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Több újdonságot hozott 

a 2013. esztendő. 

1. A 2012. december 31-ig 

működő körjegyzőség 

helyébe új közigazgatási 

egység lépett. Megalakult 

az Enese-Bezi-Fehértó-

Győrsövényház Közös 

Önkormányzati Hivatal.

2. Az általános iskola állami 

fenntartásba került. 

3.  Elméletben áttértünk a fel-

adatfi nanszírozásra -gya-

korlatban ez nem valósult 

meg.

A legnagyobb és legfonto-

sabb beruházás az iskola előt-

ti parkoló megépítése volt. A 

több éves előkészítés után 

megépült beruházás mintegy 

15 millió forintból valósult 

meg. Ebből pályázati pénz 6 

millió forint. A fejlesztéssel 

sokat javult a faluközpont 

képe és természetesen gya-

korlati hasznát is vesszük.

Öt utcában  –  Rózsa, Sport, 

Csalogány, Fecske, Külsőréti 

–  került sor a vízelvezető ár-

kok karbantartására. 4 millió 

Szeretettel várunk mindenkit 2014. február 20-án csütörtökön 18 órakor kezdődő közmeghallgatás és falugyűlésre 

a kultúrházba. NAPIRENDI PONTOK:

• Beszámoló a 2013. évi önkormányzati munkáról • A 2014 évi költségvetési koncepció

• Fejlesztések, tervek 2014-ben    • Egyebek

    Mesterházy József, polgármester

HUSZONÖTMILLIÓ FORINT FEJLESZTÉSRE

forintot fordítottunk erre a fel-

adatra. Mint a Hírmondóban 

már írtam: a legoptimálisabb 

megoldást választottuk -mind 

az önkormányzat mind a pol-

gárok szempontjából.

Évekkel ezelőtt csatlakoz-

tunk a Mosonmagyaróvár és 

Nagytérsége Hulladékgazdál-

kodási Társuláshoz. Enesének 

összességében 6 millió forint 

önrészt kell befi zetni. Ebből 

2,3 milliót teljesítettünk 

2013-ban. A fennmaradó 2,2 

milliót 2014. március végéig 

fi zetjük meg, /A kónyi hulla-

dékudvar várhatóan tavasszal 

nyit, a hulladékot ingyenesen 

vihetjük oda. Erről a későbbi-

ekben részletes tájékoztatást 

kapnak./

Kisebb út ill. járdajavítások-

ra került sor az elmúlt eszten-

dőben. A Rózsa és a Győri 

úton az aszfaltot javíttattuk. 

A Petőfi  és a Soproni utcában 

a járdát. A 2,3 millió forint egy 

része vis maior keretből, azaz 

állami támogatással történt. 

A régi iskola épületén a csa-

tornát cseréltük ki /0,3 millió 

forint/

A focipályán -rendezvénye-

ink miatt -ki kellett építeni a 

3x63 Ampert. A pályavilágí-

tást is korszerűsítettük. Össz-

értéke: 1,5 millió forint.

Karácsonyra fotóalbumot 

jelentettünk meg települé-

sünkről. Az igényes kiadvány 

régi és új fotókon, képeslap-

okon ad számot történel-

münkről és jelenünkről. Ez 

a 4. kötet az elmúl években 

kiadottak /iskola, óvoda, 

sportegyesület/ után.

Közel 1 millió forintot for-

dítottunk a kiadásra.

Az éves tervnek megfele-

lően teljesítettük korlát ill. 

öntöző építését a focipálya 

mellé. Rendezvényeink szín-

vonalasabb lebonyolításához 

további asztalokat és padokat 

gyártattunk.

Nagyon színvonalas és 

jól sikerült rendezvényeket 

tudhatunk magunk mögött. 

Három nagy programunk 

a -Majális-Virágmajális, Ha-

gyományok Napja, Falunap- 

sok nézőt vonzott. Kellemes 

időben múlathatták az időt a 

kilátogatók.

A Faluszépítők 2013-ban is 

nagy lendülettel vetették ma-

gukat munkába. Pályázati úton 

szépült a Szabadság utcában a  

bolt melletti terület.

A 85. sz. főút mellett to-

vábbi virágágyások jelentek 

meg. A Hírmondó hasábjain 

is köszönjük mindazon pol-

gárok munkáját, akik házuk 

előtt virágosították a közte-

rületet.

Pályázatot adtunk be óvoda 

bővítésére. Ezt sajnos eluta-

sították. Elbírálás alatt áll a 

Korn-ház felújítására beadott 

pályázat.

Év végén nyílt lehetőség 

egy másik pályázatra. Ameny-

nyiben pozitívan bírálják el, 

falubuszt vásárolhatunk.

Az év elején terveink között 

szerepelt egy műfüves pálya 

építése. A Képviselő testület 

elvetette a pályázat beadását 

-a magas bekerülési összeg 

/9 millió forint/ és az éves 

karbantartási költség miatt. 

A játszótér megvilágítása és 

színpad építése az aulába 

szintén elmaradt.

Mesterházy József

KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYŰLÉS
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• A Korn-ház felújítása

• Falubusz vásárlása – sikeres pályázat esetén

• Járdafelújítás a faluközpontban

  (evangélikus templom-Köz /mindkét oldal 

  kultúrház -iskola-temető)

• Füves pálya kialakítása a játszótér mellett

• Kultúrház, hivatal újrafestése

• Magas színvonalú rendezvények szervezése

• Civil szervezeteink támogatása

• Enesei alkotók napja (március 29.)

