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A 2006. október 1-én 

megválasztott Képviselő 

testület megalakulásakor 

megalkotta négy évre 

szóló programját. A 10 

pontban összefoglalt el-

képzeléseket a Hírmondó 

2007. év januári számá-

ban is közzétettük. Eljött 

az idő, hogy mérleget ké-

szítsünk!

Az elmúlt négy éves 

ciklus legnagyobb ered-

ménye kétségkívül az 

óvoda bővítése volt. Az 

Önkormányzati Miniszté-

rium pályázatán 19,5 millió 

forintot nyertünk e célra, 

a 250 m2-es bővítmény 

bekerülési összege –ter-

vezéssel, műszaki ellenőr-

zéssel, közbeszerzéssel- 

eléri az 50 millió forintot. 

A beruházást hitelfelvétel 

nélkül sikerült megoldani. 

Óvodánk két 60 m2 nagy-

ságú csoportszobával bő-

vült, az új épületrészben 

kapott helyet az orvosi és 

a vezető óvónői-tanács-

kozó szoba is.

Céde pályázat segít-

ségével sikerült felújítani 

az új iskola egyes részeit. 

A vizesblokkokra ráfért a 

renoválás, de megújult az 

épületrész villamoshá-

lózata valamint a külső 

homlokzat. Minderre 11,5 

ÖNKORMÁNYZATI SZÁMVETÉS 2006-2010
millió forintot fordítottunk, 

amiből 7,5 millió pályázati 

pénz volt. Az iskolában a 

felújítás folytatódik, hiszen 

2010-ben az önkormány-

zati Minisztérium pályá-

zatán nyertünk 11,2 millió 

forintot. Jövőre kerül sor 

a fűtés korszerűsítésére 

és részleges nyílászáró 

cserére.

A fejlesztések érintették 

a polgármesteri hivatal 

épületét is. Miután 2007 év 

közepén megalakítottuk az 

Enese-Fehértó-Kisbabot 

és Rábaszentmihály kör-

jegyzőséget, pályázatot 

adtunk be a hivatal bő-

vítésére- a tetőtérben 

alakítottunk ki irodát, két 

munkatárunk dolgozik 

ott.  A 8,5 millió forintos 

beruházásból 1,7 milliót 

eszközbeszerzésre for-

dítottunk. A pályázaton 7 

millió forintot kaptunk.

A kisebb értékű beru-

házások közé tartozott 

a kultúrház pincéjének 

rekonstrukciója és a te-

rasz felújítása. Ezen két 

fejlesztés értéke nagyság-

rendileg 3 millió forint.

Szintén a kisebb értékű 

fejlesztések közé sorolha-

tó: az iskolai tankonyha 

teljes felújítása, óvodánk 

és iskolánk számítástech-

nikájának fejlesztése /1-1

millió forint/, kémia terem

kialakítása. Urnafalat ala-

kítottunk ki a temetőben.

Az útfelújítások prog-

ramunk lényeges elemét

képezték. Az volt az el-

képzelés, hogy évente

legalább egy utcát asz-

faltoztassunk le. Az el-

múlt években került sor

a Fecske, Rákóczi, Jókai,

Kossuth u. 1. szakasz és

a Sport utca aszfaltozásá-

ra. Mart aszfaltot kapott a

Dózsa u. 2. szakasza. Sor

került a magas útpadka

lenyesésére a régi kónyi

országúton és a Szabad-

ság utcában.

Miután középületeinket

az elmúlt évek során fel-

újítottuk, még nagyobb

lendülettel fordulhattunk 

a község virágosítása

felé. Amint elterveztük,

sikerült megalakítani a

Faluszépítő Egyesületet-

mely azóta hagyományőr-

zéssel is bővült. Az évek 

során befektetett munka

megtérült, különösen

2010-ben lehetett észre-

venni: sok virág került ki

a közterületekre, aktívak a

Faluszépítő tagjai. Külön

pontban említettük meg:

esztétikus utcanév táblák-

kal szeretnénk szépíteni a

községet. Sikerült megva-

lósítani. Nem önkormány-

zati érdem, de a falukép

szempontjából meg kell

említeni: a benzinkút újra-

nyitása jelentősen javított

a faluképet.

