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SOKAT ÉPÍTETTÜNK 2010-BEN
Jól sikerült évet tudhat maga
mögött az önkormányzat –
már ami a fejlesztéseket illeti.
Az év elején megfogalmazott
tervek döntő többségét sikerrel valósítottuk meg. Van olyan
elképzelés, amely továbbra is
megvalósításra vár – és olyan
is, amely nem szerepelt terveinkben, mégis megvalósult.
50 millió forintból, hitelfelvétel
nélkül, bővítettük az óvodát. Az
új épületrész mindenben megfelel a kor követelményeinek:
két 60 m2-es csoportszoba,
kiszolgáló helyiségek biztosítják gyermekeink napközbeni
ellátását.
Elindítottuk a családi napközit. Egyre nagyobb igény mutatkozott a szülők körében erre
az önkormányzati szolgáltatásra. Mintegy 10 másfél-három
éves kisgyerek töltheti mindennapjait az egyik felszabadult
óvodás csoportszobában.
Családias, otthonos környezet várja az apróságokat.Utcáink aszfaltozását fontosnak
tartottuk. Három utca aszfaltozására került sor 2010-ben:
a József Attila, a Dózsa u. II.
szakasz ill. a Szabadság u. III.
szakasza. Ezzel elértük, hogy
belterületi önkormányzati útjaink mind leaszfaltozásra kerültek (kivéltel a Hunyadi u. II.
szakasz ill. a Hetvényi u. – itt az
utca beépítettsége kb. 30%)
A kisebb javítások közé tartozik: járdaszélesítés a Rózsa
utcában, ugyanott parkoló

murvázása, járda javítása
a Szabadság utca- Tüzép
közötti szakaszon, szintén
járdaszakaszok javítása a
katolikus templom-benzinkút
közötti szakaszon. Murvázás
a Tóhoz vezető szakaszon ill.
a vállalkozói telkekhez vezető
szakaszon.
2010 a játszóterek éveként
is bevonulhatna a község történelmébe. Két játszóteret –
lényegében önerő nélkül! – sikerült avatni. A Delikát játszótér
(kb. 6,5 millió forint) és a GDF
SUEZ ﬁnanszírozta játszótér
(kialakítása kb. 1,3 m Ft). Az
elsőért köszönet Némethné
Kránicz Anikónak. A másodikért Királyné Adamicza Bernadettnek, aki felhívta ﬁgyelmünket a lehetőségre és gondozta
pályázatunkat.
Nagy előrelépés történt a
község virágosítása terén. A
faluban több helyen ültettek
virágot a Faluszépítő Egyesület
tagjai, sok munkával gondozták e területeket. Évszakonként
dekorációval díszítették községünk központját. A község
közterületeit az önkormányzat
dolgozói rendszeresen gondozták. Itt kell megjegyeznem:
a GYSEV és a Közútkezelő
többszöri felszólításra vagy
arra sem /ez a Közútkezelőre volt jellemző/ volt hajlandó
lenyírni, lekaszálni területét. A
kérdés megoldására megkerestem országgyűlési képviselőnket, Gyopáros Alpárt.

Több kisebb összegű fejlesztésről is beszámolhatok: falunapra elkészült az új színpad
sátor, új esőcsatornát kapott
két buszmegálló, az iskolában
folytatódott az informatikai fejlesztés, a focipályán elkészültek a kispadok, az edzőpálya
világítása és kimeszeltük az
öltözőt. Víznyelőket építettünk
a Hunyadi utcában.
2010-ben új rendezvénnyel
nem bővítettük a kínálatot. A
Majális-Virágmajálison hosszú
idő után ismét főzőversenyre
került sor. Jó hangulatban telt,
sok vendéggel falunapunk.
Hagyományok Napi rendezvényünk nem egészen az

elképzeltek szerint zajlott: a
Muzsikás Együttes betegségre
hivatkozva lemondta fellépését.
2010-ben elmaradt a Tósziget
Fesztivál. Nemzeti ünnepeinkről színvonalas műsorokkal
emlékeztünk meg. Folytattuk
Népfőiskolai előadás sorozatunkat. Sok odaﬁgyeléssel
és civil szervezeteink együttműködésével szerveztük meg
adventi programjainkat.
Továbbra is várat magára – a
pályázatot még a mai napig
nem bírálták el- az iskola előtti
parkoló és az Európa tér megépítése.
Mesterházy József
polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS ÉS
FALUGYŰLÉS
Szeretettel várunk mindenkit 2011. február 17-én csütörtökön
18 órakor a kultúrházba közmeghallgatás és falugyűlésre.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a 2010. évi önkormányzati munkáról
2. 2011. évi költségvetési koncepció
3. Fejlesztési elképzelések 2011. évben
4. Egyebek
Enese Község Önkormányzata

Kedves Eneseiek!
Sikerekben gazdag, boldog új esztendôt kíván a község
minden lakosának 2011-ben.
Enese Község Képviselő testülete
és Mesterházy József polgármester
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ENESE LEGYEN A LEGVIRÁGOSABB FALU!
Gondozott, virágos környezetben mindenki jobban érzi
magát. Az elkövetkező években szeretnénk elérni, hogy
Enese legyen a legvirágosabb település környékünkön!
Mindezt el tudjuk érni, ha minden enesei megteszi a
magáét: rendben tartja telkét és lehetőségeihez képest
virágokat ültet és öntözi – ápolja azokat.
Elképzelésünk két pilléren nyugszik.
• 2011-ben elindítunk egy lakossági programot. Központilag vásárolunk virágokat. Mindazok, akik vállalják, hogy
házuk előtt, közterületen elültetik – ingyenesen kapják azt. A
részletekről a jövő év elején – szórólapon – értesítjük Önöket.
Reméljük, minél többen részt vállalnak elképzelésünkben.
Összefogással, a szépre való törekvéssel juthatunk előre.

FELHÍVÁS!
Az Enese SC 2012-ben ünnepli fennállásának 75.
évfordulóját. A jeles jubileumra szeretnénk megjelentetni egy könyvet, amely bemutatja az Egyesületet.
Kérek minden eneseit: akinek bármilyen dokumentuma, fényképe, oklevele van – juttassa el a
polgármesteri hivatalba.
A könyv összeállításához ötleteket is várok!
Köszönöm a segítséget!
Tisztelettel: Mesterházy József
Enese SC Elnök

KÖZÜZEMI DÍJAK
2011. januárr 1-jétől
Szemétszállítás
Alapszolgáltatás + célalap (KEOP önrész biztosításával)
Egységnyi díjtétel 3,082 t/ürítés/l +ÁFA. 3,111 % emelés
60 L
185 Ft/ürítés + ÁFA = br. 231,25 Ft
80 L
247 Ft/ürítés + ÁFA = br. 308,75 Ft
110 L
339 Ft/ürítés + ÁFA = br. 423,75 Ft
120 L
370 Ft/ürítés + ÁFA = br. 462,50 Ft
Víz díj
Alapdíj 260 Ft/hó +ÁFA= br. 325 Ft/hó
Ivóvíz
188 Ft/m3 + ÁFA = br. 235 Ft/m3
Szennyvíz
379 Ft/m3 + ÁFA = br. 473,75 Ft/m3
Környezetterhelési díjjal (Ivóvíz + szennyvíz) 708,75 Ft/m3

