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A Képviselô-testület elfogadta a község 2006. évi 
költségvetését. Évrôl évre apadó állami támogatá-
sokkal és növekvô feladatokkal kell számolni önkor-
mányzatunknál. Az állam feladatokat ad le, de nem 
társít mellé pénzforrást. Nemhiába beszélnek róla: az 
önkormányzati rendszer megérett az alapos reformra, 
részletes átgondolásra van szükség az elkövetkezendô 
években.

Enesét is – mint a legtöbb önkormányzatot- mintegy 
15 %-os normatíva csökkenés sújtja az adott tárgyév-
ben. Tavaly azt írtam: ezt semmi nem indokolja! Nincs 
ez másképp az idén sem –viszonylag stabil gyerek-
létszám az óvodában és az iskolában, nem növekvô 
/regisztrált/ munkanélküliség. És mégis csökkenô 
állami apanázs…

Nézzük ismételten az elmúlt évek állami juttatásait.
2003: 145 millió Ft
2004: 143 millió Ft
2005: 140 millió Ft
2006: 121 millió Ft

Ez azt jelenti: 
1. nagy szükség van az önhiki /önhibáján kívül hát-

rányos helyzetbe került önkormányzat/ pályázati 
pénzre.

2. még jobban ki vagyunk szolgáltatva a különbözô 
célokra kiírt pályázatoknak, különben fejleszteni 
csak saját pénzbôl nem tudunk.

2006-ban az átengedett központi adó 51 millió Ft 
/ez a következô tételekbôl tevôdik össze: Személyi 
jövedelemadó helyben maradó része 19 m Ft, jövede-
lemkülönbség mérséklése 19,5 m Ft, személyi jövede-
lemadó normatív módon elosztott része 12,5 m Ft/ A 

Évrôl évre apadó állami források
Költségvetés 2006

normatív állami hozzájárulás 70 m Ft. Ez a két összeg 
ad ki  121 m Ft-ot.

Saját bevételeinket a következô módon terveztük:
gépjármû adó 6 m Ft
kommunális adó 2,5 m Ft
Iparûzési adó 21 m Ft
Céde pályázati pénz 3 m Ft
Építési telek eladás 14,4 m Ft

A költségvetés bevételi és kiadási oldalán 262 mil-
lió 824 ezer forint áll. A fent leírt állami és saját bevé-
teleket egészíti ki: 42 millió 883 ezer forint mûködési 
hiány /ez de facto hitelfelvétel/ és 14 millió 567 ezer 
forint felhalmozási célú hitelfelvétel. Nagyon takaré-
kos gazdálkodásra lesz szükség. Remélem –reméljük, 
hogy a mûködési hitelfelvételt elkerüljük –ki tudjuk 
váltani az ÖNHIKI-pályázattal.

Az önkormányzatnak 30 m Ft fejlesztési hitele van, 
ezt az összeget 20 év alatt kell visszafizetni. Összesen 
29 millió forint hitelünk van, amit telekkialakításra 
vettünk fel. Visszafizetését a telek eladás ütemének 
függvényében teljesítjük.

Kiadások oldalon a következô tételek szerepelnek
• óvoda 26,8 m Ft
• iskola 86,8 m Ft
 /nappali oktatás, napközi, technikai, konyha/
• polgármesteri Hivatal 148,7 m Ft
 /hitel, útfelújítás, mûködési célra átadott pénz-

eszköz, falunap költségei, város és községgaz-
dálkodás/

       
Mesterházy József

polgármester
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Hulladékudvar épül
Hely: Barcza rét

Napjainkban egyre nagyobb szerepet kap a szelektív 
hulladékgyûjtés. Egyre több szemetet termel az emberiség, 
ezt – lehetôség szerint – újra fel kell dolgozni. Térségünk 
– Mosonmagyaróvár koordinálásával, a gyôri Komszol 
együttmûködésével – európai uniós pénzeket szeretne lehívni a 
szelektív hulladékgyûjtés megvalósítására. Ennek elsô lépése a 
tervezés, ami megkezdôdött /Az elmúlt falugyûléseken beszámol-
tam róla: évente 400 ezer forintjába kerül ez a községnek, 9 éven 
keresztül/ Szintén az elsô lépéshez sorolom a 3 hulladéksziget 
kihelyezését. Ez kezdeti próbálkozás a szemét elkülönítésére, errôl 
a három helyrôl szállítják el az immár szétválogatott hulladékot.

Községünkben épül egy hulladékudvar is. Ez egy lebeto-
nozott terület, kb. 1.500 négyzetmétert foglal el. Állandó nyitva 
tartása lesz, ôrzése megoldott. A konténerekben felhalmozott hul-
ladékot elszállítják a központi feldolgozóba. Nyugat-Európában 
sok ilyen hulladékudvar van. Információim szerint bekerített 
terület lesz, szagot/bûzt nem áraszt. 

A Komszol jól megközelíthetô, önkormányzati tulajdonú terü-
let kijelölését kérte.

A képviselô-testület a Barcza rét út menti /volt gáz csere telep/ 
traktust jelölte ki. 

Kérem Önöket, mondjanak véleményt – ne csak szóban, 
írásban is!

Tisztelettel: Mesterházy József
polgármester

Rövid hírek
- A rábacsécsényi Ágota nyugdíjas klub lépett fel január 22-én 

a kultúrházban. Kétórás mûsorukkal nagy sikert arattak.
- A Képviselô-testület február 2-i ülésén meghatározta az építési 

telkek árát. Ennek értelmében az összközmûves telek: 3.780,- 
Ft/m2  /3.150,- Ft/m2 + ÁFA/

- A Képviselô-testület pályázatot nyújt be a következô kiírásokra.
- Megyei Területfejlesztési Tanács, Céde – cél: az óvoda belsô 

terének felújítása, megpályázott összeg 3,8 millió forint.
- Radnóti, Deák, Gyôri utca felújítása Nyugat-Dunántúli 

Regionális Fejlesztési Tanács, megpályázott összeg: 10,1 mil-
lió forint.

- Interreg pályázati kiírás, dísztér kialakítása a Köznél megpá-
lyázott összeg: 11 millió Ft.

- A 2006. évi országgyûlési választáson két szavazó körben 
adhatják le voksaikat a szavazó polgárok. A Képviselô-testület 
megválasztotta a szavazatszámláló bizottság tagjait.

- Február 16-án csütörtökön falugyûlést és közmeghallgatást 
tartott a képviselô-testület. Mesterházy József polgármester 
beszámolt a mögöttünk hagyott 2005. évrôl és ismertette a 
Testület 2006. évi programját.

- Enese adott otthont március 3-án pénteken a Kultúrával a 
Nyugat kapujában fesztivál vers- és prózamondók produkció-
jának. Községünkbôl a Borostyán Kórus, a Színjátszókör és a 
néptáncosok neveztek a fesztiválra.

