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2018-ban jött először az ötlet, hogy 

rendezzünk egy olyan családi napot, 

ahol nemcsak mi, polgárőrök, hanem 

családtagjaink, barátaink és a falu lakos-

sága is jól érezheti magát. Akkor az ismét 

fejlődésnek indult egyesületet ünne-

peltük, megköszönve, hogy a lakosság 

ismét bízik bennünk, számít ránk.

Azóta eltelt jópár év, a családi nap ren-

dezésének lehetősége többször felme-

rült, de sajnos mindig közbejött valami, 

ami miatt nem tudtuk volna megfelelő-

en megrendezni ezt az eseményt.

2021 őszén, alapszabályunk módosí-

tása kapcsán jött az ötletem: foglaljuk 

bele a dokumentumba -mint hagyo-

mányt-  a családi nap tartását, így aztán 

minden évben június utolsó szombatja 

az egyesület napja.

2022 tavaszán, amúgy is sok tenni-

valónk közepette kezdtük szervezni az 

eseményt, melynek külön jelentősége 

is volt: tűzoltó csapatunk elindításában 

segítő egyesületeket hívtunk vendégül, 

ezzel is megköszönve barátságukat és 

önzetlen segítségüket.

A programok és a résztvevők száma 

folyamatosan nőtt, végül egy egész 

napos program kerekedett ki. A fel-

lépők mindannyian művészetüket 

ajánlották fel támogatásként. A nap 

süteményvásárral, majd  egy látvá-

nyos, 19 tűzoltó- és polgárőr autókból 

álló hangos felvonulással indult, amit 

egy különleges autó, K.I.T.T., a fekete 

csoda vezetett fel és egy lánctalpas 

csapatszállító zárt.

A megnyitón részt vett és beszédet 

mondott Gyopáros Alpár, térségünk par-

lamenti képviselője, Mesterházy József 

polgármester, Madarász István polgárőr 

CSALÁDI NAP A POLGÁRŐRSÉGGEL

koordinátor, Major Márk tü.alezr. kapu-

vári tűzoltóparancsnok. 

Az ebéd katonai gulyáságyúban 

készült, melyet erre az alkalomra si-

került szereznünk- köszönet érte 

Rábaszentmihálynak.  Zenei prog-

ramként a  Bogyoszlói Férfi  Dalkör, a 

Borostyán Kórus, a Katapult, Káosz és 

Metropol rockzenekarok, Nemes Imre 

karaoke műsora szórakoztatta a szép 

számmal megjelent közönséget. A Győri 

Rendőrkapitányság intézkedéstaktikai 

bemutatója, Floyd és a Tatabányai 4x4 

speciális mentők, aztán az enesei és 

téti önkéntes tűzoltók közös műszaki 

mentési és tűzoltási bemutatója min-

denki tetszését elnyerte. A tombolán 

rengeteg nyeremény került kisorsolásra, 

majd a nap zenei házigazdája, László 

Tamás gondoskodott a hajnalig tartó 

fergeteges hangulatról.

A Rendőrség gyermekeknek készült 

KRESZ pályával kötötte le a kisebbeket, de 

volt lehetőség csillámtetoválásra, arcfes-

tésre. A Tűzoltóság füst sátrat telepített, 

ahol még a gyakorlott tűzoltók is csak 

botladozva jutottak keresztül. Lehetőség 

volt íjászkodni, terepjáróval és lánctalpas 

katonai csapatszállítóval utazni.

Azt hiszem, egy programokban és 

izgalmakban teli napot sikerült ösz-

szehoznunk, remélem mindenki szép 

emlékekkel távozott. A családi nap 

bevételei, a süteményvásárból, tom-

bolából, ebédjegyekből, anyagi hoz-

zájárulásokból befolyt összeg 540.000 

Ft lett, melyből minden költségünket 

leszámítva 340.000 Ft-tal gazdagodott 

egyesületünk vagyona.

Köszönöm Mindenkinek, aki a ren-

dezvény szervezésében részt vett, akik 

egész napos fáradhatatlan munkájukkal 

segítettek! Köszönöm a fellépőknek az 

önzetlen segítséget!

Köszönöm Mindenkinek, aki a 

süteményvásáron részt vett, aki 

tombolafelajánlást, illetve anyagi tá-

mogatást adott!

És akik nélkül bizony nem tartanánk 

ott, ahol tartunk:

Köszönöm polgárőr és önkéntes 

tűzoltó társaimnak az önzetlen csapat-
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munkát, hogy mindig számíthatok rájuk, családjaiknak és 

családomnak a biztos hátteret és támogatást!