• Elképzelésünk második pillérét a Faluszépítő Egyesület
és az Önkormányzat próbálják megvalósítani. Az érintettek
társadalmi munkában – mint tették eddig is – évről évre
egyre több közterületet borítanak el virággal. Természetesen
szívesen fogadunk minden önkéntes segítséget.
Hiszünk abban, hogy összefogással, nyugodt építő munkával a legvirágosabb település Enese lesz! Tegyünk érte!
Legyen Ön is részese a sikernek!
Enese Község Önkormányzata
Enesei Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület

TISZTELT ENESEIEK!
2010. október 3-án hivatalba lépett a község új képviselő
testülete. Az alakuló ülésen megfogalmazta programját,
elképzelését az elkövetkező négy évre. A régi bevált gyakorlathoz hűen minden év elején is megfogalmazza a Testület
terveit, az új évre.
Most is szeretnénk az Ön véleményét, tanácsát, javaslatát kérni.
Kérjük Önt: segítse munkánkat egy egységes élhetőbb
Enese formálását.
Várjuk ötletét szóban és írásban. E-mailben is:
polgarmester@enese.hu vagy eneseph@t-online.hu Ötletét a boltokban kihelyezett dobozba is várjuk.

TISZTELETDÍJ NÉLKÜL
A Képviselő testület alakuló ülésén, egyik napirendi
pontban tárgyalta a képviselők és az alpolgármester
tiszteletdíját.
A törvényi szabályozás szerint az 1000-2999 lakosú
településeken a képviselőtestületi tagoknak 50.245 Ft/
hó tiszteletdíj állapítható meg.
Az alpolgármester tiszteletdíja a köztisztviselői alap
6,5-szerese lehet, tehát összegszerűen 251.225 Ft/hó.
Az alakuló ülésen mind a képviselők mint az alpolgármester lemondtak tiszteletdíjukról. Tehát munkájukat
térítés nélkül végzik a községért.
Ez a korábbi önkormányzati ciklusokban is így volt,
1990 óta sem a képviselők sem az alpolgármesterek
nem tartottak igényt tiszteletdíjra.
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A JÓGÁRÓL – a testi-lelki egészség A Képviselő tesmegteremtése és megőrzése

tület programja
2010-2014

Enesén az első jóga foglalkozások
2004-ben Nagy Károlyné védőnő közreműködésével kezdődtek (akinek fontos
volt, hogy a nőknek is legyen mozgáslehetőség a faluban), Tuza Piroska vezetésével. Ma már egyre többen ismerik meg
a jóga erejét, mert mostanra 20 fő felett
van azok száma, akik több kevesebb
rendszerességgel járnak a foglalkozásokra. Mi a jóga? Elsősorban a természetes
világ felé való nyitást hangsúlyozza.
Alapelvei:
– erőszakmentesség
– önmérséklet evésben, ivásban,
egyéb testi örömök megszerzésében
– fokozatosság
– rendszeresség, tartósság
A jógával a belső béke, az érzelmi és
ﬁzikai (testi) egyensúly megteremtése
a cél. Ezt a célt a jógagyakorlatokon,
a légzőgyakorlatokon, a relaxáción, a
tudat elcsendesítésén és összpontosításán keresztül éri el.
Ki jógázhat?
Minden egészséges ember, ám ha
valaki megbetegszik, forduljon orvos-

hoz, betegsége alatt hagyja ki a jógázást, majd orvosa véleményét kikérve
fokozatosan kezdje újra. Minden testtartásnak (ászanának) meghatározott
élettani hatása van, ennek ellenére a
jóga nem orvosság, de olyan egészségmegőrző testgyakorlás, életmód,
amely nagy mértékben fokozza minden
téren a szervezet ellenálló képességét
– így remélhetőleg nem is lesz szüség
orvosra és orvosságra!
Hol jógázzunk?
A jóga és a jó levegő édestestvérek
– legjobb lenne a természeti környezet.
Ez csak fél igazság, mert ott is sok inger
érheti az embert, ami eltereli a ﬁgyelmet.
Tehát lakásban, teremben, csendes helyen, ahol rend, tisztaság, és jó levegő
biztosítva van. Jelenleg foglalkozások:
minden szerdán este fél 6 órától 7 óráig, az Általános Iskola tornatermében.
Ha kedved támadt az egészséges és
nem megerőltető mozgáshoz, egy kis
elcsendesedéshez, szeretettel várunk a
Kézfogás Jóga Klub foglalkozásaira!
Polgár Gyuláné (Marika)

A polgármester
kitüntetése

Némethné Kránicz Anikó kitüntetése

A Pannon Nyugdíjas Szövetség a
polgármesternek
az „Idősekért”
kitüntető címet
a do m á nyo z t a
a nyugdíjas közösség sokoldalú támogatásáért, az idősek
megbecsüléséért. Mesterházy József
községünk polgármestere 2010. november 10-én a győri városházán vette át
a kitüntetést. Nagy Péter – a Pannon
Nyugdíjas Szövetség elnöke – adta át
a Díszoklevelet.

A Képviselő testület alakuló ülésén –
október 13-án – elfogadta programját
a következő ciklusra.
Mottó: „Folytatjuk a nyugodt építő
munkát”
• Útépítések folytatása: Szabadság
utca, Dózsa utca, József A. utca
• Iskola előtti parkoló építése
• Pihenőpark kialakítása a központban (a Közön)
• A község intenzív virágosítása a
Faluszépítő és Hagyományőrző
Egyesülettel
• Négy éve alatt térﬁgyelő kamerák
kiépítése a község területén
• Az iskola további infrastruktúrális
fejlesztése
• Civil szervezetek támogatása
• Pályázati lehetőségek kihasználása
– a kiírás függvényében
• Új építési telkek kialakítása – igény
szerint

ENESE KÖZSÉGÉRT EMLÉKÉRMET VEHETETT ÁT A JÁTSZÓTÉR AVATÓN
Enese Község Képviselő testülete a
36/2010/IX.21/ számú határozatában
Enese Községért Emlékérmet adományozott Némethné Kránicz Anikónak.
Anikó régóta aktív tagja Enese közösségének. Ötleteire, munkájára mindig lehetett számítani –így volt az óvodában és az
iskolában. A Szülői Munkaközösségben
fejtette ki tevékenységét és vállalt részt társadalmi munkákban. A falu szépítéséért
és virágosításáért szintén sokat tett. Több
mint egy éve egyik vezetője a Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesületnek. Az
Enese Községért Emlékérmet azonban
azzal a szervező munkájával érdemelte ki,
melynek köszönhetően Enesére került az
egyik Delikát játszótér. Anikó szabadidejét

