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HAGYOMÁNYOK NAPJA
A nyár egyik legforróbb napján tartottuk a 8. alkalommal megrendezésre kerülő
Hagyományok Napját
A néptáncosok fellépése előtt került
sor a kopjafa avatásra Mesterházy József
Enese polgármestere és a fafaragó Antal
Tibor közreműködésével. A Csík-ban élő
fafaragó melengető szép szavainak kíséretében a falunak ajándékozta munkáját.
Az esemény kiegészítéseként Nemes Imre
Magyarország és Ez az otthonunk című
dalt hallgathattuk meg.
A rendezvényen ismét több táncegyüttes szerepelt a néptáncosok műsorában.
Idén is eljöttek hozzánk Bezi és Bős táncosai, valamint az enesei óvodások. Új fellépőként köszöntöttük a városlődi PergőRozmaring Tánccsoportot, Rábacsécsény
ifjait és Antal Adorjánt egyenesen Csíkmadarasról. Messze-messze a mi kis
falunktól, Erdélyország szívében él egy
kisfiú derűvel, boldogsággal és telis-tele
a magyar néptánc szeretetével. Biztos
vagyok abban, többen ismerik, szeretik és
csodálják Antal Adorjánt, a „Fölszállott a
páva” című néptánc és népzenei vetélkedő
résztvevőjét. A csíkmadarasi fiú emberek
százezreinek mutatta meg, hogy a határok nem szelhetik szét a nemzetet, ahol
magyar néptánc van, ott otthona lesz a
magyar nemzetnek is. Adorján a 2015. évi
Fölszállott a páva tehetségkutatóján ért el
jeles eredményeket, s örömmel fogadta
felkérésünket erre a mai napra is.
Természetesen fellépett a Derőce Táncegyüttes apraja-nagyja, akik színes műsorukkal örvendeztették a közönséget. Az
idei év több újdonságot is rejtett magában a Derőcéseket illetően, de a legérdekesebb talán az volt, mikor régi táncosaik
ismét visszatértek, hogy pár tánc erejéig
ismét megmutatták, az évek nem feledtették velük a sok szépet és jót, amit a
táncteremben tanultak. Nagy izgalommal
történt a Hagyományok Napjára való készülődés. Az újbóli próbák, a folyamatok
és a korábbi tájegységek sajátosságainak

felelevenítése mind kihívást jelentett a
fiatalok számára. Mikor azonban újból és
újból gyakoroltak, örömmel látták, hogy
a régen beivódott mozdulatok még mindig a lábukban vannak. Az első műsoros
blokkban láthattuk valamennyi csoport
táncosait.
Az idei rendezvényen is a Sárarany Zenekart kérték fel a Derőcések, akik a tavalyi évhez hasonlóan idén is kísérték valamennyi együttest, és szép muzsikákkal
örvendeztették meg a kedves közönséget.
Zenekaruk magja Szigetközből származik, a

többi taggal a váci Zeneművészeti Szakközépiskolában ismerkedtek meg, ekkor indult
el a közös munka, ami körülbelül 6 éve tart.
Jelenleg a Zeneakadémia népzene és jazz
szakának hallgatói, a vendég cimbalmos
kollégájuk pedig, aki ma kiegészíti a bandát,
a Magyar Nemzeti Táncegyüttes táncosa.
A két táncos blokk között lépett fel a
városlődi JOHANN’S KAPELLE együttes.
A 7 tagú zenekar műsorában a magyarországi német (sváb) zenei kultúrán kívül
kedvelt osztrák és német zenei darabok is
helyet kaptak. A zenekar célja a magyarországi német nemzetiségi zenei kultúra
megőrzése, a fiatalabb generációkkal való
megismertetése, továbbadása.
A másik fellépő a BORRA-VALÓ együttes
volt, gasztrofolk zenekar, Magyarország
egyetlen bor-dalnoknője közreműködésével és kiváló zenészek közreműködésével. Népdalokat és slágereket hoztak a
közönségnek.
A második blokk előtt sárközi, moldvai,
erdélyi népdalokat énekeltek a Borostyán
Kórus tagjai Kutasné Szabó Piroska vezényletével. A nyugdíjas asszonyok gondoskodtak a sok finomságról, lángost sütöttek,
süteményt árultak, Nagy Károlyné Márti
isteni csiripiszli-ét is megkóstolhattuk.
A gyerekek fazekassal együtt korongozhattak, Lengyelné Szlovacsek Éva vezetésével levendula csokrokat köthettek,
volt kavicsfestés, gyöngyfűzés is a barkács
asztalnál. Népi játékok álltak még a gyerekek rendelkezésére, de ami sláger volt,
az a kukorica morzsolás és darálás, itt az
iskola nevelői segítettek.
A második blokk végén a fináléban az
összes enesei táncos szerepelt, pergő, lendületes táncukat a közönség nagy tapssal
jutalmazta.
Aki eljött és részt vett a rendezvényen
nem csalódhatott, mert a műsor tartalmas és színvonalas volt. Köszönet minden
résztvevőnek és szervezőnek, munkálatokban részvevőnek!
Horváth Judit
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MAGYAR VÖRÖSKERESZT ENESEI
ALAPSZERVEZETE
A Magyar Vöröskereszt, mely segítségnyújtás céljából jött létre, több mint 120
éve kiemelkedően közhasznú szervezetként működik. Szerepe az évek múlásával
sem csökkent. Fő céljai az élet és az egészség védelme, az emberi személyiség tiszteletben tartása, az emberi szenvedés és
szociális gondok enyhítése, a betegségek
megelőzése, a fegyveres konfliktusok,
katasztrófák áldozatainak megsegítése.
A Magyar Vöröskereszt szellemiségének jegyében Enese községben évtizedek óta véradásszervezés, a rászorulók
részére adományosztás történik. Ezen
események megszervezésében és lebonyolításában önkéntes munkát végző
helyi lakosok vesznek részt.
Enesén 2016. április 21-én 14 taggal
megalakult a Magyar Vöröskereszt Enesei
Alapszervezete.
Az alapszervezet konkrét
feladatai:
– Évente kétszer véradás szervezése,
szükség esetén célzott véradás meg-