- Nyúlon lépett fel február 25-én a Borostyán Kórus. a második 
alkalommal megrendezett „Kultúrával a Nyugat kapujában” 
címû rendezvényen nagy sikert aratott produkciójuk. 

 Gratulálunk!
- Enese – az iskolai aula – adott otthont március elején a vers- és 

prózamondók területi versenyének. A versenyt Szabó Miklós 
a megyei közgyûlés alelnöke nyitotta meg. A rendezvényre a 
„Kultúrával a Nyugat kapujában” keretén belül került sor.

Falunap programja
 9 óra Ökumenikus istentisztelet

 9 óra 30 perc Falunapi Kupa

 10 óra 15 perc Kulturális mûsor a kultúrház udvarán
  Virilisták köszöntése
  Tiszteletbeli polgárok köszöntése
  Kiállítás: Gülch Ábris
  Foltvarrók
  Festmény

 12 óra Ebéd a focipályánál

 14 órától 20 óráig Óriáscsúzda

 17 óra 30 perc Tombola

 19 óra Bódi Guszti és a nagyecsedi Feketeszemek

 20 óra Bazi nagy görög buli /Janakis Görög Show/

 21 óra 15 perc Bál, Gramy

Eseménynaptár 2006. 
Február 16. csütörtök 18 óra Közmeghallgatás, falugyûlés

Március 14. kedd 18 óra Emlékezés az 1848-49. évi 
 szabadságharcra

Április 11. kedd 18 óra Tavaszköszöntô

Május 1. hétfô Majális, Enese kupa

Május 7. vasárnap 15 óra Anyák napi ünnepély

Május 28. Hôsök napi megemlékezés

Június 4-5. vasárnap-hétfô Pünkösdi búcsú

Június-Július-Augusztus Enesei Zenei Nyár
 Tóth Aladár Zeneiskola
 Téti Fúvósok
 IAM

Augusztus Csíkszentmihályiak látogatása 
 Enesére

Augusztus 19 szombat Falunap

Október 2o. péntek 18 óra Emlékezés az 1956. évi forra-
 dalomra és szabadságharcra

November 18. szombat 10 óra Idôsek napi megemlékezés

December, utolsó tanítási napon 15 óra 30 perckor óvodások
 16 óra 30 perckor iskolások 
 mûsora
 Karácsonyi ünnepély
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A falu legidôsebb embere 

Sallai Jóska bácsi 95 éves
Kis kemping biciklijével teker. Mindenki jó szívvel üdvözli. 

Hozzátartozik Eneséhez, mint testhez a kéz. Sallai Jóska bácsi már-
cius 11-én ünnepelte 95. születésnapját.

Még Ferenc József volt a király, amikor Jóska bácsi megszü-
letett az 5.000 lélekszámú színmagyar Negyed községben. Az 
Osztrák-Magyar Monarchia polgáraként látta meg a napvilágot. 
Visszaemlékezése szerint rossz gyerek volt, inkább az iskola mellé 
járt mint iskolába. Szegény világ volt akkoriban, Jóska bácsit fiatal 
gyerekként Pozsonypüspökibe vetette a sors.

Tízéves, amikor Magyarországnak alá kellett írni a trianoni 
békeszerzôdést. Ennek értelmében a Felvidék, szûkebb hazája: a 
Mátyusföld, Csehszlovákiához került. Az iskolában megtanult szlová-
kul, aminek hasznát vette az orosz harctéren. Csehszlovák állampol-
gárként Prágában két évet szolgált katonaként. 1938-at írtak. Nôvére 
és sógora Péterházán dolgoztak a Hilbert birtokon. Jóska bácsi ôket 
látogatta meg, biciklivel tette meg a mintegy 100 km-es távot. Itt tar-
tózkodása idején Hilbertné magához hívatta és megkérdezte: volna-e 
kedve a birtokon dolgozni. Miután igent mondott, hét éven keresztül 
bognárként kereste kenyerét. A háború forgatagában – immár magyar 
katonaként – megjárta a Don kanyart. 16 hónapot töltött el a fronton.

Feleségét Enesén ismerte meg, 1944-ben tartották az esküvôjüket. 
Tíz évvel késôbb költöztek be a faluba –miután megjárták Péterházát, 
a Peissner tagot.

Jóska bácsi dolgozott az állami gazdaságban, kétszer váltott 
iparengedélyt, de nem volt elég munka és mindkétszer vissza 
kellett adnia. a kónyi TSZ-bôl ment nyugdíjba 65 éves korában. 
Hatvan éven át faragta a balta nyeleket. Kuncsaftjai jöttek Kónyból, 
Sövényházról, Fehértóról, Patonáról. Nincs még egy ember a falu-
ban, aki annyit fûrészelt volna mint Jóska bácsi.

Élete nagy élményei közé tartoznak a május elsejei harmoniká-
zások. 25 éven át járták a falut és szórakoztatták az embereket. A 
„nagy csapat” tagja volt Jáger Gyula, Merkó István, Bancsó Ferenc, 
Horváth József és Horváth Mihály. Jóska bácsi felemleget egy 
péterházi fellépést: ott voltak reggelig, muzsikáltak és semmivel 
nem kínálták meg ôket.

A közelmúltban jártak orvosnál. Elmondása szerint Jóska bácsi 
15 évet letagadhatna, igaz egy kicsit fullad.

A hosszú élet titkát firtató kérdésünkre a következô választ adta: 
azt senki se tudja.

A Hírmondó hasábjain is jó egészséget és 100. születésnapot 
kívánunk neki!

Mesterházy József

Sallai Jóska bácsi és Mesterházy József

Kimaradt!

Brucki iskolabútor Enesérôl 
Csíkszentmihályra címû írásból:

Takács Béla és családja szintén 
az adományozók között volt

Szilbek Imréné átveszi a díjat

Eneséért emlékérmet kapott 
Szilbek Imréné 

a Borostyán Nyugdíjas Klub vezetôje

Enese Község Önkormányzata a 
6/1994. sz. rendeletben szabályoz-
ta a községben adományozható 
kitüntetéseket. Ennek értelmében 
a Képviselô-testület jogosult az 
Enese Község Díszpolgára és az 
Eneséért Emlékérem adományozá-
sára, a polgármester Díszoklevelet 
adományozhat.

A kitüntetéseket –hangsúlyoz-
va azok fontosságát- jeles községi 
ünnepélyeken, ünnepélyes keretek 
között adja át a polgármester.

Enese Község Képviselô-testü-
lete a 15/2006. számú rendeletében Eneséért Emlékérmet adomá-
nyoz Szilbek Imréné részére.

Szilbek Imréné Edit néni két évvel ezelôtt vette át a Borostyán 
Nyugdíjas Klub irányítását. Munkájának eredménye, mely méltó 
folytatása elôdei tevékenységének, egy egységes jól mûködô 
klub, ahol szívesen töltik idejüket a nyugdíjasok. Szervezésében 
kirándulások, nônapi-évzáró rendezvények, kistérségi találkozók 
valósulnak, valósultak meg.