és pénzét áldozta az ügyért. Abszolút
kategóriában még egy település sem
gyűjtött annyi Delikát kódot mint az Anikó
vezette csapat. Így került községünkbe a
közel 6,5 millió forintot érő játszótér.
A Képviselő testület köszönetét az
Enese Községért Emlék Éremmel is
szerette volna kifejezni.
Gratulálunk!
3. oldal
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FOCIZOTT A CSAPAT
Aki látta a Gúth kupán és Farádon
kupameccsen focizó Enesét, sok jót
nem jósolt a csapatnak. Többen azon
a véleményen voltak: megvan az egyik,
kiesés ellen küzdő gárda.
Aztán a rossz főpróba remek rajtot
hozott. Sorra győzte le a csapat ellenfeleit, ráadásul nagyszerű játékkal! A
menetelés Héderváron kezdődött –
mint később kiderült: csak az Enese
tudta legyőzni az őszi tabella vezetőt.
Több fordulón keresztül ismét ﬁaink

vezették a bajnokságot és meggyőző
játékuk azt sugallta: az Enese ott lesz
a dobogó körül. Sajnos pályánk használhatatlansága miatt több hazai mérkőzés elmaradt. Lendületünk a Börcs
elleni elhalasztott meccs miatt tört meg,
ezt követően három olyan döntetlent
játszottunk – Károlyháza, Győrzámoly,
Mosonszentmiklós ellen – ahol gólokkal
kellett volna nyerni. Rengeteg kihagyott
helyzet keserítette szép focinkat – és a
hozzá járó egy pontok. Ekkor kezdődött

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség – Orchidea Hotel
Megyei II. - 2010/2011
hely csapatnev
1. HÉDERVÁR KSE
2. BEZENYE SE
3. DUNAKILITI KSE
4. MOSONSZENTMIKLÓS SE
5. GYŐRZÁMOLY SE
6. PÜSKI SE
7. MOSONSZOLNOK SE
8. ENESE SC
9. DUNASZEG SE
10. BŐSÁRKÁNY KSE
11. MÁRIAKÁLNOK SE
12. KÁROLYHÁZI SKE
13. GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE
14. HEGYESHALMI SC 1931
15. IFJÚ KENYÉR BÖRCS KSE
16. DUNASZIGET KSE

M
14
15
15
15
15
15
15
14
15
15
15
15
14
15
14
15

GY
10
10
10
8
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4
3
1

D
3
2
1
4
4
3
2
4
3
1
2
1
4
2
2
0

V
1
3
4
3
4
5
6
4
6
8
8
9
6
9
9
14

lőtt
46
46
31
30
25
25
37
23
27
21
32
23
19
26
18
15

kapott
16
21
14
24
15
25
24
19
30
23
41
36
26
34
39
57

pont
33
32
31
28
25
24
23
22
21
19
17
16
16
14
11
3

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség – Orchidea Hotel
Megyei II. U-21 – 2010/2011
hely csapatnév
1. DUNAKILITI KSE
2. MOSONSZENTMIKLÓS SE
3. HEGYESHALMI SC 1931
4. BEZENYE SE
5. IFJÚ KENYÉR BÖRCS KSE
6. MOSONSZOLNOK SE
7. GYŐRZÁMOLY SE
8. HÉDERVÁR KSE
9. ENESE SC
10. BŐSÁRKÁNY KSE
11. DUNASZEG SE
12. GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE
13. MÁRIAKÁLNOK SE
14. PÜSKI SE
15. DUNASZIGET KSE
16. KÁROLYHÁZI SKE
4. oldal
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0
2
3
4
4
5
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6
7
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8
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13
14

lőtt
58
43
36
66
44
36
51
27
39
32
28
26
27
27
23
17

kapott
11
14
23
28
25
31
33
24
37
31
30
38
49
57
79
70

pont
43
35
34
31
30
26
24
22
21
19
15
13
13
13
4
3

leszakadásunk az élbolytól. Volt olyan
mérkőzésünk, ahol a legnagyobb
akarás ellenére, semmi sem sikerült.
Ilyen volt a Püski és Dunaszeg elleni mérkőzés. Nem kis szerencsével
(és rossz játékkal) tudtuk elhozni
a három pontot Máriakálnokról. A
jól szereplő Bezenye otthonából
vereséggel távoztunk, az utolsó 15
percben mutatott játékunk alapján
gólokkal kellett volna nyerni. Az utolsó, Börcs elleni mérkőzés méltatlan
befejezése volt őszi produkciónknak. A tavalyi bajnok Börcsöt illett
volna legyőzni! A sárdagasztáshoz
jobban alkalmazkodtak a vendégek,
talán az akarásuk is erősebb volt a
mienknél. Nagy kár ezért az elszórt
három pontért, mert ezt begyűjtve
–felzárkózhattunk volna a dobogós
csapatokhoz.
Ősszel mutatott játékunkkal öszszességében elégedettek lehetünk,
talán a helyezéssel is – bár a kitűzött
célt nem értük el. Két kérdést mindenképpen fel kell tennünk:
1. Miért maradnak ki a helyzetek?
2. Nem kellene-e a csapatnak a jövőben támadó szellemű focit játszani?
Az ősz a túlzott biztonságról szólt.
U21-es csapatunk hasonló őszt
tudhat magáénak mint a felnőttek.
Nagyszerű kezdés, győzelmek egymás után. Több fordulón keresztül
vezettük a tabellát. Utánpótlás csapatunknál is bekövetkezett a megtorpanás. Vereségek követték egymást.
A középmezőnyben tudta zárni az
őszi szakaszt U21-es csapatunk.
Reméljük, évek múltán sikerül elérni a kitűzött célt: a dobogó egyik
fokára odaérni és lehetőleg minél
több játékos épüljön be a felnőtt
csapatba.
Mesterházy József
Enese SC Elnök
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GYŐRASSZONYFA NYERTE A VÁNDORKUPÁT
Lelkes enesei szülők szervezésében először került
megrendezésre az Enese
Karácsony Vándorkupa nevet viselő torna. December
27-én hétfőn hat csapat –
2000-2001-es korosztály
– várta izgalommal a kónyi
sportcsarnokban a kezdést
jelző sípszót.
A szervezők az Abda,
Börcs, Rábapordány, Rábapatona, Győrasszonyfa
korosztályos csapatait hívták meg. Mindegyik csapat
játszott mindenki ellen. A
jelenlévők szép megoldá-

sokat láthattak a lurkóktól.
A tornát megérdemelten a
Győrasszonyfa nyerte és
vihette haza a vándorserleget.
Íme az eredmény:
I. Győrasszonyfa
II. Börcs
III. Enese
IV. Rábapatona
V. Abda
VI. Rábapordány
A legjobb hazai játékosnak Lampert Krisztiánt, torna
legjobb kapusának Németh
Valentint és Németh Benjámint választották.

