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GYÖKERESEN ÁLTALAKÍTOTT ÁLLAMI FINANSZÍROZÁS
KÖZSÉGÜNK KÖLTSÉGVETÉSE 2013-BAN
Az új esztendő új, gyökeresen átalakított finanszírozást hozott
az önkormányzatok számára. Teljesen más szemüveggel kell
elemezni az új rendszert, az elmúlt két évtizedben nem került
sor ilyen mértékű átalakításra. Talán csak a régi lemez szól változatlanul: ismét nem lesz több forrás fejlesztésre!
A Hírmondó januári számában olvashattak 3 jelentős változásról: 1. Az iskolák működtetése állami kézbe került 2. Önkormányzatunk hitelállományát átvette az állam 3. Új közös hivatalt
alakítottunk Bezivel, Fehértóval és Győrsövényházzal.
Idei költségvetésünk fő összege 201,7 millió forint /2012-ben
316,5 m forint volt/ Ebből a különböző jogcímeken folyósított
állami apanázs 69 millió forint. A béreket és a járulékokat mindez
és a közös hivatalban részt vevő települések átadott pénzeszközei /17 millió forint/ fedezik. Az összes többi kiadást saját
bevételeinkből kell fedezni /közüzemi díjak, rendezvények, civil
szervezetek támogatása stb./

2013. ÉVI TERVEK,
ELKÉPZELÉSEK

A változások természetesen érintik a kiadási és bevételi oldalt.
A bevételi oldalról hiányzik az iskola finanszírozása - az állami
normatíva és a kistérségi társulási. A személyi jövedelemadó
semmilyen formában nem jelenik meg a bevételek között. Az
állam elviszi a gépjárműadó 60%-át, ez önkormányzatunkat 9
millió forinttal érinti.
A kiadási oldalon hiányozni fog az iskola -bérek és járulékaik
valamint a közüzemi díjak. Mindezeket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fizeti.
Minden más, korábban a költségvetésben szereplő kiadási
tétellel számolhatunk.
Saját bevételeink, változatlanul: 1. iparűzési adó /45 m Ft/ 2.
gépjárműadó /6 m Ft/ 3. Kommunális adó /3,2 m Ft/
Fejlesztési terveinket, elképzeléseinket pályázati pénzből
szeretnénk megvalósítani. A község részletes költségvetése
olvasható honlapunkon.
Mesterházy József

FALUNAP
2013. augusztus 18. vasárnap

• Parkoló építese az iskola előtt

11.00 Ökumenikus istentisztelet

• Pályázat beadása a „függönyös ház” felújítására

12.00 Ebéd a pályán

• Virágosítás a faluban

13.00 Ugrálóvár – óriáscsúzda gyerekeknek

• Kisebb javítások: út, épületek, csatorna, lábazat

14.00 Játszóház

• Pályázat benyújtása óvoda bővítésre
(100 %-os pályázati támogatással)

László Tamás zenél

14.30 A Győri Obsitos Nosztalgia Dalárda
és az Enesei Dalkör fellépése
15.00 Táncol a Derőce

• Korlát, öntöző a pálya köré

15.45 Színpadon a Hobby Band

• Asztalok, padok készítése

17.00 Dankó Szilvia énekel

• Iskolai színpad készítés

19.45 Tombola

• Játszótér megvilágítása

20.30 Közeli helyeken – Bikini élő koncert

• Műfüves pálya építése

18.15 My Way

22.00 Tűzijáték
22.15 Bál a Gramy együttessel
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CSALÁDI ZENEKAR

BESZÉLGETÉS BANCSÓ FERI BÁCSIVAL RÉGI ENESEI MUZSIKÁRÓL
Régi, megfakult fotókat nézegetünk Feri bácsival és feleségével, Teri nénivel. Előkerül egy 1950-es években készült fénykép:
muzsika szól az enesei vasútállomás épülete előtt. Felidézzük
egy családi zenekar, a Bancsó család régvolt napjait.
Édesapám ezermester volt, mindenhez értett - meséli Feri
bácsi. Egy régi bőgőnek már csak a nyaka maradt meg, abból
alkotott egy egész hangszert. Az én, még ma is működő
hegedűm közel 100 éves lehet -a háború ideje alatt cserélte
zsírért. Négyen játszottunk a családban: Imre bátyám volt
a kontrás, ő énekelt is, István öcsém a bőgős, édesapám
cimbalmon játszott, én voltam a prímás.
A háború előtt is muzsikáltunk, majd azt követően folytattuk. Legtöbbször a kultúrházban játszottunk, jöttek a fiatalok,
sokan hallgatták zenélésünket. Akkoriban nem nagyon volt
más faluban zenekar. A régi közbirtokossági kocsmában az
un. Táblaszobában húztuk.

Muzsika az enesei vasútállomáson – az 50-es évek végén

A kultúrház pincéjében az 1990-es évek közepén

Május elsején jártuk a falut, énekeltünk. Enesei búcsúkor a
„cés legények” eljárták a verbunkot a katolikus templom előtt.
Mi muzsikáltunk nekik. Délutántól már a búcsúban húztuk a
talpalávalót. Elsősorban régi magyar nótákat játszottunk.
Évente több alkalommal felléptünk, több lakodalmat kimuzsikáltunk. Emlékszem arra, hogy egyszer Markotára TSZ
kocsival vittek át. Muzsikáltunk Bezin, sőt Győrben is. Az is
előfordult, én játszottam egyedül tangóharmónikán. Ez még
ma is megvan!
A családi zenekar 1954 után már nem zenélt együtt. Megnősültem és befejeztem a rendszeres muzsikálást. De a zenekar nem
szűnt meg, bekapcsolódott Kosaras Tóth Antal és Jáger Gyula,
a kovács. Időnként előkerült a hegedű, alkalom kellett hozzá. A
Zenei Nyár idején, amikor németek voltak itt, felidéztem a régi
időket. Legutóbb egyik vendégemnek játszottam, pár hete. Ilyen
számokat mint: Szép a rózsám..., Vörös bort ittam az este...
Feri bácsit szeretnénk rábeszélni, muzsikáljon nekünk Hagyományok Napján. Reméljük, minden adott lesz hozzá...
Mesterházy József