Köszönöm a tűzoltó és polgárőr egyesületeknek a rengeteg se-

gítséget – legyen az szakmai kérdés vagy tárgyi támogatás, közös 

szolgálatok. Számíthattunk Rátok, és ti is számíthattok Ránk!

Fertőrákos ÖTE, Nagycenk ÖTE, Kunsziget ÖTE, Darnózseli 

ÖTE, Abda ÖTE, Börcs ÖTE, Tét ÖTE, Rábapatona ÖTE, Koroncó 

ÖTE, Pannonhalma ÖTE, Veszprémvarsány ÖTE, Tatabányai 

4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és ÖTE, Rába-Menti Polgárőr 

Egyesület, Koroncói Polgárőr Egyesület, Rábapatonai Polgárőr 

Egyesület

Külön köszönöm a  Csornai ÖTE  segítségét, amit a beisko-

lázások kapcsán nyújtottak, és azóta is segítik egyesületünket 

a szakmai fejlődésben.

Köszönet az Önkormányzatnak, Polgármester úrnak, hogy 

bármilyen lehetetlennek tartott kéréssel is álltam elé, meg-

hallgatott, és támogatott!

Köszönöm a községünk lakóinak a bizalmat és az elismerő 

szavakat, ígérem, segítünk, amiben csak tudunk!

Köszönöm Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő úrnak 

a rengeteg támogatást. A Magyar Falu Programnak köszön-

hetően két év alatt látványos fejlődést tudtunk elérni.

Jövőbeli terveink? Szeretném a taglétszámot tovább növel-

ni, hogy mindig legyen hadrafogható ember, ha segítség kell. 

A pályázati lehetőségekkel élni fogunk, most a legfontosabb egy 

szertár építése lenne, járműveink és felszereléseink tárolására.

Jövőre, Veletek, ugyanitt!!! Hajrá Enese, hajrá ÖTPE!

Rostás Gábor, elnök
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Június 26. nagy ünnep volt az enesei 

evangélikus közösség számára, ugyan-

is a Bezi-Enesei és Mérges-Bodonhelyi 

Társult Evangélikus Egyházközség az 

idén a faluban  tartotta gyülekezeti 

napját.

Az egy lelkész által gondozott tu-

catnyi település evangélikussága vál-

tozó helyszínnel szervezi évente ezt 

az alkalmat, ahol közösségünk tagjai 

együtt tölthetnek el egy napot.

Így volt ez az idén is.

Az alkalom egy istentisztelettel kez-

dődött a templomban, ahol az igehir-

detés szolgálatát Vácz Ágoston András 

teológus hallgató végezte, e sorok írója 

pedig házigazdaként és liturgusként 

volt jelen.

GYÜLEKEZETI NAP ENESÉN

A nap az iskola aulájában folytató-

dott ebéddel, ahol a nagyszámú gyü-

lekezet egyszerre ülhetett asztalhoz.

Változatos programoknak örülhet-

tünk. Legfőbb értéke ezeknek az volt, 

hogy a gyülekezet tagjai szolgáltak 

egymásnak. Kezdték ezt a legkiseb-

bek, akik bábelőadással mutatkoz-

tak be, majd pedig a fi ataloké volt a 

főszerep. Ők fafúvós együttesükkel 

ismert dallamokat szólaltattak meg, 

és  néptánc bemutatójukkal tették 

tartalmassá ezt a szép délutánt.

Gyülekezetünk tagjai közül többen 

értékes gyűjtemények tulajdonosai, 

amit ezen a napon szívesen osztot-

tak meg az alkalom résztvevőivel. 

Szalvéta, pohár, fülbevaló és pálinka 

gyűjteményt tekinthettünk meg, és 

ezek segítségével ismerhettük meg 

közelebbről egymást. 

Különbözőek vagyunk, más-más ér-

deklődéssel, de mindannyian ugyan-

annak az Úrnak szolgálunk, tőle kapott 

értékeinkkel. Így lehet színes, sokolda-

lú, de mégis egységes egy gyülekezet, 

amelynek tagjaiként több településen 

élünk, reggelenként máshova indulunk 

munkába, mégis összeköt minket egy 

szál. Talán megfogalmazni sem tudjuk 

igazán a közös kapcsolódási pontot, de 

érezzük, hogy összeköt minket a hitünk, 

Istenbe vetett reménységünk. 

Ezt volt hivatott erősíteni ez a nap: az 

evangélikusok gyülekezeti napja!

Farkas Ervin lelkész
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A régi posta épülete, a hivatal mellett. A ’70-es években 
bontották le. A fotót köszönjük Káldy Ernőnének

Az új posta belső tere a ’70-es években.
Fotó: Posta Múzeum

FALUNAPI KÉPEK
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EGYESÜLETEINK, ALAPÍTVÁNYAINK 

JAVÁRA BEFOLYT ÖSSZEG 2022-BEN:

Szeptember közepén kaptak értesítést a NAV-tól a község 
egyesületei, alapítványai a számlájukon jóváírt összegről. 
Szép bevételt könyvelhettek el az 1%-ból.

