

gatható. A konstrukció nagy segítség 

a családoknak, falun élni újra népszerű 

lett. Ehhez azonban kell, hogy a tele-

pülések olyan életszínvonalat tudja-

nak nyújtani, aminek köszönhetően 

a családok bátran választják a falusi 

életformát. Enese esetében is hatal-

mas öröm számomra, hogy a falu la-

kosságszáma növekedő tendenciát 

mutat. A Magyar Falu Programmal járó 

fejlődés elindulása óta folyamatosan 

gyarapodik Enese és a rábaközi falvak 

lélekszáma. 

– Mit tart a következő időszak legfonto-

sabb feladatának?

– Még bőven van mit tenni a hazai kis-

településeken, természetesen Enesén 

is. 2022-ben még biztos rendelkezésre 

állnak a források a Magyar Falu Program 

számára, ezért 14 pályázati felhívást nyi-

tunk meg 2022. január 3-tól a programon 

belül. Ahogy az elmúlt három évben, úgy 

a jövőben is célom, hogy ezeken a felhí-

vásokon a rábaközi települések, köztük 

Enese is kiemelkedően jól szerepeljenek. 

Örülnék, ha 2022 után is folytatódhatna 

a Magyar Falu Program. Erre a mi poli-

tikai közösségünk a garancia, hiszen a 

programot a polgári kormány indította el 

2019-ben és 2022 után is örömmel foly-

tatná tovább. Szeretném, ha végre vége 

lenne a pandémia okozta kihívásoknak 

és minden család, minden település a 

jövőre, a jóra tudna koncentrálni. 

– Hogy készül az ünnepekre?

– A december még nagyon sűrű, 

bőven akad feladat a választókör-

zetben és a kormánybiztosi teen-

dőimmel is. Szeretnék azonban 

nem beesni a karácsonyfa alá és 

picit ráhangolódni az ünnepekre. 

A kislányaim csillogó tekintete a ga-

rancia erre, az Ő örömük bearanyozza a 

karácsonyt. Ezt kívánom mindenkinek: 

Áldott, Békés Ünnepeket és sikeres új 

esztendőt az Eneseieknek is!

– Köszönjük szépen, hogy megosztotta 

velünk gondolatait, jó munkát kívánunk 

Képviselő úr!
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EZ AZ IGAZI ARCUNK…?
Tavaly ősszel szárnyalt a felnőtt 

csapat… tavasszal – szerencsével – 

szereztünk tíz pontot. Az idei őszön 

húsz éves megyei II. osztályú szerep-

lésünk leggyengébb teljesítményét 

nyújtottuk. Hat pontot szereztünk – 

mindössze egy győzelmet arattunk, 

háromszor hoztuk döntetlenre a talál-

kozót. A 13 mérkőzésből 8 labdarúgó 

mérkőzés eredmény, ötször „vizilabda 

eredmény” született – négyszer szen-

vedtük 5:1 arányú vereséget, egyszer 

hét góllal terhelték meg hálónkat. Ha-

zai pályán mindössze egy (!!!) pontot 

gyűjtöttünk be.

Amíg az I. félidőben erővel bírtuk, 

talán egyszer sem játszottunk alá-

rendelt szerepet, játékban felvettük a 

versenyt ellenfeleinkkel. Majd miután 

megkaptuk az első gólt, összeomlott a 

csapat. A Kajárpéc és a Bőny ellen – az 

I. félidőben 7 perc alatt kaptunk 3 gólt! 

A második félidőben – szintén min-

den alkalommal – előjött „túledzett-

ségünk”. Szinte csak az volt a kérdés: 

még mennyit kapunk??

Azt hiszem, nyugodtan írhatom: 

tudjuk a hibákat (a játékosok is!!), s 

akik tehetnének ellene, mégsem tesz-

nek meg mindent. Évek óta tudjuk 

a hibákat… s évek óta nem sikerül 

korrigálni….

A helyzet mégsem reménytelen. 1. 

Minden kieső jelölt riválisunkat fogad-

juk. 2. A 10. helyezettől is „csak” 6 pont-

ra vagyunk lemaradva. A nagy kérdés 

azonban most is adott: tesznek-e a 

szebb tavaszért azok, akik tehetnek?