Bancsó Feri bácsi és Tschurl Károly húzza

Enesei énekkar Csornán vagy Kapuváron – 1950-es évek
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HOGY IS VOLT AZ?... ..... (FOLYTATÁS)
AZ ELSŐ ZENEKARI KURZUS ENESÉN MAGYAR TANÁROKKAL
Minekután Kasselban a kurzusok akkori központjában
megegyeztünk, nekiláttam
az előkészítéshez. Mint már
említettem, az anyagiakat a
Polgármester „árgarancia-levelével“ leszögeztük, következtek a részletek.
Az időpont meghatározása
nem volt egyszerü, mikor a
legelőnyösebb, mivel Németországban a totális közlekedési dugók elkerülésére minden
államrésznek másként van az
iskolaszünete. Olyat kellett keresni, ahol a legtöbben tudnak szabadságra menni.
Kértem a vezetőséget, hadd
menjek el egy hasonló már
működő kurzusukra, hogy lássam mik is náluk a szokások.
El is küldtek egy ilyen helyre,
ahol a szokásoson kívül főleg
arra figyeltem, mit lehetne jobban csinálni. Pont ez hozott
nekem rengeteg munkát: mert
az előkészítendő anyagot nem
küldték el minden jelentkező
részére, hogy mire jön a kurzusra, otthon már gyakorolhassa. Zenekari tapasztalatom
alapján viszont ez nagyon is
lényeges volt, különösen, ha
műkedvelőkről volt szó. Ez a
megoldás nálunk egyedüli
volt, amit a résztvevők nagyon

is értékeltek. - Persze ottlétemkor már alaposan csináltam
a reklámot Enesének, különleges csemege volt, hogy az
Eszterházy Kastélyban lesz a
zárókoncert, ahol a zeneszerző Haydn működött.
Előtte el kellett dönteni,
kik lesznek a magyar tanárok: karmester,hangversenymester, szólamvezető, fúvósok
betanítója, velük szerződést
kötni. Le kellett szögezni a karmesterrel, mi lesz a műsor. A
jelentkezőknek kérdőivet küldeni, zeneileg milyen fokon
is van, egy vagy többágyas
szobában akar lakni, stb., stb.
Eldönteni, első vagy második
szólamot fog játszani. Ennek
megfelelően kellett a zenekari
kottaanyagot másolni és szétküldeni. Elképzelhető mi volt a
szobámban, amikor k.b. 50-60
résztvevőnek külön-külön borítékoltam fejenként k.b. 10-15
különböző oldalt és címeztem
más-más anyagot.
Közben Böcskei György polgármesterrel jártuk Enesén a
házakat, hol milyen körülmények között lenne vendégnek
szállás. Előtte én elküldtem
egy kérdőivet a szállásadóknak jó pár tájékoztató kérdéssel. Néhányan már kételked-

Az első zenekari kurzus (1993 jul.17-25-ig) csoportképe

hettek is épeszüségemben,
amikor olyat kérdeztem,
van-e macska a házban? Csak
egyetlen egy helyet találtunk,
ahol nem volt, de szükség is
volt rá, mert egy macskaszőrallergiás vendégünk is lett.
Tudvalevőleg mi magyarok
fehérkenyeret eszünk, mintegy a jólét képviselőjéként
is. A németek viszont elsősorban barnát, rozsosan,
sokszor magokkal szeretik.
Ezt is meg kellett oldani. Ki
kell emelnem, a konyha nagyon kitett magáért. Itt szeretném egy vendég irásbeli
kijelentését idézni: „Nagyon
szivélyes a vendéglátás. Az
ellátás nagyon bőséges és jó
minőségü. Emmi és „hölgyei“
(“Mannschaft”) nagyon figyelmesek és mérhetetlenül gondoskodóak“. Kezdetben még
minden az étkező-pincében
zajlott le, eléggé szűkös volt
a hely. Csak a későbbiek folyamán tudtunk több hellyel
kinn sátor alatt étkezni.
Végül is elérkezett a kezdés napja. A vendégek zömét
délutánra vártuk, este a vacsorával volt az ünnepi kezdés. Előtte a kurzus magyar
tanáraival és a karmesterrel
volt a szervezet szokásához

hűen egy munkaebédünk
Győrben. Itt volt az első alkalom, hogy végre közösen
megbeszéljük mit, s hogyan
csináljuk, beosztás, stb.
Bár a hosszú út miatt fáradtak voltak a résztvevők,
mégis kivántak a vacsora
után egy első rövid próbát
a kultúrházban. Kezdetben
olyan rosszul szólt minden,
hogy legszivesebben elmenekültem volna – hogyan lesz
ebből nyilvános fellépés az
Eszterházy Kastélyban!? Persze a kemény rákövetkező
munka megtette jó hatását,
egyre jobban szólt.
Talán itt kellene leírnom egy
munkanap folyását: reggeli
után két-három órás zenekari
próba, ebéd után rövid pihenő,
majd délután szólampróba (különböző hanszercsoportokkal
más-más osztályteremben
szétosztva), vagy kamarazenélés (különböző kisebb együttesek). Este pedig megint 2-3
órás zenekari próba. Persze ez
jól megviselte a műkedvelőket, mégis előfordult, hogy esti
zenekar után még összeültek
kisegyüttesben játszani. Néha
éjfél után már a kulcsot kellett
csörgetni, hogy záróra. Ez érthető is volt, hiszen minden
résztvevő külön-külön az ország más-más részéből jött, itt
meg lehetőség nyilt mindenféle összeállításban másokkal
is játszani.
Egy pihenőnapot is be
kellett iktatnunk, amikor Budapestre egésznapos buszkirándulást szerveztünk kellő
magyarázatokkal és mutogatással.
Tschurl Károly
3. oldal
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ISKOLAI HÍREK
Mivel túl vagyunk az első
féléven, ezért több iskolai
eredményről beszámolhatok az olvasóknak. Az iskola
tanulmányi átlaga 4,1 , a legjobb eredményt a 2. osztály
érte el a 4,6-os átlaggal. Kitűnő 12 tanuló, jeles 15 tanuló
lett. Az iskolai szorgalom
átlaga 3,9 és a legszorgalmasabb osztály is a másodikosok 4,3-mal. A magatartás
átlagunknak örülhetnénk, és
büszkék is vagyunk azokra
a tanulókra, akik képesek
a szabályok betartására, az
együttműködésre. Nekik köszönhetjük a 4, 2-es átlagot,
és legfegyelmezettebb osztálynak, a negyedikeseknek a
4, 8-as átlaggal. De van több
olyan tanuló, akik igazgatói
figyelmeztetést kapott, mert
nem képesek az iskolai rendet
betartani. Amikor valaki egy
oktatási intézménybe beiratkozik, megkapja az adott
intézmény házirendjét, tehát
megismerheti és eldöntheti,
hogy tud-e ezekkel a szabá-