Óvoda alapítványa: ..................................................462.926 Ft
Sportegyesület: .........................................................192.036 Ft
Iskola alapítványa: ....................................................449.757 Ft
Polgárőr Egyesület: ..................................................300.892 Ft
Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület:  ....297.129 Ft
Horgászegyesület ....................................................... 47.934 Ft

Köszönjük!

– Az Önkormányzat köszönetet mond Nagy Károly elnök 
úrnak a 2022. évi falunap anyagi támogatásáért.

LOMTALANÍTÁS
Az Önkormányzat az év második felében ismét 
megszervezi a lomtalanítást.
Időpont: 2022. november 5., szombat 9–13 óra között
Helyszín: polgármesteri hivatal udvara
A konténerbe NEM lehet építési törmeléket, zöld hulladékot 
és elektromos hulladékot elhelyezni.

AZ ENESE SC NYERTE 

A GÚTH KUPÁT
17. alkalommal rendezte meg az Enese SC 
a Gúth Kupát. Mivel a Bősárkány csapata lemondta a 
részvételt, ezért három együttes mérkőzött meg egy-
mással.
A következő eredmények születtek:
Enese – Markotabödöge  4:1
Markotabödöge – Győrsövényház  0:3
Enese – Győrsövényház  2:0
A torna legjobb játékosa: Nagy Ferenc (Markotabödöge)
A legjobb kapus: Németh Valentin (Enese)
Gólkirály: Bári Dávid (Enese)
A legjobb hazai játékosnak járó Báthori Gábor díjat 
Németh Benjamin (Enese) vehette át.
A torna történetében az Enese SC immár 8. alkalommal 
emelhette magasba a Kupát. (A Bősárkány kétszer)
A júliusban Rábacsécsényben rendezett tornát is az 
Enese SC nyerte meg. Résztvevő csapatok: Kóny, Gyömöre, 
Rábacsécsény, Enese.

KÖSZÖNET A FALUNAPI TÁMOGATÁSÉRT!

– A felajánlott tombola tárgyakért az alulírt magánszemélyeknek/vállalkozóknak mondunk köszönetet:

– Köszönjük Maller Lászlónak, hogy az egykori fatelepről 
ingyenesen biztosította a villamost energiát.

Kozmetikus Szalai-Giczi Éva
Liliom Körömstúdió Horváth Zsuzsanna
Nyárfa Betérő Bartha Antal
Ominger Tamás
Papatyi Attila
Pátka-kő Kft.
Ravasz Jenőné
Villany Maller László
Virágbolt Cigle Istvánné
Virágbolt Gecseiné Giczi Anikó
Virágbolt Tüskés Istvánné
Zöldséges Németh Gyula
Zsenák György

Anna Cukrászüzem Für Zsoltné
Avon
Babilon Étterem
Bödő Kft.
Coop dolgozói
Csorba Erik
Feda Lemez Kft.
Fittipaldi Dömötör Csaba, Hudy Andrea
Füsi Andrásné
Ildikó Fodrászat Horváthné Varga Ildikó
Kinti Pizzéria Szabó Adrienn
Koko Kozmetika Némethné Kránicz Anikó
Kozmetikus Horváth Eszter

WWW.ENESE.HU
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MÚLTIDÉZŐ – ENESE VESZEDELME 

Szombaton délután terjedt el a városunkban a hir, hogy 

Enese község a roppant viharban ég. 3 negyed négykor 

sürgöny érkezett az égő községből, melyben sürgősen 

segítségre hívták a tüzoltóegyletünket. A tüzoltók közül 

mintegy 12-en azonnal, fölszerelve, külön vonaton elin-

dultak a vész helyére.

Hogy részletes értesítést adhassunk a vészről, külön 

tudósítót küldtünk a helyszínére, ki is bennünket követ-

kezőkben tudósit:

Egy negyed hat órakor indultunk el a soproni vasut 

Enessey Kálmán enesei földbirtokos által rendelt külön 

vonatán: velünk jött egy tüzoltócsapat egy szivattyuval 

Hauzer György parancsnoksága alatt, Enessey Kálmán 

és Sándor földbirtokos urak, kik a vész napján Győrött 

voltak. Angyal Armin segédszolgabiró ur és még többen. 