Az Eneséért emlékérem tisztelgés az elmúlt idôszakban a 
községért, a közösségért végzett munka elôt és biztatás a jövôre 
nézve: Edit néni folytassa a klub vezetését, hisz a bizalom töret-
len iránta.

Mindehhez jó egészséget és további lendületet kívánok a 
Képviselô-testület és a magam nevében.
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A kiállítás megnyitóján

Szabó Istvánné kiállítása elé
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Sok szeretettel köszöntök mindenkit Szabó Istvánné 
rábaszentmiklósi festô enesei kiállításán. A közel-
múltban felmerült már Erika festményeinek kiállítása 
– a mai napon ünnepélyes keretek között nyílt erre 
lehetôség. Az ünnepi mûsor, a felújított kultúrház 
méltó hátteret nyújt.

Erikát megpróbálta az élet: szívmûtéten esett át, 
sokszori próbálkozás után lett édesanya, késôbb rok-
kantnyugdíjas.

Az alkotás utáni vágy – hogy kifejezze érzéseit 
– erôt adott neki. Elsô próbálkozásai, 1985-ben, vers 
formájában jelentek meg. Írásaival a Kisalföld címû 
megyei lapban és a Kisalföldi Énekek antológiában 
találkozhattak az érdeklôdôk. Tagja lett a szegedi 
amatôr alkotók körének.

A képzômûvészetet nem tanulta, autodidakta módon 
képezte és képezi magát. Elsô kiállításai grafit–szén 
rajzok voltak, ma már temperával és olajjal dolgozik. 
Öt éve fest, alkot – és mûveit szívesen mutatja meg 
a világnak. Kiállítása volt már a gyôri Megyeházán, 
a téti Európa házban, a csornai könyvtárban és a 
környezô településeken.

Erika azt vallja: ha a sors nem próbálja meg, akkor 
nem lehetne ennyire elégedett. Amit a jó Isten egyik 
kezével elvett, azt a másikkal százszorosan adta vissza.

A sors megtanította: soha ne add fel, soha semmi 
nincs késôn.

Köszönjük Erikának, hogy elhozta hozzánk festmé-
nyeit, emeli mai rendezvényünk színvonalát. Azt kíván-
juk neki: legyen ereje a további alkotáshoz, ezáltal is 
örömet okozva embertársainak.

Egy személyes megjegyzés: jó volt olvasni – különö-
sen mai világunkban – hogy elégedett és kerek a világ 
számára.

Karácsony Szenteste

Karácsony szenteste
A legmeghittebb ünnep,

Szeretet és jóság
Az emberek szívében.

Pici fehér gyertya
Sugározza fényét,

Így kíván mindenkinek 
Melegséget békét.

Karácsony szenteste
A szeretet ünnepe,

Mert eljött a Megváltó
Jézus születése.

Betlehemi jászolban
Kisded Jézus fekszik,
Felnôttek gyermekek

Mind-mind ÔT örvendik.

Eljöttünk hát hozzá
Áldásait kérve, 

Így kívánva mindenkinek
Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket.

 Vajdáné Lívia

Az örök város

Amerre nézek minden oly szép
Valami mégis úgy hiányzik még.
Gyönyörû a táj csendes a vidék
Múlnak az órák s leszáll az éj.

Kigyúltak a fények alszik már minden,
De álom a szememre nem jön ma sem.
Várom a hajnalt hogy felkeljen a nap,

Fénylô sugarait szétárasztja majd.

Fa, bokor, virág, éli az életet,
Valami mégis úgy hiányzik még.

Behálózta lelkem s nem szûnik azóta,
Ez a hely nem más, mint az örök város RÓMA.

Vajdáné Lívia
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Gülch Ábris:

Háborús enesei emléktöredékek 
folytatás

Mellékletek:

1. számú melléklet

Enese háborús kronológiája (1939-1945) levéltári for-
rások alapján

(1939)

Május 15-én az Egységes Nemzet Szocialista Párt po-
litikai nagygyûlést kívánt tartani Enesén, de a helyi ha-
tóság nem engedélyezte.

Május 15-re Tschurl Ernô és társai kérelmet nyújtottak be 
népgyûlés tartására, amit engedélyeztek és a fôszolgabírói 
iratok szerint a rendezvény „rendben lefolyt”.

Május 20-án a Magyar Élet Pártja engedélyezett poli-
tikai népgyûlést tartott, Fricke Valér sövényházi birto-
kos, országgyûlési képviselô részvételével Enesén.

(1940)

Februártól alispáni rendelet alapján zöldkeresztes in-
gyen tejutalványokat osztottak ki Enesén. A tejutal-
ványra a tejet a község adta.

A jegyzôk felhívást kaptak, hogy a helybeli „intelli-
gencia” bevonásával indítsanak gyûjtési akciót (liszt, 
gabona, burgonya, sütôtök, sárgarépa, készpénz) a 
gyermekétkeztetéshez.

(1941)

Fôszolgabírói rendelet alapján megalakult a közellátá-
si bizottság. Elnöke: Tschurl Ernô földbirtokos. Tagjai: 
Böjtös Lajos kisbirtokos, Sági Mihály igazgató tanító.

(1942)

A fôszolgabírói iratokban az egyik jegyzôi jelentés 
arról tudósít, hogy az orosz harctérrôl sokan hoztak 
orosz jelvényeket, azokat fel kell deríteni.

Fôszolgabírói rendelet alapján „újjáalakult” a községi 
közellátási bizottság. Elnöke: Tschurl Ernô földbirto-
kos, tagjai Böjtös Lajos, valamint Sági Mihály állami 
igazgató tanító.

Légójelentés (fôszolgabírói kimutatás) szerint 
Enesén száz százalékos a légóparancsnokság és a 
rendôr – valamint a tûzoltóosztag. Ötven százalékos 
a munkásosztag. Ötven százalékos a légóparancs-
nok kiképzése és a szakfelszerelés. Hetven-hetven 
százalékos a tûzoltóság és a gázvédelem. Negyven 
százalékosak az egészségügyi mentôszervek. Öt-
ven illetve nyolcvan százalékos a rendôr- illetve a 
tûzoltóképzés.

Magyar Kötelességteljesítés Mozgalma indult Enesén 
is. A jegyzôi jelentésbôl kiderül, hogy elôadásokat 
tartottak, jelvényeket szereztek be. A helyi elöljáró-
ság minden erkölcsi támogatást megadott a mozgalom 
fejlôdéséhez. A mozgalom célja, hogy a társadalom-
ban fokozza a nemzeti kötelességteljesítés iránti haj-
landóságot, elszántságot.

Szeptemberben kitüntetésre javasolja a közjegyzô, 
majd a fôszolgabíró „Tschurl Ernô földbirtokos urat, 
aki számtalan esetben bocsátott rendelkezésre fo-
gatot és munkaerôt a bevonult családja részére és 
jelentôs mértékben hozzájárult nemcsak most, de már 
a múlt évben is a bevonultak gazdaságának ingyenes 
megmûveléséhez.”