szervezése, a többszörös véradók tiszteletére ünnepség megrendezése.
– Küzdelem a szegénység ellen, ruhagyűjtés, egyéb adománygyűjtés, majd
azok eljuttatása a rászorulókhoz.
– Enese Község Önkormányzatával és
a civil szervezetekkel történő együttműködés.
Az alapszervezetet 14 alapító tag
hozta létre:
Tisztségviselők:
Elnök: Szabóné Dr. Ferenczi Éva
Alelnök: Merkóné Róka Veronika
Titkár és véradásszervező: Kurunczi
Melinda
Alapító tagok:
Bencsik Gyuláné, Bognár Andrea, Bognár
Lászlóné, Ihászné Kadenszki Tünde, Káldy
Vilmosné, Luka Ferencné, Mesterházy József,
Nagy Renáta, Szabadosné Czakó Katalin,
Szakács Józsefné, Szekeres Csabáné
A Magyar Vöröskeresztben a tagsági
viszony mindenki számára lehetséges,
fajra, nemre, vallásos meggyőződésre,

politikai nézetekre való tekintet nélkül.
A tagok közreműködhetnek a szervezet
programjainak kialakításában, lebonyolításában, kezdeményezésekkel, javaslatokkal élhetnek. A tagság feltétele az
éves tagdíj (dolgozók esetén 600 Ft, diák
és nyugdíjas tagoknak 300 Ft) befizetése
az adott év december 31-ig, továbbá a
Vöröskereszt alapelveinek megfelelő magatartás tanúsítása. A Vöröskereszt alapelveit az Alapszabályzat tartalmazza, amely
a helyi szervezetnél megismerhető.
Az alapszervezet működéséhez szükséges anyagi forrásokat a helyi Önkormányzat, valamint a tagdíjból származó
bevétel biztosítja.
Feladatainkat akkor tudjuk hatékonyan
elvégezni, céljainkat akkor tudjuk elérni,
ha lelkes önkéntesek segítik munkánkat.
Ha kellő motiváltságot érez magában
és szeretne egy segítőkész önkéntes
csapathoz tartozni, várjuk jelentkezését
helyi alapszervezetünknél.
Kurunczi Melinda

RÖVID HÍREK
– Sokat szerepelt a Borostyán Kórus az elmúlt pár
hónapban. A Kutasné Szabó Piroska vezette Kórus
színpadra lépett Petőházán,
Rábacsécsényben, Győrsövényházon és Ikrényben.
– A májusi véradáson 67
önkéntes adott vért.
– Szeptember 1-től Óvodánk tagintézménye (telephelye) lesz a győrsövényházi
óvoda. A közigazgatásilag
szomszédos település alsó
tagozata az enesei tagintéz-

ményeként fog működni.
– A Képviselő-testület
május 26-i ülésén Horváth
Juditot bízta meg 5 évre az
óvoda vezetésével. A régi-új
óvodavezető negyedik ciklusát kezdi szeptemberben.
Egyedüli jelöltként pályázott
a vezetői állásra.
– Május végétől június
közepéig volt látogatható
Podmaniczkiné Marika babakiállítása Mosonmagyaróváron a Flesch Károly Kulturális
Központban. A megnyitón

a Móra iskolai diákjai adtak
műsort.
– „A hóesés befogad” címmel tartott Gülch Csaba
előadói estet június elején a
kultúrházban.
– Májusban több mint 3000
egynyári virágot ültettünk el.
Minden negyedik ház előtt
színesíti virág községünket.
A hagyományokhoz hűen az
önkormányzat is szépítette
területeit.
– Második hely a tűzoltó
versenyen! A Dunaszentpálon