Tizennyolcz percz alatt ért Enesére a villámgyorsasággal 

haladó vonat, melyről leszállva borzasztó látvány tárult 

elénk! Mintegy 30 épület, szalmakazalok, rőzserakások 

és élőfák lángban. A lángoktól átozikázott piszkos füst-

felhőt rémesen csóválta a zúgó vihar, majd erre, majd 

amarra szórva az égő üszköket. Az ijedelem, a zűrzavar, kis 

gyermekek, rémülten futkosó anyák jajveszéklő kiáltásai 

szivszaggató jelenetet képeztek.

Tüzoltóink azonnal munkához fogtak és daczára a nagy 

viharnak és vizhiánynak, sikerült nekik a vad elemet óriási 

erőfeszitéssel megfékezni és továbbterjedését meggátolni. 

Ez alkalommal tüzoltóink ismét ujabb jelét adták határt 

nem ismerő önfeláldozásuknak.

Míg a község lakossága és több szomszédbeli ifj ú 

szivtelenségig menő közönyt tanusítottak, addig tüzoltóink, 

Rábapatona község több lakosa és az ikrényi tüzoltóegylet 

Kossovich László parancsnoksága alatt hősies munkát 

végeztek. Éjfélkor az elem annyira megfékezve lévén, 

hogy többé ujabb veszély nem keletkezhetett, tüzoltóink 

hazafelé indultak, a vész helyén pedig az ikrényi tüzoltó-

egylet folytatta reggelig az oltást.

Mielőtt tudósitásunkat zárnék, nem mulaszthatjuk el, 

hogy Győrmegye alispánjának fi gyelmét egy körülményre 

fel ne hivjuk. A vasuti közlekedés ma már a megye minden 

irányában meg van, nem volna-e célszerű, ha a megye 

megkeresné áldozatkész tüzoltóegyletünket arra, hogy 

ha közeli helységben nagyobb tüz támad, a veszélyezett 

hely segitségére siessen. Ha jól emlékszünk e tárgyban 

Kiss Jenő úr egyik megyebizottsági ülésen e tárgyban már 

tett inditványt, de akkor egyesek kislelküségén ez üdvös 

inditvány megbukott. Most ismételve van reá a példa, hogy 

nem lett volna felesleges már régen megkeresni derék 

tüzoltóinkat a segitségre, már azért is, mert az egylet vasúti 

költségen felül egyéb dijazást ugy sem igényel.

Már tető alatt van az új óvoda rész. A munkák gőzerővel 
folynak. A tervek szerint a kivitelezési munkálatokkal de-
cember elejére végeznek. Utána lehet indítani a használatba 
vételi eljárást.

KÖZSÉGÜNK LEGJOBB 

ADÓFIZETŐI 2021-BEN

2022. augusztus 20-án szombaton – a Falunapon – 

köszöntötte Mesterházy József polgármester a község 

legjobb adófi zetőit és köszönetet mondott minden 

vállalkozónak és a község polgárainak a pontosan be-

fi zetett iparűzési és kommunális adóért.

A helyi iparűzési adóból: 73.630.957 Ft

A kommunális adóból: 3.534.045 Ft

összeget könyvelhetett el az önkormányzat.

VIRILISTÁK:
Egyéni vállalkozók:
Kurucz Tamás 
Walli József
Kiss Tibor 
Szabóné Dr. Ferenczi Éva
Csonkáné Balikó Éva

Gazdasági társaságok:
Kaco Hungary Kft.
Normbenz Magyarország Kft.
Nemzeti Útdíjfi zetési Szolgáltató Zrt.
Bödő Kft.
MA-SA Construct Kft.

ÉPÜL AZ ÓVODA 

A Hazánk című folyóirat 1883. április 11-i számában jelent meg az alább közölt cikk. Szöveghű változatban adjuk közre.
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ÓVODAI HÍREK

,,Ősz van mindenhol, a falvakban, a városokban, kint a 

parkban és bent az óvodában.” Ősz van a Tündérkastély 

Óvodában is! Az őszi hangulatot tükrözik a csodaszép 

gesztenyefák az udvaron és a dekoráció az előkertben. 

Beköszöntött az ősz, elkezdődött az új tanév.

A 2022-23 nevelési évben 82 kisgyermeket várunk az 

enesei Tündérkastély Óvodába. Intézményünkben a nyár 

végével személyi változások történtek, 2 új óvodapeda-

gógus kolléganővel kezdtük meg a tanévet, és szeptem-

ber 1-től Bezi község óvodája telephelyként csatlakozott 

székhelyintézményünkhöz.