Erdélyi nyereménykölcsönre Enesén 200 pengôt je-
gyeztek.

(1943)

Január közepétôl kezdôdô oroszországi nagy csaták-
ban résztvettek érdekeltjei körében nyomott, egyéb-
ként a faluban nyugodt a hangulat, derül ki egy 
fôszolgabírónak küldött jelentésbôl.

Rendeletet adtak közre a széna és a szalma hatósági 
igénybevételérôl, például a honvédség részére.

A jegyzô a közellátás biztosításáról jelentést kell, hogy 
tegyen a fôszolgabírónak.
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Mûködésbe léptek a gabonaelszámolási bizottságok. 
Feladatuk, hogy megtekintsék a készleteket, ha kell 
karhatalom segítségével. Enesén a bizottság tagjai: 
Kovács Béla, Böjtös Lajos, Enyete Frigyes.

A Magyar Királyi Székesfehérvári II. Csendôrkerület 
kónyi gyalogos ôrse jelentést küldött a 
fôszolgabírónak a közbiztonságról. Így Enesén egy 
rágalmazásról, becsületsértésrôl, kilenc kihágásról 
adtak hírt.

A hadirokkantak névsorában Enesérôl Major István I. 
világháborús tüzér, törpebirtokos (50 százalékos rok-
kant) és Németh István és Németh Margit hadiárvák 
(lásd 4. számú melléklet: Németh István honvéd gyer-
mekei, aki Kolykánál halt meg 1942. augusztus 21-
én.) neve szerepel.

(1944)

Huszonkét családfô vonult hadba (47 családtag maradt 
itthon utánuk)

Február 14-tôl március 2-ig tartott az a szakaszparancs-
noki ifjúvezetô képzô tábor, ahol résztvett és szakasz-
tisztessé lépett elô jó minôsítéssel Vági Imre (1925). 
Ôt lövésszé is kinevezték.

Március 20-án kelt fôszolgabírói utasítás szerint 
óvóhelyeket kell létesíteni. Részint árok óvóhe-
lyeket, részint pedig épület óvóhelyeket lakóház, 
iskola, hivatal és épület udvarán, a lakóépülettôl 
távol.

Március 22-én a Tósziget-csilizközi járás 
fôszolgabírói iratai közt található közjegyzôi je-
lentés arró szólt, hogy Enesén levente gyakorló-
tér, lôtér, valamint gyakorló és oktatóterem (az 
egyik iskolaterem) található. Raktárnak egy szek-
rényt használnak, levente otthonul pedig a helyi 
csendôrpihenô szolgál. (Egy késôbbi iratból ki-
derül, hogy negyedévenként levente bizottsági 
gyûléseket tartanak.)

Márciusban a közjegyzônek jelentést kellett készíteni 
arról, hogy vannak-e a faluban cigányok és a kóbor 
cigányok razziája megtörtént-e. A jegyzô az elsô kér-
désre nemmel válaszolt, a másodikra megjegyezte: a 
razzia megtörtént, de eredmény nem volt, még csak 
gyanús elemek sem fordultak elô.

Megkezdôdött a zsidólakások kiürítése. Emellett le-
foglalták az úgynevezett „zsidórádiókat” is.

A zsidóktól elkobzott rádiókat szétosztották Enesén, 
többek között Roszinszky Jenô kapott egy telepes ké-
szüléket.

Áprilisban a fôszolgabíró jelentést küldött a belügy-
miniszternek kommunistagyanús, izgató elemek elfo-
gásáról. Enesérôl Reisz Lajos hentes és mészárosse-
géd szerepelt a listán, aki „a község lakossága között 
suttogó propagandát folytatott az ellenséges államok 
mellett”.

Április 23-án kelt kérelmében vitéz Tenyeres Ferenc 
közölte, hogy szatócsüzletet kíván nyitni.

Kérelmét azzal indokolta, hogy „a zsidórendelet mó-
dot nyújt a keresztény embernek az üzlethez”.

Május 19-i jegyzôi jelentés szerint „a közjegyzôi la-
kásigénylés alapján az izraelita vallású Reisz Lajos 
megürült bérlakását vitéz Tenyeres Ferencné szülésznô 
kérte, hogy az így felszabadult szülésznôi lakást a 
tanítónô részére adják”. A gyôri kibombázottak (pél-
dául Halmai János, vitéz Árpádi Sándor) is zsidólakást 
kaptak Enesén.

Nyáron a leventéket mezôgazdasági munkán foglal-
koztatták.

Júliusban polgári munkásosztagot alakítottak. Enesén 
harminc fôvel és egy parancsnokkal egy szakasz jött 
létre. Az igénybevehetô fogatolt jármûvek száma 
harminc.

Leventebizottsági tagokat nevezett ki a fôispán: vitéz 
Kesserû István nyugalmazott ezredes, Barcza Dénes 
nyugalmazott ôrnagy, Korn Márton királyi mûszaki 
tanácsos személyében.

Enese községbôl két tanerôt, Adamecz Jánost és Badics 
Ilonát terjesztették honvédelmi munkára.

A kenyérgabona termelésében - fôszolgabírói utasítás 
alapján - a községre (névszerint a Korn és a Kesserû 
nevet említették) a háborús események miatt komoly 
feladat hárult.

Augusztus 28-i közjegyzôi jelentés alapján Enesén po-
litikai pártok nincsenek, illetve a NEP (?) párthelysé-
geit megszüntették.

Ugyancsak ebben a hónapban a honvédelmi közmun-
kára igénybe vett 18 éves ifjakról készült kimutatás 
szerint Enesén 8 fô van ilyen.

Az ôszi betakarítási munkák késnek. A jegyzôi 
jelentésbôl kiderül: „Bezi és Enese községben az ôszi 
betakarítási munkálatok még teljes egészükben el nem 
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végeztettek, mert a nagyobb ló és ember behívás, vala-
mint a folytonos és állandó élôfogat igénylések kielé-
gítése miatt a munkálatok késnek.”

Szeptember 30-i járási kimutatás szerint az Enesére ki-
telepítettek száma 229 fô.

A hengermalom – ami hosszú ideig hadiüzem volt 
– kapacitása 2 vagon.

Az I. hadtest 4. bevetési központja Enesén tartózkodik 
127 fôvel.

Októberben rendelet született a Horthy képek eltávo-
lításáról, majd novemberben meg kellett rendelni a 
„Nemzetvezetô”, Szálasi Ferenc arcképét. Falragasz-
ok jelentek meg: „Benne bízzatok”, „A suttogás haza-
árulás”.

Novemberben a menekültekrôl és a katonai alakula-
tokról készült kimutatásban szerepel, hogy Enesén a 
pestszentlôrinci magyar királyi 4. számú bevonulási 
központ 157 katonája tartózkodik családtaggal, a me-
nekültek száma 17, a légókitelepített a faluban 216 fô. 
Német katonák már/még nem voltak novemberben. 
Egy másik – november 25-én készült – közjegyzôi 
jelentés szerint Gyôrbôl 216, Budapestrol 132 fô ér-
kezett a faluba.