megrendezett járási önkéntes
tűzoltó versenyen az enesei
fiatalok /ifjúsági kategória/
állhattak a dobogó második
fokára.
– Térségi nyugdíjas olimpia
– enesei sikerrel! Az Ikrényben
megrendezett nyugdíjas
olimpián részt vett a Borostyán Nyugdíjas Klub is. Csapatunk két versenyszámban
lett dobogós: első helyet szereztünk 7 méteres dobásban,
bronzot karemelés/súlyemelés versenyszámban.
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AKTÍV NYUGDÍJASOK 2015-BEN IS
ESEMÉNYEK A BOROSTYÁN KLUB ÉLETÉBÔL
Klubunknak 50 tagja van. Az elmúlt
évben minden hónapban tartottunk
klubdélutánt, ahol megbeszéltük az aktuális eseményeket, teendőket. Megemlékezünk a névnapjukat ünneplőkről,
egy szál virággal, egy-egy üveg borral
köszöntjük az ünnepelteket.
Színházbérlete 18 főnek van, és rendszeresen részt veszünk a Győri Nemzeti
Színház előadásain.
Tavaly az alábbi előadásokat tekintettük meg: A windsori víg nők, -Generációnk, Június, A revizor, Kaviár és lencse
A színházlátogatók egy csoportja a Bécsi
cukrászdában gyülekezik. Ez egy kellemes
hely, ahol egy kávé, egy szelet sütemény
mellett kellemesen elbeszélgetünk, és
innét együtt átmegyünk a színházba.
Januárban igényeltük meg az Erzsébet kártyákat az arra jogosultak részére.
Tizenkét igénylést nyújtottunk be, és
minden igénylést kedvezően bíráltak
el. Tíz fő igénybe is vette az üdülést, legtöbben Siófokon voltak.
Március 7-én tartottuk a nőnapi rendezvényt, 60 főre terített a Rábakész
csapata. A Nemzeti Színház előadóművésze – Nagy Balázs – kellemes dalokkal
szórakoztatta a résztvevőket.
Március 13-án tartotta községünk az
ünnepséget, ahol a klub kórusa is szerepelt.
Április 2-án előadót hívtunk Hámor
Vilmos író-újságíró személyében. Könyvein, írásain keresztül mutatta be az ember életében előforduló eseményeket,
történéseket humoros formában. Könyveit meg lehetett vásárolni.
Április 10-én az énekkar Győrújbaráton
szerepelt az „Örök Ifjak Művészeti Fesztiválján”, nagy sikerünk volt.
Április 18-án kirándulni mentünk.
Uticélunk: Kalocsa–Fehérvárcsurgó.
Ott meglátogattuk a felújított kastélyt,
majd vacsorázni a Kisbéri Aranyfürt Étterembe mentünk.

Májusban a Kultúrház nagytermében
megnéztük Hídvégi professzor CD lemezét, melynek címe: Mit tehetünk a
szívünk egészséges működéséért. Előtte
előadást hallgattunk Dr. Szeli Béla belgyógyásztól az időskori tüdőgyulladásról és szövődményeiről.
Május 11-16-ig a klubtagok egy kis
csoportja Nagyatádon töltött egy hetet.
Itt már több alkalommal is voltunk. Szép
kellemes szálloda. A szállodával szemben van a gyógyfürdő, több medencével
A szálloda szervezésében kirándulásokat
tettünk a környéken.
Júniusban volt a hagyományok napja.
A klub tagjai 30 kg lisztből sütöttek lángost, és finom süteményekkel vártuk a
falu lakosságát. A délutáni ünnepségen
a Borostyán Kórus is szerepelt.
Július 12-én a szomszéd Bezi községben egy kis kápolnát avattak, ebből az alkalomból meghívták a Kórust szerepelni.
Az alkalomhoz illő dalokat adtunk elő.
Július 26-án 25 fővel Tétre utaztunk és
egy nagysikerű Magyar nóta délutánon
vettünk részt.
Augusztus 22-én volt községünkben a
falunap, ahol az énekkar is szerepelt.
Augusztus 29-én Bécsben szerepeltünk a Magyarok Szt. István napi rendezvényén, nagy sikerünk volt.
Augusztus 30-án a Bősi falunapon
léptünk fel.
Szeptember 10-én az önkormányzat
által rendezett kiránduláson vettünk
részt néhányan. A szállásunk Poprádon
volt, egy szép szállodában.
Az alábbi helyeken jártunk: Nagyőr –
Mednyánszky festőművész műveit néztük meg. Késmárk – Thököly vár. Betlér
– Andrássy kastély (gyönyörű). Lőcse
– városnézés. Dobsina – jégbarlang (félelmetesen szép). Hybbe – Balassi Bálint
nyughelye. Séta a Csorba tónál.
Szeptember 13-án az esti órákban
értünk haza.

Szeptember 12-én tartották a rábapatonai nyugdíjas barátaink az éves
rendezvényüket. Klubtagjaink közül
10 fő volt jelen, szavalatokkal, dalokkal
köszöntötték a vendéglátókat.
Ebben a hónapban vendégünk volt
Horváth Ferenc művelődés szervező.
Humoros versekkel, idézetekkel szórakoztatott bennünket.
Szeptember 25-én kirándulni mentünk Keszthelyre, ahol a Festetics kastély szépen felújított termeit jártuk végig idegenvezető kíséretében. Onnét
átmentünk a „Marcipán Múzeumba,
majd délután a Pápa-i Várkert Fürdőbe
kötöttünk ki, ahol 17 óráig fürödtünk.
A vacsora a csornai Remete vendéglőben volt, kellemes zenével és tánccal
összekötve.
Jól sikerült a kirándulás, annak ellenére is, hogy egész nap esett az eső.
Október elején megnéztük Dr
Skaliczky Zoltán idegsebész DVD lemezét a „Gerinc és bántalmai” címmel.
Színvonalas, mindenki számára érthető
előadás volt.
Október 12-én VI. alkalommal rendezték meg a Nyugdíjas Alkotók kiállítását. Klubunkat az enesei foltvarrók
képviselték. Szép, ízléses munkákat
állítottak ki. A megnyitó ünnepség a
Győrszabadhegyi Művelődési Házban
volt, műsorral egybekötve.
November 7-én szombaton a csornai
Művelődési Házban egy egész délutánt
kitöltő műsoros délutánra voltunk hivatalosak. A térséghez tartozó falvak
nyugdíjas klubjai szerepeltek, többek
közt a Borostyán Kórus is. Voltak nagyon
színvonalas produkciókat láthattunk.
Délután 14 órától 18 óráig tartott.
December 5-én az adventi ünnepséggel kezdődött a karácsonyi rendezvény
sorozat. Klubunk tagjai 20 kg lisztből
sütötték a lángost, de kevésnek bizonyult.
3. oldal
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December 13-án volt a
Pannon Nyugdíjas Szövetség rendezésében az „Ezüstös Dallamok” című előadás
a Richter teremben. Sikerült
6 db jegyet szerezni, és azok
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a klubtagok kapták meg, akik
a legnagyobb részt vállalták
a lángos sütésből.
December 29-én tartottuk
a szokásos év végi ünnepségünket. Az iskola aulája szé-