ISMÉT FELAJÁNLHATÓ AZ ADÓ 1%-a
ENESEI CIVIL SZERVEZETEK 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: 18970812-1-08
Rendelkező nyilatkozat Az SZJA egy százalékáról az 1996. évi (CXXVI. Tv. szerint)
A kedvezményezett neve: Közalapítvány az Enesei Óvodás Gyermekekért
A kedvezményezett adószáma: 18974469-1-08
Rendelkező nyilatkozat Az SZJA egy százalékáról az 1996. évi (CXXVI. Tv. szerint)
A kedvezményezett neve: Enesei Horgász Egyesület Gyermekekért
A kedvezményezett adószáma: 18536807-1-08
Rendelkező nyilatkozat Az SZJA egy százalékáról az 1996. évi (CXXVI. Tv. szerint)
A kedvezményezett neve: Enesei Polgárőr Egyesület
A kedvezményezett adószáma: 118974328-1-08
Rendelkező nyilatkozat Az SZJA egy százalékáról az 1996. évi (CXXVI. Tv. szerint)
A kedvezményezett neve: Alapítvány az Enesei Általános Iskoláért
A kedvezményezett adószáma: 19110712-1-08
5. oldal
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NAGY LÁSZLÓ A SAKK BAJNOK
A 2010. évi sakk bajnokságra kilenc felnőtt jelentkezett (két
általános iskolás is próbálkozott). A versenyen mindenki
játszott mindenkivel, 2 X 15 perces gondolkodási idővel
rendeztük a partikat. Szoros küzdelemben – az utolsó partiban dőlt el a végső sorrend – Nagy László vihette haza
a vándorserleget.

A HELYEZÉSEK
SORRENDJE:
I.

Nagy László

II. Németh Gábor
III. Maller Tibor
IV. Zsenák György
V. Mesterházy József
VI. Varga István
VII. Horváth János
VIII. Szűcs György
IX. Markó József

Újévi köszöntő
Adjon Isten egészséget,
kenyeret, bort, békességet,
tiszta szívet,éles elmét,
hitet adjon, jószerencsét!
Adjon Isten boldogságot,
Szeretetet, bátorságot,
S elviselni a jövőt
mosolyt adjon, nagy erőt!
Adjon Isten hű családot,
ne túl sok, de jó barátot,
önzetlen és szép szerelmet,
s adjon hozzá békességet!
Garai László
Szeretettel kívánok békés,
boldog új évet !
Nagy Károlyné védőnő

2010. JÚLIUSTÓL SZÜLETETTEK NÉVSORA
Stoiber Levente

2010. 07. 02.

Vass Éva, Stoiber János

Hetvényi u 5.

Nagy Máté

2010. 07. 04.

Szabó Anita, Nagy Attila

Fecske u 6.

Káldi Levente

2010. 08. 25.

Lőrinczi Mónika, Káldi Szabolcs

Árpád u 8.

Horváth Flóra Rita

2010. 09. 13.

Horváth Rita, Horváth János

Soproni u 11.

Nagy Lilla

2010. 10. 02.

Nagy Júlia, Nagy Attila

Hunyadi u.25.

Kovács Júlia

2010. 11. 23.

Kollár Andrea, Kovács Zsolt

Petői u 7/a.

Burnóczki Áron

2010. 12. 21.

Szigeti Krisztina, Burnóczki Csaba

Dózsa u 1.

Mesterházy József köszöntötte az 50. házassági évfordulóját ünneplő Helyes Miklóst és feleségét Teri nénit.
6. oldal

Mesterházy József köszöntötte az 50. házassági évfordulóját ünneplő Szalai Miklóst és feleségét Zsuzsa nénit.
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ISKOLAI HÍREK
Beszámolómat az októberi eseményektől kezdeném. Az ifjúsági nap
az egészséges életmód
jegyében zajlott: finom
ételek, látványos szobrok
készültek zöldségekből,
gyümölcsökből, az önismereti játékok során pedig
önmagukat fedezhették fel
tanulóink. A délutáni papírgyűjtés eredményeként 110
200 Ft-tal gyarapodott iskolánk. Köszönet érte mindazoknak, akik segítették a
gyerekek gyűjtőmunkáját.
Ebből a pénzből mindig a
tanulók proﬁtálnak, hiszen
az idén is így volt lehetőség rá, hogy egy hatalmas
csocsó álljon a karácsonyfa alatt. Az ilyen megmozdulások alkalmasak arra,
hogy átérezzük a közösségért való munkálkodás
örömét. Iskolai keretben
megemlékeztünk az aradi
vértanúkról és rendőrségi
előadás sorozat kezdődött
az iskolában a felsős osztályoknak. A tájékoztatókat
Szalay Zsolt körzeti megbízott tartja. Október 23-ai
ünnepélyen színvonalas
előadást nyújtottak tanulóink, a műsort Lakatosné
Rozsnyai Henriette, Élőné
Ruzsa Brigitta és Horváth
Károlyné rendezte. Jó hagyományként folytattuk
az iskola környékének
rendben tartását, a madarak etetését. A tanulói
közösségek fejlesztését
az osztályfőnökök által
szervezett különböző osztályrendezvények jelentik,
így ebben az évben is volt
mozi, könyvtár, kiállítás lá-

togatás és klubdélutánok.
Büszkék vagyunk Varga
Istvánné Ági nénire, aki az
Apáczai Tankönyvkiadónál
tankönyvkritikáért pénzjutalomban részesült.
A tanulmányi versenyek
első fordulói most zajlanak. Tanulóink közül többen sikeresen szerepeltek
és továbbjutottak a következő fordulóba. „Fiainkat”
szinte hétről hétre viszi
Csaba bácsi focizni, és
mindig örömmel számolnak be a sikeres gólokról. Mezőörsön a Győr
környékieknek szervezett
pingpongversenyen is jeleskedtek tanulóink: Nagy
Bianka 1., Nagy Bálint 2.helyezett lett.
Ebben az évben a költségvetési törvény nem
biztosít anyagi támogatást
a pedagógusok továbbképzésére, ezért nagyon
fontos, hogy nevelőink éljenek az ingyenes továbbképzések lehetőségeivel,
szakmai továbbfejlődésük
érdekében. Így veszünk
részt pszichológus vezetésével önismereti tréningen,
valamint külső előadótól
a tehetséggondozás lehetőségeiről kapunk tájékoztatást.
Örömmel számolhatok
be arról is, hogy ebben a
félévben is gyarapodott
intézményünk. Az informatikai normatívából egy
asztali számítógépet,
három laptopot és két
projektort vásároltunk. Az
önkormányzat támogatásával megvalósult egy régi
tervünk, mosógépet vásá-

rolhattunk a tankonyhába.
Így lényegesen egyszerűbb
például a sportmezek
tisztántartása, a rendezvényeknél az abroszok
mosása, stb.. A német terembe tavaly már vettünk
alapítványi keretből új székeket, most pedig új padokkal szépült a terem. Az
aulába új adventi koszorút
és virágtartókat vásároltunk. Elkészült két újabb
udvari asztalunk is. Nemcsak vásároltunk, hanem
kaptunk is dolgokat: nagy
virágokat az aulába, szaloncukrot, mandarint, anyagi támogatást. Természetesen nemcsak kaptunk,
hanem mi is részt vettünk a
vörösiszap károsultjainak
támogatásában.
A jogszabályi változásokat ﬁgyelembe véve elkészült az iskola az új Pedagógiai programja. Egyik új
elem, hogy 2. osztály év
végétől az alsó tagozaton
is osztályzattal értékelünk,
a szöveges értékelés helyett.
Adventi gyertyagyújtásokra az aulában került
sor. Az elsőnél Czakó Péter
bácsi beszélt az adventről,
a másodiknál jött a Mikulás
és hozta a felsős osztályok
által készített ajándékot,