Február 20. csütörtök 18 óra

 KÖZMEGHALLGATÁS

Március 14. péntek 18 óra

EMLÉKEZÉS AZ 1848/49. ÉVI  FORRA-

DALOMRA ÉS SZABADSÁGHARCRA

Március 29. szombat 17 óra

ENESEI ZENÉSZEK FELLÉPÉSE 

AZ AULÁBAN

Április 16. szerda 18 óra

TAVASZKÖSZÖNTŐ

Kedves Kirándulók!

Erdélyi barátaink meghívására 2014 júliusában 

Csíkszentmihályra utazunk. Az útra január 31-ig lehet je-

lentkezni. A részleteket megbeszéljük egy találkozón.

Az utazás várható költsége: 30-40.0000 Ft. Érdeklődni és 

jelentkezni lehet Mesterházy Józsefnél a Polgármesteri Hi-

vatalban, a 06-20/433-6883-as számon.

Tervezett program

1. nap: július 4., péntek: indulás reggel 6 órakor, egész 

napos utazás, érkezés este

2. nap: július 5.: részt veszünk az Ezer Székely Leány Napja 

rendezvényen

2014. ÉVI TERVEK, ELKÉPZELÉSEK
• Virágosítás   1. Nyárfa előtt 

   2. Virágkonténerek a faluközpontban

    3. Utcákban

• Hunyadi utca aszfaltozása

• Járda javítás

 1. Óvoda előtt

 2. Vasúton túl Hunyadi – Rákóczi u. között

• Színpad az iskolába

• Játszótér világítása

• Hulladékudvar építésének előkészítése

ESEMÉNYNAPTÁR 2014.
Május 1. csütörtök

MAJÁLIS ÉS VIRÁGMAJÁLIS

Május 25. vasárnap

HŐSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉS

Június 8-9. vasárnap-hétfő

PÜNKÖSDI BÚCSÚ

Június 21. szombat

HAGYOMÁNYOK NAPJA

Július 4-11

 KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE

Augusztus 16. szombat

25. FALUNAP

Október 22. szerda 18 óra

EMLÉKEZÉS AZ 1956. ÉVI 

FORRADALOMRA ÉS SZABADSÁG-

HARCRA

November 8. szombat

IDŐSEK NAPI MEGEMLÉKEZÉS

December    

ADVENTI PROGRAMOK 

ERDÉLYI KIRÁNDULÁS
3. nap: július 6.: Kirándulás Háromszékre, Kézdivásárhely – 

Zágon – Csomakőrös - Gelence – a Torjai büdösbarlang

4. nap: július 7.: Kisbacon-Benedek Elek Múzeum és Erdő-

vidék falvai

5. nap: július 8.: Program Csíkszentmihályon

6. nap: július 9.: Indulás Hunyad megyébe, útközben: 

Muzsna/erődtemplom a világörökség része - Gyulafehér-

vár/székesegyház. Szállás Csernakeresztúron Vajdahunyad 

várát nézzük meg. A Dévai vár bevétele – ha belefér az 

időbe

7. nap július 10.: érkezés Enesére az esti órákban

Tisztelettel: 

Mesterházy József
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1. A község pecsétje poncolt vonallal határolt kör alakú. 

Felirata egy csillaggal szakaszoltan: Enesei Helyhatóság 

pecsétje. A pecsét belközében talajon álló, kétszarvú, 

kétkerekű eke, mögötte leveles búzakalászokból álló 

kéve.

 Ez a pecsét minden bizonnyal XIX. század második feléből 

való.  

PECSÉTEK

2. A Kádár rendszer (1957-1990) idejéből való pecsét. Felirata: 

Enese Község Tanácsának végrehajtó bizottsága Csornai 

járás Győr-Sopron Megye

 3. Az önkormányzatok megalakulása után (1990) alkotott 

pecsét. Felirata: Enese Községi Önkormányzat Képviselő 

testülete 9143 Enese, Szabadság u. 25.

4. Polgármesteri pecsét – a község címerével

1. 2. 3. 4.

ERŐS, KIEGYENSÚLYOZOTT BAJNOKSÁG
Az elmúlt években -baj-

nokságról bajnokságra- 

alacsonyabb volt a megyei 

II. osztály színvonala. Idén 

ősszel mintha megfordult 

volna a tendencia: kifeje-

zetten erős, kiegyensú-

lyozott volt 2013. ősze. Az 

élmezőnyből a Hédervár 

van lépéselőnyben, a vé-

gén a Kunsziget kacsingat 

a megye III-ba. Rajtuk kí-

vül mind pontokban mind 

mutatott játékban bármi 

megtörténhet.

Az éves célok megfogal-

mazásakor előbbrelépést 

jelöltünk meg a tavalyi baj-

noksághoz képest, de lehe-

tőleg odakerülni az első öt 

hely egyikére. Jól kezdtük a 

bajnokságot: a Károlyházát 

fektettük kétvállra -igaz a 

végén nagyon meleg lett 

a pite és majdnem meg-

égette a szánkat. A folyta-

tás nem is ízlett annyira, 

két -talán meglepetésnek 

is mondható- vereséget 

szenvedtünk el. 