pen megterített asztalokhoz
várta a meghívott vendégeket, 83 fő volt jelen. A kedves és változatos műsor után
finom vacsora következett,
majd este 22 óráig tartott a

vidám mulatság. Búcsúzóul
a falu minden lakójának jó
egészséget kívánok, és szeretettel várjuk sorainkba a friss
nyugdíjasokat.
Szilbek Imréné, klubvezető

z elmúlt két és fél évtizedben számos politikus fordult meg községünkben – vagy hivatalban szolgálatot teljesítőként vagy már „civilben”. A Hírmondó következő számaiban
A
felelevenítjük a közelmúlt történelmét.

POLITIKUSOK ENESÉN III.

STUMPF ISTVÁN
politológus, alkotmánybíró, kancelláriaminiszter
/1998-2002/
2005. októberében volt az Enesei Népfőiskola vendége,
politológusként járt községünkben. „A jóléti rendszerváltás csődje” címmel tartott előadást.

SZŰRÖS MÁTYÁS
berlini nagykövet, moszkvai nagykövet, országgyűlési
képviselő, ideiglenes köztársasági elnök /1989-1990/
A Népfőiskolai meghívásának eleget téve látogatott el
községünkbe. A nemzeti baloldal helyéről és szerepéről
beszélt hallgatóságának.

ÁNGYÁN JÓZSEF
egyetemi tanár, országgyűlési képviselő, államtitkár
(2010-2012)
Mi lesz veled magyar vidék? címmel tartott előadást.
A 2. Orbán kormány parlamenti államtitkára,
a Vidékfejlesztési Minisztériumban

BOGÁR LÁSZLÓ
országgyűlési képviselő, publicista, a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumának politikai államtitkára
(1990-1994).
Az Enesei Népfőiskola vendége volt 2012-ben. Magyarország
lehetőségeiről tartott érdekes, színes előadást.
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BORÚS ŐSZ – RAGYOGÓ TAVASZ
A kilencedik helyen zárta
az őszt felnőtt labdarúgó csapatunk, mindössze 15 pontot
szereztünk és igazából a kieső
helytől sem fényévnyi távolságra voltunk. Minden szempontból mélyen a tudásunk alatt játszottunk. Természetesen szebb
tavaszt vártunk.
Az első hazai mérkőzésen a
szintén nem acélosan szereplő szomszédvár focistáit láttuk
vendégül. A vártnál nehezebb
küzdelemben fektettük két vállra a kónyi csapatot. De legalább
a sikeres indulás megvolt! És ez
megadta az alaphangot a sikeresebb folytatáshoz. Hazai mérlegünk nagyszerű tavasszal –nyolc
hazai meccsből hetet megnyertünk. A Koroncó elleni is a ke-

zünkben melegedett már, a vendégek is meg voltak győződve
róla – mégis megfordították az
eredményt. Azonban nemcsak
a győzelmeket kell megemlíteni, hanem azok minőségét is!
A csapat minden tekintetben
kiszolgálta a közönséget – szemet gyönyörködtető játékkal
és gólzáporos mérkőzésekkel – nyolcat kapott Kajárpéc,
ötöt-ötöt Pér és Bőny. Idegenben nem ízlett annyira a játék.
Mindössze két döntetlenre
futotta, igaz a Tét ellen ajándékozó kedvünkben voltunk –két
pontot ők is kaptak tőlünk. A
tabellán előttünk álló csapatok
otthonába szoros mérkőzéseken szenvedtünk vereséget,
végig partiban voltunk Abdán,

