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Az egykori családi kúriában látta meg a 

napvilágot 1932. június 26-án községünk 

díszpolgára Tschurl Károly. Szülőházában 

köszöntöttük 90. születésnapján.

Mesterházy József polgármester kö-

szönetet mondott családjának a ma kul-

túrházként működő épületért, amelyet 

1945 után egyszerűen elvettek a család-

tól és az ünnepelt a rendszerváltás után 

nem kérte vissza. A polgármester ünnepi 

köszöntőjében hangsúlyozta, Tschurl 

Károly nagyon sokat tett a községért. Az 

Enesei Zenei Nyár létrehozásával a falu 

jó hírnevét vitte szerte az országban és 

világban. Magánvagyonából folyama-

tosan áldozott és a mai napig áldoz az 

óvodára, iskolára, Borostyán Kórusra. 

S mint fogalmazott: az ünnepeltnek biz-

tosan helye lesz az Enesei Pantheonban! 

Azok között, akiknek nevét a helyi tör-

ténelem megőrzi.

A meghívott vendégek szintén kife-

jezték jókívánságaikat s koccintottak a 

KÖZSÉGÜNK DÍSZPOLGÁRA 90 ÉVES

TISZTELET EŐRY ISTVÁNNAK!

Jó pár ével ezelőtt jelen-

tek meg a Hírmondóban az 

enesei temetőben lévő régi 

síremlékek fotói. Volt a kövek 

között egy, már évtizedek 

óta földön fekvő márvány 

sírkő – Eőry Istváné (1809-

1863).

Ő volt az az enesei közbir-

tokos, aki vagyonát (közel 

40 holdas birtoka volt) és 

telkét – leszármazottja nem 

lévén – egy evangélikus isko-

la építésére és a tanítói fi ze-

tés javítására áldozta. Telkén 

hozták tető alá 1865-ben a 

régi iskolaként ismert épü-

letet, ahova még  ma is jár-

nak nebulók. Az Eőry István 

által hagyott 1168 forinthoz 

a közbirtokosok még 4025-t 

adtak össze. Előtte a temető-

vel szemben álló pásztorház-

ban tanította a gyerekeket 

Hetvényi István.

A Győri Közlöny 1887. de-

cember 1-i száma a követke-

zőt írta: (a közbirtokosság) 

…„épített olyan díszes ta-

nítólakot és tantermet, mely 

pezsgős pohárral. Ezt követően a hátsó 

bejárathoz sétáltak, ahol díszpolgárunk 

átvehette az iskola, óvoda és hivatal aján-

dékát. A négy nagyméretű fotón Karcsi 

életének egy-egy momentuma mesél a 

betérőknek.

Az ünnepi ebéd előtt Hajnal Nikolett 

énekelte díszpolgárunk kedvenc nótáit 

cigányzene mellett. S hogy Karcsi milyen 

jó egészségi állapotban van, mi sem bizo-

nyítja jobban, minthogy táncra perdült és 

egy rövid időre a hegedűt is megszerezte 

a zenészektől…

A Hírmondó hasábjain is jó egészséget 

kívánunk!

MJ

bizonnyal a legszebb s örök-

ké tartó ékessége leend az 

enesei közbirtokosság ne-

mességének.”

A Képviselő testület úgy 

döntött, felújíttatja s felállít-

tatja  az iskola alapítójának 

tekinthető Eőry István sír-

emlékét. A felújítást – és tá-

mogatást – köszönjük Pátka 

Zoltánnak, aki az enesei is-

kola diákja volt.

Örök tisztelet Eőry István-

nak!

Mesterházy József
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MESEORSZÁG ENESÉN

JÚNIUS VÉGE: 

ZSÍROS KENYÉR KUPA

Kellemes nyári melegben három csapat játékosai gyüle-

keztek a focipályán június utolsó szombatján. Folytatták az 

évtizedes hagyományt és megmérkőztek a Zsíros Kenyér 

Kupáért. A következő eredmények születtek: 

Lucernás – Radnóti utca 3 : 0

Hanyatt SE – Lucernás 1 : 2

Hanyatt SE – Radnóti utca  0 : 1

A jelképes kupát a Lucernás vihette haza. Jövőre folytatjuk! 

Köszönet a szervezőknek!

Meseország az enesei óvoda udvara. Virágok, színes apró 

padok díszítik azt a helyet, ahol valamikor derékig érő csalán 

és bogáncs tenyészett.