Az ősz során két, a tabel-

lán előbbre végző csapatot 

győztünk le (Győrzámoly, 

Győrsövényház). Mind-

kettő értékes eredmény-

nek számít. A sereghajtók 

ellen hoztuk a kötelezőt. 

Három hazai döntetlen kö-

zül kettőnél biztos nekünk 

állt a zászló, de nem tudtuk 

magunk javára fordítani az 

eredményt.

Hazai pályán mindösze 

kétszer gyűjtöttük be a 3 

pontot, emellé még hármat 

sikerült elkönyvelni: három 

döntetlen formájában. Ide-

genben 12 pontot szerez-

tünk – tehát eredménye-

sebbek vagyunk az ellenfél 

pályáin.

Összességében: valami-

vel eredményesebb őszre 

számítottunk – pontokban 

és helyezésben mérve. 

A mutatott játékra nem 

lehet panasz. Szép focit 

játszik csapatunk.

Nagy öröm, hogy U21-

es csapatunk elmozdult a 

tavalyi mélypontról. Az ő 

teljesítményükben is vol-

tak eredménytelenebb 

mérkőzések, a középme-

zőnyben elfoglalt helye-

zésük már jóval biztatóbb 

a jövőre nézve. Egy még 

pozitívabb hozzáállással 

stabilizálhatják a helyüket 

és az előbbrelépés sem el-

képzelhetetlen.

Serdülő csapatunk má-

sodik évét kezdte meg 

bajnokságban, a több évi 

kihagyás után. Játékosaink 

megerősödtek és nem az 

állandó vesztes pozícióját 

foglalták el.

Több értékes győzelmet 

arattak, helyezésükkel is 

meg lehetünk elégedve. 

Az utolsó mérkőzésen már 

nem Bartus Csaba ült a kis-

padon. Lemondott, utódját 

tavaszig kell megtalálni.

„Bozsikos” korosztályaink 

továbbra is szorgalmasak, 

lelkesek. Jönnek edzésekre 

és tornákon vesznek részt. 

Ősszel Enese nem rendez-

hetett tornát, majd remé-

nyeink szerint tavasszal.

Női csapatunk idén be-

mutatkozott egy „női foci 

hírverő” tornán. Kispályás 

bajnokságban szerepel-

nek.

Az őszi idény végén sze-

retnék köszönetet mon-

dani minden focistának, a 

rendezőknek, jegyszedők-

nek, gondnoknak. Köszön-

jük szurkolóink támogatá-

sát is.

Hajrá Enese!

Mesterházy József

elnök
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Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség - Orchidea Hotel megyei ii. – 2013/2014

Helyezés – Csapatnév mérk. GY D V lőtt gól kapott gól GK pont

1. Hédervár KSE 15 11 2 2 54 18 36 35

2. Hegyeshalmi SC 1931 15 10 2 3 33 24 9 32

3. Győrzámolyi SE 15 9 3 3 44 24 20 30

4. Bódi-trans Mosonszolnok 15 9 2 4 39 19 20 29

5. Győrsövényház SE 15 9 1 5 39 25 14 28

6. Mosonszentmiklós SE 15 9 1 5 34 23 11 28

7. Börcs KSE 15 7 1 7 44 40 4 22

8. Enese SC 15 6 3 6 28 29 -1 21

9. Ásványráró KSE 15 6 2 7 42 34 8 20

10. Károlyháza SKE 15 6 2 7 32 37 -5 20

11. Püski SE 15 6 2 7 27 37 -10 20

12. Dunaszeg SE 15 6 1 8 41 36 5 19

13. Dunakiliti KSE 15 4 3 8 26 42 -16 15

14. Bezenye SE 15 4 2 9 29 40 -11 14

15. Máriakálnok SE 15 3 0 12 14 47 -33 9

16. Kunsziget SE 15 1 1 13 16 67 -51 4

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség - Orchidea Hotel Megyei II. U-21 - 2013/2014

hely – csapatnev mérk. GY D V lőtt gól kapott gól GK pont megj.

1.  Hédervár KSE 15 12 2 1 78 15 63 38

2. Dunaszeg SE 15 11 3 1 50 21 29 36

3. Győrsövényház SE 15 10 3 2 51 27 24 33

4. Hegyeshalmi SC 1931 15 9 1 5 48 32 16 28

5. Börcs KSE 15 9 0 6 50 33 17 27

6. Károlyháza SKE 15 8 3 4 40 28 12 27

7. Dunakiliti KSE 15 8 0 7 47 29 18 24

8. ENESE SC 15 8 0 7 58 56 2 24

9. Mosonszentmiklós SE 15 7 2 6 52 31 21 23

10. Bezenye SE 15 7 1 7 53 45 8 22

11. Máriakálnok SE 15 7 0 8 50 45 5 21

12. Ásványráró KSE 15 4 3 8 24 42 -18 15

13. Kunsziget SE 15 4 1 10 33 63 -30 13

14. BÓDI-TRANS Mosonszolnok 15 3 1 11 11 52 -41 9 (-1 pont)

15. Győrzámolyi SE 15 2 2 11 25 48 -23 8

16. Püski SE 15 0 0 15 11 114 -103 0

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség  Serdülő A csoport – 2013/2014