Utánpótlás csapatunk (U19) nagy-

szerű tavaszt produkált a múlt évi 

bajnokságban. Nagy reményekkel 

készültek az új bajnokságra, 15-20 

fi atal vett részt minden edzésen. Úgy 

tűnt: jól indultunk s folytatjuk a tavaszi 

menetelést ősszel is. Aztán 3 játékost 

állandóra ki kellett venni a felnőtt csa-

patba. (Itt jegyezném meg: hihetetlen 

sérüléshullám sújtotta a felnőtt csapa-

tot. Pl. Börcs ellen 7 kerettag hiány-

zott…) Ez alapjában változtatott meg 

mindent. Szereztünk 7 pontot két győ-

zelemmel és egy döntetlennel. Négy 

mérkőzésen lett „csúnya” az eredmény 

-8,9,10 kapott gól formájában. Két csa-

patot magunk mögé utasítottunk a 12 

csapatos bajnokságban.

Abban kell bíznunk, hogy rendez-

ni tudjuk a sorokat s lesz kitartás a 

fi úkban.

Bozsik-programos csapatainkból 

igazoltak el játékosok, de a megfe-

lelő létszámot össze tudtuk szedni 

a tornákra, ahova rendszerességgel 

járunk.

A Hírmondó hasábjain szeretnék 

köszönetet mondani kitartó szurko-

lóinknak, edzőinknek, természetesen 

játékosainknak. Köszönet a polgár-

őröknek, rendezőinknek s minden 

sporttársnak, aki segítette az Enese 

SC munkáját. Név szerint szeretném 

megköszönni Nagy Gábornak, hogy 

két alkalommal is főzött a csapatnak! 

A húst Nagy Mártonnak!

Mesterházy József, elnök

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

1. GYŐRÚJBARÁT SE 13 10 3 0 41 14 27 33

2. KAJÁRPÉC HEROLD TRANS 13 10 2 1 52 20 32 32

3. GYŐRÚJFALU SE 13 9 1 3 27 12 15 28 

4. TÉTI SOKORÓ FC 13 8 3 2 38 18 20 27

5. BŐNY SE 13 8 2 3 37 24 13 26

6. ÜSTÖKÖS FC BÁCSA II. 13 8 1 4 33 19 14 25

7. GYŐRZÁMOLYI SE 13 4 3 6 27 27 0 15

8. KUNSZIGET SE 13 4 3 6 14 27 -13 15

9. DUNASZEG SE 13 3 3 7 26 37 -11 12

10. DUNASZENTPÁL SE 13 3 1 9 26 44 -18 10

11. ROBO-TECH BÖRCS 13 2 3 8 21 31 -10 9

12. LBW NYÚLI SC II. 13 2 3 8 24 42 -18 9

13. RÁBAPATONAI BESENYŐ SE 13 2 3 8 17 38 -21 9

14. ENESE SC 13 1 3 9 12 42 -30 6

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

1. GYŐRASSZONYFA-TSE 11 9 2 0 43 9 34 29

2. KUNSZIGET SE 11 8 1 2 43 17 26 25

3. ROBO-TECH BÖRCS 11 6 2 3 26 19 7 20

4. RÁBAPATONAI BESENYŐ SE 11 6 2 3 25 19 6 20

5. GYŐRÚJBARÁT SE 11 6 2 3 39 14 25 19

6.  TÉTI SOKORÓ FC 11 5 4 2 40 14 26 19

7. DUNASZEG SE 11 5 2 4 32 20 12 17

8. DUNASZENTPÁL SE 11 4 0 7 13 45 -32 12

9. BŐNY SE 11 2 2 7 16 31 -15 8

10. ENESE SC 11 2 1 8 12 52 -40 7

11. KAJÁRPÉC HEROLD TRANS 11 1 3 7 9 36 -27 6

12. GYŐRZÁMOLYI SE 11 0 3 8 11 33 -22 3

MEGYEI II. NYUGAT

MEGYEI II. NYUGAT – U-19
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KÓRUSTALÁLKOZÓ A 25 ÉVES JUBILEUM 

ALKALMÁBÓL 
– ÜNNEPELT A BOROSTYÁN KÓRUS

Nagy forgalom volt 2021. szeptember 25-én az általános 

iskola parkolójában: sorra érkeztek az eseményre a házigazdák, 

a szereplők, meghívott vendégek.