lyokkal együtt élni. Érdemes
ezzel kapcsolatban megfogadni Wass Albert tanácsát,
aki azt mondja: A játékszabályok betartása tetszésedre
vannak bízva. Ha megtanulod,
és tiszteletben tartod őket:
békében hagynak embertársaid. Ha nem kellemtelenségeket szerzel magadnak.
Januárban kezdődött egy
nagyszerű kezdeményezés
az óvodásoknak és az alsó
tagozatosoknak, ami lehetőséget nyújt arra, hogy a
kicsi gyerekek találkozzanak
a komolyzenével. „Nagyon
fontos, hogy a gyerekek játékos formában ismerkedjenek meg a klasszikus zenekar
különböző hangszereivel,
hangszercsoportjaival. Fontos, hogy egy-egy titkot elárulva, közeli ismerőseiknek
tekintik a hangszereket.” Vallja
Rácz Ágota a Zenebirodalom
Alapítvány vezetője, aki hangszerismertetést varázsolt az
iskola aulájába. Először a rézfúvósokkal, majd a fafúvós-

A községi ünnepélyen adtuk át az idei tanév Hetvényi
–díját. A díj feltétele 8 év alatt kitűnő tanulmányi eredmény, példamutató magatartás, kiemelkedő versenyeredmény, közösségi munka. Mindezeket a kritériumokat
figyelembe véve Lenzsér Noémi, fehértói tanuló vehette
át a díjat. Ő a 21. a díjazottak sorában.
4. oldal

okkal, vonósokkal kerültünk
„barátságba”. Május másodikán pedig alsósokkal a Richter
terembe megyünk hangverseny” kóstolóra”. Mindezt egy
zenerajongó támogatónak
köszönheti az iskola. Bízunk
abban, hogy ezek az alkalmak
ablakot nyitnak a klasszikus
zene értékeire, hogy a későbbiekben ki-ki igénye szerint
építhesse be saját életébe.
Nemcsak a félévi eredményekről tudok beszámolni,
hanem az írásbeli felvételiről is és az OKÉV mérésről.
A 8. osztályosok írásbeli
felvételi átlaga ( 50 pont a
maximum) magyarból 31,8,
matematikából 23,15. Csak
azért, hogy legyen összehasonlítási alapjuk: az országos
átlag magyarból 29,3, matematikából 19,8. Minden
évben vizsgálják az olvasásiszövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését
a hatodik, a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. Az előző év
eredményeit február végén
ismertük meg. Ez alapján a
következő eredmények születtek, az első érték az iskola

átlaga, a második pedig az
országos átlageredmény.
6. osztály
matematika: 1473- 1489,
magyar:1509-1472
8. osztály
matematika: 1649-1612,
magyar: 1579-1567
Márciusban hagyomány
szerint Gergely járással hívtuk
az iskolánk iránt érdeklődő leendő elsős és ötödik osztályos
tanulókat. Régi hagyomány,
hogy a leendő óvodások nevét szalagra írják fel az óvó
nénik és ezen a napon kötik
fel a „szalagosbotra”. Megható
élmény volt, amikor a szereplő 4. osztályosok olvasgatták
a régi szalagokat, és közösen
megtalálták a kistanító néni,
Merkó Ildikó nevét is, aki 8
hetes tanítási gyakorlatát töltötte az iskolában.
Az iskola tanulói, Lakatosné
Rozsnyai Henriette és Horváth Károlyné rendezésében március 15-e alkalmából nagy sikerrel mutatták
be, Csabai Mária Nemzetőr
című iskola drámáját. Az iskolai ünnepélyt megtisztelte
jelenlétével a szerző is.
Bartos Ilona igazgató
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MOSONMAGYARÓVÁRI NAGYTÉRSÉGI TELEPÜLÉSI
SZILÁRDHULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI RENDSZER FEJLESZTÉSE
(KEOP-1.1.1/2F/09-2010-0007) CÍMŰ PROJEKT
A Mosonmagyaróvár Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás „Mosonmagyaróvári Nagytérségi
települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése”
című projektje az Új Széchenyi Terv keretében 3.643.931.836
forintból valósul meg, melyből az Európai Unió Kohéziós
Alapja és a hazai központi költségvetés által támogatott rész
2.837.165.328 forint. Az érintett 71 tagönkormányzatnak
saját forrásként 806.766.508 forint önrészt kell biztosítaniuk a beruházás megvalósulásához. Az önrész mértékét
jelentősen csökkenti a közbeszerzési eljárás során 15 évre
szolgáltatónak és üzemeltetőnek kiválasztott Rekultív Kft.
által megfizetett 500 MFt-os koncessziós díj. A projekt alapvető célja a lerakásra kerülő hulladékok mennyiségének
jelentős csökkentése.
Házhoz menő szelektív gyűjtés:
A tervek szerint 2013 második félévtől indul, Enesén minden
háztartásba kiosztásra kerül egy élénk kék színű, házi szelektív
gyűjtőedény, amelybe a papír, műanyag és fém hulladékot kell
elhelyezni. A szolgáltató az előzetes terveknek megfelelően
2-3 hetes gyakorisággal fogja üríteni az edényeket.
Közterületi szelektív gyűjtés:
A tervek szerint 2013 közepétől Enesén kettő darab teljesen új hulladékgyűjtő sziget létesül, a jelenleg a településen
lévő valamennyi régi sziget megszüntetésre kerül. A gyűjtőszigeten elhelyezhető a papír, a műanyag, a fém és az üveg
hulladék.