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség - Aranyhal
Étterem Megyei II. - 2015/2016
1. GYŐRÚJBARÁT SE
28 20 6 2
77–29 48
66
2. ABDA SC
28 19 4 5
76–31 45
61
3. KORONCÓ KSSZE
28 18 7 3
99–36 63
61
4. NAGYSZENTJÁNOS SC
28 18 5 5
63–39 24
59
5. PANNONHALMA
28 13 8 7
59–36 23
47
6. GYŐRASSZONYFA-TARJÁNPUSZTA SE 28 12 7 9
45–44 1
43
7. ENESE SC
28 12 2 14 71–45 26
38
8. KUNSZIGET SE
28 10 7 11 59–47 12
37
9. GYŐRÚJFALU SE
28 9
7 12 46–56 -10
34
10. TÉTI SOKORÓ FC
28 8
6 14 57–73 -16
30
11. BŐNY SE
28 8
6 14 46–63 -17
30
12. PÉR LSE
28 8
5 15 53–69 -16
29
13. KAJÁRPÉC HEROLD TRANS SE
28 6
2 20 30–94 -64
20
14. KÓNY SE
28 4
6 18 42–97 -55
18
15. BÖRCS KSE
28 4
4 20 38–102 -64
16
16. FC TÁP
Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség – Aranyhal
Étterem Megyei II. U-19 - 2015/2016
1. GYŐRÚJBARÁT SE
28 23 2 3
81–19 62
71
2. GYŐRASSZONYFA-TARJÁNPUSZTA SE 28 20 2 6
96–45 51
62
3. NAGYSZENTJÁNOS SC
28 19 3 6
90–42 48
60
4. KUNSZIGET SE
28 18 2 8
87–35 52
56
5. ABDA SC
28 15 2 11 89–38 51
47
6. TÉTI SOKORÓ FC
28 15 2 11 71–49 22
47
7. PANNONHALMA
28 14 4 10 78–62 16
46
8. BÖRCS KSE
28 14 3 11 71–60 11
45
9. GYŐRÚJFALU SE
28 13 5 10 71–51 20
44
10. KORONCÓ KSSZE
28 12 4 12 76–59 17
40
11. BŐNY SE
28 11 2 15 75–74 1
35
12. PÉR LSE
28 6
4 18 28–84 -56
22
13. KÓNY SE
28 4
3 21 34–98 -64
15
14. ENESE SC
28 2
4 22 31–120 -89 10
15. KAJÁRPÉC HEROLD TRANS SE
28 2
2 24 22–164 -1427 (-1 p)
16. FC TÁP

Nagyszentjánoson. Egyedül a
Győrújfalu ellen játszottunk tudásunk alatt – ott hiányzott a
lélek, az akarás a csapatból.
A 7. helyen zártuk a bajnokságot, az őszi helyezéshez képest
kettőt léptünk előre. Sajnos őszi
vesszőfutásunknak köszönhetően ennél előbbre lépni nem
igazán volt esélyünk…
Mondhatjuk, a tabella második felét vezettük. Öt pontot
elszórtunk tavasszal (Tét és
Koroncó ellen), ősszel mindössze 15 pontot írtak a nevünk
mögé. Tavasszal 23 pontot
könyvelhettünk el. Csapatunknak tudása alapján az 5. helyen
kellett volna végezni!
A hetedik helyezés sem rossz,
összességében köszönjük és
gratulálunk a fiúknak!
U19-es csapatunk élén már
az őszi utolsó mérkőzésen Élő
Szilveszter tartotta a karmesteri
pálcát. Stabilizálódott a helyzet:
nem adódtak olyan jellegű gondok, hogy nem tudtunk volna
kiállni. Minden mérkőzésen ültek cserék a kispadon. Az építkezés és az eredmények nem
következnek egyik pillanatról
a másikra. Az előrelépést két
területen lehetett érzékelni. 1.
nagyot javult az edzések látogatottsága 2. az első félidőben
mindegyik csapattal versenyben voltunk.

Az utolsó mérkőzést leszámítva, nem szenvedtünk súlyos vereséget. A tavaszi teljesítményből lehet építkezni. Egy
győzelem és egy döntetlen áll
a nevünk mögött, a Kajárpécet
tudtuk magunk mögé utasítani (Illetve a visszalépett Táp az
utolsó).
Örömünkre szolgál, hogy mindegyik Bozsik-os csapatunkban sok
kisgyerek rúgja a labdát. Reméljük, a többségre hosszú távon számíthatunk és akkor biztosított lesz
az enesei labdarúgás jövője. Az
elmúlt évekhez képest szervezeti
– szervezési változás nem történt
a programban.
Női csapatunk idén nem
tudta megismételni tavalyi
teljesítményét. Az ezüstérem
is szépen csillog! Gratulálunk a
lányoknak!
Köszönetet mond a Vezetőség a 2015/2016. évi szezonban
végzett mukáért: Dömötör Csaba és Élő Szilveszter edzőknek,
az utánpótlás csapatoknál tevékenykedő Zajovics Lászlónak,
Lengyel Balázsnak és Varga Csabának. Hécz István gondnok és
feleségének Líviának valamint
id. Meleg Ferencnek, Csorba
Lászlónak és Kótai Gyulának
– akikre mindig lehetett számítani.
Mesterházy József
Elnök

A SZERETET EREJE…!
(Nem csak Karácsonyra)
Jó mások felé szeretettel fordulni.
Viszontvárva szeretetet „koldulni”
Segítő kezünket elsőként nyújtani.
A szeretet tűzével a szívben fényt gyújtani.
Jó a szeretet adni, s vissza kapni.
Másokat a bajban magukra nem hagyni.
Az emberibb élet ily egyszerű lenne?
Igen, a szeretet boldogabbá tenne.
Mezőfi László, Enesei nívódíjas költő
5. oldal
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ISKOLAI HÍREK
Mire az olvasóhoz kerül a
Hírmondó, valószínű, hogy
már minden, a tanévben
használt füzet kiselejtezésre
került. Ezért nyitottam én a
tanévzáró ünnepélyen egy
hála füzetet, amibe azokat a
dolgokat írhatjuk be, amiért
hálásak lehetünk ebben a
tanévben.
Ez az év a sportpálya éve
volt. Mert szeptemberre éppen, hogy csak elkészült a
pálya és mi azóta belaktuk:
kapukkal, kosárpalánkokkal,
folyamatosan pattogó labdával, rollerozó gyerekkel.
Sőt egy alakuló kézilabda
csapattal is. Nemcsak a
pályát laktuk be, hanem a
környékét is megszépítettük. Újabb padok kerültek
ki, és labdafogó háló az alsósok homokozója mellé.