„Kedves vendégeink, egy éve várunk a mai napra és remélem, a 

végén azt mondjuk: megérte! Ma ünnepeljük a  Borostyán Kórus 

megalakulásának 25 éves évfordulóját, amit a  koronavírus-

járvány miatt 2020-ban nem tudtunk megtartani „

Ezekkel a szavakkal köszöntötte Polgár Gyuláné klubvezető 

a meghívottakat:

– a csíkvándi Fehér Akác ének- és citerazenekart és vezető-

jüket, Horváth Krisztinát

– a rábapatonai Eőry Endre dalkört és klubvezetőt, Király 

Józsefnét

– az egyházashetyei  Daloskör képviselőit,

– a bogyoszlói Férfi  Dalkört és vezetőjüket, Tallér Gábort

– a Pannon Nyugdíjas Egyesület  vezetőjét, Vas Lászlónét és 

munkatársát, Zadravecz Margitot

– intézményeink vezetőit: Szűcsné Berki Erikát és Burján 

Imrét

– a képviselőtestületet, élükön Mesterházy József polgár-

mester úrral,

– Kutasné Szabó Piroskát és Horváth Károlynét – nekünk 

csak Rákász Marika marad!

– Orbán Katát, jelenlegi vezetőnket

– a kórus már nem aktív tagjait, a jelenlegi kórustagokat, 

valamennyi kedves vendéget.

Ez a nap nagyon szép összefogás eredménye volt: az 

önkormányzat anyagi hozzájárulása,  a polgármester úr 

konkrét segítsége a  szervezésben, a polgármesteri hivatal 

alkalmazottainak aktivitása a kivitelezésben, az általános 

iskola közreműködése – aminek köszönhetően méltó kö-

rülmények között ünnepelhettünk –, és nem utolsó sorban  

Szlovacsekné Vera ( a kórus ügyintézője) előkészítő munká-

ja, Nagyné Zsuzsi (klub-pénztáros)mindenre odafi gyelése 

kellett ahhoz, hogy az ünnep emlékezetes legyen.

A következő percekben Mesterházy József polgármester   

üdvözölte a meghívottakat. Elismerő szavakkal méltatta 

a kórus múltbeli és jelenlegi teljesítményét: ápolják ha-

gyományainkat, példát mutatnak a jövő generációnak, 

öregbítik a falu hírnevét, közben ők  is jól érzik magukat 

egymás társaságában.

A 25 év emlékeinek felidézésével folytatódott az esemény, 

majd virágcsokorral köszöntöttük Magyar Béláné Terikét, aki 

a legrégebben tagja a kórusnak.

Egy perces néma felállással emlékeztünk azokra a kórus 

tagokra, akik elhunytak.

A nap legemlékezetesebb pillanatait akkor élhettük át,mikor 

a  dalkörök meghatározott sorrendben előadták műsorukat.   

Túlzás nélkül mondhatom, nagy sikert arattak!

Vastapsot kapott Orbán Kata, aki meglepetésként és  csodá-

latos hangon 3 népdalt énekelt. Ezután oklevéllel köszöntük 

meg a vendég kórusoknak, hogy elfogadták meghívásunkat 

és velünk ünnepeltek .Vezetőik felkötötték zászlónkra az em-

lékezés és barátság szalagjait. Reméljük, ezek a szalagok  sza-

porodni fognak a következő években! Meghatódva fogadtuk 

Rákász Marika újabb ajándékát, egy emlékkönyvet! Az elsőt is 

ő ajándékozta nekünk, mely „krónikásaink” (Polgárné Marika, 

jelenleg Nekutiné Rózsika) szorgalmas munkája nyomán már 

betelt és az újabbal együtt híven őrzi emlékekeinket (melyek  

„ércnél maradandóbbak„) az utókornak!