Hely    csapat m gy d v lg kg GK pont megjegyzés

1. Üstökös FC Győr 10 10 0 0 107 3 104 30

2. Rábapordány KSK 10 9 0 1 58 8 50 27

3. Jánossomorja 10 7 0 3 43 25 18 21

4. Mosonszentmiklós SE 10 8 0 2 53 12 41 18 (-6 pont) 

5. Lébény SE 10 5 0 5 19 42 -23 15

6. Enese SC 10 4 0 6 38 46 -8 12

7. Abda SC 10 3 1 6 38 41 -3 10

8. Győrsövényház SE 10 2 3 5 15 38 -23 9

9. Ikrény SE 10 2 1 7 18 66 -48 7

10. Téti sokoró FC 10 1 1 8 15 47 -32 3 (-1 pont) 

11. Bősárkány KSE 10 0 2 8 8 84 -76 2

Kedves Eneseiek!  Sikerekben gazdag boldog új esztendőt kíván a község minden lakosának 2014-ben 

Enese Község Képviselő Testülete.
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RÉGI ENESEI KÉPEK
Az 5-6.oldalon látható képeket Dékány Csabától kaptuk.A Hilbert család volt Péterháza utolsó tulajdonosa.Az egykorvolt 

virágzó gazdaságnak ma már csak nyomait látni,kúriájuk – sajnos – a föld színével vált egyenlővé.

A Hilbert család a győri virilisták közé tartozott.Jelentős ingatlanokkal bírt,többek között a mai Rába Hotelt és a Szent 

István út-Teleki László utca sarkán álló házat a család birtokolta

Hilbert Ferenc és felesége Orbán Eleonóra, Teréz és 
Ferenc 1908

A péterházi kúriából megmaradt bútor

Tortaszeletelő Hilbert Teréz bikafejes ezüst étkészletéből

A péterházi kúriából megmaradt bútor
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Könyvtár és dolgozószoba a péterházi kúriában 1930-ban.

Hubertus vadászlovaglás 1933. körül 
(Hilbert Ferenc albumából)

Hilbert Ferenc és felesége Milly 1940. körül

Vérmező, Hilbert Ferenc címzetes huszár főhadnagy

Hintó a kocsifelhajtónál 1935-ben

Péterháza puszta
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1. Zsida Adorján július 5. Zsida Tímea

2. Gergely Liza július 9. Csillag Bernadett

3. Vékony Levente augusztus 8. Palla Éva

4. Nagy Zselyke augusztus 14. Pongrácz Gyöngyi

5. Hollós Zalán augusztus 24. Varga Tímea

6. Németh Máté október 10. Lövei Csilla

7. Fekete Botond november 1. Tóth Zsanett

8. Varga Luca november 8. Gál Gabiella

9. Katona Milán november 26. Kótai Anett

2013. II. FÉLÉVBEN SZÜLETETTEK

ISMÉT FELAJÁNLHATÓ AZ ADÓ 1 %-A!

ENESEI CIVIL SZERVEZTEK RÉSZÉRE RENDELKEZZÜNK ADÓNK 1%-ÁRÓL.
Rendelkező nyilatkozat az SZJA egy százalékáról az 1996. évi (CXXVI. Tv. Szerint)

A kedvezményezett neve: ENESE SPORT CLUB
A kedvezményezett adószáma: 18970812-108

A kedvezményezett neve: KÖZALAPÍTVÁNY AZ ENESEI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT
A kedvezményezett adószáma: 18974469-1-08

A kedvezményezett neve: ENESEI HORGÁSZ EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma: 18536807-1-08

A kedvezményezett neve: ENESEI POLGÁRŐR EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma: 118974328-1-08

A kedvezményezett neve: ALAPÍTVÁNY AZ ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
A kedvezményezett adószáma: 19110712-1-08

A kedvezményezett neve: ENESEI FALUSZÉPÍTŐ ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma: 18986233-2-08

Mesterházy József polgármester köszöntötte 
a 60. házassági évfodulóját ünneplő Cigle 
János bácsit és feleségét Marika nénit
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ÉDES EMLÉK…!

Egy féltve őrzött édes emlék rólad, 

A szívemnek legmélyére rejtve el pihen.

A múltnak e szép, szíves mozaik darabja,

Ma is mily gyönyörű, de milyen.

Nem halványult az emlékednek fénye bennem,

A hosszú-hosszú évek alatt sem, semmit.

Bár drága lelked már fent, oly távol.

De ma is sokat gondolok rád, de mennyit.

Ha rád emlékezem ott elszorul a mélyben a szív.

Hisz már csak az emléked lehet itt velem.

De mégis gyönyörűen fájó terád emlékezni.

Hiszen oly sok szépet, szeretetet adtál nekem.

Hiába volt hozzám az élet már nélküled,

Azóta oly sokszor is kemény és mostoha.

De a sok szép érzés, mit életedben adtál,

Az a szerető szívemből nem kopott ki soha.

Mezőfi  László

enesei nívódíjas költő

 Nagy taps fogadta a 2013. aug. 20.-i 

falunapra  „bevonuló „  Borostyán kórus 

tagjait. Ekkor láthatta a közönség kék-

festő szoknyájukban, és a hozzá tartozó 

„farkos bolidóban „ (mellényke)  először 

őket, s hallhatták jókedvű  dalolásukat 

az Obsitos férfi karral együtt.

A kórus közel 20 éve alakult. Rákász 

Marika vezetésével sok-sok alkalommal 

MULATÓS ÉVZÁRÓ

A Borostyán Nyugdíjas Klub – a hagyományokhoz ragaszkodva –2013 év vé-

gén is megszervezte zenés évbúcsúztatóját. A meghívott vendégek műsorát 

az eneseieké követte. Majd a vacsora után a táncos lábaké lett a főszerep. 