Első szeptemberi közös óvodai szintű programunk az 

almaszüret volt. Óvodánkban évek óta hagyomány, hogy 

ősszel a nagy és a középső csoportosok ellátogatnak Szil-

sárkányba Nagy Imre almáskertjébe. Az első autóbuszos 

kirándulásunk reggelén gumicsizmák, kiskosarak és kiskan-

nák sorakoztak a folyosón. A gyerekek nagy izgalommal 

várták, hogy a busz begördüljön az óvoda elé. A buszról 

leszállva, kiskosárral a kezünkben, elindultunk az almás-

kertbe. A gazdaság fasoraiban megismerkedhettünk a 

különböző almafajtákkal. A piros és sárga almák szinte 

csábítottak bennünket a fákról mosolyogva, hogy leszed-

hessük őket. A nagy lelkesedés egész délelőtt kitartott, 5 

tele láda almával térhettünk haza. A kiscsoportosok, akik 

itthon maradtak, is részesültek a szüretelt gyümölcsből, 

és elmeséltük nekik, hogy milyen jó hangulatban telt 

az almaszüretünk. Ez a hét projekthétként is az almáról 

szólt minden csoportban. Játszottunk a gyümölcsökkel, 

színeztünk, vágtunk, ragasztottunk, számoltunk, csopor-

tosítottunk, gyurmáztunk, festettünk és persze kóstoltunk 

is. Szakmai szempontból fontos számunkra, hogy a világ 

sokszínűségéből kiválasztott egy-egy témahétet a lehető 

legtöbb oldalról megközelítve, mélységében járjuk körbe a 

gyerekekkel. Nemcsak ismeretet, tudást szeretnénk átadni 

nekik a témában, hanem többféle készséget fejleszteni és 

bemutatni, hogy a bennünket körülvevő világban milyen- 

az óvodás korosztály számára már megtapasztalható -ösz-

szefüggések vannak. Mosolygós gyerekarcokkal, tele hassal 

zárult a gyümölcshét, és a gyerekek már igazgatottan 

készülnek a következő nagyobb projekthét eseményeire, 

amely a ,,Mihály napi” vásár lesz.

 

BESZOKTATÁS A KATICA CSOPORTBAN

A kiscsoportban a gyermekek ismerkednek a közösségi 

élettel, és itt tapasztalják meg az óvoda meghitt légkörét. 

A sok-sok játék, mozgás, éneklés, alkotás közben a kisgyer-

mek barátkozik a környezettel, a szokásokkal a kis társaival, 

a társas lét szabályaival. A Katica csoportban Dömötörné 

Gubicza Renáta, Stiftné Huszár Andrea óvodapedagógusok 

és Kiss Mária Tünde dajka kezdték meg a közös munkát. A 

következő sorokban az új kolléganő rövid bemutatkozását 

olvashatjuk.

Stiftné Huszár Andrea vagyok, családommal Csornán 

élünk.  Három gyermekünk van, akik 22, 20 és 13 évesek. 

Gyermekkorom óta az óvodapedagógusi hivatásra készül-

tem. A Hunyadi János Óvónőképző szakközépiskolai éveim 
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megerősítettek abban, hogy ezen a szép pályán folytas-

sam további tanulmányaimat, ezért végeztem el a soproni  

Benedek Elek Óvóképző Főiskolát 1993-1996 között.

Szeptember 1-jén 5 fő ismétlő kiscsoportossal indult a 

nevelési évünk. Majd a beszoktatási rendben a bölcsődéből 

érkezett gyermekek következtek. Ők jártak már közösségbe, 

ezért könnyedén vették az óvodai környezethez való igazo-

dást, számukra biztosítottuk az első naptól való benntartóz-

kodást. A családból jött gyermekeknél a szülő fokozatosan 

egyre kevesebb, a gyermek pedig egyre több időt töltött 

a csoportban. Egyéni bánásmóddal, kiemelt fi gyelemmel, 

türelemmel erősítjük bennük, hogy mindig jönnek értük és 

haza viszik őket. Létszámunk jelen pillanatban 21 fő, mely év 

végére várhatóan 28 főre gyarapszik majd.

Az ismétlődő és állandóságot adó napirenddel kiszá-

míthatóságot teremtünk a kiscsoportosaink számára. Itt 

biztonságban és jól érezhetik magukat, kedvük szerint 

játszhatnak, változatos tevékenységeket folytathatnak, 

melynek során fejlődnek, érnek. A kicsikkel folyamatosan 

bekapcsolódunk a projekthetek eseményeibe, és nagy 

izgalommal várjuk a Mihály napi vásárt.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

Köszönetemet szeretném kifejezni a szülőknek, vál-

lalkozóknak, azoknak enesei lakosoknak, akik az óvoda 

alapítványát adójuk 1%-val támogatták! Hála Önöknek, 

ebben az évben 462 926 forint gyűlt össze. Köszönjük 

szépen! Szűcs Lászlóné, Intézményvezető

1996 augusztusában, Győrben, a Kassák Lajos úti óvo-

dában kezdtem óvodapedagógusi pályafutásomat.