Lelkes szülők, ügyes ezermesterek kezenyomán szépült meg 

a óvoda udvara. Perényi Ottóné óvónő vezetésével a szülők 

ünnep- és hétköznap gyomláltak, ültettek, hogy a szépítési ver-

senyben helyezést nyerjenek. Matkovics Antal szülői munkakö-

zösségi tag valamikor kertész volt. Ő segített a parkosításban. Az 

udvar végébe sziklakertet és egy kis mesterséges tavat létesített. 

Az épület előtt sárga kaviccsal szórták fel az utat, a teraszon is 

virágok pompáznak. Babaház is van egy kis lugasban. Előtte 

áll egy kisvasút, amely mellett egy tábla a végállomás nevét 

tünteti fel: Enese Ugyanitt egy falovacska egy kis kocsit „húz”. 

A gyerekek úgy hívják, hogy téesz kocsi. Van az udvarban hajó-

hinta, deszkakerítéses homokozó, mellette parányi téglatűzhely, 

amelyen meg lehet sütni a homokpogácsákat. Ezek a játékok 

Szalai Mihály asztalos, szülői munkaközösségi tag munkái. 

Nemhiába dolgozott sok szülő. A megyei tanács művelődési 

osztálya nehéz feladat elé került, mikor a versenyt igazsá-

gosan akarta értékelni. Az enesei óvoda a győri Magyar úti 

óvodával osztozik az elsőségben. Mindkettő hétszáz forint 

pénzjutalmat kap.

A Kisalföld-ben írták 1961. augusztus 30-án.

A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 1413

Leadott szavazatok száma:  1037

Érvényes szavazat:  1030

A pártlistákra leadott szavazat/Érvényes

DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP

Párbeszéd-Magyarország Zöld Párja 239

Normális Élet Pártja 4

Kétfarkú Kutya Párt 30

Megoldás Mozgalom 16

Mi Hazánk Mozgalom 45

FIDESZ 696

Képviselőjelöltekre leadott szavazat/Érvényes

Gyopáros Alpár/Fidesz 731

Pércsi Donát Tamás/Megoldás Mozgalom 15

Kovácsné Varga Ildikó/DK-Jobbik-Momentum-   

MSZP-LMP-Párbeszéd-Magyarország Zöld Pártja 234

Szabadai Viktor/Magyar Liberális Párt 3

Ferenc Gergő/Mi Hazánk Mozgalom 47

A 2022. ÁPRILIS 3-ÁN 

MEGTARTOTT ORSZÁGGYŰLÉSI 

VÁLASZTÁS EREDMÉNYE 

KÖZSÉGÜNKBEN

WWW.ENESE.HU

MÚLTIDÉZŐ
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VOLT EGYSZER EGY KOVÁCSMŰHELY… 
A közelmúltban ismét értékes –a köz-

ség helytörténetét gazdagító – fotókat 

kaptam. Jáger Gyula bácsi lánya, Jáger 

Zsuzsa küldte. Megkaptuk az egykori 

kovácsmester munkanaplóját, évtize-

des bejegyzésekkel – pontosan, precízen 

vezette az elvégzett munkát,a munká-

val töltött időt! Jáger Gyula 1909-ben 

született a Felvidéken, 1912-ben még 

Egy udvari felvétel, háttérbe a lakóház, Bádogtetős, fageren-

dás mennyezetű, döngölt föld padozatú épület. Jáger Zsuzsa 

szülei 1956-ban vették, az adásvételi szerződés 100 évesnek 

írja. A templom felőli homlokzaton az 1890-es évszám volt 

olvasható. Ez valószínűleg a felújítás éve lehetett. a műhely 

ezt követően épült, bevakolatlan tégla épület.

A kovácsműhelyhez tartozó fedett részt –„színt” – mutatja. 

Jáger Zsuzsa születi láthatók a háttérben. A sínhúzásra elő-

készített szekérkereke, vasabroncsok, sínhúzó bak.

Nemeskossuthon élt. A tószigetcsilizközi 

főszolgabíró 1932-ben állította ki ipar-

igazolványát. A Bezire vezető út men-

tén egykori kovácsműhelyben kezdett 

dolgozni –a 19. században ez a közbir-

tokosság tulajdonában állt. A Petőfi  – 

Rózsa utca sarkán álló épület az 1800-as 

évek közepén épült, 1956-ban vette 

meg a Jáger család az adásvételi szer-

ződés szerint. Jáger Gyulát 1945-ben az 

oroszok többekkel együtt elhurcolták, 

3 évvel később tért vissza a fogságból. 