Vidáman köszöntünk el az óévtől – várjuk az újat.

AKIKNEK A LELKÉBEN DAL VAN...
léptek fel a falu rendezvényein. 2011-

ben új tagokkal frissült az énekkar, hi-

szen az addigi tagok közül sajnos,  töb-

ben eltávoztak vagy betegségük, koruk 

miatt nem tudják vállalni a próbákat, 

fellépéseket.

Jókedvűen és szívesen járunk gyako-

rolni, lelkesen dalolunk az ünnepsége-

ken, falunapokon.

Lelkesedésünket fokozza, hogy   

Tschurl Károly, Mesterházy József pol-

gármester és a képviselőtestület tagjai 

anyagi és erkölcsi  támogatását – úgy, 

mint eddig – 2013-ban is megkaptuk! 

Köszönet érte! Köszönjük Rákász Marika 

dirigálását, aki sok éven keresztül ké-

szítette fel az énekkart a szereplésekre. 

Megnövekedett tanári feladatai miatt 

2014 évtől már nem ő , hanem  Kutasné 

Szabó Piroska énektanárnő vezeti kó-

rusunkat.

 Támogatóinknak és mindazoknak, 

akik szívesen hallgatnak bennünket jó 

egészséget, sikerekben gazdag  új esz-

tendőt  kívánunk.

  Polgár Gyuláné

 és a Borostyán kórus tagjai    

„Megmondom a  titkát édesem a dalnak, 

Önmagát hallgatja, aki dalra hallgat.

Mindenik ember lelkében egy dal van, 

és a saját lelkét hallja minden dalban.

És akinek szép a lelkében az ének,

az hallja a mások énekét is szépnek. „   

(Babits Mihály: A második ének)
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Beszámolóm elején egé-

szen októberig kell  vissza-

nyúlni az időben, amikor is 

büszkék voltunk a papírgyűj-

tésben résztvevő tanulókra 

és szülőkre. Hiszen közel 300 

000 Ft –ot kaptunk érte. Ezzel 

együtt elektromos hulladé-

kot is gyűjtöttünk. Köszönjük, 

hogy  elhozták használaton 

kívüli berendezéseiket.

Iskolai és községi ünnepé-

lyek alkalmával emlékeztünk 

meg   az 1956-os események 

hőseiről. A színjátszókör ta-

nulóit Lakatosné Rozsnyai 

Henriette, Élőné Ruzsa Bri-

gitta és Horváth Károlyné 

készítette fel.

Az egészséges és környe-

zettudatos életmódra nevelés 

érdekében többféle progra-

mot szerveztünk.  Gyümölcs 

és zöldség kóstolón vehetett 

részt minden tanuló. Örömmel 

tapasztaltuk, hogy népszerű-

ek voltak a kínált termékek. 

Novemberben a felső tago-

zatos tanulók a szelektív hul-

ladékgyűjtés, komposztálás 

témakörben vetélkedhettek, 

az alsó tagozatosoknak pedig 

az egészséges táplálkozásról 

ISKOLAI HÍREK
tartott előadást a védőnő. Az 

egész iskola 2013 m-t futott 

le. Nem számítottunk ilyen 

enyhe télre, és madáretető 

versenyt hirdettünk az alsó 

tagozaton. A csodálatos ete-

tőket kihelyeztük és felkészül-

tünk megfelelő csemegével 

is. Egyenlőre nem szorulnak 

a segítségünkre.

 A Zenebirodalom program 

keretében az 1-5. osztályo-

soknak már két előadásra sor 

került a Richert teremben. En-

nek a programnak a megva-

lósítását egész évben Tschurl 

Károly támogatja.

Nyolcadikosaink készülnek 

a pályaválasztásra és azért, 

hogy jó döntést tudjanak 

hozni, Győrben kiállításon 

vettek rész, valamint „ öreg-

diákok” jó tanácsait hallgat-

hatták meg.

Megemelem a kalapom  a 

SZM azon tagjai előtt, akik 

megszervezték a SZM kalapos 

bálját. A  bál bevétele nem  a 

közös kalapba került, mert  a 

támogatást a felső tagozaton 

egy közösségi tér kialakításá-

ra szeretnénk fordítani. Akik 

kihagyták ezt a bált, még 

támogatói jegy vásárlásával 

hozzájárulhatnak elképzelé-

seink megvalósításához.

Szeptemberben indított 

szakköreink bővültek sakk-

szakkörrel és januártól az ér-

deklődők karatézhatnak is.

Az adventi időszakot a 

megszokott teaházzal kezd-

tük a hatodik osztályosok 

szervezésében. Meglepetés-

nek számított, hogy Steszli 

Tamás a téti fúvószenekar 

vezetője a legfi atalabb zené-

szekkel varázsolta el a közön-

séget. A gyertyagyújtásokat 

mindig egy-egy műsorral 

tettük meghitté. A harmadik 

gyertyagyújtás alkalmából 

Ferling György katolikus plé-

bános beszélt a tanulóknak a 

mikulás, a karácsony ünnepé-

ről, az egymás iránti önzetlen 

szeretet ajándékáról. 