Házasságkötésem után Csornán telepedtünk le. Gyer-

mekeink születését követően a csornai II. Rákóczi Ferenc 

Római Katolikus Óvodában dolgoztam. 

Az elmúlt 26 évben nemcsak a végzettségemnek meg-

felelő munkát végeztem, hanem valóban azt, amit élethi-

vatásomnak tekintek. Munkám legnagyobb elismerése a 

gyerekek csillogó szeme, lelkesedése és mosolya. 

Jó érzéssel tölt el, hogy segítőkész közösségbe érkeztem, 

ahol nagy lelkesedéssel, szeretettel teli kollégák dolgoznak.

A csoportvezető óvónő Dömötörné Gubicza Renáta 

néhány gondolatban összefoglalja az első 3 hét beszok-

tatásának történéseit.

Óvodánkban a leendő kiscsoportos gyerekek fogadását 

egy szülői értekezlet előzi meg, ahol a csoportban dolgozó 

felnőtteket az intézményvezető bemutatja a szülőknek. 

Itt beszéljük meg, mire lesz szüksége a gyermekeknek az 

óvodában, kiválasztják a szülők a gyermekeik jelét, meg-

ismerik az intézmény házirendjét és a beszoktatási rendet. 

Augusztus közepén tartottuk az első szülői értekezletet, 

ahol bemutattuk az új pedagógus kolléganőt is.

Azt valljuk, hogy az óvodai beszoktatás időtartama nem 

1-2 hétben mérhető, hanem az első év az óvodával, a fel-

nőttekkel, a társakkal való ismerkedésről szól.

A gyermekeknek hosszabb időre van szükségük ahhoz, 

hogy érzelmileg biztonságban érezzék magukat az óvo-

dában. Minden családnál, gyermeknél más és más az a 

módszer, mely valóban segíthet az „új helyzet” elfogadásá-

ban. Elengedhetetlen a családokkal való együttműködés, 

összhang, a kölcsönös bizalom, mellyel az óvodai nevelés, 

a családi nevelés kiegészítőjévé és segítőjévé válik.

A beszoktatási időszakot úgy szerveztük meg, hogy 

a nap nagy részében mindkét óvodapedagógus jelen 

legyen a csoportban, valamint a dajka néni szerepe is 

meghatározó.
A Magyar Falu Programban elkészült a Rózsa utcai járda 
páratlan oldala. A beruházásra 5 millió forintot nyertünk.
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2022 júniusának végén a 

tantestület nem csak a tan-

évet zárta és búcsúztatta, 

hanem egy meghitt ün-

nepség keretében búcsúz-

tunk el a nyugdíjba vonuló 

Czeglédi Béla tanár úrtól. 

Czeglédi Béla több évtize-

den keresztül volt az enesei 

tantestület oszlopos tagja, 

sok-sok osztály osztályfő-

nöke, munkájára mindig és 

minden területen számít-

hattunk. Tanár úrnak ezúton 

is kívánunk hosszú, egész-

ségben eltöltött és tartal-

mas nyugdíjas éveket!

A nyári szünet első három 

hetében tanárainknak és 

külsős segítőinknek köszön-

hetően úszás, német nyelvi, 

hittanos, családsegítős nap-

közis táborokban, valamint 

bakonyi és balatoni nyári 

ISKOLAI HÍREK

és beüzemelése jelenleg is 

folyamatban van. 

2022. szeptember 1-én 

ismét becsengettek az 

enesei iskolába. 197 gyer-

mek, köztük 17 kis első 

osztályos kezdte meg a ta-

nulmányait a 2022/2023-as 

tanévben. Három új kollégát 

is köszönthettünk a tanév-

nyitó ünnepségen. Farkas-

Bartalos Dalma gyógype-

dagógus és napközis tanító 

nénit, Németh Renáta bio-

lógia-technika szakos tanár-

nőt, valamint  Lázár Attiláné 

ének-zene tanárnőt. Ered-

ményes és sikeres munkát 

kívánunk nekik!

Ennek a tanévnek a nagy 

újdonsága lesz diákok és 

pedagógusok számára az 

őszi bemenet, valamint 

a tavaszi kimeneti méré-

sek sorozata. Október fo-

lyamán a hatodikasok és 

a nyolcadikasok magyar, 

matematika, természettu-

dományok, valamint német 

nyelvből vesznek részt or-

szágos online mérésben. 

November hónapban pedig 

a negyedik és ötödik  osztá-

lyosok fognak szövegértés-

ből és matematikából orszá-

gos mérésben részt venni. 