a harmadiknál pedig Lucáztunk. Részt vettünk a
községi adventi programok szervezésében is,
fergeteges nosztalgia kávéházat szervezett a 7. osztály Lakatosné Rozsnyai
Henriette vezetésével.
Az adventi délután és a
községi karácsony lebonyolításában is részt vettünk, köszöntve egymást
Lengyelné Szlovacsek
Éva elmaradhatatlan puncsával. Bensőséges karácsonyi műsorral leptek
meg bennünket az alsós
napközis tanulók, Takács
Viktorné Erzsi néni és
Takácsné Szűcs Andrea
vezetésével.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen
módon segítették, támogatták iskolánkat, hozzáállásukkal nagymértékben
megkönnyítik munkánkat!
Egy rábapordányi újévi
bakterkiáltóval kívánok
minden olvasónak boldog
új esztendőt:
„Fehér kenyér dagadjon
fűzfa tekenőben,
Bor, búza, kolbász legyen
mindig bőven,
A patikát felejtsük el az új
esztendőben.”
Bartos Ilona, igazgató

TÜDŐSZŰRÉS FEBRUÁRBAN
2011. február 7-én 9-14 óráig, 8-án 12-17 óráig és 9-én 8-13
óráig tüdőszűrő vizsgálat lesz Enesén a Kultúrházban.
40 éves kor alatt kizárólag munka alkalmassági célból
házi illetve üzemorvosi beutalóval végzik el a szűrést,
melynek díja 850 Ft. 40 éves kor felett a szűrés ingyenes
és beutaló mentes.
7. oldal
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Jézus Krisztus mondja: „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük” (MT 18,20)
Ezzel az igével köszöntöm az Enesei Hírmondó olvasóit
2011. januárjában, amikor nemcsak a polgári világban, hanem
saját civil életünkben is útnak indítunk egy újabb esztendőt
és esetleg aggodalommal tekintünk a jövő felé: mit hoznak az
elkövetkező hónapok? Örömet vagy szenvedést, „szerencsét”
vagy boldogságot, viszonylagos nyugalmat vagy aggodalmat
szeretteink boldogulása, egészsége felől.
Ilyen és ehhez hasonló gondolatok foglalkoztatnak engem
is, aki már tizenkét teljes esztendőt töltöttem a Bezi-Enesei
Evangélikus Gyülekezetben. Örömök és küzdelmek színtere
volt ez a tizenkét esztendő, de bátran vallhatom.: nem kellett
magamban küzdenem. Minden napon magam mellett érezhettem Isten segítő, támogató szeretetét, amely gazdagon
áldotta szolgálatomat.
A kisebbik felekezet lelkésze vagyok Enesén, amely helyben
mintegy kétszáz tagot számlál, a teljes gyülekezet Bezivel és a
szórványokkal együtt mintegy hatszázat. Viszonylag kevesebben vagyunk, de számtalanszor megtapasztaltuk már, hogy
Isten maroknyi csapattal is tud küzdeni és áldássá formálhat
bennünket mások számára. Nem sokan tudják talán, de remek
ifjúsági színjátszó kör működik gyülekezetünkben, amely-

nek jelenlegi oszlopos tagjai éppen eneseiek. Böjtben Jézus
szenvedéstörténetét, a Passiót adjuk elő Enesén és Bezin a
templomban, ádventben pedig egy igazi „bőgatyás-bőszoknyás” népi színjátékkal örvendeztetjük meg az összgyülekezet
tagjait a bezi kultúrházban, ahol az egyre népszerűbb ádventi
délutánunkat is tartani szoktuk. Az esztendő során több, más
alkalom is zajlik gyermekeink szolgálatával, hisz anyák napja,
Szenteste sem múlhat el az ő „szereplésük” nélkül.
Az év fénypontja a gyerek-munkában mégis a nyári ifjúsági
tábor, amit az idén július utolsó hetében tartunk Rábcakapin,
az egyházmegyei táborhelyen. Sok gyerek számára jelent évről
évre felejthetetlen élményt ez a táborozás. Jól esik, ha már
szeptemberben megkérdezik: mikor lesz a következő? Akik
1999-ben kisiskolásként vettek részt rajta, mára már gyakorlott
vezetők. S ez így van jól. „Bele nőnek” a gyülekezet életébe,
belekerülnek egy test vérkeringésébe, s megtapasztalják milyen
egy keresztény közösség. Ahol akárcsak ketten vagy hárman
is, vagy nyolcan-tizen, harmincan vagy ötvenen összegyűlnek,
Krisztus ott van közöttük.
Legyen velünk, küzdjön, harcoljon együtt ez évben is
mindannyiunkkal.
Farkas Ervin, ev. lelkész

HÍREK A POLGÁRŐRSÉGRŐL

Ismét Horváth Attila
a legjobb asztaliteniszező
December 30-án csütörtökön tizenkilencen jelentek meg a
III. Enesei Asztalitenisz versenyen. Három csoportban álltak
asztalhoz a versenyzők és mindegyik csoportból az első
három helyezett lépett tovább. A második körben ismét mindenki játszott mindenki ellen. Csak az utolsó játszmában dőlt
el – miután Horváth Attila legyőzte Nagy Bálintot – hogy a
vándorserleget ki viheti haza.
A verseny végeredménye:
I. Horváth Attila
II. Nagy Bálint
III. Egyházy Attila
IV. Nagy László
V. Lőrincz Csaba
8. oldal