Hulladékudvarok:
A Társulás 71 tagtelepülésén 10 db hulladékudvar készül,
Eneséhez legközelebb a kónyi udvar található, de a hulladékok
leadhatók a csornai és a lébényi udvarban is.
A hulladékudvarok heti 20 órában lesznek nyitva, változó
nyitvatartási idővel, de minden héten mindegyik nyitva lesz
egy délelőtt és egy délutáni időszakban, továbbá minden
második héten egy szombaton is nyitva lesz mindegyik.
A hulladékudvarokban ingyen elhelyezhető lesznek – díjhátralékkal nem rendelkező lakosoknak – a következő hulladékfajták:
– zöld és biohulladék (kertészeti nyesedék)
– lakossági gumiabroncs
– mindenféle csomagolási hulladék (fém, üveg, papír, műanyag)
– textíliák
– háztartási használt étolaj
– elektronikai hulladékok (pl.: porszívó, hűtő, számítógép
stb.)
– lom és fahulladék
A hulladékudvarokban térítés ellenében (az árjegyzék később kerül kiadásra a lakosság részére) elhelyezhetők lesznek
az alábbi hulladékfajták is:
– veszélyes hulladékok (pl.: akkumulátor, elem, festék,
hígító stb.)
– építési (inert) hulladék
A szokásos évi lomtalanítás egyszeri alkalommal továbbra is megmarad a településen.
Vegyes hulladék gyűjtése: (jelenleg a lakosságnál lévő fekete
kuka)
Továbbra is heti egyszeri alkalommal történik az ürítés, az edény
mérete határozza meg egységesen
a szolgáltatás díját.
Házi komposztálás:
A Társulás ösztönzi a komposztálást is, amelyik háztartás igényli
(szolgáltatótól lesz lehetséges, a
módjáról tájékoztatást kapnak
majd a települések), díjmentesen kaphat egy házi komposztáló
edényt is.
5. oldal
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TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK
A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSHEZ
A februári lakossági fórum kapcsán szeretnék több fontos
információt megosztani Önökkel.
1. 2013. janujár 1-től a Nagytérségi Társulási Tanács állapítja
meg a hulladékszállítási díjat.
(Eddig – a törvény értelmében – ez az önkormányzatok
feladata volt)
2. 2013. január 1-től a 70 év feletti egyedülállóknak is fizetni
kell a szolgáltatásért /Ezt megelőzően nem kellett/
3. Az új rendszer egy magasabb szintű szolgáltatást nyújt.
a. minden háztartás ingyen kap egy kék kukát
b. hulladékudvarok épülnek
c. lehetőség lesz házi komposztáló edény igénylésére,
ingyenesen
4. A szelektív hulladékgyűjtés indulásakor Enesén nem épül
hulladékudvar. A Képviselő testület -igény estén -a jövőben építene egyet. Tehát nem kellene a hulladékot más
településre vinni. A kérdésre a későbbiekben részletesen
térünk vissza.
5. A hulladék elszállítása kötelezően igénybe veendő közszolgáltatás. A tövény nem ad lehetőséget arra, hogy a
szolgáltatásból bárki kimaradjon.

6. Tervezett szolgáltatási díj 2013. július 1-től
60 l-es kuka 1-2 fős háztartás
Br. 305,- Ft/ürítés
80 l-es kuka 3 fős háztartás
Br. 406,- Ft/ürítés
110 l-es kuka 4 fős háztartás
Br. 559,- Ft/ürítés
120 l-es kuka 4 fő felett
Br. 610,- Ft/ürítés
Mindez 21 %-os emelést jelentene 2012. január 1. állpothoz
képest. Jelenleg 4,2 %-kal fizetünk többet mint 2012.
évben. A rezsiköltségek csökkentésére irányuló kormányzati szándék alapján bizonytalan, hgy a fent jelölt
tervezett szolgáltatási díjak bevezetésre kerülnek-e!?
7. Nagyon fontos, még nem eldöntött kérdés! Ma szinte
mindegyik enesei háztartásban 110 l-es vagy 120 l-es
kukát használnak. DE az 1-2 fős háztartás a 60 l-es után
fizet. A 3 fős háztartás a 80 l-es után fizet
Tehát a kérdés: maradhat-e a mai rendszer – 120 l-es
kukát használ az 1-2 fős háztartás, de csak 60 l után fizet?
Vagy 60 l-es edényt kell venni? Ez még bizonytalan.
Természetesen minden változásról tájékoztatni fogjuk
Önöket.
Mesterházy József

CSALÁDI NAPKÖZI HÍREI
Sok édesanya számára
fontos kérdés, hogy a gyermekkel töltött első hónapok,
évek után van-e lehetősége
választani a gyermeknevelési támogatások hosszabb
időre történő igénybevétele,
vagy a munkavállalás között.
Azoknak a szülőknek, akik 1-3
éves korú gyermekük mellett
a munkába állást választották
nyújt megoldást a faluban
működő családi napközi.
Szeretettel várunk minden
szülőt, aki igénybe szeretné
venni a szolgáltatásainkat.
Egész napra kiterjedő vagy
csak pár órára igénybe vehető szolgáltatásokat (időszakos
gyermekfelügyelet) tudunk
biztosítani. Érdeklődni sze6. oldal

mélyesen Családi Napköziben lehet vagy telefonon a 06
70/978-04-76-os számon.
Elsősorban dolgozó szülők
gyermekeit várjuk, illetve
akik valamilyen oknál fogva
(egészségügyi okok, képzésen való részvétel..) nem
tudják időlegesen biztosítani
gyermekük felügyeletét.
Jelenleg teljes létszámmal
üzemelünk, és emellett még
két kisgyermek időszakos
gyermekfelügyelet keretében
veszi igénybe az ellátást. Családias légkörben sok játékkal,
énekléssel, mondókázással,
festegetéssel, rajzolással telnek napjaink.
A polgármesteri hivatal és a
fatelep jóvoltából elkészültek