Ezen idő alatt felesége „vitte”a műhelyt, 

segédekkel.

A régi ház – és kovácsműhely – 1980-

ban még állt. Röviddel az évtized for-

dulója után lebontották és családi ház 

épült a helyén. 

A fotót Vargáné Thüringer Emmától kaptuk.

Jáger Gyula iparigazolványa, 1932-ből
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A MINIMÁLIS CÉLKITŰZÉST TELJESÍTETTÜK
Szomorú látványt mutatott a megyei 

II. osztály győri csoportjának tabellája 

az ősz végén. Az Enese az utolsó helyet 

foglalta el. Felnőtt csapatunk 7 pontot 

szerzett – még soha ilyen keveset 2002 

óta… Igaz, riválisaink nem utcahosszal 

voltak előttünk, de nem volt könnyű 

kapaszkodót, reménysugarat találni…

Az mindenesetre biztató jel volt febru-

árban, hogy öt játékost igazoltunk, akik 

tényleg segítséget, erősítést jelentettek. 

A minimális célkitűzést teljesítettük, 

saját jogon kiharcoltuk bennmaradá-

sunkat! Tavasszal 3 győzelmet arattunk, 

mindhárom alkalommal hazai pályán 

– kettő talán a kötelező kategóriába 

volt sorolható, a Győrzámoly elleni a 

bravúr sorba könyvelhető el. Idegenben 

mindössze a Bőny elleni – egyébként 

váratlan – döntetlen pontszerzésünk 

volt. Játékban sokkal jobbak voltunk 

tavasszal mint ősszel. Több mérkőzésen 

többet érdemeltünk volna – harcoltunk, 

odatettük magunkat és mégsem lett 

eredménye. Még csak pontot sem sze-

reztünk –elég a Kunsziget elleni mérkő-

zésre utalni: a hazai szurkolók szerint 5:0 

arányban kellett volna nyernünk. A 88. 

percben bekapott gólunk eldöntötte 

a mérkőzést… Csalódás volt – nem is 

kicsi! – a Börcs elleni hazai, búcsúkor 

vívott csata…kaptunk egy hetest. Hiába 

rúgtunk négyet.

Játékos – állományunkat tekintve nem 

itt lenne a helyünk. Az edzés-látoga-

tottság kategória biztos idén sem volt 

erősségünk… A bajnokság 26 mérkő-

zése alapján ide rangsoroltattunk. Ha a 

jövőben nem akarunk pofozógép lenni, 

ennél több kell – ez már az elkövetke-

zendő hónapok zenéje.

A szerzett pontokat tekintve U19 

–csapatunk szinte ugyanolyan félévet 

produkált – ősszel 7, tavasszal 6 pontot 

szereztek a fi úk. Összesen 22 mérkőzést 

játszottak – pár alkalommal nagyobb ará-

nyú vereségbe futottak bele. A korábbi 

évekhez képest pozitív irányú elmozdulás, 

hogy gond nélkül ki tudtunk állni a baj-

noki mérkőzésekre. Ami viszont nem jó 

irány – az edzéseken már nincsenek olyan 

létszámban mint egy évvel ezelőtt… Két 

csapatot sikerült magunk mögé utasítani 

– csakúgy mint a felnőtteknek.

A legtöbb gólt (101) csapatunk kapta, 

ebből adódóan gólkülönbségünkkel 

sem lehet dicsekedni.

Már a második évünk volt, hogy U13 

–csapatot nem tudunk kiállítani, az U16-

ról nem is beszélve. Ez nagy hátrányunk. 

Nyilván akkor tudnánk hosszú távon 

építkezni, ha minden korosztályunk 

meglenne. De ezzel a problémával jó-

val nagyobb települések is küzdenek… 

Az U7-U9-U11 korosztályokkal jelenleg 

még nincs gond, ebben a korcsoportban 

még lelkesek a gyerekek. Rendszeresen 

vettek részt Bozsik tornákon.

Szeretném megköszönni edzőinknek, 

játékosainknak, szurkolóinknak, rende-

zőinknek, jegyszedőinknek, az elnökség 

tagjainak, gondnokunknak a helytállást, 

az elmúlt évben végzett munkát! Jövőre 

is számítunk mindenkire!

Hajrá Enese!