Tanulmányi munka
Szorgalom
Magatartás

LEGJOBB TELJESÍTMÉNYEK
1. helyezés
2. helyezés
Osztály
Eredmény
Osztály
1. o.
4,6
3. o.
2. o.
1. o.
4,8
3. o.
3. o.
4,7
2. o.

150 gyerek használta egész
nap, mert ennyi a napközis
és tanulószobás tanulók
létszáma. Sáros időben kint
tudtunk lenni, mert szilárd
burkolat vezet a pályáig.
A nyertes pályázat és a sok
dolgos kéz lehetővé tette,
hogy az új gyakorlókertben már vetemény zöldell.
Szintén pályázatból került
megvalósításra 20 új számítógép és a 11 monitor a
számítástechnika teremben

Mesterházy József polgármester és Csapó-Molnár Violetta
jegyző köszöntötte az 50. házassági évfordulóját ünneplő
Horváth Zoltánt és feleségét, Margitot.

SAKK – MEGYEI II. OSZTÁLY VÉGEREDMÉNY
3000 lakos alatti települések
1. Kisfalud
2. Enese

6. oldal

3. Levél

és a tantermekbe 5 interaktív tábla.
Már a tavasszal is hírt adtuk róla, hogy milyen sikeresen szerepeltek a tavalyi 6.
é 8. osztályosok az országos
mérésen. Azóta lezajlott az
idei év német nyelvi mérése.
Külön jutalmaztuk a legjobb
teljesítményt. 6. osztályban
100%-os eredményt ért el
Horváth Péter, Varga Ádám.
Nyolcadik osztályban 92%-kal
Varga Viktória és Varga Balázs
lettek a legjobbak.
Megyei matematika versenyen Sándor Márió 1., Szabó
Karola 5. helyezést ért el.
Beírtam ebbe a füzetbe
Döbör Zsanett, Varga Viktória
és Szabó Karola nevét, akik is
az idei év Hetvényi díjasai.
Tschurl Károlynak köszönhetjük a három hangversenybérletet az alsó tagozatosoknak valamint a májusban
lezajlott ének-zenei fesztivált, amit Rábapatona, Kóny
és Enese tanulóinak rendeztünk meg.
Természetesen bekerül a
hála füzetbe a Mágnás Miska
színész és rendező csapata is.
Még a banketten is a Cintányéros cudar világ című dalt
énekelték. Az utolsó tanítási
napon pedig természetesen
Gran Mari néni pezsgővel

Eredmény
4,5
4,7
4,6

koccintottunk a búcsúzó
nyolcadik osztályosokkal.
Napokig a folyosókon, az
ajtókon kitett fotók néztek
ránk, megörökítve egy-egy
emlékezetes pillanatot. Aki
elmulasztotta ezeket a pillanatokat, megnézheti az Enese
honlapon az Enesei Iskola fülnél a tablóképeket.
Hálás vagyok a kollégáknak
áldozatos, kitartó munkájukért, a szülőknek az együttműködésért.
Természetesen örömmel tölt
el a 41 kitűnő tanuló, akiket a
tanévzáró napján Mesterházy
József polgármester a kultúrotthonban fogadott, és a 24
jeles diák. Tantestületi dicséretet érdemelt ki 8 év kitartó
szorgalmas tanulmányi munkájával Szabó Laura. Igazgatói
dicséretet kaptak közösségi és
színjátszós tevékenységükért
Heindl Roland, Kovács Kristóf, Nyiri Kíra, Nagy Gergő,
Cseresznyák Dóra és Kausits
Patrik. De nemcsak rájuk vagyunk büszkék, hanem mindazokra is, akik úgy érzik, hogy
lelkiismeretesen dolgoztak
ebben az évben.
Az iskola tanulmányi átlaga 4,1 a magatartás 4,5
a szorgalom 4,1.
Bartos Ilona
intézményvezető