az udvari játékaink a gyerekek
nagy örömére. A foltvarróktól
újabb faliképet kaptunk, ami
csoportszobánk egyik dísze
lett. Sok szülő gondolt ránk,
amikor kisgyereke kinőtte
vagy megunta otthoni játé-

kát. Ajándékaikat szeretnénk
ezúton is megköszönni, és a
jövőben is szívesen fogadjuk
a felajánlásokat.
Bóbita Családi Napközi
kisgyermek gondozói
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TISZTELT SPORTBARÁTOK!
Az enesei sportélet meghatározó területe a labdarúgás. Szerintem ezzel mindenki egyet ért. Az első csapat és az ifjúsági
csapat teljesítményéről eddig is rendszeresen beszámoltunk itt a
Hírmondóban. Sokak számára köztudott, hogy a helyi labdarúgó
élet nem csak ebből a két korosztályból áll, hanem egészen az
ovisokig bezárólag egy focicsaládba gyűjti a gyerekeket.
Ebben a cikkben most az utánpótlás életéről szeretném
tájékoztatni a Kedves Olvasókat.
Jelenleg 4 utánpótlás csoport működik Enesén, ahol kb 60
labdarúgó palánta csiszolja focitudását hétről-hétre. Nevükön
nevezve U7, U9, U11 és U16. A számok a korosztályos megkötést
jelentik. Felkészítő edzőik Bartus Csaba és Dömötör Csaba. A
versenyidőszakban minden korosztály legalább heti két edzésen
vesz részt. A Bozsikos korosztályoknak (U7, U9, U11) félévente
3 tornájuk van. Itt általában 5 csapattal kell megmérkőzniük.
Igyekszünk kibővíteni számukra a versenyzési lehetőséget, így
szívesen elfogadunk minden torna meghívást illetve helyben is
szervezünk kupákat számukra. Ugyan ezen gyerkőcök az iskolai
labdarúgó programokban is megmérettetnek.
A serdülő csapatunk, a felnőtt és ifi csapatokhoz hasonlóan
minden hétvégén (általában szombatonként) bajnoki fordulót
játszik. Ez már az előszobája az ifi csapatba kerülésnek. Jelenleg
is több serdülőkorú játékost szerepeltetünk az ifi csapatban. A
klub vezetése belátta, hogy a serdülő korosztály szerepeltetése
elengedhetetlen ahhoz, hogy a nehéz anyagi körülmények
között működő falusi csapatok hosszútávon fenn tudjanak
tartani egy jó színvonalon futballozó, helyi fiatalokra épülő,

szerethető csapatot! Ez sok áldozattal jár mind a gyerekek,
szülők, edzők és vezetők részéről. Köszönet nekik.
Gondolom, mindenkinek feltűnt, hogy sportlétesítményünk
óriási változásokon ment keresztül az utóbbi időszakban. Új
pályát készítettek és egy impozáns, minden szurkolói igényt
kielégítő lelátó is épült. A gyerekek mindig türelmetlenül
várták, hogy mikor vehetik igénybe az éppen fejlesztés alatt
álló dolgokat. Nagy örömmel fociznak az új gyepen, amiről
minden kilátogató szülő vagy ellenfél játékos, edző, szurkoló
elismeréssel beszél. A lelátó építése is nagy izgalmakat hozott a lurkók számára. Minden edzésen elhangzott: „Mikor
mehetünk fel rá?” Mikor kész lett, azonnal felvittük a srácokat.
Csodálták a kilátást és volt, hogy le sem akartak jönni. Ugyan
ez a lelkesedés jellemezte serdülő csapatunkat is. Talán csak
egyszer gondolták: „Kár, hogy megépült!”, mikor B.Csabi bácsi
a lelátón lépcsőztette a csapatot az alapozó időszakban. A
hétvégi mérkőzéseken is nagy szolgálatot tesz, főleg ha rossz
időjárási körülmények között kell a mérkőzést nézni.
Vár ránk a tavaszi folytatás. Minden itt a klubnál dolgozó
ember igyekszik a lehető legtöbbet kihozni a csapataiból.
Ahhoz, hogy ez sikerüljön szükségünk van az Önök támogatására is. Kérek minden labdarúgás kedvelő enesei sportbarátot,
látogasson ki a mérkőzésekre és a csapatok plusz játékosaként, magáénak érezve ezen csapatokat, segítsék őket a szép,
fejlődő futballt mutató eredményes játékhoz.
Sportbaráti üdvözlettel: Dömötör Csaba

SZILBEK IMRÉNÉ EDIT NÉNI MEGYEI
KITÜNTETÉST VETT ÁT
Szilbek Imréné Edit nénit 2003-ban választottta
meg a Borostyán Nyugdíjas Klub tagsága klubvezetőnek. Az elmúlt évtizedben Edit néni nagyon sok programot szervezett: kirándulásokat,
kistérségi nyugdíjas találkozókat, nóta délutánt
és még hosszasan lehetne sorolni.
A nyugdíjasok életét színesítő tevékenységéért, a kapcsolatok építéséért vehetett át
Díszoklevelet. A kitüntetést 2013 januárjában
Pozsgai Balázs – a Pannon Nyugdíjas Szövetség
elnöke – adta át a Bartók Béla Megyei Művelődési Központban.
Gratulálunk a kitüntetéshez és további sikeres
munkát kívánunk!
Mesterházy József
7. oldal
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NÉPFŐISKOLA

KATTRA IMRE

SZIRBEK ISTVÁN

borász, Etyek-Budai Történelmi Borvidék
Köszönöm a kedves meghívást, az érdeklődést.
Szép estét töltöttem itt.
Ma jó volt itt Önök között borásznak lenni.