Mesterházy József, Elnök

MEGYEI II. NYUGAT

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

1. GYŐRÚJBARÁT SE 26 19 6 1 83 29 54 63

2. KAJÁRPÉC HEROLD TRANS 26 18 2 6 105 37 68 56 

3. TÉTI SOKORÓ FC 26 17 5 4 72 31 41 56

4. ÜSTÖKÖS FC BÁCSA II. 26 16 3 7 60 35 25 51

5. GYŐRÚJFALU SE 26 16 2 8 53 28 25 50

6. BŐNY SE Royal Plast 26 15 5 6 65 38 27 50

7. DUNASZEG SE 26 11 3 12 56 61 -5 36

8. GYŐRZÁMOLYI SE 26 10 3 13 51 54 -3 33

9. KUNSZIGET SE 26 10 3 13 40 50 -10 33

10. DUNASZENTPÁL SE 26 8 3 15 48 79 -31 27

11. ROBO-TECH BÖRCS 26 5 4 17 45 80 -35 19

12. ENESE SC 26 4 6 16 31 74 -43 18

13. RÁBAPATONAI BESENYŐ SE 26 3 5 18 31 83 -52 14

14. LBW NYÚLI SC II. 26 3 4 19 35 96 -61 13

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

1. GYŐRASSZONYFA-TSE 22 20 2 0 131 15 116 62 

2. KUNSZIGET SE 22 17 1 4 94 29 65 52 

3. GYŐRÚJBARÁT SE 22 16 2 4 91 29 62 49 

4. ROBO-TECH BÖRCS 22 12 3 7 63 44 19 39 

5. TÉTI SOKORÓ FC 22 11 6 5 73 29 44 39 

6. RÁBAPATONAI BESENYŐ SE 22 10 4 8 49 48 1 34 

7. DUNASZEG SE 22 9 4 9 55 60 -5 31 

8. BŐNY SE 22 6 2 14 37 83 -46 20 

9. DUNASZENTPÁL SE 22 6 1 15 23 91 -68 19 

10. ENESE SC 22 4 1 17 22 101 -79 13 

11. GYŐRZÁMOLYI SE 22 2 4 16 23 68 -45 10 

12. KAJÁRPÉC HEROLD TRANS 22 2 4 16 18 82 -64 10 

MEGYEI II. NYUGAT – U-19
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ÉVZÁRÓ, BALLAGÁS ÉS 
NYUGDÍJAS BÚCSÚZTATÁS

A Tündérkastély Óvoda 2021/2022-es nevelési évét záró 

ünnepségét, május utolsó péntekén, a hagyományokhoz 

híven, az iskola aulájában tarthattuk. Óvodánk rendezvé-

nyei között fontos helyet foglal el az évzáró. Ez az alkalom 

kiemelkedik a hétköznapok sorából, megtöri a mindennapok 

egyhangúságát, színesebbé teszi az életünket. Egy „megálló”, 

amikor időt szánunk egymásra, és az együtt átélt élményekkel 

erőt merítünk az elkövetkező hétköznapokhoz. 

A gyerekek nagy izgalommal és szeretettel készültek a 

napra, hogy szülőknek, családjuknak megmutathassák, mit 

is tanultak ebben az évben az óvodában. Esőként a középső 

csoportosok műsorától volt hangos az iskola aulája, majd 

őket követték a legkisebbek.

A kiscsoportosok első alkalommal tapasztalhatták meg a 

szereplés izgalmát az évzárón. A nevelési évben tanult mon-

dókákból, gyermekjátékokból összeállított játékfűzésükkel 

nagy sikert arattak.

ÓVODAI HÍREK

CSALÁDI- ÉS GYEREKNAP 
A TÜNDÉRKASTÉLY ÓVODÁBAN

A szülői munkaközösség tagjai június első péntekére vi-

dám, mozgalmas délutánt szerveztek a családoknak. Ebben 

a programban a tartalmat és formát aktívan alakító együtt-

működés lehetőségét láttam meg. Örömmel biztosítottam 

Óvodánk életében a ballagás egy meghitt, bensőséges 

ünnep, amit komoly készülődés előzött meg. A próbákkal 

eltöltött időt igyekeztünk a lehetőségekhez mérten lecsök-

kenteni, hogy a gyerekek szívesen, és ne teherként éljék meg 

azt. A ballagók versekkel köszöntek el az óvodájuktól, az itt 

maradó, fi atalabb társaiktól és a velük foglalkozó felnőttektől. 

A hagyományos tarisznya átadásával gyermekeink készen 

állnak, hogy belépjenek életük következő kapuján, ami az 

iskolába vezet.