November 15-én bizottság alakult a községben 
a menekültek ügyeinek intézésére. Tagjai Nagy 
Géza bérlô, Tóth Márton községi elöljáró, vala-
mint Pôcze Elek kisbirtokos. A bizottság feladata, 
hogy írja össze és továbbítsa a menekültek kéré-
seit, ossza szét számukra a pénz- és természetbeni 
segélyeket.

A jótékony célú ruhaakció eredményeként Enesén 8 
flaneling, 6 törülközô, 3 nôi mellény, 5 férfi mellény, 4 
méter karton jött össze.

Decemberben téli ruhagyûjtést rendeznek a katonaság-
nak. Bekecs, kapca, kesztyû, érmelegítô, zokni, nyak-
sál, fülvédô jött össze a faluban.

December 2-i jegyzôi jelentés szerint Enese törzsla-
kossága 778 fô, a lakóházak száma 130, lakószobák 
száma 128, ebbôl igénybevett 120, így 8 rendelke-
zésre áll.

(1945)

Január 30.: a székesfehérvári II. honvéd kerületi pa-
rancsnokság bevonulási parancsát kifüggesztették a 
faluban.

Február 2-án katonai razzián ellenôrizték a bevo-
nultakat.

Február 4-én testület döntött arról, hogy az orosz meg-
szállás alatt lévô területek ellenôrzésére Enesérôl Var-
ga Antalnét küldik ki, aki „megbízható, nem párttag, 
egyszerûbb rétegbôl származó személy”. Feladat az 
volt, hogy meggyôzôdjön a pusztításról az ellenségtôl 
felszabadított területeken.

Március 1-én kelt szolgabírói kiadvány szerint össze 
kell írni az erôdítési munkálatokra rendelkezésre álló 
munkaerôt. A jegyzô jelentésébôl kiderül, hogy Enesén 
6 férfi alkalmas erôdítési munkálatra (azért csak ennyi, 
mert a tavaszi munkálatoknál résztvevôk – a férfiak 97 
százaléka – felmentést kapott).

Enesén a sáncolási munkákra 50 fônek kellene megje-
lenni, helyette csak 20-30 jelent meg, sôt néha húszon 
alul vannak, a gazdák egyáltalán nem jönnek.

4 családfô telepedett ki a németországi kitelepíté-
sek során a bezi közjegyzôségbol, így többek között 
Enesérôl is (például Tschurl család).

2. számú melléklet

II. világháborús hadirokkantak Enesén:

Mázi Lajos (1903. szept. 12.) gyalogos, aki 1945. 
szeptember 2-án szerelt le és Temesváron, fogság-
ban kapott tüdôbetegséget. Egyik adatközlôm el-
mondása szerint nagyon beteges ember volt, kis 
földjén mindig a lányai dolgoztak helyette, akikkel 
szüntelen zsörtölôdött.

Tóth István (1909. febr. 15.) honvéd, aki 1945. április 
16-án francia fogságba esett, tüdôcsúcshurutot kapott.

Tóth Imre (1914. jan. 16.) honvéd, aki 1944. december 
5-én Dunapentelén betegedett meg (bokatörés stb.) és 
december 18-án szerelték le.

3. számú melléklet

II. világháborús polgári áldozatok Enesén:

Szeli Terézia meghalt Gyôrben, az 1944. április 13-
án lezajlott vagongyári bombatámadás alkalmával. 
Sírja az enesei temetôben található. (lásd. 5. számú 
melléklet)
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5. számú melléklet

Képgaléria:

Az enesei bombázások egyik áldozata

Itt volt az egyik tankakadály

Özv. Radakovics Jánosné meghalt Enesén, amikor 
1944. június 26-án ellenséges repülôgép benzintartályt 
dobott le a Közdülô útra.

Pusztai Sándor és felesége meghalt Enesén (a mai 
Szabadság utcában) az 1944 karácsonya elôtti na-
pon lezajlott bombázás alkalmával. Fekete gránit sír-
emlékük hosszú ideig hirdette emléküket az enesei 
temetôben, de még 1989 környékén az akkor tanács-
elnök – megváltás híján – eladta valakinek.

Teszler ôrnagy meghalt Enesén (a mai Szabadság 
utcában) az 1944 karácsonya elôtti napon lezaj-
lott bombázás alkalmával Farkas József meghalt 
Enesén, az úgynevezett „Berettyó” falurészben (a 
mai Dózsa utca) 1945. március 30-án. Orosz ka-
tonák lôtték agyon. A postán volt kocsis, ha kel-
lett lovakkal ment el Gyôrbe, vagy máshová a kül-
deményekért, segített a postamester-asszonynak. 
„Bárisnyát”, asszonyt kerestek rajt az oroszok és 
szerencsétlenségére nem tudott, de inkább nem 
akart keríteni.

4. számú melléklet

II. világháború katonai áldozatai Enesén:

Fehér László (1918) honvéd Ungvárnál tûnt el 1944. 
november 14-én.

Horváth István (1920) gyalogsági honvéd az orosz 
fronton tûnt el 1943. december 20-án.

Horváth Lajos (1910) honvéd Székesfehérvárnál tûnt 
el 1944. december 9-én.

Horváth Pál (1914) gyalogos ôrvezetô a keleti harcté-
ren tûnt el 1943 januárjában.

Németh István (1911) honvéd Kolykánál halt meg 
1942. augusztus 21-én.

Radakovics Ferenc (1907) gyalogsági honvéd Orosz-
országban tûnt el 1946. május 25-én. (Egy emlékezés 
szerint ô késôbb hazatért és idôs korában Enesén halt 
meg.)

Szabó Gyula (1911) honvéd Erdélyben tûnt el. 1946. 
szeptember 26-án írt utoljára haza.

Szalai József (1912) honvéd az orosz harctéren tûnt el 
1943. április 29-én, visszavonuláskor.

Ifj. Tóth András (1914) honvéd Ungvárnál tûnt el 
1944. október 27-én.

Tóth Rudolf (1919) tartalékos honvéd Erdélyben tûnt 
el, 1944 októberében.

Varga Antal (1902) honvéd Gorcsecsnojen tûnt el 
1943. február 2-án. (Egy emlékezés szerint 10 gyer-
meke miatt nem kellett volna bevonulnia. Ô mégis el-
ment. Ukrajnában partizánok  akasztották fel.)

Vrábel Nándor (1902) honvéd Olymnál tûnt el 1943. 
január 31-én.
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„Mozdul az élet. Zöld lángok fákon, földeken. Hóvirág, jácint, 
tulipán. Nyílnak a virágok. Naponta más illat hízeleg. Naponta 
más színben pompázik feléd egy- egy virág.”Remélem, hogy 
mire a kedves olvasó postaládájába kerül a Hírmondó, nemcsak 
olvashatják, hanem érezhetik is Mácz István tavaszi gondolatait. 
Tekintsünk vissza az eltelt „téli” idôszakra!