Az utolsó tanítási napon az 

alsó tagozatosok gondoskod-

tak a meghitt karácsonyi han-

gulatról. Bedőkné Gecsei Aran-

ka, Lengyelné Szlovacsek Éva, 

Varga Istvánné készítette fel a 

szereplőket. A hatalmas kará-

csonyfa alatt  játékokat és a 

Szülői Munkaközösség ötletes 

ajándékait is megtalálhatták a 

tanulók. Számunkra is ajándék, 

hogy kolléganőnk  Horváthné 

Dombi Angelika újra megta-

nult járni és a családja körében 

gyógyul tovább.

Köszönjük mindazoknak 

a segítséget akik  bármilyen 

formában támogatták az is-

kolát. Bízunk abban, hogy 

adójuk 1%-át is az iskolai 

alapítványának utalják.

Kassai Lajos lovasíjász gon-

dolataival  kívánok mindnyá-

juknak boldog új évet.

„A hosszú távú terhelések-

nek megvan a maguk techni-

kája. Túl azon, hogy egyik lá-

bunkat a másik elé helyezzük, 

váltogatva a jobbot és a balt, 

mindenki kidolgoz magának 

valamilyen lelki gyakorlatot, 

mely könnyíti a kínzó, mono-

ton terhelés elviselését. A leg-

kézenfekvőbb, ha részletekre 

osztjuk a távot, és csak a szá-

munkra jól látható és elérhető 

célra koncentrálunk: a követ-

kező kanyar, hegytető, vagy 

éppen egy távoli patak. Így 

lelkünk megszabadul a teljes 

táv nyomasztó terhelésétől.”

Bartos Ilona, igazgató

10 ÉVESEK LETTÜNK!
2003 októberében kezdtük 

el a foltvarrást Enesén 6 fővel. 

Sikerült neves tanítómestert 

találnunk Zugmann Miklósné 

Ilike személyében, aki akkor 

a Magyar Foltvarró Céh veze-

tőségi tagja volt Budapesten, 

valamint a Flóra csoport ve-

zetője Győrben.

Menet közben állandóan 

változott a létszámunk, de az 

alapító tagok 50%-a a mai na-

pig is kitartott. 2007-ben 16 

fővel dolgoztunk 2 csoport-

ban: kezdők és haladók.

10 év után az ember vissza-

néz, megpróbál számadást 

csinálni.

Milyen céljaink voltak? Mit 

tettünk, hogy megvalósul-

janak? Lettek-e eredménye-

ink?

A Községi Önkormányzat a 

kezdetektől fogva segítette 

munkánkat, erkölcsileg és 

anyagilag támogatott ben-

nünket. Köszönet érte!

A 10 éves évfordulóra 

nagyszabású kiállítással ké-

szültünk. Tematikus váloga-

tást csináltunk az egy évti-

zedes anyagból. Ajándékba 

gyönyörű tortát kaptunk, 

amivel a megnyitón résztve-

vőket megkínálhattuk.

Meglepetésünkre a tor-

tadíszről a legelső közös 

patchwork munkánk képe 

köszönt vissza.

Mesterházy József pol-

gármester méltatta 10 éves 

munkánkat. Elismerő szavai 

erőt adnak a folytatáshoz. 

Vendégeink között folt-
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varró barátaink Győrből, 

Rábacsécsényből, Beziről, 

Kónyból is eljöttek, s apró kis 

ajándékokkal kedveskedtek. 

Az eneseiek is megtiszteltek 

bennünket jelenlétükkel

Nagy érdeklődést keltett 

a 10 év alatt csoportunkban 

résztvevők kezéről készült, 

névvel ellátott 1,8 m x 1,2 

m-es falikép.

A  Borostyán Nyugdíjas 

Klub énekkara vidám foltvarró 

dallal színesítette a megnyitó 

műsorát. Nagy lelkesedéssel 

köszöntöttek bennünket. Jó 

volt látni a csillogó szeme-

ket, a vidám tekinteteket. 

Köszönjük a szép, jókedvre 

derítő éneklést!

Munkáinkat több alkalom-

mal, s helyen megmutattuk. 

12 alkalommal Enesén, s  há-

romszor győri kiállításokon, 

falunapon Győrsövényházon 

és Bezin, 2 nyári nemzetközi 

foltvarráson a szabadban és 

egy alkalmi kiállításon az ATV 

kérésére.

Ajándékokat készítettünk a 

Községi Ónkormányzatnak,

Iskolának, óvódának, böl-

csödének, gyermekvárónak 

és  támogatóinknak. ( Tschurl 

Károly, Füsi Lia, Urai Attiláné, 

Ulrike Farun, Horváth József ) 

Mindezek kézzel fogható, tár-

gyi dolgok.

Mit adott nekünk ez a klub-

élet? Szabadidőnk hasznos 

eltöltését, jó közösséget, ba-

rátságokat, tudásunk, kreati-

vitásunk fejlesztését. Sok szép 

alkotást, ami nekünk, s má-

soknak is örömet okozott.

Nyitottabbak lettünk egy-

más felé, tanítgattuk egy-

mást, adtunk egymásnak 

ötleteket, anyagokat, s külön-

böző apróságokat. Elutaztunk 

Budapestre a „Határtalanul” 

kiállításra, ahol az általunk 

varrt levelek is felkerültek a 

Magyar Foltvarró Céh fájára. 

Nagy élmény volt!

Az évfolyamokat közös 

vacsorával, kirándulással 

zártuk.