Az évzárón került sor Szücs Györgyné és Kapui Tiborné 

kollégáink nyugdíjas búcsúztatására. Mindketten évtizedeken 

keresztül nevelték az Enesére járó gyerekeket, ezért szerettünk 

volna számukra olyan műsort szervezni, ami méltó búcsú a 

sok szép év után.

Örömkönnyek és nevetés váltakoztak ezen az estén, de 

ettől lett oly tartalmas és maradandó emlék minden jelen-

lévő számára.

„A gyermeknevelésben nem beszélni kell. Mondhatsz, amit 

akarsz, úgysem a szavaiddal – az életeddel mutatsz példát!” 

(Nyírő András)

a szervezők számára óvodánk udvarát, és az alkalmazotti 

közösség segítségét. A tér rendjét a dajka nénik, a küllemét 

az óvó nénik csinosították lufi kkal, pom-pomokkal, színes 

krepp papírokkal. A programot tűzoltó- és rendőrautó, arc-

festés, tetoválás, kézműves foglalkozás színesítette. A füves 

részen korcsoportokhoz igazodó, mókás és sportos ügyes-

ségi feladatok várták a gyerekeket. Természetesen jégkrém, 

szörp és sok-sok színes buborék is fokozta a jó hangulatot. 

A rendezvény lebonyolításának valamennyi eszközét a szülői 

munkaközösség tagjai biztosították. 

Ezúton is köszönöm a jó hangulatú, közösségformáló ki-

kapcsolódás megszervezését!

Szűcs Lászlóné, Intézményvezető
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Oroszország 2022. február 24-én 

fegyveres támadást indított Ukrajna 

ellen. A világ napokig hitetlenkedve 

fi gyelte az eseményeket. A magyar la-

kosságon, a csekély földrajzi távolság 

miatt, félelemmel vegyes sajnálat lett 

úrrá. Pár napon belül ocsúdtunk eb-

ből az érzésből, ami tehetetlenségből 

buzgó tettvággyá alakult. Nemzetünk 

történelme során volt példa arra, hogy 

honfi társainknak menekülni kellett, ta-

lán emiatt is mozdult egy emberként 

a magyar lakosság, hogy az Ukrajná-

ból menekülni kényszerülő magyar és 

ukrán emberek, családok segítségére 

legyen. Magánemberek és segítő szer-

vezetek egy célért, önzetlenül léptek 

fel, hogy a Magyarországra akár át-

menetileg, akár hosszú távra érkezők 

számára megkönnyítsék az átutazást, 

itt-tartózkodást, a borzalmas élmények 

feldolgozását, felejtését és a bizonyta-

lanság érzésének csökkentését.

 A Magyar Vöröskereszt 2022. március 

2-án kezdte meg célzottan az ukrajnai 

menekültek számára adományok gyűjté-

ADOMÁNYGYŰJTÉS AZ UKRAJNAI HÁBORÚS 

MENEKÜLTEKNEK

Enese lakossága önzetlenségből jelesre vizsgázott

sét. Ezen a napon a Magyar Vöröskereszt 

Enesei Alapszervezete és Enese Község 

Önkormányzata is kapcsolódott a kezde-

ményezéshez. A közösség és a közösségi 

média adta lehetőségeket kihasználva 

kértük Enese község lakosságát, hogy 

lehetőségeikhez mérten adományaikkal 

támogassák e nemes ügyet.

 A Magyar Vöröskereszt Enesei Alap-

szervezete és Enese Község Önkor-

mányzata számára nem volt idegen ez 

a feladat. Bár háborús veszélyhelyzet 

ezidáig nem állt fenn közelünkben, a 

helyi rászoruló családok anyagi és egyéb, 

tárgyi adományokból álló támogatása 

folyamatos volt. Ezen adományok át-

vételében, rászorulókhoz történő el-

juttatásában a Védőnői Szolgálat és a 

Családsegítő Szolgálat munkatársai is 

részt vettek.

 A Magyar Vöröskereszt Enesei Alap-

szervezete és az Enesei Önkormányzat 

felhívására eddig példátlan megmoz-

dulás vette kezdetét. Mind az Polgár-

mesteri Hivatalba, mind a Védőnői 

Tanácsadóba rengeteg, célzottan a me-

nekülteknek szánt, számukra hasznos, 

nélkülözhetetlen adomány érkezett. 