A párizsi utazás nyomán az enesei csapat nagyon a szívemhez nőtt. Ide
mindig örömmel jövök és találkozom azokkal, akik szinte már a barátaimnak számítanak. Most is nagy öröm volt a találkozás, mondhatnám, „szem
nem maradt szárazon!” – hogy a nagyokat idézzem.
Remélem, úgy lesz, hogy jövőre veled ugyanitt...

KÉT ZÁSZLÓ
Szinte már történelmi ereklyének számít a
fotón látható két zászló. Győr-Sopron megye
népművelési osztálya adományozta az 1953/54.
évi kultúrversenyen elért eredményért. Enese
nyerte el a győri járás legjobb zenekara és
legjobb énekkara címet és vele együtt a két
zászlót. Füsi Andrásné őrizte meg és adta át
az önkormányzatnak.

MARGITTAI GÁBOR
a Magyar Nemzet újságírója
Köszönöm a megtisztelő meghívást és
az enesei Népfőiskola érdeklődését.
Remélem, utazásra is tudott csábítani
előadásom.

A REMÉNY VITORLÁSA
Most szívemen át hallom a magyar valóságot.
A szegény nép sóhaját, a porba hullott álmot.
Süt a Nap az égen, de nem jut fény a mélybe.
Te remény vitorlása ne süllyedj el, még ne!
Most a szívemmel is látom a sok szenvedő arcot.
A mélyszegénység elleni, létért küzdő harcot.

8. oldal

Minden nap egy csata, benne a túlélés reménye.
Kérdés, hogy a magyar hisz-akar-remél e?
Lelkemen át érzem én a szegénység nagy súlyát.
S reményt vesztett népem vergődését, búját.
De ha erős hittel, erős kézzel, bízvást összefogunk,
nem maradhat el a siker, gyarapodni fogunk...
Mezőfi László, győri nívódíjas költő
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ÓVODAI HÍREK
A nagycsoportosok iskolaérettségi
vizsgálata megtörtént, a szakvéleményeket a szülők megkapták. A 28 nagycsoportosból 25 gyermek fog iskolába
menni, 3 gyermek marad még egy évig
óvodában és a következő évben fogja
megkezdeni az iskolát.
Megtörtént az óvodai beíratás, 22
gyermeket írattak be, 6 gyermeket tartunk nyilván akiket még nem írattak be.
Ezekben az esetekben megkeressük a
szülőket, hogy az óvodát itt helyben
igénylik-e.
A 10 órás úszó tanfolyamra 15 gyermek jelentkezett, heti egy alkalommal
megyünk Győrbe a sátras uszodába.
A tanfolyam díját a szülők vállalták, a
gyerekek utaztatását pedig az Önkormányzat fizeti.
Kónyban voltunk március 8-án egy
középsős és három nagycsoportossal a
versmondón, Győrladaméron pedig 10
nagycsoportos szerepelt a mesemondón
március 22-én.

A jelenlegi létszámaink magasak, a
nagycsoport 28, a középső 29, a kiscsoport 29 és ehhez a létszámhoz érkezik 3
gyermek áprilisban és egy májusban.
A magas gyermeklétszámaink miatt
pályáztunk a NYDOP kapacitásbővítésre kiírt 100%-ban támogatott óvodabővítési pályázatára. Március 18 volt a
leadási határidő, a pályázatunk beért. 21
pályázat érkezett be és ebből 6-8 óvoda
bővítése tud majd megvalósulni.
Nagyon bízunk abban, hogy ebben a
létszámban mi is bent leszünk.
A köznevelési törvény bevezetésével
át kell dolgozni az óvoda nevelési programját, ami ezentúl a pedagógiai program néven fog szerepelni. A programot
átdolgoztuk, a nevelőtestület elfogadta,
az SZM véleményezése most van folyamatban és óvodavezetői jóváhagyással
válik érvényessé. A program bevezetése
2013 szeptember 1-től lesz.
A legtöbb változtatás a mindennapi
testnevelés megírásakor volt, valamint

egy újabb résszel bővült a program: beépítettük az egészséges életmódnál az
egészségfejlesztési programot.
Az ének-zenénél bekerült a néptánc
is. Amint aktuálissá válik Enese honlapján, az óvodai dokumentumoknál közzé
tesszük.
Gyűjtjük továbbra is az alumínium
dobozokat, a pénzt amit ebből kapunk
a gyerekek kirándulására fogjuk költeni.
Újra lehet gyűjteni a koronás termékek logóját. Ha szerencsénk lesz, akkor
nyerhetünk egy családi napot vagy játékeszközöket.
Szeretném megköszönni a szülőknek
a sok segítséget, amit a farsangi időszakban nyújtottak, és most húsvét előtt
az előkészületek munkálataiban való
közreműködést.
Várjuk a jó időt és szeretnénk szervezni
egy óvodaudvar takarítást, amiben szintén kérjük majd a segítséget.
Szabóné Horváth Judit
óvodavezető

„HANGRAFORGÓ-AKADÉMIA”
Ezzel a címmel meghirdetett zenei
továbbképzést szerveztünk 2013 február 28-án és március 1-én az enesei
Tündérkastély Óvodában.

A képzés célja volt a zenei alapelemekben, kifejezőeszközökben való
jártasság felfrissítése, a gyermekdalok élővé tétele, a zene és a képszerű-

ség kapcsolata. Így megerősödik és
színesebbé válik a gyermekek kifejezőképessége, valamint gyakorlati
útmutatók zeneközpontú foglalkozások vezetésére.
A képzésre jelentkezett 50 főből 48an vettek részt, 21 település 24 intézményéből. (21 óvoda és 3 iskola). A
képzés helyszíne közben változott,
nem a kultúrházban, hanem az óvodában tartottuk meg.
A képzés oktatói Sopronból érkeztek,
Dárdai Árpád, Révészné Pálfi Krisztina
és Révész József személyében. A képzésen résztvevők jól érezték magukat,
sok hasznos és kellemes élményekkel
távoztak.
Szabóné Horváth Judit
óvodavezető
9. oldal
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FARSANGI BÁL 2013
2013. február 16-án tartottuk az enesei Tündérkastély
Óvoda Szülői Munkaközössége által szervezett farsangi
bált az iskolai aulában.
A jó hangulatú jelmezes,
retrós stílusban szervezett
bálon 82 résztvevő volt.
Köszönet mindenkinek, aki
a bálon részt vett. Köszönjük
a tombola felajánlásokat, és