Külön pontban fog-

lalkoztunk községünk 

sportjával. Labdarúgó

csapatunk továbbra is a

megyei II. osztályban sze-

repel. Az elmúlt években

értük el legjobb bajnoki

helyezéseinket: egyszer

ezüst, egyszer pedig

bronzérmet vehettünk át

a bajnokság végén. Után-

pótlás csapatunk tagjai

a dobogó legmagasabb

fokára állhattak, egyszer

pedig ezüstérmesek let-

tek. Több mint egy év-

tizede odafi gyelünk az

U7-U9-U11-es utánpótlás

csapatokra. Az ő sikerüket

is ki kell emelni. Budapes-

ten országos döntőben

vettek részt!

Lehetőségeinkhez

mérten támogattuk civil

szervezeteinket, ame-

lyek gazdagítják a falu

közösségi életét –mindig

lehetett rájuk számítani

az egyes rendezvényeken

vagy feladatok megoldá-

sában. Civil szervezete-

ink 2010-ben: Borostyán
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Nyugdíjas Klub, Boros-

tyán Kórus, Tűzoltó Egye-

sület, Horgászegyesület,

Sportegyesület, Foltvar-

rók, Enesei Népfőiskola,

Polgárőr Egyesület. Nem

civil szervezetünk, de itt

említem meg az iskola

színjátszókörét. Éven-

te láthatjuk színvonalas

munkájuk eredményét.

Legutóbb az iskola 160

éves jubileumi ünnepsé-

gén léptek fel.

Rendezvényeink sora

bővült az elmúlt évek 

során. Kezdetben a Vi-

rágmajálist külön prog-

ramként szerveztük a Fa-

luszépítő Egyesülettel. Két

éve Majális Virágmajális

néven „fut” a program. Pá-

lyázati segítséggel szer-

veztük meg a Rábcatorok 

Rockfesztivált, majd Rock 

pénteket –itt fellépett a

Hooligans zenekar is. A 

Tósziget Fesztivál meg-

szervezésére –egy győ-

ri rendezvényszervező 

cég munkája volt- 2009-

ben került sor, 2010-ben 

elmaradt. Színvonalas 

rendezvényeink számát 

gyarapította a Hagyo-

mányok Napja, mely a 

Derőce 10 éves születés-

napjából „nőtt ki”. Adventi 

programjaink lehetőséget 

teremtenek a közös ün-

neplésre, a Karácsonyra 

készülésre.

A Gdf Suez (régi nevén 

Égáz Zrt.) jóvoltából ját-

szótér épülhetett a Sza-

badság utcai bolt mögött, 

a régi helyén. A strand-

röplabda pálya szintén ott 

található.

A falugyűlésen részle-

tesen, pontokba szedve 

ismertettem az elkövet-

kező év önkormányzati el-

képzeléseit. A Hírmondó 

áprilisi számaiban mindez 

olvasható.

Van egy régóta húzódó 

pályázatunk is, a község 

központjában pihenőpar-

kot szeretnénk kialakítani, 

az iskola elé pedig par-

kolót. A Leader pályázat 

elbírálására még mindig 

várni kell. Már rengeteg 

ígéret elhangzott, a leg-

utóbbi 2010. augusztusi 

elbírálást ígért. Ezen fej-

lesztést jó lenne pályázati 

forrásból megvalósítani. 

Sajnos a pályázati kiírá-

sok nem tették lehetővé 

sportcsarnokos terve-

ink realizálását. Be sem 

tudtuk nyújtani. 2006 

óta Enese mikrotérségi 

központ. A nagy átala-

kítások számtalan válto-

zást hoztak községünk 

életében. 2007. júniusá-

ban megalakítottuk az 

Enese-Fehértó- Kisbabot-

Rábaszentmihály körjegy-

zőséget. Iskolánk körzete 

bővült.