Ezeket a Kónyi Szociális és Gyermekjó-

léti Alapszolgáltatási Központ dolgozói, 

Enese Község Önkormányzata és Enese 

Község Védőnői Szolgálata juttatta el 

a menekültekkel kapcsolatban álló 

szervezetekhez. A Magyar Vöröske-

reszt kérésének megfelelően takarók, 

ágyneműk, ruhák, cipők, hátizsákok, 

gyógyszerek, élelmiszerek, tisztálko-

dási szerek, napi higiéniai eszközök 

jutottak el a hazánkba érkező, háború 

elöl menekülő családokhoz. Pénzbeli 

támogatás az Enesei Önkormányzat-

hoz, illetve a Magyar Vöröskereszt erre 

kijelölt bankszámlaszámára érkezett. 

A Magyar Vöröskereszt Enesei Alapszer-

vezete az eddig befolyt tagdíját, 86750 

Ft-ot ajánlott fel adományként.

 A háború Oroszország és Ukrajna 

között azóta is tart. 2022. június 10-ig 

7363623 fő hagyta el emiatt ukrajnai 

tartózkodási helyét. Az ukrán-magyar 

határt 698420 fő lépte át, ebből 23347-

en kaptak Magyarországon menedékjo-

got. A menekültek támogatása a segély-

szervezetek munkája által biztosított és 

folyamatos.

 A Magyar Vöröskereszt Enesei Alap-

szervezete, ahogy az elmúlt években 

tette, továbbra is fogad el tárgyi ado-

mányokat, felajánlásokat, amiket enesei 

vagy környékbeli rászoruló családoknak 

továbbítunk.

 Enese Község Önkormányzata és a 

Magyar Vöröskereszt Enesei Alapszer-

vezete ezúton köszöni a lakosság ado-

mányait, önzetlen felajánlásait, tiszta 

szívből remélve a háború mielőbbi be-

fejeződését.

Csillag Melinda 

védőnő, a Magyar Vöröskereszt 

Enesei Alapszervezetének Titkára
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ISKOLAI HÍREK
A tanév utolsó hónapjaiban 

is egymást érték a programok 

és események az Enesei Ál-

talános Iskolában. Április 

elején a digitális témahét 

keretében tartottuk meg a 

hagyományos tavaszi ifj úsági 

napot. Minden osztály a sa-

ját korosztályának megfelelő 

szintü foglalkozáson ismer-

kedhetett meg az internetes 

világ veszélyforrásaival, a biz-

tonságos internethasználat 

lehetőségeivel. Mindezek 

mellett a 3D nyomtatás kí-

nálta lehetőségek megisme-

résével napjaink egyik legmo-

dernebb technológiájával is 

megismerkedtek a diákok. A 

tavaszi szünet előtt az alsós 

osztályokat húsvéti ajándé-

kokkal lepte meg a húsvéti 

nyúl, míg az ügyes kezű fel-

sősök kézműves foglalko-

zás keretében készültek az 

ünnepre. Szintén a szünetet 

megelőzően az iskola szín-

játszósai a Passiót adták elő 

az iskola és a falu közönsége 

előtt. Május az osztálykirán-

dulások hónapja volt. Az első, 

második, harmadik és negye-

dik osztályok Pannonhalmá-

ra látogattak. A nagy múltú 

apátság mellett megismer-

kedtek a gyógynövénykerttel, 

a levendula lepárlással, az il-

latmúzeummal és a kézműves 

csokikészítéssel is. Az ötödik 

és hatodik osztályosok Tatára 

látogattak el. Nagy élmény 

volt számukra az Öreg-tó, 

valamint a városi kisvonat is. 

A hetedik és nyolcadik osztá-

lyok budapesti kiránduláson 

vettek részt. Az országház és 

a koronázási ékszerek megte-

kintése mellett a Terror Háza 

állandó kiállítását tekintették 

meg a gyerekek. Június ele-

jén a gyereknap keretében 

játékos ügyességi és sport ve-

télkedőn küzdöttek meg egy-

mással az erre az alkalomra 

szerveződött csapatok. A helyi 

Polgárőr és Tűzoltó Egyesület 

jóvoltából spontán tűzoltási 

gyakorlatot is megtekinthe-

tett az iskola diáksága, majd 

ezt követően megismerked-

hettek a tűzoltó eszközökkel, 

felszerelésekkel, valamint az 

önkéntes tűzoltók feladatai-

val. Németh Nándor tanár úr 

egy vívó bemutató segítsé-

gével a középkori kardvívás 

alapjaival ismertette meg az 

érdeklődőket. A szorgalmi 

időszak utolsó napjaiban a 

Határtalanul Pályázat kere-

tében a két hetedikes osz-

tály három napos felvidéki 

kiránduláson vett részt. Az 

utazás során megismerked-

tek Pozsony, Nagyszombat, 

Nyitra, Dunaszerdahely ma-

gyar vonatkozású emlékeivel. 