Enesei HÍRMONDÓ
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ÓVODAI HÍREK
Május 31-el zártuk a nevelési évünket, rengeteg
program és esemény volt
egész éven át a gyerekeknek. Áprilisban és májusban
énekmondó versenyen voltunk Nyúlon, Győrújfalun
rajzversenyen, Csornán
versmondón, Néptáncosok
találkozóján Győrújbaráton.
Megtartottuk a „Szépen szól
a kis pacsirta” éneklő óvodások fesztiválját Enesén a
Kultúrházban.
Május 10-én volt az elektromos készülék és a papírgyűjtés. Sajnos nagyon
kevés papír gyűlt össze,
23.000 Ft összegben, ezt
hozzátettük a gyerekek kirándulásához. Elektromos
készülék viszont sok volt.
A középsős és nagycsoportos gyerekek élményszerű kiránduláson voltak
Bábolnán a ménesbirtokon.
A kicsik a győri Ugri Parkig jutottak. A kirándulás
költségeit az év közben
leadott sörös dobozokért
kapott pénzből, a karácsonyi mendika pénzből, papírgyűjtésből és SZM pénzből
fizettük.
Gyereknapot június 3-án
tartottuk reggeli zenés
tornával, tetkó készítéssel,
játékos vetélkedőkkel, bábszínházi előadással (Könyvtári normatívából a Csemete
bábszínház előadásában a
Titokzatos ajándékot nézhették a gyerekek )és megtetőzve Lala fagyizással az
ovi udvaron, ezeket az SZM
fizette.
Az áprilisi óvodai beíratáson 22 kisgyereket írattak

be a következő nevelési
évre. A gyerekek létszáma
a következő lesz: kiscsoport
24 és 8 előjegyzett, középsőcsoport 24, nagycsoport
21 fő lesz. A szülőkkel kellett egyezkedni, hogy a
kiscsoportos korúak közül
menjenek át néhányan az
őszi születésűek közül a
középső csoportba, mert
nagyon nagy létszámú lesz
a kiscsoport.
A 24 nagycsoportos óvodásból 22 megy az enesei
iskolába, tőlük az évzárón
búcsúztunk.
A leendő kiscsoportosoknak a szülői értekezlet
augusztus 29-én hétfőn 16
órakor kezdődik. A szülők
megjelenésére számítunk,
mivel itt mondjuk el a legszükségesebb információkat az óvodai élettel és a
beszoktatással, óvodába
lépéssel kapcsolatban.
Az iskolai szünet kezdetével két csoportban fogadjuk
a gyerekeket, július hónapban pedig egy csoportba
vonjuk össze őket. A nyári
takarítási szünet aug. 1-től
19-ig lesz. Utána aug. 31-ig
működni fog egy csoport,
majd szeptember 1-től indul a három csoport.
Két óvónői állást hirdetünk, egy fő kell a fehértói
óvodába, egy pedig az
enesei óvodába. Intézményi
átszervezés van folyamatban, a fehértói óvoda tagintézményből telephely lesz,
és szeptember 1-től ide fog
tartozni a győrsövényházi
óvoda is egy csoporttal.
Elkészült a nagycsoportosok

tablója. Köszönjük Horváthné
László Laurának a munkáját!
Az aluminium dobozokat
folyamatosan gyűjtjük, kérjük ebben a lakosság segítségét. Nikovics Tibornak kö-

szönjük, hogy az elszállítást
a méhtelepre vállalja.
Szép nyarat, jó pihenést
kívánok mindenkinek!
Horváth Judit, óvodavezető

Mesterházy József polgármester és Csapó-Molnár Violetta
jegyző köszöntötte az 50. házassági évfordulóját ünneplő
Szlovacsek Imrét és feleségét, Évát.

ÖT CSAPAT
A ZSÍROS KENYÉR KUPÁN
Évről-évre népszerűbb a Zsíros Kenyér kupa! Idén már öt
csapat nevezett a júniusi rendezvényre. Cél-nem feltétlenül
– a győzelem, hanem az, hogy a délutánon minél többen
összejöjjenek és beszélgessenek, szórakozzanak. A sör és
a zsíros kenyér a nap velejárói.
Köszönet – 2016-ban is – a fő szervezőknek: Szabó Gábornak és Zsenák Györgynek.

KILENC CSAPAT NEVEZETT
A FŐZŐVERSENYRE
Tavaly csúcsot döntött a főzőversenyre nevezett csapatok
száma, idén sem alakult ez máshogy. 2016-ban kilenc társaság ragadott fakanalat. A zsűri ebben az évben a „Vidám
hangulatú KACO rappesei”-t találta a legjobbnak.
Különdíjat kapott a Polgárőrök és a Jövő reménységei
csapata.
7. oldal

2016. május 3-án negyedik alkalommal került megrendezésre az enesei Tündérkastély Óvoda szervezésében
a „Szépen szól a kispacsirta„ éneklő óvodások fesztiválja. A helyszín most a kultúrház volt, támogatónk,
szponzorunk szülőháza. 12 óvoda 73 óvodásának énekeit hallhattuk. A találkozó most is nagyon jól sikerült,
az itt részt vevő óvodák pozitívan nyilatkoztak a rendezvényünkről. Mellékelem a levelet, amit a győri Apor
Vilmos katolikus Óvoda óvónője írt az óvodájuk honlapjára.