2010-ben Enesére jár-

nak a fehértói  (1-8. o.),

a rábaszentmihályi (1-8.

o.), a kisbaboti (1-8. o.)

a bezi (5-8. o.) gyere-

kek. De több tanulónk 

van Győrsövényházról,

Markotabödögéről is.

Óvodánk két tagintéz-

ménnyel – Fehértó és

Rábaszentmihály- bő-

vült az elmúlt években,

a beíratott gyerekek szá-

ma meghaladja a szá-

zat. Védőnői körzetünket

(Enese- Fehértó- Bezi)

már korábban létrehoz-

tuk. Konyhánkat 2007 au-

gusztusa óta a Rábakész

Kft. üzemelteti.

Ezúton is szeretnék kö-

szönetet mondani min-

denkinek, aki hozzájárult

községünk – közössé-

günk fejlődéséhez, gyara-

podásához. Köszönöm!

Mesterházy József
polgármester

A képviselők a következő
számú szavazatot könyvelhették el:
Füsi András .............................258

Kovács János ..........................268

Nagy Lajos...............................244

Polgár Gyula............................242

Szabóné Horváth Judit ............ 276

Varga Csaba ............................258

KÖSZÖNJÜK!
Szeretnénk köszönetet mondani 

mindazon választópolgároknak, 

akik október 3-án elmentek sza-

vazni. Köszönjük  a bizalmat a 

következő négy évre, munkánk-

kal igyekszünk meghálálni. Min-

dent megteszünk Enese további 

fejlődéséért.

Köszönettel: Mesterházy József 

polgármester, Füsi András, Ko-

vács János, Nagy Lajos, Polgár 

Gyula, Szabóné Horváth Judit, 

Varga Csaba – képviselők.

AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
EREDMÉNYE KÖZSÉGÜNKBEN

2010. október 3-án ismét az urnákhoz járulhattak a választópolgárok. Ezúttal pol-

gármestert és önkormányzati képviselőket választottunk a következő négy évre.

Enesén egy polgármesterjelölt és hat képviselőjelölt neve szerepelt a szavazóla-

pon. Községünkben az 1437 választópolgárból 346 élt szavazati jogával (24 %-os a

részvételi arány) Mesterházy József 328 szavazatot kapott a lehetséges 346-ból.

A megyei listákra leadott
szavazatok
Fidesz-KDNP:........................... 252

Jobbik .......................................k  21

MSZP........................................  66
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VIRILISTÁK 2010
Községünk legjobb adófi zetői

Egyéni vállalkozók
Kiss Tibor

Csonkáné Balikó Éva

Szlovacsek Imre

Takács Norbert

Lendvai Szilárd

Gazdasági társaságok
Inícia Zrt.

Bödő Kft.

Lukoil Kft.

Lavinamix Kft.

Kaco Hungary Kft.

Enese Község Képviselő testülete

2010. augusztus 12-én határozott ar-

ról, hogy Podmaniczky Miklósnénak 

Eneséért Emlékérmet adományoz.

A kitüntetést a falunapon vehette át

Marika. Több évtizede gyűjti a babákat.

Az eltelt időszakban mind a megyében

mind a megyén kívül sokan megismer-

hették azt a tündérvilágot, melyet Marika

vitt el a településekre babáival. Megfordult

Pápán, Balfon, Kapuváron és a környe-

ző településeken. Természetesen szü-

lőfalujáról sem feledkezett el, többször

láthattunk „Babás – életképeket” a kul-

túrházban. 2001 mérföldkő volt, hiszen

a Babamúzeumot ekkor hozta létre. 

Sok csoport megfordult a kis baba-

házban – magukkal vívén községünk jó

hírnevét. Egy évtized múltán sikerült bő-

víteni a Babamúzeumot, így még több

jelenetet láthatnak az érdeklődők.