külön köszönet az Enese Hús,
Dömötör Csaba, Helix Hungari
kertészet és Elek György nagy
értékű tombola felajánlásáért, valamint Németh Friderika óvodásunk szüleinek a
pezsgő felajánlásáért.
Meglepetés volt a bálon
résztvevőknek Németh
Attiláék, Dombi Tamásék,
Nemes Imréék és Mészá-

ros Kati támogatásával
készített videó összeállítás, ami az elmúlt bálok és
az óvodához kapcsolódó
programok képeiből készült. Mindenki nevében
köszönjük Kokónak, hogy
ezt megszervezte!
Köszönjük a támogatást
mindazoknak, akik a bálon
nem vettek részt, de hozzá-

járultak a bál bevételéhez.
Tiszta bevételünk 222.000
Ft volt.
A pénzt az SZM pénztárába tettük, ezzel is segítve a
gyermekek programjainak
lebonyolítását, valamint játékeszközök fogunk ebből
vásárolni.
Szabóné Horváth Judit
óvodavezető

FELHÍVÁS
Harmadik alkalommal kerül meghirdetésre az elektromos
készülékek gyűjtése. A Selektor Elektronikai Termék Újrahasznosító Kft. megkereste óvodánkat azzal a céllal, hogy
régi, már nem használt, rossz elektromos és elektronikai
eszközöket az óvoda közreműködésével begyűjtsük. (mosógép, mosogatógép, hűtőgép, elektromos barkácsgépek,
hajszárító, vasaló, konyhai gépek, porszívó, bojler, televízió,
monitor, hősugárzó, fénymásoló, varrógép és minden olyan
készülék, ami elektromos árammal működik.)
A készülékeket átvesszük 2013. április 22 hétfő 8-16
és kedd 8-14 óra között az óvodában.
10. oldal

A gépek elszállítása 2013. április 23-án 14 órakor lesz. Ha
vannak ilyen elketromos használaton kívüli gépek a háztartásukban, kérem, hozzák ide az óvodához. Akinek nagy
méretű elektromos készüléke van és nem áll módjában ide
szállítani, kérem, jelezze felénk a 20/4337111-es, vagy a
363-101-es telefonszámon április 19-ig, és gondoskodunk
az elszállításról.
Az óvoda ezért pénzt kap, amit az alapítvány számlájára
fognak utalni és a gyerekek javára fordíthatjuk.
Közreműködésüket, segítségüket köszönöm!
Szabóné Horváth Judit, óvodavezető
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BABAHÁZ HATÁROK NÉLKÜL
Legtöbb kérdés, ami szinte rendszerint elhangzik:
honnét lehet összegyűjteni
ennyi babát. Magam sem
gondoltam volna évtizedekkel ezelőtt, hogy ezres
számokkal kell megbirkóznom. Még a hetvenes évek
elején, néhány polcon könynyűszerrel tudtam rendezgetni, tisztán tartani a pár
darabos babaházat. Ma ez
már komoly kihívás, szinte
állandó elfogalaltság ekkora gyűjteményt mindig
rendben tartani. Azonban
ha visszagondolok az elmúlt évekre, sok erőt ad
az a tudat, a babákon keresztül mennyi barátság,
szeretet alakult ki. Álmodni sem mertem volna. Sok
gyűjtővel tudtam felvenni
kapcsolatot. Mivel sokan
csak gyűjtenek, mi férjemmel együtt a javítást, sőt
babák készítését is kipróbáltuk. Ismerős révén lett
barátságunk holland gyűjtővel, cserébe a javításokért
mindig babával ajándékoztak meg. Abból az időből
került hozzám sok egyedi
darab. Így pl. a háromarcu
baba, ami a gyűjtők körében is ritka.
Viszont gyerekeknek, felnőtteknek érdekes. Nagynéném Kanadában él, akit
volt lehetőségem több ízben meglátogatni. Az első
találkozásunk alkalmával
elcsodálkoztam. Soha nem
irtunk a hobbinkról, és akkor szembesültem vele, milyen egyforma az érdeklődésünk. Örömmel fedeztem
fel a sok-sok babából álló

gyűjteményt, amiből már
több itt látható az én világomban. Így érthető volt,
hogy vele együtt Vancouverben sok-sok baba boltot
látogattunk meg. Az egyik
üzletben már ismerősként
fogadtak bennünket.
Az eladó hölgytől olyan
ajándék könyvet kaptam,
ami számomra nagy érték
volt. Tartalmazza mindazt,
amit a babákról, a babák
jelzéseiből tudni kell. Egy
Amerikában élő házaspárt
ismerhettem meg, kik számomra is készítettek két
babát, aminek az az érdekessége: minden darab
egyedi, hisz ők két egyformát nem készítenek. Nyolc
évvel ezelőtt Prágából kaptam egy csomagot. Először
azt hittem, a postakocsis
tévedett. De a csomagon
az én nevem volt. Prágában
hogy kerültem valakinek
is én az eszébe? A csomag
két nagyon szép babát
rejtett, mellette több apró
kis tárgy. A feladó kedves
soraiban leírta, egy magyar
újságban talált az enesei
babaházról egy kis cikket,
így tudta meg a nevem és a
címem. Úgy döntött, hogy
évtizedekig féltve őrzött
népviseletes babáját, valamint egy újabb kori, de
nagyon szép kékruhás babát elküldi nekem. „Ráadásul Klára baba” azóta is a
kislányok kedvence. Válasz
levelek jönnek-mennek,
nyolc éve tart Marika nénivel a kapcsolatunk. Egyszer
már sikerült találkoznunk
is. Tervben van egy közeli