Hegyet másztak Dévénynél 

és Pozsonyborostyánkő várá-

nál. Bősön pedig igazi magyar 

vendégszeretettel fogadták 

és szállásolták el a megfáradt 

diákcsapatot.

Az utolsó hónapokban is 

szép eredményeket értek el 

tanulóink a különböző mű-

veltségi és sport versenyeken 

egyaránt. Nagy Máté 6. osz-

tályos tanuló a Dr. Kovács Pál 

Könyvtár által a ménfőcsanaki 

Bezerédj Kastélyban meg-

szervezett mesemondó ver-

senyen 1. helyezést ért el. A 

Diákolimpia területi döntőjé-

ben 3. korosztályos lány atlé-

tika csapatunk első helyezést 

ért el. A diákolimpia megyei 

döntőjében 3. korcsoportos 

fi ú labdarugó csapatunk 2. 

helyezett lett, így egy haj-

szállal csúszott le az orszá-

gos döntőről. A sport terén 

iskolánk legszebb és legkima-

gaslóbb eredménye Horváth 

Áron nevéhez köthető. Áron 

a diákolimpia 100 méteres 

síkfutás országos döntőjébe 

került és ott 4. helyen végzett. 

A mozdulj a Klímáért versíró, 

csírakép és rajzpályázatán is 

szép eredményeket értek el 

tanulóink.

Ebben a tanévben az iskola 

magatartási átlaga 4,42, míg 

a szorgalmi átlaga 4,21 lett. 

A legjobb magatartású és 

szorgalmú osztály 4, 72-es, 

valamint 4,68-as átlaggal a 3. 

osztály lett. A tanévzáró ün-

nepségen 37 kitűnő tanuló 

vehette át jutalmát. Abdai 

Amira 8. osztályos tanuló 

szorgalmáért és közösségi 

munkájáért igazgatói di-

cséretben, Varga Kornélia 8. 

osztályos tanuló kimagasló 

szorgalmáért és tanulmányi 

eredményéért tantestületi di-

cséretben, Horváth Áron 7. a 

osztályos tanuló szorgalmáért 

és kiemelkedő sportteljesít-

ményéért szintén tantestületi 

dicséretben részesült.

A 2021/2022-es tanév le-

zárult. A gyerekeknek meg-

kezdődött a pihenés, a jól 

megérdemelt nyári szünet. 

Diákjaink idén is több nyári 

tábor lehetőség közül vá-

laszthattak, amelyek június 

és július hónapokban zajla-

nak. Minden kollégának és 

tanulónak szép élményekben 

gazdag nyarat és jó pihenést 

kívánok! Burján Imre
Országos 4. hely 100 méteres 

síkfutás

1. osztályosok osztálykirándulás
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Május végén került sor Siófokon a XII. 

Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud és Népek 

Tánca- Népek Zenéje döntőjére, ahol a 

korábbi évekhez hasonlóan a Borostyán 

Kórus ismét sikeresen szerepelt. Régóta 

és lelkesen készültünk erre a megmé-

rettetésre Orbán Kata fi atal, ugyanak-

kor nagyon tehetséges karvezetőnk 

segítségével. Dalcsokrunkat kobozzal 

kísérte, vidám énekünk hangulatossá 

és egyedivé vált általa. A fellépésünket 

mosoly és nagy taps követte. Izgatottan 

vártuk a másnapi eredményhirdetést. 

Boldogan hallottuk, hogy a sok kórus kö-

zött kiemelt arany minősítést kaptunk. 

Sikerünket köszönjük karvezetőnknek 

és segítőinknek az anyagi támogatást a 

község képviselő testületének. Örülünk, 

hogy utazásunkat megkönnyítették 

csomagjaink külön szállításával.  Külön 

köszönet Szlovacsekné Verának, aki a 

szervezőkkel tartotta a kapcsolatot és 

irányította, segítette a Kórus tagjait.