 Január végén elkészült az elsô félév mérlege, 205 tanuló 
vihette haza a félévi bizonyítványát. Ebbôl 46 kitûnô-jeles 
eredményt. Sajnos húszon felül van azoknak a száma, akik-
nek kevésbé volt sikeres az elsô félév. Igyekeztünk közösen 
(tanárok- szülôk- gyerekek) feltárni az okokat. A hagyo-
mányos segítési formákat kibôvítettük külön szülôi megbe-
széléssel, tanulói foglalkozással. A tanulók megfogalmaz-
ták, hogy milyen rossz érzés számukra, hogy sikertelenek 
a tanulásban. Elhatározták, hogy ezen csak úgy lehet vál-
toztatni, ha rendszeresen készülnek órákra, felszerelésüket 
elhozzák, órán odafigyelnek és a többieket sem zavarják. 
Sajnos az elhatározás nem elég, akarat kell hozzá nagyon sok.  
Ebben az évben új szakköri lehetôség az íjászat, Szabó István 
kapuvári történelem tanár vezetésével és a januárban indult 
karate Bártfai László oktatóval.

A február meghatározó eseményei voltak a felvételi lapok 
továbbítása, sítábor Ausztriában, farsang. Megkezdôdött az 
iskolafogászat. Mivel ez egy szûrôvizsgálat is egyben, ezért 
minden tanulónak ellenôrzik a fogát. Elindultak a Kultúrával a 
Nyugat Kapujában rendezvényei. Iskolánk a versmondó, szín-
játszó, néptánc kategóriában indult. Külön köszönet azoknak a 
szülôknek, akik elvitték a tanulókat Nagybajcsra. Az év közben 
zajló versenyekrôl a tanév végén adok összefoglaló tájékozta-
tót. A hónap végén megérkezett Karcsi „bácsi” és jó szokásához 
híven nem üres kézzel. Tovább gyarapította az általa megalapo-
zott németnyelvû DVD- gyûjteményt és audiovizuális eszközö-
ket. Köszönjük!

Március 10-én a Gergelyjárás szép hagyományával hívogat-
tuk iskolába a nagy csoportos óvodásokat, akiknek felkerült a 
nevükkel teleírt szalag elôdeik neve mellé. Március 14-én 
feldíszítve várta az iskola tanulóinkat, hogy ez is hozzájárul-
jon a márciusi forradalom méltó megünnepléséhez. Folytatást 
jelentsen a délelôttre, ahol minden Enesérôl és azokról a fal-
vakról szólt, ahonnét tanulóink járnak. Ismerkedhettek Enese  
és a testvérközségek történetével, a falu középületeivel, 
emléktábláival. Gyarapíthatták a múzeumot. Mert büszkék 
lehetünk származásunkra, kultúránkra, de csak akkor, ha mi 
magunk is azon vagyunk, hogy ezt megôrizzük, gazdagítva 
továbbadjuk. Ebben a hónapban a néptáncra járó tanulókat 
és szüleiket keressük fel egy igény és elégedettséget mérô 
kérdôívvel.

Néhány további fontos esemény. Április 3-án szülôi értekez-
letre hívjuk és várjuk a szülôket. Április 5-én 8-16 óráig  lesz 
a leendô elsô osztályosok beíratása. A tavaszi szünet április 
12-19-ig tart, az elsô tanítási nap április 20. csütörtök. Ebben a 
hónapban indul az úszás is. Az ifjúsági parlamenten felajánlott 
játékok festése is a jó idôre vár és a szülôk segítségére. Május 
31-én a 4-6-8. osztályokban országos felmérés lesz, kérjük, 
hogy ezen a napon lehetôleg ne hiányozzanak a tanulók. A tanév 
végén közös gyereknapot tervezünk a bezi és a rábaszentmihályi 
iskolásokkal.

Tiszteljék meg munkánkat szíves érdeklôdésükkel, támogatá-
sukkal, ötleteikkel.

Iskolai hírek SZM hírek
 Ebben a fejezetben kívánok beszámolni a farsangról, mint 

olyan rendezvényrôl, amelyik a legnagyobb megmozdulást 
igényli a szülôk részérôl az SZM vezetésével. Nagyon sok szép 
tombolatárgyat küldtek, melynek összegével az ifjúsági szerve-
zetet támogatták. Mind a két nap kaptak a tanulók szendvicset, 
üdítôt. A SZM összes bevétele (szülôi támogatásból, árusításból, 
üzleti partnerek kedvezményeibôl) 135. 659 Ft. 

Köszönünk minden támogatást, fáradozást a gyerekek nevé-
ben. Az áprilisi szülôi értekezletre az lenne az SZM tagok „házi 
feladata”, hogy gyûjtsenek ötleteket, mire szeretnék fordítani a 
pénz egy részét, aminek a gyerekek is örülnének és jól hasz-
nálható.

10 éves 
a Hetvényi-díj

Az iskola jellegzetes jutalmazási formája a Hetvényi-díj, 
melyet az Alapítvány az Enesei Általános Iskoláért köz-
hasznú szervezet kuratóriuma hozott létre 1996-ban. A díjat 
iskolánk tanítójáról, Hetvényi Istvánról nevezték el. A díjat 
az a 8. osztályos tanuló kapja, aki a nyolc és során kiemel-
kedô tanulmányi és közösségi munkát végez, magatartása 
példamutató, megyei versenyeken rangos helyezést ér el, s 
legalább négy évig iskolánk tanulója. A díjra a nyolcadikos 
osztályfônökök tesznek javaslatot, a nevelôtestület tagjai 
véleményezik, s a kuratórium hagyja jóvá. A díj átadása-
kor a kitüntetett tanuló oklevelet és a továbbtanulásához a 
kuratórium által meghatározott összegben pénzjutalmat kap, 
amit a március 15-i ünnepélyen az iskola igazgatója, mint a 
kuratórium elnöke ad át.

1996 óta a következô tanulók részesültek Hetvényi-díjban. 
Bencsik Rita, Janács Zsuzsanna, Doktor Zsuzsanna, Takács 
Viktória, Kiss Eszter, Nagy Klára, Nagy Ildikó, Nemes 
Annamária, Szeli Katalin, Varga Csilla, Szalai Szabina, 
Takács Erika.

2005/2006-os tanévben Kovács Ramóna bezi tanuló érde-
melte ki a díjat. Ramóna 3. osztálytól iskolánk tanulója. A régi 
„Hetvényisek” bizonyították, hogy nem voltak méltatlanok erre 
a megtiszteltetésre. Remélem, hogy a „fiatalabbak” is példamu-
tatóan megállják a helyüket.

Az alapítvány bevételi forrása az adó 1%-a, szakköri díjak, 
vállalkozói támogatások, terembérlet, egyéni befizetések. 