Jubileumi ünnepségünk zárásaként a dalkörök felszabadul-

tan, jókedvűen, citerakísérettel együtt énekelték A Rábának 

mindkét partja, de sáros… c. népdalt. 

A Polgármester úr záró szavai után az ünneplés a Babilon 

vendéglőben folytatódott!

Közel 80 meghívott ebédelt kitűnő hangulatban! Kifogás-

talan, fi gyelmes kiszolgálásban volt részünk, a Rábakész Kft 

által készített jubileumi torta is ízlett mindenkinek.

A fehér asztal mellett sem maradhatott el a dalolás! Nótákkal, 

vidám bordalokkal szórakoztattuk egymást és magunkat.

Köszönjük ezt a szép napot minden közreműködőnek. Jó 

volt Borostyán Kórus-tagnak lenni, jó volt eneseinek lenni!

 Polgár Gyuláné
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Az őszi időszak óvodánk-

ban az egészséges életmód 

jegyében zajlott. Az esemé-

nyekben gazdag időszakot a 

honlapon tudják színes ké-

pekben visszaidézni. A gye-

rekeknek az indián nyárban 

a friss levegőn tartózkodás 

mindennapi örömforrást je-

lentett, na és persze a gesz-

tenye!

Itt meg is állnék néhány 

gondolat erejéig! Évek óta 

problémát jelentett, hogy 

a tavaszi lombfakadáskor 

gomba- betegség támadta 

meg az 50-60 éves geszte-

nyefáinkat. Ennek következ-

tében júniusban, a fák levelei 

foltosodni kezdtek, idő előtt 

leperegtek a földre és kevés 

termést hoztak. Tavaly ősszel 

az önkormányzat segítségé-

vel kémiai növényvédeke-

zésbe kezdtünk. A hatalmas 

lombkoronájú fák nem tették 

lehetővé a permetezést, így a 

szakemberek a fák törzsébe 

injektálták a kártevők elleni 

hatóanyagot. A siker nem 

ÓVODAI HÍREK

KARÁCSONYRA KÉSZÜLŐDVE

maradt el! Idén árnyas, egy-

befüggő lombozattal és bő 

gesztenyeterméssel hálálták 

meg a gondoskodást fáink. A 

gyerekek annyi gesztenyét 

gyűjtöttek, hogy a Kaindorf 

bei Hartbergben élő, de 

enesei kötődésű Szabó csa-

lád 2 zsákkal juttatott el az 

ausztriai óvodába, ahová ki-

sebbik gyermekük, Noel jár. 

Cserébe – néhány hét múlva–  

Kaindorfból egy csokoládéval 

teli csomag érkezett, mellyel 

megköszönték gyerekeink 

szorgalmát.

 Decemberre téli hangu-

latba öltöztettük óvodán-

kat. A főbejárat mellé két új, 

fából készült fenyőfa került. 

A betlehem mellé pedig 4 

gyertyát állítottunk fel. Idén 

a természetesség és egysze-

rűség jegyében születtek a 

dekorációink, hiszen a szí-

vünkben kell a karácsony 

lényegét keresnünk, nem a 

külsőségekben. Az alkotások 

szépsége az óvónői kollektíva 

összefogását, ízlését dicséri.

A falubeli kezdeményezés-

hez is csatlakoztunk a harma-

dik számú világító adventi 

ablak elkészítésével.

Az ünnepre hangolódás 

fontos jelképe az adventi 

koszorú. A gyertyagyújtást 

hétfőnként tartottuk a fedett 

tető alatt, a levegőzés végén, 

egy közös dal eléneklésével.

Óvodásaink december 

6-án ünnepélyesen fel-

öltözve, kipirult arccal és 

csillogó szemekkel várták 

a Mikulást. Énekeltek, ver-

set mondtak és hallgatták, 

hogy jön-e már. Mindhárom 

csoportunkban megállt egy 

kis időre, míg kiosztotta az 

ajándékot, melyet a Szülői 

Munkaközösség jóvoltából 

kaptak. Luca-búzát is ültet-

tünk, mert a Gergely nap-

tár előtti időben ez a nap, a 

téli napforduló napja volt. A 

kemence közelében csíráz-

tatott magokból a jövő évi 

termésre következtettek a 

régi, falusi asszonyok. Ezt a 

szokást a Zöld Óvoda prog-

ramunkban mi is tovább 

örökítjük. A karácsonyváró 

időszakot a Portéka Színház 

„Decemberi csillagok” című 

előadása zárta le.