A tavasz folyamán a már 

említett osztályokon felül a 

hetedikesek is részt vesznek 

egy második, úgynevezett 

kimeneti mérésen is.

Szeptember 20-án, a bizton-

ság hete keretében, iskolánk 

első osztályosai egy közleke-

dés biztonsági rendezvényen 

vettek részt Győrben. A győri 

rendőrkapitányság által szer-

vezett eseményen játékos 

táborokban pihenhettek, 

játszva tanulhattak iskolánk 

diákjai. A táborok utáni nyá-

ri hetekben is zajlott az élet 

és a munka az iskolában. 

Szerdánként iskolakerti gya-

korlat keretében gondozták 

diákjaink és tanáraink az is-

kola kertjeit, virágágyásait. 

A tankerület támogatásával 

sor került az iskola fűtés és 

vízvezeték rendszerének 

karbantartására, javítására, 

az alsós udvar pedig egy új 

homokozóval gazdagodott. 

Az iskolai alapítvány részére 

átutalt sok-sok vállalkozói 

támogatásnak köszönhető-

en, az új tanév kezdetén há-

rom interaktív tábla került 

beszerzésre, valamint egy 

színes nyomtatóval gazda-

godott az irodai eszközpar-

kunk. A táblák felszerelése 
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A nagyszentjánosi Kisalföldi Állami Gazdaság 1987-ben 

bontásra hirdette meg a péterházi és fudpusztai kúriát. Az 

egykori hirdetésekből megtudjuk, mekkora volt az épületek 

alatti pince, hány helyiségből állt a néhai „úrilak”

Péterháza

– az épület alapterülete 34x15,7 = 675,1 m2

– az épületben 12 szoba, 3 konyha, 2 előtér, 2 raktár és 

2 folyosó volt

– a pince alapterülete: 300 m2(!!!)

(Szabad Föld, 1987 május 15. – 17. oldal)

LEBONTOTT KÚRIÁK ÉS KÖZBIRTOKOSSÁGI 

KOCSMA
Fud

– a lakóépület alapterülete 370 m2

– 7 szoba, 3 konyha, 4 kamra, 1 előtér, 1 folyosó és egy 

pince – 139 m2

(Szabad Föld, 1987. június 26. – 21. oldal)

Közbirtokossági kocsma

– 5 szoba, 1 konyha és 1 kamra volt az épületben. Tarto-

zott hozzá: húsvágószék, jégverem, 300 akó bor tárolására 

alkalmas pince (1 akó bor – pesti, pozsonyi – 53,72 liter) és 

60 lóra való istálló (!!!)

(Győri Közlöny – 1870. október 2. – 4. oldal)

programok és eszközök segítségével 

játszva ismerkedtek a gyerekek a biz-

tonságos közlekedés alapjaival. Idén is 

csatlakoztunk az autómentes nap fel-

hívásához, amelynek keretében egyre 

szélesebb körben szeretnénk elérni, 

hogy a gyerekek reggelente biciklivel, 

vagy gyalog érkezzenek az iskolába.  

Szeptember 22-én elkészült az iskola 

főbejáratának őszi dekorációja, melynek 

alapanyagait az iskolakertben termeltük 

meg. A dekoráció mellett szintén az is-

kola kertben termelt zöldségeket (vörös 

hagyma, fokhagyma, sárgarépa) raktunk 

ki a főbejárathoz. A becsületkasszába 

összegyűlt 9000 forintot köszönjük! Az 

összeget  vetőmagra, sütés, főzés, be-

főzéshez szükséges anyagok vagy kerti 

szerszámok vásárlására fordítjuk. Az ifj ú-

sági nap keretében az Enesei Polgárőr és 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai fog-

nak bemutatót tartani azzal a céllal, hogy 

az érdeklődő diákok részére egy tűzoltó 

szakkört indítsanak az iskolában.

Végezetül az iskola minden diákja 

és munkatársa nevében szeretném 

megköszönni, hogy adójuk 1%-val 

idén is sokan támogatták az iskolai 

alapítványt. Ennek eredményeként 

idén 449 757 forintot utalt át a NAV 

az alapítvány számlájára.

Burján Imre, iskolaigazgató
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Tisztelt enesei lakosok! 

2022. október 1. és november 28. kö-

zött népszámlálás lesz Magyarországon. 

A népszámlálás egy mindannyiunkat 

érintő, általában tízévente ismétlődő 

adatgyűjtés. Az egész országban egy 

időben, azonos tartalommal és egysé-

ges módszertani alapon hajtják végre, 

kiterjed minden lakásra és személyre. A 

népszámlálás révén pontos és részletes 

képet kaphatunk hazánk népességének 

nagyságáról, demográfi ai jellemzőiről, 

egészségi állapotáról, iskolázottságáról, 

foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és 

vallási összetételéről, élet- és lakáskö-

rülményeiről.