VI. Papp Ferenc
VII. Nagy Ildikó
VIII. Papp Tamás
IX. Lampert Szilárd

A Polgárőrség 2010-ben is eredményesen működött. Rendszeres járőrszolgálat ellátásán kívül részt vettünk a községi
rendezvények és labdarúgó mérkőzések biztosításán. Szép
számmal dolgoztunk a Hagyományőrző és Faluszépítő
Egyesület által szervezett szemétgyűjtő akcióban.
2010-ben új vezetőséget választottunk:
Elnök: Polgár Gyula
Elnökhelyettes: id. Csorba László
Titkár: Varga Csaba
Új ifjúsági tagokkal bővült egyesületünk:
Chapó Ákos és Ádám, Kelemen Dorka, Patai Roland és
Ihász Bence személyében, akiknek legfőbb feladatuk a község ﬁataljaival kapcsolatos teendők ellátása, továbbá az új
játszótér rendeltetésszerű használatára való odaﬁgyelés.
2010. október 19-én 6 és 18 óra között 4 fővel (Polgár
Gyula, Kelemen Róbert, is. Csorba László, Horváth Róbert)
segítséget nyújtottunk Devecserben, a vörösiszap katasztrófával sújtott lakosoknak. Pályázati pénzből új felszereléseket
vásároltunk tagjainknak. A polgárőr igazolványok cseréje
folyamatban van. Továbbra is ﬁgyeljenek oda egymásra és
vigyázzanak értékeikre!
Eredményekben gazdag, boldog Új Esztendőt kíván a
Polgárőr Egyesület nevében: Polgár Gyula, elnök
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BOROSTYÁN NYUGDÍJAS KLUB 2010. ÉVI
PROGRAMJAIRÓL
Klubunk 52 fővel működik.
Havonta egy alkalommal tartunk klubdélutánt, ahol megbeszéljük mindazokat az
eseményeket, programokat,
amik a nyugdíjasokat érdeklik,
foglalkoztatják.
Ezeken az összejöveteleken
a tagságot süteményekkel
üdítőitalokkal várjuk. Minden
alkalommal felköszöntjük a
névnapjukat ünnepelőket, a
hölgyeket egy csokor virággal
és csokival, a férﬁakat egy üveg
borral. Kellemes hangulatú délutánokat töltünk el együtt.
Tekintsünk vissza a 2010es év eseményeire:
• Március 13-án tartottuk
Nőnapi rendezvényünket, 58
fő részére terítettünk. A menü
sültkolbász, mustárral, tormával és friss kenyér volt.. A klub
asszonyai ﬁnom süteményeket hoztak. Az ünnepséget
a férﬁ társaink műsora tette
hangulatossá. Természetesen
zenészünk is volt: a háromtagú Döri zenekar, kik nagyon jó
hangulatot teremtettek.
•Április 15-én kirándultunk az Őrségbe. Bejártuk
Szentgotthárd városát, majd
Szalafőre, mentünk onnét
Őriszentpéterre, és végül
megnéztük a Veleméri 1300as években készült kápolnát,
ahol idegenvezető ismertette
az épület történetét.
•Május 7-én résztvettünk a
Megyei Dalosversenyen, melyet a Városháza Dísztermében rendeztek.
• Május 12-én kiállítás nyílt
a Győri Galgóczi E. Könyvtárban: „Nyugdíjas alkotók
kiállítása” címmel.

Eneséről Füsi Andrásné és
a foltvarrók klubjának munkái,
és Horváth Tiborné gobelin
képei voltak kiállítva. Közösen
tekintettük meg a kiállítást.
Enese sok gratulációt kapott.
• Május14-én „Virágok
nagyanyáinknak” című zenés
műsoros rendezvényre voltunk
hivatalosak a Győri Antológiai
kör rendezésében.
• Június 25-én kirándulni indultunk: Somló hegy (borospincék) majd Iszkáz (Nagy
László költő emlékháza)
Ganna (Eszterházy család mauzóleuma) A délutáni órákban
értünk a pápai fürdőbe, egy jó
fürdőzés után a Csornai Remete vendéglő vendégei voltunk,
ahol kitűnő vacsorával és zenével vártak bennünket.
•Június 26-án tartotta községünk a „Hagyományok
Napját”. Klubunk asszonyai
berét sütöttek, és nagyanyáink
receptje alapján készült süteményeket készítettek (kukorica prósza, kígyórétes, linzer
tészták, különböző rétesek,
hájas tészta) Nagy sikere volt
mindennek, csak kevésnek
bizonyult.
• A klubtagok közül 13 fő
rendelkezik színházbérlettel.
Hat előadás kerül bemutatásra
a Győri Nemzeti Színházba.
Az idei évad keretében eddig
két előadáson vettünk részt.
A további négy a következő
hónapokban kerül színre.
• Számítógépes tanfolyamra 4 fő jelentkezett, kezdő és
haladó szakra. Mindannyian
sikeresen befejezték.
• Október 8-án kirándulni
mentünk Veszprém városába.

Bejártuk a várnegyedet, majd
az állatkertet néztük meg. Délutáni órákba értünk Pápára,
ahol jót fürödtünk, az élményfürdő része is kitűnő. Este
értünk Csornára az általunk
kedvelt Remete Étterembe,
kitűnő vacsorával és zenével
fogadtak bennünket.
•November 10-én a Pannon
Nyugdíjas Egyesület és az
Arrabona Nyugdíjas egyesület ünnepi rendezvényre hívott
bennünket a Városháza Dísztermébe. Itt adták át falunk polgármesterének Mesterházy Józsefnek az idősbarát önkormányzati
vezető kitüntető címet.
Ezúton is gratulálunk, és jó
egészséget kívánunk.
• November 28-án „Magyar
Nóta” délutánon vettünk részt
a „Págisz” előadó termében.
Szép, jó hangulatú előadásban volt részünk. A rendezvény szervezője Krasznai
Tamás volt.
• December 4-én az önkormányzat által rendezett
ádventi ünnepségen vettünk
részt. Krumpli berét sütöttünk
20 kg burgonyából, és sült tököt kínáltunk a vendégeknek.
Ez is kevésnek bizonyult.
• Majd elérkeztünk december 28-hoz: évzáró és baráti
találkozónk napjához. A terembe lépve, mely az általános
iskola aulája volt, gyönyörűen
feldíszített helyiség fogadott
bennünket, hatalmas csillogó
fenyőfa, a falakon fenyőágakból font koszorúk, az asztalokon fenyőágakból készített
díszek, égő gyertyák. Nagyon
szép volt. A rendezvényen 77
fő vett részt. Klubunk tagjai