Minden kedves olvasónak 

tartalmas és eredmények-

ben bővelkedő Új Eszten-

dőt kívánok!

Szűcs Lászlóné

 Intézményvezető

A gyerekekkel már nagyon 

készültünk az Adventi idő-

szakra, a várakozásra. Elké-

szítettük az adventi koszorút, 

feldíszítettük a csoportszobát 

az ünnepnek megfelelően. A 

karácsonyi készülődést és az 

ünnepvárást a karácsonyi és 

téli CD hallgatásával szeret-

tük volna még élménydúsab-

bá tenni.

Adventi naptárt is készítet-

tünk, amelyben kis ajándé-

kok várták a gyermekeket, 

mellyel a napokat számlál-

hatták Karácsonyig. Kará-

csony ünnepére készülve 

megismertettük a gyerme-

kekkel Jézus születésének 

történetét. Betlehemi műso-

runkat  az óvodai karácsonyi 

ünnepélyen adtunk elő az 

összes kis óvodásnak és fel-

nőttnek. A gyermekek meg-

jelenítették Mária, József, az 

angyalok, a pásztorok és a 

három királyok személyét. 

A meghitt betlehemi törté-

netet a mesélők színes elő-

adásmódjában hallgathatta 

meg a közönség.

A készülődés során tuda-

tosult gyermekeinkben az 

ünnep szerepének fontossá-

ga, a közös együttes élmény 

megélése által erősödött az 

összetartozás érzése óvodá-

sainkban.

Szücs Györgyné 

óvodapedagógus
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ISKOLAI HÍREK
A szép őszi időjárást kihasználva ok-

tóberben társadalmi munkára hívtuk 

a szülőket. A közösségi munka kereté-

ben komposztáló készült az iskolakert 

mögött, szegéllyel lett ellátva az alsós 

játszóudvar új hintája, valamint a fel-

sős udvaron a térkőelemek javítása is 

megtörtént.

A továbbtanulás és a pályaválasztás 

megkönnyítése érdekében hét közép-

iskola és a Győri Iparkamara tartott 

tájékoztató órákat a nyolcadikos tanu-

lóknak. A novemberi pályaorientációs 

nap keretében a mentőszolgálat, vala-

mint a tűzoltóság is bemutatót tartott 

osztálya is különböző kulturális rendez-

vényen, előadáson vett részt. A hatodik 

osztályosok Budapestre utaztak, ahol 

a Fővárosi Nagycirkusz előadását te-

Az ősz folyamán ismét elindultak a 

megyei és országos sport, valamint 

tanulmányi versenyek. Az októberben 

megrendezett Patona Kupán (kispályás 

labdarugó torna) iskolánk 8 fős csapata 

az első helyen végzett. A Péren meg-

rendezett asztalitenisz versenyen csa-

patunk a második helyen végzett, így 

sajnos nem jutottak tovább a megyei 

fordulóba. A Foci Olimpia őszi fordu-

lójában első helyen végzett iskolánk 

csapata, így nagy reményekkel várhat-

juk a tavaszi folytatást. Rátkai Johanna 

nyolcadik osztályos tanulónk a megyei 

tornaversenyen a dobogóról éppen 

lemaradva a negyedik helyet szerezte 

meg. A Goethe Intézet országos német 

nyelvű fogalmazás és rajz versenyén 

Horváth Réka hatodik osztályos tanuló 

harmadik helyezést ért el. Az Országos 

Történelmi Verseny iskolai fordulójából 

négy hetedik osztályos diákunk jutott 

tovább a megyei fordulóba.