SIÓFOK 2022

KIRÁNDULTAK A NYUGDÍJASOK

Külön köszönjük az élménydús 

bemutatókat, a kedves és fi gyelmes 

kiszolgálást, a szép szálláshelyet, a 

hajókirándulást a verseny szervező-

inek. Szívünknek a legnagyobb örö-

met az esti tánc és a harmonikaszó 

melletti közös éneklés adta. Igen jó 

volt együtt lenni, és reméljük még 

máskor is lesz rá mód. Addig is szor-

galmasan próbálunk, lakóhelyünkön 

dalolunk tovább. 

 Lengyel Margit

2022. május 04-én a Boros-

tyán Nyugdíjas Klub tagjai (28 

fő) és barátaik (14 fő) a Dunán-

túlról a Dunán túlra kirándult, 

palóc földre merészkedtünk. 

Szécsényben megtekintettük 

a ferences kolostort a Rákó-

czi szobával és a templomot. 

Előzőleg a buszon „rendha-

gyó„ történlem órát tartott 

nekünk Mesterházy József, 

a hallottakat a helyszínen  

megtapasztalhattuk. Aki bírta 

a gyaloglást, megcsodálhatta 

Hollókő – a világörökség ré-

sze! – különleges látnivalóit, 

vagy fagylaltozva pihente 

ki az addigi fáradalmakat. 

A napot Komáromban, egy 

önkiszolgáló (svédasztalos) 

étteremben fi nom vacsorá-

val, illetve a buszon vidám 

énekelgetéssel zártuk. Hosz-

szú volt az oda-vissza út, de 

megérte! Az élmények velünk 

maradnak, a látottakat, hal-

lottakat elraktároztuk, gaz-

dagodtunk általa! 

Nyugdíjasaink nevében 

köszönöm az önkormányzati 

támogatást!

Polgár Gyuláné, klubvezető
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AZ ENESEI VASÚTÁLLOMÁSON 

Két éve jelent meg Tóth Sándor Frigyes könyve a Győr-Sopron-Ebenfurti vasútvonalról. 
A szerző rendelkezésünkre bocsátotta helytörténeti szempontból óriási értékkel bíró fotóit.  
KÖSZÖNET ÉRTE!

Duics Pál/Tóth Sándor Frigyes gyűjteménye 1987. július

Finta Béla/Tóth Sándor Frigyes gyűjteménye 

– Réparakodás,  1966. október 

A FALAK 

MÁR 

ÁLLNAK –

2022. június

Tóth Sándor Frigyes gyűjteménye 2001.06.30.

Tóth Sándor Frigyes gyűjteménye 

– Váltókezelői szolgálati hely a soproni oldalon, 1985



Nyolc csapat főzött május 1-én

A VADKANOK MARHA 

BABGULYÁSA VITTE A 

PRÍMET
Csodálatos tavaszi időben rendezhettük idén a Majálist. 

Nem maradt el a májusfa állítás az óvodások műsorával, akik 

produkciójukkal nagy tapsot arattak. A délelőtt folyamán sor 

került a játszótér ünnepélyes átadására és természetesen – a 

hagyományokhoz ragaszkodva- köszöntöttük a 2021. évben 

született gyerekeket.

Nyolc csapat áldozta fel délelőttjét, hogy elkészítsék nekünk 

az ebédet – a Polgárőrök, a Körmönfontak, a Boszorkány kony-

ha, a Winkler Tüzép, a Enese ifi  csapata, a Konyhatündérek, a 

Dögevők és a zsűri által legjobbnak ítélt Vadkanok.

A délután folyamán tapsolhattunk a Geri-Betlinek, az 

Infi nity Dance Factorynek, a Bolero tánccsoportnak és a 

Black Diamond Jazz balett táncegyüttesnek.

Köszönjük a Szent Imre Ijász Szakosztály bemutatóját, az új 

íjászkodási lehetőséget és a Polgárőrök tűzoltó bemutatóját 

a Tónál!

Mesterházy József polgármester és Csapó-Molnár Violetta 

jegyző köszöntötte Horváth Györgynét 90. születésnapja 

alkalmából.

Gratulálunk az elért eredményekhez

KITŰNŐ TANULÓK 

KÖSZÖNTÉSE

KÖZSÉGÜNK DEMOGRÁFIAI 

MUTATÓJA 

2021. DECEMBER 31-ÉN

ENESE ÁLLANDÓ LAKÓINAK SZÁMA: 1838 fő

Férfi : 899 fő • Nő:    939 fő

18 ÉV ALATTI KOROSZTÁLY: 387 fő

Férfi : 201 fő • Nő:  186 fő