A népszámlálás időtartama

A népszámlálási kérdőívet önálló-

an, interneten keresztül október 1. és 

16. között lehet kitölteni. A KSH min-

den magyarországi lakcímre postai 

felkérőlevelet küld szeptember utolsó 

napjaiban. A kérdőívet egy erre a cél-

ra létrehozott zárt rendszerű, online 

felületen lehet kitölteni, amelybe a 

felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 je-

gyű belépési kóddal lehet belépni.

Október 17. és november 20. között 

számlálóbiztosok keresik fel azokat a 

háztartásokat, amelyek október 16-ig 

nem töltötték ki online a kérdőívet.

Tájékoztatom Önöket, hogy Enese 

községben a számlálóbiztosok az aláb-

bi személyek: Katona Zsanett, Lőrincz-

Horváth Petra, Nagy Renáta, Senviczki 

Miklósné, Szabó Nóra.

A számlálóbiztosok igazolvánnyal fog-

ják igazolni magukat. A számlálóbiztos-

ok munkáját közvetlenül a felülvizsgáló 

irányítja és ellenőrzi. 

November 21. és 28. között a te-

lepülés jegyzőjénél tehetnek eleget 

adatszolgáltatási kötelezettségüknek 

azok, akik november 20-ig ezt nem tet-

ték meg. A népszámlálás eszmei idő-

pontja 2022. október 1-je 0 óra, azaz az 

ekkor fennálló állapotot alapul véve kell 

a kérdőív kérdéseit megválaszolnunk.

A sikeres összeírás érdekében legalább 

háromszor szükséges megkísérelnie a 

kapcsolatfelvételt a számlálóbiztosnak. 

A három kötelező felkeresés két külön-

böző héten, három különböző napon 

és napszakban kell, hogy megtörtén-

jen. Legalább egy felkeresésnek hét-

végére kell esnie. A népszámlálásra 

vonatkozó jogszabály értelmében 

az adatszolgáltatás a népszámlálás 

során kötelező. A megtagadás sza-

bálysértésnek minősül.

További információk a www.

nepszamlalas2022.hu honlapon ta-

lálhatók.

Kérdés esetén Hivatalunk készséggel 

áll rendelkezésükre.

Kérem, közreműködésükkel segítsék a 

népszámlálóbiztosok munkáját!

Köszönettel:                                          

Csapó-Molnár Violetta

jegyző 

A Rózsa – Petőfi  utca
sarkán készült kép, 
háttérben a leendő Rózsa 
utca és a Lucernás –1970 
táján. Előtérben a Jáger 
család, mögöttük a nye-
regtetős épület a kovács 
műhely.

A fotót köszönjük 
Némethné Jáger 
Zsuzsának.



Mesterházy József polgármester és  Csapó-Molnár Violetta 

jegyző köszöntötte a 50. házassági évfordulóját ünneplő 

Németh Istvánt és feleségét Margitot.

Ősz az oviban

Polgár Gyuláné 2008 óta aktív tagja az enesei Borostyán 

Nyugdíjas Klubnak. A 2018.februári klubfoglalkozáson 

Szilbek Imréné lemondott. Polgármester úr kérte, hogy a 

klubtagok válasszanak új vezetőt. A tagok egyhangúlag, 

örömmel Polgár Gyulánénak szavaztak bizalmat.  A klub ve-

zetését  gondosan végzi. 45-50 fő közötti létszámunk nagy 

odafi gyelést igényel, amit Ő jól tud kezelni. A kirándulások 

szervezése, megvalósítása mellett a havi klubfoglalkozások 

előkészítése, levezetése is sok munkával jár. Egyénisége, 

jelleme fő motorja a közösségünknek.

GRATULÁLUNK KLUBVEZETŐNK NYOSZ 

ÁLTALI ELISMERÉSÉHEZ

Győr-Moson-Sopron Megyei Pannon Nyugdíjas Egyesület  

felterjesztése alapján – KIMAGASLÓ KÖZÖSSÉGI MUNKÁJA 

ELISMERÉSEKÉNT – a Nyugdíjasok Országos Szövetsé-

ge 2021. decemberében Díszoklevél átadását tervezték. 

Ez az ünnepség a  pandémia miatt elmaradt.

2022. március 30-án, a NYOSZ  budapesti székházában 

ünnepélyes keretek között valósult meg.

Marika magatartásával, lelkesedésével példát mutat 

társainak. 

 Szlovacsekné  Vera  és  Nagyné  Zsuzsa