újra találkozás. Pár évvel
ezelőtt Niederhofferékhez
érkeztek vendégek Franciaországból. Évike átkisérte
őket a babaház megtekintésére. „Annak külön örülök
ha valakihez vendég érkezik, és a látnivalók között
megemlítik ezt a lehetőséget is”. A házaspár nagy
elismeréssel volt a látottakról. Sajnos itt a beszélgetés tolmács hiányában egy
kicsit nehézkes volt. De a
szeretet és szép érzék átlépte az akadályokat. Ezt az
is mutatta, hogy Mónika a
felség hazaérkezésük után
elküldte kislánya, valamint
anyósa által megőrzött régi
babákat. De legmeghatóbb
volt internetről leszedett
magyar szavakkal írt sorai,
amit kitettem a babák mellé, mert ez így a leirtakkal
csodálatos.
Egy kedves család Ukrajnából évekkel ezelőtt ment
vissza Németországba dolgozni. Megálltak pihenni,
és így kerültek hozzánk.
Bár nyelvi nehézségek itt
is adódtak, de most már
minden nyári szabadságon
erre jönnek, persze a babaház újakkal gyarapodott.
Ők is hoztak olyan darabot,
ami azt hiszem, egyedinek
számít. Találkozásaink mindig őszinte barátságon alapulnak. Négy évvel ezelőtt,
egy házaspár jött látogatóba hozzánk. Beszélgetésünk során derült ki, nem
véletlen a betérésük, ők
Svájcból költöztek Magyarországra. A babaházról hallottak, egy évig kerestek

bennünket, hisz a címünk
hiányosan tudták. De végül is ránk találtak. Erika - a
feleség - örökölt Svájcban
elhunyt barátnőjétől egy
teljes babagyűjteményt.
Ők idegenként kerestek
meg, megnézték a babaházat, sajnos Erikával a beszélgetés is nehézkes volt,
de férje - ki beszéli a magyart - elmondta, szép az
örökségük, de nem tudnak
mit kezdeni vele. Így eldöntötték, ha elfogadom, a babaházban jó helyen látnák.
Most már több alkalommal
csere látogatáson voltunk
egymásnál, nagyon jó barátság alakult ki. Sajnos
férjem halála minden barátságunkon mély sebet
ütött. De az elkezdett utat
folytatni kell.
Nagyon sok kedves ember keresett meg, bizta rám
féltve őrzött „kincseit”. Szeretném, ha méltó módon
tudnám vigyázni, óvni megőrizni az emlékeket. Mert
én itt leírni csak egy részét
tudtam a történeteknek. Ha
mindenkit felsorolnék sosem
lenne vége írásomnak. Azért
még szeretnék köszönetet
mondani az enesei Fülöp
Dorottyának, aki átválogatta gyűjteményét, és a babaháznak adta egy részét. Ez
a titka a rengeteg babának.
Szeretném, ha kedves olvasók minél többen jönnének,
hisz szeretettel várok minden érdeklődőt.
Csoportosan lehet jelentkezni a 06/30-4050517
számon.
Babaházból Marika
11. oldal

MAJÁLIS – VIRÁGMAJÁLIS
Május 1. szerda
(tervezett program)
9.00

10.00
10 .30
11.00
11.50
12.00

13.00
14.00

16.00
17.00
18.00
19.00

Virágkiállítás és virágvásár
Főzőverseny kezdete
Májusfa állítás a focipályán
a téti fúvósok kíséretével
Aszfaltrajz verseny
Faültetés a 2012. évben születettek tiszteletére
A téti fúvósok muzsikálnak
Enese – Bezi -hölgyek focija
A lelátó ünnepélyes átadása
Ebéd – főzőverseny értékelése
László Tamás zenél
Enese – Hegyeshalom U 19 bajnoki mérkőzés
Ugrálóvár – Óriáscsúzda
Játszóház gyerekeknek
Enese – Hegyeshalom felnőtt
bajnoki labdarúgó mérkőzés
A Derőce fellépése
Színpadon a Csíkvándi dolgos asszonyok
Les Taylor and the Swing Sisters
– az 50-es – 60-as évek slágerei
My Way dallamok

FŐZŐ VERSENY
Időpont: 2013. május 1. szerda
Helyszín: enesei kézilabda pálya
Étel: szabadon választott
Nevezési határidő: 2013. április 25. csütörtök 17 óra
A nevezők 7.000 forintos vásárlási utalványt kapnak
A részleteket április 25-én csütörtökön 17 órai kezdettel
beszéljük meg a polgármesteri hivatalban
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Enese Község Önkormányzata

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2013
Február 21. csütörtök 18 óra
KÖZMEGHALLGATÁS
Máricus 14. csütörtök 18 óra
EMLÉKEZÉS AZ 1848/49. ÉVI FORRADALOMRA
ÉS SZABADSÁGHARCRA
Március 27. szerda
TAVASZKÖSZÖNTŐ
Május 1. szerda
MAJÁLIS ÉS VIRÁGMAJÁLIS

Enese Község Önkormányzata
Május 19-20.
PÜNKÖSDI BÚCSÚ

V. HAGYOMÁNYOK NAPJA
2013. június 22. szombat
(tervezett program)
Délelőtt – csalogató tánccal és zeneszóval
14 óra Ünnepi megnyitó
14.15 Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus
14.30 I. táncos blokk, fellépnek:
Bezi-Bős-Enese- Ménfőcsanak táncosai
16.00 Kajárpéci Vízirevű: Hany Istók, a láp fia
17.00 Berecz András Kossuth-díjas mesemondó
a színpadon
18.00 II. táncos blokk, fellépnek Bős-Enese táncosai
20.00 Petrás Mária énekel
21.30 Táncház és tábortűz
Derőce Néptánc Együttes
Enese Község Önkormányzata

Május 26. vasárnap
HŐSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉS
Június 22. szombat
HAGYOMÁNYOK NAPJA
Augusztus 17. szombat
XXIV. FALUNAP
Október 22. kedd
EMLÉKEZÉS AZ 1956. ÉVI FORRADALOMRA
ÉS SZABADSÁGHARCRA
November 23. szombat
IDŐSEK NAPI MEGEMLÉKEZÉS
December
ADVENTI PROGRAMOK