Itt szeretnék köszönetet mondani azoknak a támogatóknak, 
akik adójuk 1%-ával gondoltak ránk, rendezvények szervezésére 
igénybe veszik intézményünket, illetve egyéni befizetésekkel 
gyarapítják az alapítvány bevételét. 

Külön köszönjük annak a szülôpárnak és a helyi gyógyszer-
tárnak az alapítványi hozzájárulását, akik hosszú évek óta évi 
egyszeri nagyobb összeggel támogatják alapítványunkat.

Bartos Ilona 
megbízott igazgató
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Málta
Málta a Földközi tenger gyöngy-

szeme. 400 ezer lakosa van. Évente 
több mint kétmillió turista látogatja.

Rekkenô melegben érkezünk a 
modern nemzetközi repülôtérre két 
órai repülés után. A sûrûn beépített 
Máltán középkori építészet és a mai 
modern jól megfér. Az utak zsúfol-
tak és lassú közlekedésre intenek, 
hisz a megengedett sebesség lakott 
területen kívül 55 km/óra, lakott 
területen 40 km/óra. Szállodánk 
közvetlenül a tengerparton van, légkondicionált lakosztályok 
minden igényt kielégítenek.

Másnap reggel a szomszédos Gozora utazunk autóbusszal a 
kikötôig és hatalmas komphajóval kelünk át a tengeren. A szige-
ten ötezer éves templomromokat találunk és a sziklás tengerparton 
megcsodáljuk a híres Azúr Ablakot. Az egyetlen város Victorida, a 
szárazföld közepén van. Rengeteg templomot tekinthetünk meg még 
a legkisebb faluban is. A lakosság 98 %-a római katolikus és éppen 
Mária mennybemenetének ünnepére készültek. Az utcákat feldíszítik 
és kivilágítják, a templomokból kiviszik a szobrokat. A háromnapos 
festa idején az utcákon ünnepelnek. A következô napot pihenéssel 
töltjük a gyönyörû tengerparton. Másnap Máltával ismerkedünk. 
Idôszámítás elôtt arabok uralkodtak majd a szicíliaiak következtek. 
1530-tól a Máltai Lovagrend irányította a szigetet majd Napóleon 
csapatai következtek. 1800-tól angol gyarmat 1964-ig, amikor meg-
alakult a Máltai Köztársaság. 2004-tôl az EU tagja. Mosta településen 
megnézzük Európa harmadik legnagyobb kupolájú templomát. A 
gazdagon díszített II. világháború alatt bombatámadás érte. A gyilkos 
szerkezet a kupolát beszakítva a templomba esett, de a a csodával 
határos módon nem robban fel. A bomba ma is megtekinthetô a temp-
lomban. Látogatásunkat a föld alatti katakombákban folytatjuk, ahol 
a máltaiak temetkeztek. A régi fôváros Mdina a sziget központjában 
fekszik. a várfalakkal körülvett városban a középkorban képzeljük 
magunkat. Innen tiszta idô esetén a sziget minden részébe el lehet 
látni. ellátogatunk a Szent Pál katedrálisba, amit Pál apostolról nevez-
tek el aki a közelben szenvedett hajótörést. A városon kívül megállunk 
egy volt angol hadi repülôtérnél. Békeidôben a hangárokban a helyi 
kézmûvesek, arany-, bôrdíszû-, üveg-, porcelán készítôk dolgoznak 
és árusítják portékáikat. Este már a tengerparton vagyunk. Egy nap 
pihenés és szórakozás ránk fér.

Következô reggel újra a kirándulni indultunk. Tengeri hajókázás 
keretében megtekintjük a Kék lagúnát, majd egy igazi halászfaluval 
ismerkedünk meg. Marsaxlokkban vidám színekre festett bárkák rin-
gatóznak a kikötôben. Az új fôvárost Vallettát a lovagrend kapitánya 
építtette. A Felsô Barracca kertbôl gyönyörû kilátás nyílik a kikötôkre. 
Jól láthatók a vitorlások, vízibuszok, hadi hajók, sôt éppen kikötött egy 
tengerjáró luxushajó is Rövid séta után bemehetünk a Nagymesterek 
Palotájába, amely a lovagrend épülete. Középkori páncélok, fegyve-
rek, festmények és szobrok láthatók. a közelben található a Szent János 
katedrális, a lovagok fogadalmi temploma. A gazdagon díszített temp-
lom márványpadozatán neveket, évszámokat és ábrákat látni. Ezek 
a lovagok és vallási vezetôk temetkezési helyét jelzik. Tengerparti 
panoráma úton indulunk szálláshelyünkre. Útközben meglátogatjuk 
Popeye faluját a Popeye Village-t, ahol a filmet forgatták.

Hamar eltelt a hét, sajnos indulnunk kell haza. A reptéren 
búcsúzunk régi és új ismerôseinktôl.

Horváth András /Gyôri u./

Egy máltai vasvitéz Horváth 
Andrással

Ildikó fodrászat
Enese, Csalogány u. 15. sz. alatt

Várom a Hölgyekel és Urakat az üzletemben!

Nyitva tartás: Keddtôl Péntekig: 8 – 18 óráig
 Szombaton: 7 – 15 óráig

Szolgáltatásaim:
• hajvágás
• dauer
• fônôzés
• hajvágáshagyományos és divatfrizurák
• melír
• festés
• alkalmi frizurák
• gyermek frizurák

A vendégeim bejelentkezését a 363-173 telefonszámon várom!

Horváthné Varga Ildikó

KÖZLEMÉNY!

Ezúton szeretném felhívni kedves vásárlóim 
vigyelmét, hogy péntek esténként langaló sütést 
vállalunk.
A pékség további termékeit a Kati Büfében vásá-
rolhatják meg.

Langaló rendelés: 363-099

Tisztelettel:
Gôsi János sütômester

Hidegburkolás
csempézés, járólapozás!

Hegedüs Ferenc vállalkozó

Enese, Deák u. 10.

Telefon: 06-30/2844 722
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Óvodai hírek
Kedves Olvasók!

Az óvodai farsanggal kezdôdik és a gyerek nappal zárul-
nak az óvodai programok a második nevelési félévben.

Hagyományosan, az elmúlt évek alapján tartottuk az 
oviban a gyerekek farsangját február 24-én. Szinte minden 
kisgyereket beöltöztettek, annak amire már hónapok óta 
készültek. Jó hangulatban, finom sütemények és jó zene 
mellett ûztük a telet a mulatságokkal. 

Nagyon örülök, hogy az idei évben is nagy volt az 
érdeklôdés a felnôttek farsangi báljára.

Február 25-én tartottuk a Harmadik félidôben, most is 
volt vendég fellépônk, Hergenrôder Jácint és Hergenrôderné 
Kovács Réka táncosok személyében. Bugit táncoltak, és a 
végén a közönséget is próbálták bevonni a táncba kisebb 
nagyobb sikerrel. A hangulat nagyon jó volt, és nem mel-
lékesen, mert ez egy jótékonysági bál volt a bevételünk is 
szépen alakult (tiszta bevétel 180.000 Ft).A bál bevételéhez 
hozzájárultak a szülôk, azok is akik nem voltak a bálban, 
a régi óvodás szülôk is jöttek, és hozzájárulást fizettek, 
Horváth Tiborné Zsuzsi néni sem felejtett el minket. 
Köszönjük mindenkinek a segítséget!