Továbbfejlődésünket szol-

gálták a meghívott előadók 

előadásai, a győri, szombathe-

lyi, ménfőcsanaki, tatabányai, 

budapesti közös foltvarrások. 

Már nagyon sok technikát 

megismertünk, és még sok 

mindent nem tudunk. 10 év 

után elmondhatjuk, hogy a 

foltvarrás nagyon sokágú, szí-

nes tevékenység, s még csak 

a morzsáit ismerjük. Lelkesen, 

akadályt nem ismerve sok-

szor rengeteg próbálkozást 

sem restellve jutunk előre, 

de annál nagyobb az öröm, 

ha sikerül. Közben csiszoló-

dunk, fejlődik a szépérzé-

künk, s újabb célok elérésére 

sarkall..

Nem öncélú ez a tevékeny-

ség. Munkáink örömet hoznak 

a falu érdeklődő embereinek, 

ismerőseinknek, rokonaink-

nak, családtagjainknak.

A faluba érkező vendégek 

az intézményeknél rácsodál-

koznak egy-egy faliképre, s az 

intézményvezetők büszkék 

rá, hogy az enesei foltvarrók 

készítették.

A 10 év pillanatképeit al-

bumba foglaltuk. Ha valaki 

megnézi, láthatja a mosoly-

gós arcokat, vidám nevetést, 

jókedvet.Jól érezzük magun-

kat, s várjuk a 2 hetenkénti 

találkozást, hiszen jobban 

megismerjük egymást, s ön-

magunkat is, hogy mire va-

gyunk képesek.

Van, aki találékony, prakti-

kus, jó tervező, kreatív. Más 

alapos, aprólékos, precíz, vagy 

gyors, nagyvonalú, szárnyaló, 

merész színeket alakalmazó, 

megfontolt, ábrándozó, kihí-

vásokat szerető. Egyszóval jól 

kiegészítjük egymást.

A kiállításon nagy sikert 

arattak a japán hajtogatós 

minták, az articsókák, a tér-

kép, a Vasarely kép,  karácso-

nyi terítők, rátétes minták, 

állatkák, táskák.

Az érdeklődést, elismerést 

köszönjük a falu lakóinak, 

meghívott vendégeinknek.

Köszönet a foltvarróknak, 

hisz mindnyájan részt vettek 

a kiállítás megrendezésében, 

s a tombolatárgyak felajánlá-

sában. Régi foltvarróink sem 

vonták ki magukat az ado-

mányozásból. Úgy érezzük, 

ezzel fejezték ki, hogy még 

hozzánk tartoznak.

Szeretettel várjuk azokat, 

akik szeretnének megismer-

kedni a foltvarrással. Szívesen 

átadjuk tudásunkat a kezdők-

nek.

„Soha nem lehetsz túl öreg 

egy újabb cél kitűzéséhez,  és 

egy újabb álom megvalósítá-

sához. Az álmok valóra vál-

nak, csak MERJ ÁLMODNI!”

Egy szép foltvarrós gondo-

lattal búcsúzunk:

„Foltvarró vagyok ízig, vé-

rig. Érzem. Így a nagyvilágot 

foltos szemmel nézem.

Örömet, bánatot, mindent, 

mi elvásott, Összevarrjuk ezt 

a széthullott világot!”

Füsi Andrásné klubvezető

Csapóné Saller Csilla                                                         

Horváthné  Bősze Katalin

Élő Márta                                                                            

Márkus Tamásné

Hajzer Istvánné                                                                   

Polgár Gyuláné
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Az őszi programjaink sike-

resek voltak, kiemelném a 

zöldségfesztivált, ahol szebb-

nél szebb, ötletes dolgokat 

készítettek a szülők a gyere-

kekkel közösen.

A nagycsoportosok az idő-

sek napjára szép műsorral és 

csekély ajándékkal készültek. 

Mindenkinek nagyon tetszett 

a műsor, nagy tapsot kaptak 

a gyerekek és az óvó nénik, 

aminek nagyon örültek és 

büszkék voltak teljesítmé-

nyükre.

Novemberben csak a nagy-

csoportosoknak volt szülői 

értekezlet az óvodában, amin 

az iskolából a tanító nénik is 

jelen voltak és tájékoztatóul 

elmondták a szülőknek, hogy 

mik az iskolaérettség kritéri-

umai. Nem a szülők elijeszté-

sére szánjuk a tájékoztatást, 

azt szeretnék elérni, hogy 

mindenki tisztában legyen 

azzal, hogy gyermekük mi-

lyen képességekkel rendel-

kezik az iskolakezdéshez. Időt 

szeretnénk adni a szülőknek, 

hogy óvónővel és más szak-

emberrel tudjanak értekezni 

arról, hogy gyermeküknél ki 

ÓVODAI HÍREK
hogyan látja az iskolaérett-

séget.

A 2013-as évet élményekkel 

teli programokkal zártuk. 

Az adventi időszakunk első 

nagy munkálata a mézes sü-

tés volt. Örültünk, hogy sok 

szülő tudott segíteni, és ismét 

szemet gyönyörködtető sütik 

készültek.

Több szülő otthon készített 

kis díszeket, amiket behoztak 

az óvodába, gyarapítva por-

tékáinkat.

Köszönjük mindenkinek a 

segítségét, aki munkájával 

hozzájárult a sikeres adventi 

vásárhoz, valamint mindazok-

nak, akik megvásárolták dol-

gainkat és ezzel támogatták 

az óvodát.