Október 22-én az iskola felsős tanulói 

egy rendkívül megható és megrendítő 

színpadi előadással emlékeztek meg 

az 1956-os eseményekről. November 

hónapban az alsós osztályok megtartot-

ták a hagyományos Szent Mártonnapi 

lámpás felvonulást. A hónap végétől 

pedig megkezdődött a felkészülés az 

adventi és karácsonyi időszakra. Minden 

hétfőn közösen gyújtottuk meg az iskola 

adventi gyertyáját, advent első hétvégé-

jén a hagyományos Adventi Teaházban 

láttuk vendégül a község lakosságát, 

majd december 6-án a Mikulás is meg-

érkezett iskolánkba. A karácsonyi ünnepi 

műsort iskolánk alsós tanulói mutatták 

be december 21-én. Majd az iskola kö-

zös karácsonyfája alá megérkeztek az 

osztályoknak szánt ajándékok, valamint 

a szülői munkaközösség jóvoltából az 

egész iskola egy nagyértékű hangfal és 

hangosító berendezést kapott karácso-

nyi ajándékként. Ezúton is köszönetün-

ket fejezzük ki a nagyértékű karácsonyi 

ajándékért a Szülői Munkaközösség ré-

szére. Burján Imre

A Lázár Ervin Program keretében 
a 6. osztályosok a Fővárosi 
Nagycirkuszba látogattak

Pályaorientációs nap

az alsós gyerekeknek. Ezen felül az alsós 

osztályok ellátogattak a fogorvoshoz, a 

virágboltba, valamint fodrász szakma 

rejtelmeit is megismerhették. A felsős 

osztályoknak az iparkamara munkatársa 

tartott pályaorientációs tréninget, va-

lamint iskolánk volt tanulói látogattak 

vissza hozzánk, és jelenlegi középiskolá-

juk képzési és szabadidős lehetőségeiről 

első kézből adtak tájékoztatást és infor-

mációkat a felsős tanulóknak.

Novemberben az országos Lázár Er-

vin Program keretében iskolánk több 

kintették meg, a második osztályosok 

Rábapatonán a Rózsavitéz című előadást 

tekintették meg, míg az ötödik osztályo-

sok a Győri Nemzeti Színház előadását 

élvezhették. Október és november hó-

napokban egy-egy alkalommal zenei 

koncert csendült fel iskolánk aulájában. 

Tschurl Károly támogatásának köszönhe-

tően mind a két alkalommal budapesti 

előadóművészek látogattak el hozzánk, 

hogy megismertessék gyermekeinket a 

komolyzene, valamint a jazz legszebb 

zeneszámaival.



Sebestyén Tamás énekel Idősek napján

Adventi teaház

Téti Fúvósok – 20. alkalommal Enesén

NYUGDÍJAS ALKOTÓK KIÁLLÍTÁSA
Szeptember 27-én 12. alkalommal állították ki munkáikat az enesei nyugdíjasok 
Győrben a József Attila Művelődési Házban. Gratulálunk! Az érdeklődők Bojnár 
Ferencné, Ferenczi Istvánné, Nekuti Istvánné, Kolonics Istvánné, 
Németh Béláné és Varga Józsefné alkotásait tekinthették meg.

2021. ÉVBEN SZÜLETTEK:
1. Lőrincz Viktória  01.31.

2. Pejlovas Milla  02.22.

3. Takács Bella 03.12.

4. Vanhall Ida Jerta  03.17.

5. Rácz Dávid  03.18.

6. Lósz Róbert  03.20.

7. Fehér Marcell  03.29.

8. Für Gellért Zsolt  05.02.

9. Nagy Janka  05.07.

10. Zsenák Antal  05.31.

11. Kiss Bellaróza  06.04.

12. Horváth Hunor  06.10.

13. Takács Janka  06.23.

14. Lengyel Nilla Nia  07.06.

15. Németh Zsombor Tamás 07.13.

16. Benke Anna  07.17.

17. Nagy Róza  08.14.

18. Simon-Kiss Attila 09.10.

19. Vajda Endre  09.14.

20. Varga Botond 10.13.

21. Németh Zalán  10.27.

22. Kiss-Hittner Zoja 11.28.

23. Erdélyi Kornél  12.23.

24. Benitsch Alíz  12.28.