az Önkormányzati vezetők,
Pannon Nyugdíjas Egyesület vezetői, és a Rábapatonai
Nyugdíjas Klubból barátaink.A
vacsora elkészítésével és a
terítéssel a „kinti Kocsma”
üzemeltetőjét Vajda Zoltánt
bíztuk meg. A vacsora párizsi
sertésszelet, és fasírt vegyes
körettel és savanyúsággal. Ízletes és ﬁnom volt. Ezúton is
köszönjük.A vacsorát az ünnepi köszöntők, és a műsor
előzték meg. Ezúton is köszönetet mondunk minden szereplőnek, a Derőce tánccsoport legﬁatalabb szereplőinek,
és felkészítő tanárainak. Köszönjük Vargáné Erzsikének
a gyönyörű asztaldíszeket. A
foltvarróknak a kis kitűzőket,
mellyel a vendégeinket ajándékozták meg.
A vacsorát a klubtagok által hozott ﬁnom sütemények
követték, de a jó hangulathoz
hozzájárult a balatonvidéki termelői bor is.
A zenét Dömötör Tamás
szolgáltatta, kitűnően játszott.
Összefoglalva: a rendezvény
nagyon jól sikerült.
• Sajnos veszteségünk is
volt, egyik kedves társunkat
Gősi Sándort veszítettük el. Ő
volt az, aki a kirándulásainkat
végig fotózta, megörökítette.
Emlékét megőrizzük.
Az éves beszámoló végéhez
érve a falu minden lakójának
kívánok a magam és társaim nevében jó egészséget,
sikerekben gazdag boldog
újévet.
Szilbek Imréné
klubvezető
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ÓVODAI HÍREK
Kedves Olvasók! Szeretnék mindnyájuknak Békés, boldog,
sikerekben gazdag Új Évet kívánni.
Mozgalmas, könnyűnek nem mondható évet zártunk. Végre
sikerült az új óvodarészt megépíteni, amit a mai napig igyekszünk otthonossá tenni. Az optimista emberek örülnek ennek
a két csoportos hozzáépítésnek, mert látják a különbséget az
előző helyzetünkhöz képest. A pesszimista gondolkodásúak
keresik a kifogásokat, hiányosságokat, hibákat pl. miért nem
három csoporttal bővítettünk, mert egy helyen lehetnének
a gyerekek.Ez a szétválasztás nekünk is gondot jelent, amit
meg kell oldanunk, hogy az egységünk megmaradjon, de
ezzel a felállással nagyon sokat nyertünk, mert a két 60 m2-es
terem adta lehetőséggel a gyerekek egészséges környezetben
vannak.
Az egészségesebb környezet biztosítása érdekében vásároltunk a Szülői Munkaközösség pénzéből egy levegőt tisztító
és szárító készüléket.
Az előző Hírmondó óta népesebb lett az óvodánk, örülünk,
hogy helyet adhattunk a Családi napközinek. A létszámuk
betelt, így lassan várjuk az első gyermekeket tőlük az óvodába,
akik már szobatiszták és betöltötték a két és fél évet.
A gyermeklétszámunk év végéig nem változott, januártól 3
gyermekkel bővül a kiscsoport és az ottani létszámunk fog
folyamatosan bővülni, annak függvényeként, hogy a családi
napköziben meddig tudnak ott maradni a gyerekek. A cél
mindegyik intézményben, hogy a gyerekeket elhelyezzük és
a törvényes keretek közt maradjunk, mert a megengedett létszámhatárt egyik helyen sem léphetjük át. (Családi napközi 7
fő, óvodában 25 fő, efölött a fenntartó engedélye szükséges
és 30 főig vehető fel gyermek óvodai csoportba, ha megfelelő
alapterülettel rendelkezik az intézmény).
Az őszi időszakban sokat szerepeltettük a gyerekeket, a
hagyományőrző csoport gyerekei kétszer adtak műsort a
játszóterek átadásánál, egyszer szerepeltek a bősárkányi
hagyományőrző találkozón, valamint az idősek napján (köszönet az óvó néniknek és a gyerekeknek, hogy óvodánkat
képviselték). A tartásjavító tornás csapatunk az Ovi-olimpián
(amit Töltéstaván rendeztek a győr környéki óvodák egyesületének szervezésében) aranyérmes lett, kilenc óvoda vett
részt és büszkék voltunk gyerekeinkre és az óvó nénikre az
elért eredményért. 10. alkalommal vettünk rész ovi-olimpián és
eddig mindig valamilyen helyezettek voltak gyerekeink.
Az őszi szünet előtt zöldségfesztivált rendeztünk, szülők-gyerekek együtt készítettek terménybábokat az előre összegyűjtött
terményekből. A vártnál nagyobb volt az érdeklődés, amit csak
pozitívan tudunk értékelni. Örültünk, hogy felnőtt és gyerek jól
érezte magát és sok ötletes dolog született, amiből kiállítást
készítettünk az óvoda bejáratához. Köszönjük Podmaniczkiné
Marikának a kellékeket, amivel kiegészíthettük a dekorációnkat
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(szekér, boszorkány). Karácsony előtt ismét vártuk a szülőket
és a gyerekeket mézes sütemény sütésre. Az érdeklődés itt
is nagy volt, az elkészített süteményt ehették a gyerekek karácsonykor és ebből kínáltunk az ünnepély után az iskolások
által készített puncs mellé.
Szülők, nagyszülők segítettek képeslapok varrásába, angyalok horgolásában, amit karácsony előtt eladtunk és ennek bevétele az SZM pénzt gyarapítja. Köszönjük a segítségüket!
Az új évvel folytatjuk a félbemaradt munkákat és természetesen új céljaink is vannak. Az időjárás miatt az új épület
kerítését sajnos már elkészíteni nem tudtuk. Erre adtunk be egy
pályázatot, a Generali Biztosító adott volna támogatást, de az
országban olyan településeket támogattak, akik az árvíz miatt
károsultak. Így ezt a beruházást a fenntartó fogja biztosítani.
Az alkalmat szeretném kihasználni és mindazok segítségét
kérni, akik vállalnának szabad idejükben társadalmi munkát
a kerítés helyének az előkészítésében (bokrok kivágása). Az
idő ha engedi, mindez elkezdhető. Kérem, aki szívesen venne
részt ezekben a munkálatokban keressen meg, szeretnénk, ha
mielőbb elkészülne a kerítés.
A bekerített részen kerülne kialakításra a családi napközis
gyerekeknek egy kisebb játszórész, és szeretnénk az óvoda
legkisebbjeinek is itt helyet biztosítani az udvari játszáshoz.
Hagyománnyá vált a farsangi felnőtt bálunk, amit február 19-én
tartunk a Babilon vendéglőben. Ez a bál nem csak az óvodás
szülőknek van, hívni szoktuk a vállalkozókat és természetesen
szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne egy jó hangulatú
bálon részt venni.Későbbi időpontban Enese honlapján és a
hirdetőkön tesszük közzé a báli programot.
Még egy kéréssel szeretnék Önökhöz fordulni, ha módjukban áll támogassák adójuk 1%-ával az enesei Tündérkastély
Óvodát. Az utóbbi években szép összegeket kaptunk, amiből
2 millió Ft-ot adtunk az új óvodához, ezen kívül udvari játékokat készítettünk, karácsonyra a torna szobába bordásfalat
szereltettünk. A kuratórium döntése alapján támogatott lesz
minden nagycsoportos úszásoktatása, amit az elkövetkezendő
években is szeretnénk folytatni a gyerekek egészségmegőrzése érdekében.
Szabóné Horváth Judit, óvodavezető
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ENESEI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
A 2011-es év elején nagy
szeretettel köszöntöm az
Enesei Hírmondó olvasóit!
„Szeretnék néhány újévi
ajándékot vándortarisznyádba tenni, melyekkel majd az
élet útját járod.
Néhány méter türelmet,
egy marék bátorságot, egy
daloskönyvet, egy doboz
jókedvet, egy nagy csokor
mosolyt, egy tükröt, hogy
lásd magad. Kenyeret, hogy
megoszthasd útitársaiddal.
Egy tucat jótanácsot, melyekkel másokon segíthetsz.
Egy naplót, melybe az útközben talált jót feljegyezheted.
Egy lámpát a sötét éjszakákra. Egy csipetnyi sót, hogy
sohase légy ízetlen. Egy darab szappant, hogy lemosd,
ami nem rád való. Végül egy
útikalauzt, mely elvezet Betlehemtől a Kálváriáig” (Dr.
Szenthelyi-Molnár István:
Emberek! Az élet szép!)
Néhány adat egyházközségünk életéről: 2010-ben 13
keresztelőnk volt, 11-en járultak első szentáldozáshoz,
ugyanennyien bérmálkoztak.
4 pár kötött házasságot az