A vásár tiszta bevétele 

62.000 Ft lett, amit az SZM 

pénzbe helyeztünk el. 

Az adventi időszak annyi 

lehetőséget kínál, hogy ilyen-

kor sajnálkozunk, hogy a nap 

sajnos csak 24 órából áll. Any-

nyi mindent szeretnék meg-

tanítani a gyerekeknek, ami 

a Mikuláshoz, karácsonyhoz 

kapcsolódik. Az óvó nénik 

lelkesen nézik a kreatív hob-

bi újságokat, böngésznek az 

interneten, hogy ezt is, meg 

azt is el kellene készíteni.

A nagycsoportosok sok 

szép és új dolgokat készítet-

tek, díszítették termüket és a 

folyosót és megajándékozták 

a szülőket. A kicsik és a közép-

sősök is igyekeztek, hogy az 

ünnepre szépen feldíszítsék 

saját maguk által készített 

dolgokkal környezetüket és 

maguk készítette ajándékkal 

kedveskedtek ők is a szülők-

nek.

A gyerekek karácsonyi 

ajándékait SZM pénzből vá-

sároltuk meg, valamint az 

óvodák egyesületétől visz-

szakapott összegből 43.000 

Ft-ból rajzeszközöket kaptak. 

Szükség volt két tornapadra, 

ezt az alapítványi pénzből vá-

sároltuk.

A sok munka után örömteli 

pillanatok következtek, ami-

kor az óvodai karácsony ün-

neplésekor kipróbálhatták az 

új játékokat. Mindegyik gyer-

mek megtalálta a megfelelőt. 

Lehet, hogy egy kicsit várnia 

kellett, de türelmesek voltak 

és boldog meghitt pillanatok 

részesei lehettünk.

Az utolsó napot az aulában 

megtartott karácsonyi ünne-

péllyel zártuk.

Egy évet sikeresen befe-

jeztünk és megkezdtünk egy 

újat, tervekkel, programok-

kal. Az előttünk levő farsan-

gi időszakra helyezzük most 

a hangsúlyt, és elkezdtük a 

felnőttek farsangi báljának a 

szervezését. Az időpont 2014. 

február 15. szombat. Zenész 

Tóth Ferenc lesz. Szeretettel 

várunk minden érdeklődőt, 

szórakozni vágyó vendéget!

Az idei év első Hírmon-

dójában minden kedves ol-

vasónak az óvoda dolgozói 

nevében kívánok.

Sikerekben gazdag, boldog 

Új Évet !

 Szabóné Horváth Judit

 óvodavezető



20 ÉVE JELENT MEG 

A HÍRMONDÓ
2013 decemberében szép jubileumot ünnepelhetett az 

Enesei Hírmondó. 1993. decemberében vehették először 

kézbe a lapot a község polgárai. Az elmúlt két évtizedben 

több mint 80 alkalommal olvashattak híreket a közéletről, 

ünnepeinkről, a falu múltjáról. Régi fényképeken tárult fel 

a múlt. Tizenöt éve negyedévente jelenik meg a község 

lapja, minden háztartásba eljut.

ENESE KÉPVISELTE A 

MEGYÉT

2013 november végén rendezték meg Ászáron a Magyar 

Sakkvilág Kupát.

A versenyen 2000 lélekszám alatti települések sakkozói 

vehettek részt. Minden megyéből egy-egy csapat. Győr-

Moson-Sopron Megyét Enese képviselhette.

A Svájci rendszerű 7 fordulóban 7 pontot szerzett csapatunk 

és a 9. helyen végzett. (18 csapat versenyzett)

Öt döntetlen mellett egy-egy győzelem és vereség a csapat 

mérlege. 

Versenyzőink: Németh Gábor, Maller Tibor, Mesterházy József 

és Nagy László.KÉPESKÖNYV 

A FALURÓL

Az elmúlt évekhez viszonyítva 

kevés nevezővel indulhatott 

a küzdelem. Mindössze 12 je-

lentkező küzdött a 2013. évi 

asztalitenisz enesei legjobbja 

címért. Mindenki játszott min-

denki ellen. A 3 órás küzdelem 

után a következő sorrend ala-

kult ki a dobogón: 

I. Patonai Gábor    

II. Nagy László   

III. Nagy Bálint

A hatodik sakk 

bajnokságra – 

szinte stílszerűen 

– hatan neveztek. 

A bajnokság rövid 

történetében most 

jegyezhettük fel a 

legrövidebb név-

sort. 2013-ban 

Maller Tibor szerezte a legtöbb pontot, ő állhatott a képze-

letbeli dobogó legmagasabb fokára. 

II. helyezett: Nagy László,    III helyezett: Mesterházy József

Karácsonyra jelent meg a 

„Megőrzött pillanatok” címet 

viselő képeskönyv a faluról. A 

kötetben régi és új képeslap-

ok, régi enesei fotók mutatják 

be településünket. Gülch Csa-

ba 1981-ben készített fotói 

külön fejezetet alkotnak. Az 

Enese 2013 fotóit H. Baranyai 

Edina készítette.

A könyvet a polgármes-

teri hivatalban lehet meg-

vásárolni.

SAKK: MALLER TIBOR 

A DOBOGÓ LEGMAGASABB 

FOKÁN

PATONAI GÁBOR 
A BAJNOK