„SZÉPEN SZÓL A KISPACSIRTA”
A „Szépen szól a kis pacsírta”, éneklő
óvodások fesztiválját, rendezte meg
4. alkalommal a Tündérkastély Óvoda
nevelő közössége Enesén.
Tschurl Károly zeneművész enesei szülőháza adott helyet a rendezvénynek.
Szívügye a szép és helyes dalolás, zenélés
megvalósulása az óvodás gyermekeknél is.
Támogatója a rendezvénynek és az Óvónők
Zenei Szakmai Munkaközösségének is. Köszönjük Karcsi bácsi nemes támogatását és
szakmai tanácsait igyekszünk megszívlelni.
Többek közt hangoztatta, hogy a dalok a
helyes hangmagasságban hangozzanak el
a gyermekek felé, mert így rögzül bennük
hosszú időkön át. A jó Isten éltesse még
sokáig körünkben, erőt, egészséget kívánunk számára sok szeretettel! Győr környé-

kéről 12 óvodából jó éneklési képességgel
megáldott gyermekek mutatkoztak be.
Színesen, jó előadásban, bátran énekeltek az ovisok. A gyermekek produkcióját a
szervezők egyéni ajándékkal, emléklappal,
frissítővel, süteménnyel jutalmazták és a
résztvevő óvodák számára anyagi juttatást
is adományoztak.
A rendezvény célja a közös dalolási alkalmak teremtése, a népi gyermekdalok
előadása a jó képességű gyermekek bemutatkozásával, a néphagyományok, a
népi éneklés ápolására elkötelezett óvodapedagógusok találkozása. Szép népdalok
hangzottak el a felnőttektől is, közös és
egyéni előadásban. Bemutatkoztak jó
példát mutatva az óvónőkből álló Zenei
Szakmai Munkaközösség tagjai énekükkel,

az együtt dalolás örömének átélésével,
az Apor óvoda óvónőinek Zengő Citera
együttese kíséretében.
A nemes helyszín, a szív-lélek szervezők,
a gyermekek a „kis pacsirták” csicsergése, az óvónők társalgása, mind arra utalt,
hogy valóban jól éreztük itt magunkat. A
szülők is nagyra értékelték a szervezést,
a lehetőséget, hogy bemutatkozhattak
gyermekeik.
Köszönjük a Tündérkastély Óvoda
óvónőinek a szervezést, a szép élményt
mindenkinek, akik hozzájárultak kellemes
ittlétünkhöz.
Isten áldja meg Őket!
Farkas Katalin
óvodapedagógus
zenei szakmai munkaközösség vezető

FÉLTETŐ ÉS JÁTSZÓUDVAR ÁTADÁS
A sok munka és szervezkedés
után végre elkészült a Tündérkastély Óvodában a két beruházás. Ünnepélyes keretek között
2016. június 9-én csütörtökön
délután átadásra kerültek. A
dzsessz balettos óvodásaink kis
műsorával indítottunk, majd a
szalagátvágásnál Mesterházy
József polgármester, Szabó
Judit a KACO képviseletében
és Horváth Judit óvodavezető
vett részt. A hivatalos rész után
a gyerekek birtokba vehették
az új játékokat és a szülőkkel
együtt játszhattak.
Két éve takarékoskodunk az
alapítványi pénzünkkel, hogy

olyan célra fordítsuk, ami szükséges és fontos. A féltetőnek a
lenti két csoport biztos nagy
hasznát fogja venni, mert a
gyerekek mindennapi tornáját itt tudják megtartani, nem
a zárt teremben. Nem kell aggódnunk a rossz idő miatt, ha
rendezvényt szervezünk, mert
akkor sem szorulunk a terembe, a tető védelmet nyújt. A féltető kivitelezését Gaál Ferenc
vállalkozó készítette, Szórádi
Lajos az Önkormányzat dolgozója festette, illetve köszönet
Pécskai Balázsnak volt óvodásunk édesapjának, aki kedvezményesen beszerezte részünk-

re a polikarbonát lapot.
Az összköltsége 1.600.000 Ft
volt, ami a következőképpen
oszlott meg. Az Önkormányzat
1.050.000 mill Ft-ot fizetett,
az óvoda alapítványa pedig
550.000 Ft-tal járult hozzá.
A játszó udvar. A kiscsoport
minden évben nagy létszámú.
Eddig egy udvarrészen játszottak a nagyokkal, ami balesetveszélyes volt a kicsik részére, ezért
gondoltuk úgy, hogy részükre
külön részt fogunk kialakítani.
Nem kis fejtörést okozott számunkra, hogy hol milyen formában, milyen játékokkal. Ezen
a részen eddig a családi napközi
gyermekei játszottak. Számukra
helyet adtunk az udvar másik
részén.
Az idei Szülői Munkaközösség
által szervezett bál bevételéből
fizettük a játékok egy részét. Itt
szeretnék köszönetet mondani
azoknak a vállalkozóknak, akik
támogatták a bált és hozzájárultak adományukkal a játékeszköz

megvásárlásához.
Köszönjük szépen Frank
Gottschalk úrnak a KACO üzem
által nyújtott támogatását, ami
200.000 Ft volt.
A mászó vár hintával és a
fittball, babaház, homokozó,
ütéscsillapító talaj 770.000 Ftba került, ehhez járult hozzá a
KACO üzem 200.000 Ft-tal, illetve a Szülői Munkaközösségi bál
bevételét költöttük. A játékokat
Dóra Vilmos vállalkozótól rendeltük, illetve a babaházat és a
homokozót Szórádi Lajos készítette. Köszönjük Varga Pistának,
óvodánk dolgozóinak és a hivatal minden dolgozójának, akik
a segítségünkre voltak, hogy
minden erre az ünnepélyes napra elkészüljön.
Köszönet a fenntartónak,
hogy támogatta elképzelésünket, azoknak akik adójuk
1%-ával az óvodát támogatták,
illetve a vállalkozónak az elkészítésért.
Horváth Judit, óvodavezető