enesei templomban. 5 főt
temettünk a katolikus szertartás szerint.
Tartottunk az iskola aulájában a hittanosoknak farsangi
bált jelmezes felvonulással,
kerti partit a templom udvarában. A hittanosok közül 14-en
vettek részt a kőszegi hittanos
nyári táborban. Augusztus 20án ökumenikus Istentisztelettel
kezdődött a falunap programja,
amelyen községünk vendégei
is részt vettek. Szeptemberben
a kónyi plébánia híveivel közösen zarándoklaton voltunk
Celldömölkön, Sümegen és
Vasváron. Karácsony előtt elkészült templomunk harangjának új, elektromos vezérlése,
azóta már ütemesen, és szépen szól a harang reggel, délben és este, valamint a szentmisékre hívogatva az enesei
katolikusokat. Szenteste rövid
pásztorjátékkal köszöntötték a
hittanosok a karácsonyi szentmisére érkező híveket. Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik az egyházközségi
hozzájárulás megﬁzetésével,
a templomi perselypénzzel,
adományokkal, virággal, vagy

bármilyen más módon segítették egyházközségünket
pl. a nyári táborban a szülői
kíséretet biztosították, rendezvényeinket süteménnyel, üdítővel támogatták. Isten áldja
meg Mindnyájukat. Szeretném
megköszönni az Enesei Önkormányzat támogatását.
Az idei esztendő tervei
között is szerepel a hittanos
farsangi bál, nyári hittanos
tábor július első hetében a
Balaton-felvidéken, zarándoklat szeptember egyik
szombatján.
Templomunkban január 18án kedden délután 5 órakor
ökumenikus Istentisztelet

lesz a Krisztus hívők egységéért imahét keretében,
amelyen az egységért imádkozunk evangélikus testvéreinkkel együtt. Az igét Farkas
Ervin evangélikus lelkész úr
hirdeti.
Templomunk miserendje:
vasárnapokon délelőtt fél 12kor orgonás szentmise van,
keddenként téli időszámítás
idején 4 órakor, nyáron 5 órakor van szentmise.
Varga György plébános
elérhetősége: 280-118 és
30-7688496
Elhunytak kiharangozását
Horváth Jenőné sekrestyésnél lehet kérni: 363-046
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„BÓBITA, BÓBITA JÁTSZIK”
2010 novemberétől ragyogó szemű apróságokkal telt meg a
Tündérkastély óvoda megürült csoportszobája. Ekkor kezdte
meg működését a Bóbita családi napközi.
A családi napközit, mint a gyermekek napközbeni ellátásának
alternatív formáját a kónyi központú Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Központ működteti az önkormányzat által
kötött megállapodás szerint, és a gyermekvédelmi törvény
alapján. A Bóbita csoport egytől hároméves korig fogadja a
gyermekeket. A hétfős állandó létszámmal működő csoportban két szakképzett gondozó foglalkozik az apróságokkal. A
szolgáltatás ingyenes, térítést csak az étkezésért kell ﬁzetni. A
csoportban családias körülmények között látják el a gyermekek
felügyeletét, gondozását, életkorukhoz és egyéniségükhöz
igazodóan foglalkoztatják őket. A gondozónők személyre szóló
bánásmóddal igyekeznek hozzájárulni a gyermekek kiegyensúlyozott testi – lelki és az egészséges harmonikus érzelmi,
értelmi fejlődésük kibontakoztatásához. Szeretetteljes hátteret
biztosítanak a gyermekek játékához, mindennapi cselekvésükhöz. Tevékenységeken keresztül gondoskodnak az életkornak
megfelelő műveltségi tartalmak közvetítéséről.
A csoportszoba berendezése igazodik a gyermekek életkori
sajátosságaihoz. A berendezési tárgyak és a játékok beszerzését az önkormányzat ﬁnanszírozta. A működtetés költségeit is ők fedezik. Az új szolgáltatást a szülői igények hívták
életre. Ezt igazolja az is, hogy a csoport a kezdetektől teljes
létszámmal működik és továbbra is folyamatosan jelentkeznek

az új érdeklődök. A gondozónők nagy hangsúlyt fektetnek a
szülőkkel való kölcsönös bizalmi kapcsolat kialakítására. Ezt
számos fórum segíti (napi személyes kapcsolat, üzenőfüzet,
szülői értekezletek, játszóházak stb).
A szülők kezdetektől aktívan támogatják a családi napközi működését. Biztosítják, hogy az apróságok naponta friss gyümölcsöt
fogyaszthassanak, e mellett tárgyi eszközökkel és játékadományokkal segítik folyamatosan működésünket. A családi napközi
megindításakor és azóta is nagyon sok segítséget kapunk az
óvoda vezetőségétől és alkalmazottaitól. Ezúton is szeretnénk
megköszönni támogatásukat. A lakosságnak is köszönjük játék
és tárgyi eszköz adományaikat.
Elérhetőségeink:
Allerné Kiss Edina- intézményvezető:+36 70/337-2402
Molnár Mónika-szakmai vezető:+36 70/334-0629
Szabó Gáborné és Ihászné Kadenszki Tünde – gondozónők:+36 70/978-0476
Molnár Mónika, szakmai vezető

AZ ÉN UTAM
Az előző számban megjelent Zene nélkül mit érek én című
cikk folytatásai is lehetnének a következő sorok, amelyek
szintén egy enesei zenekarról szólnak. A ﬁatalabb korosztály
számára nem ismeretlen a My Way nevű együttes, amelynek
három enesei és egy győri tagja van. Csonka Zsolt gitár, ének,
Csonka Dávid basszus gitár, ének, Márkus Bálint dob, Kóbor
Frida ének, gitár. Általános iskolában az óraközi szünetekben
alapították az együttest. Az akkori felállás, mára megváltozott.
A régi tagok kiszálltak és újak jöttek. Márkus Bálint hosszú
ideig csak mint rajongó kísérte a ﬁukat a fellépésekre. Egy
beszélgetés alkalmával felvetette, hogy jótékonysági fellépést kellene szervezni a vörösiszap károsultak javára. Az

ötletet tett követte, több környező településen lépett volna
fel a zenekar. Két héttel a fellépések előtt kivált a dobos a
csapatból, így az ötletadóból beugrós lett, és azóta is ő ül a
doboknál. Többek között felléptek Hajduszoboszlón, Siófokon, Komárnoban, Győrött és a környékbeli falvakban. Itt kell
megjegyeznem, hogy Dávid, Zsolt és Frida a Voltrex együttes
tagjai is. Példaképeik a Tankcsapda, Metallica, Road, Lord,
Nirvana, P. Mobil. Leginkább ezeknek a zenekaroknak a számait játsszák. Azonban már gyakorolnak arra, hogy bővítik a
repertoárt dallamos rock számokkal. Sőt született már kettő
saját szerzemény is.
My way azt jelenti az „én utam„. Az hogy ez mennyire a
ﬁúk útja az idő fogja megmutatni. A terveik között szerepel
az Arénában egy telt házas fellépés, (Hírmondó nevében
kívánom hogy sikerüljön nekik, és büszkék lehessünk rájuk
hogy Eneséről indultak). Az együttes minden tagja itt szeretne köszönetet mondani a rajongóknak, a szüleiknek, és az
elmaradhatatlan technikai személyzetnek Szalai Szilárdnak
a támogatásért.
Az iszap károsultak javára 144 ezer forint gyűlt össze. A
kapcsolatot Csonka Dávid felvette az iszapkatasztrófa sújtotta
iskola igazgatónőjével. A felajánlott összeget eszközökre
költik.