A középsô és nagycsoportban a nyílt napot és a szülôi 
értekezletet megtartottuk, a szülôk kétharmada eljött és együtt 
játszhatott, majd foglalkozást láthatott mindkét csoportban.

A következô programok lesznek:
Nemcsak a nyuszi készülôdik a húsvétra, mi is bese-

gítünk, a szülôkkel közösen készítjük a gyerekek részére 
az ajándékot. Még el sem kezdtük a készülôdést, Füsi 
Andrásné Margit már nagyon sokat segített. A gyerekek 
nevében köszönjük a segítségét.

Április 11-én kezdjük, az úszást a gyôri Gyáév uszodában. 
A középsôs és nagycsoportos gyerekek közül 20 jelentkezô 
van, a Szentmihályi gyerekek közül 6. a Rábacsécsényi ovi-
ból talán egy lesz. 10 alkalommal fogunk menni, és május 
16.-án lesz az utolsó úszásunk. A busz Bodonhelyról jön, az 
ô  ajánlata volt a legkedvezôbb. A szülôknek nem kis teher 
a gyerekek tanfolyamának befizetése, 7.500 Ft, éppen ezért 
nagyon örülünk, hogy az Önkormányzat ismét hozzájárul 
100.000 Ft-tal a gyerekek utaztatásához.

Húsvét utánra tervezzük egy pszichológus elôadását, ôt a 
Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül kértük, így óvodánk-
nak ingyenes lesz. A védônôvel közösen szervezzük ezt a 
programot, így erre az elôadásra bárki bejöhet. A szülôvé 
válás nehézségei, szülôi nevelési stílusokról (túl engedé-
keny, szigorú, következetlen) ezek gyerekekre történô hatá-
sairól lesz szó. A szülôk tanácsokat kérhetnek az elôadás 
végén. Az óvodás szülôk meghívót kapnak és a védônô is 
értesíti az érintett szülôket.

Anyák napját máj. 5-én tartjuk az oviban, majd a nagy-
csoportosok 7-én a falu ünnepélyen is fognak szerepelni.

A gyerekek évzárója és kirándulása elôtt egy összevont 
szülôit tartunk máj. 8-án hétfôn.

A gyerekek hagyományos évzárója május 19-én pénte-
ken lesz itt az óvodában, mindenkinek a csoportjában.

Május 22-én hétfôn kirándulni megyünk, a kicsik a gyôri 
állatkertbe, a középsôsök és a nagyok a Fertô-tó környékére.

Május 26-én pénteken lesz az oviban a gyereknap, ha 
sikerül egy rendôrségi kutyás bemutatót nézhetnek a gye-
rekek és mellette a hagyományos táncház, sport vetélkedô, 
aszfalt rajz és sok-sok játék lesz.

Az UNICEF-tôl sok szép és hasznos játékokat kaptak a 
gyerekek, pályázni kellett és szerencsénkre a mi óvodánk 
is sorra került.

Alapítványi kuratóriumi ülést márciusban megtartottuk, 
a jelenlegi egyenlegünk 326.437 Ft.

Az udvari játékok felülvizsgálata ezután lesz, és akkor 
fogjuk megtudni, hogy melyik játékot kell esetleg teljesen 
megszüntetni, vagy mit kell a meglévôkkel csinálni, hogy az 
elôírásoknak megfeleljenek. Ez mind sokba fog kerülni, ezért 
a pályázatokat szeretnénk kihasználni, és ha szükséges, az 
alapítványi és SZM pénzzel kiegészíteni természetesen akkor, 
ha a kuratórium és az SZM tagok ezzel egyet értenek.

Az óvodai beíratás május 2-án kedden és 3-án szerdán 
lesz az óvodában 8-tól 16 óráig.

Beíratni csak azokat a gyerekeket kell, akik még nem 
voltak óvodások, valamint azokat a kicsiket akik 2007 
májusig betöltik a 3. életévüket. 

A hosszú tél után minden Kedves Olvasónak szép tavaszt 
és Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!

Szabóné Horváth Judit
óvodavezetô

Az enesei tûzép kínálata:
• cement
• mész

• homok
• kavics

• festékáru
• csavarok, szegek, drótok

• ereszcsatorna
• kerítésoszlop, drótfonat
• kertiszerszámok, nyelek

• farost lemezek
• zárak, lakatok

• vasáru

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt.
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Erika illatszerbolt
Választékos és megújult árukészlettel, 

kedvezô árakkal és udvarias kiszolgálással 
várja kedves vásárlóit az Illatszer-Ajándékbolt 

Enesén a Nyárfa Vendéglô mellett!

Kínálatunkból:
 Finomkozmetikumok

 Fodrászkellékek

 Ruhanemûk

 Ajándéktárgyak

Szeretettel várom minden kedves vásárlómat!

Nyitvatartás:

Keddtôl – Péntekig
d.e. 8–12-ig

d.u. 13–17-ig

Szombaton
d.e. 8–12-ig

Raktáron lévô TAVASZI GYERMEKRUHÁK
beszerzési áron eladók 

62-es mérettôl 158-as méretig.
ENESE, RADNÓTI ÚT 19.

KOKO KOZMETIKA
Megújult környezetben, kibôvült szolgáltatásokkal

várjuk régi és új vendégeinket

KOVÁCSNÉ KATI

• manikûr
• pedikûr
• mûkörömépítés
• talpmasszás
• paraffinos kézápolás

Telefon: 06/30-216-0939

NÉMETHNÉ KRÁNICZ ANIKÓ
elektrokozmetikus

• teljeskörû kozmetikai
   arckezelések
• gyantázás
• sminkelés
• mûszempilla felhelyezés
• orr-, fülbelövés
• fogékszer felhelyezés

Telefon: 06/30-9695-614

CÍM: Enese, Külsôréti dülô 8.     Telefon: 96/363-020

ÁLLÓSZOLÁRIUM
ÚJ CSÖVEKKEL áll rendelkezésére a szépülni és barnulni vágyó hölgyeknek és uraknak.

Otthoni ápolásra: AVON, ILCSI, ALOEVERA termékek megrendelhetôk.

Kedves vásárlók!

Értesítem kedves vásárlóimat, hogy VIRÁG – 
AJÁNDÉK üzletemet PAPÍR ÍRÓSZER 

NYOMTATVÁNY árukészlettel bôvítettem.
Kedvezô árak kal, nagy tétel esetén további

kedvezmények kel várom Önöket.

CIGLE ISTVÁNNÉ Enese, Gyôri u. 6.
Tel.: 70/260 14 43

elektrokozmetikus