PODMANICZKY MIKLÓSNÉ ENESÉÉRT 
EMLÉKÉRMET KAPOTT

Önkormányzatunk 2010. szeptember 30-án 33,4 m Ft hitelállománnyal ren-
delkezett. Ebben az összegen benne foglaltatik a telekkialakításra felvett ill.
az utak aszfaltozására felvett összeg is.
A nyolc darab telek eladásából 20,1 m Ft bevétellel számolhatunk. Ebből az
összegből kell még megoldanunk a Hunyadi – Hetvényi utca aszfaltozását.

ÖNKORMÁNYZATUNK HITELÁLLOMÁNYA

JELENTŐS BEVÉTEL AZ ADÓ 1%-BÓL
Civil szervezeteink szeptember végén – október elején juthatnak hozzá a 2009.
évben felajánlott 1%-hoz. Idén ismét szép bevétellel gyarapodnak alapítvá-
nyaink, civil szervezeteink.
A Sportegyesület 134.180 Ft, a Horgászegyesület 77.000  Ft átutalásával
számolhat. Legnagyobb összeget idén is az óvoda alapítványa könyvelhet el
-554.457 Ft-ot, az iskola hasonló összeget, 541.740 forintot.

Időpont: 2010. október 15. péntek 17.30 óra. Helyszín: polgármesteri hivatal
Előadónk: Szakács Gábor. A BOSZNIAI PIRAMISHEGYEK ROVÁSJELEI fi lmvetítéssel egybekötött előadás.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

NÉPFŐISKOLAI ELŐADÁS
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Enese Község Önkormányzata 2009. évben 1.780.000 forint támogatást szava-

zott meg az Enese Sport Club részére. Az összeg jelentős, de a Sportegyesület

kiadásait mintegy 70%-ban fedezi. Az alábbiakban szeretném ismertetni az

Egyesület főbb kiadásait, az önkormányzati támogatás összegéig.

Játékvezetői díjak...................................................................................................k 476.460  Ft
Közüzemi díjak (víz, villany, gáz) ....................................................................... 417.559  Ft
Személyszállítás ...................................................................................................... 368.750  Ft
Tagdíjak, játékengedélyek...................................................................................k 197.285  Ft
Útiköltség .................................................................................................................. 329.263  Ft
ÖSSZESEN .................................................................................... 1.789.317  Ft
Az Enese SC 2009. évi összes kiadása 2.471.808,- Ft volt.

Enese, 2010. augusztus 2. Mesterházy József, Enese SC Elnök

VI. GÚTH JÁNOS
EMLÉKTORNA 

2010-ben nem a megszokott körül-

mények között rendeztük meg a Gúth

János Emléktornát. A sok eső miatt

használhatatlan volt focipályánk, ezért

a szomszédos Kóny adott otthont a

hatodik alkalommal megrendezett tor-

nának.

A szombati eredmények

Tét–Bezi 9:0

Kóny–Enese 6:1

A harmadik helyért játszott mérkőzé-

sen az Enese 8:2 arányban legyőzte a

Bezit, a döntőben a Kóny 4:0 arányban

bizonyult jobbnak ellenfelénél.

A torna legjobb játékosa: Horváth Ákos

(Kóny).

A legjobb kapusa: Bertalan József

(Bezi) 

Gólkirály: Hujber Tamás (Tét) lett.

A legjobb hazai játékosnak járó díjat

Nagy Márton érdemelte ki.

Régi adósságot sikerült törleszteni: elkészültek 

focipályánkon a kispadok. Talán az egyetlen együt-

tes volt a miénk a megyei II. osztályban, ahol nem

volt kispad. 2010. szeptemberében ez is elkészült.

Az önkormányzat az anyagot biztosította. Jelentős

társadalmi munka eredménye látható az oldalvonal

mellett. Szeretném megköszönni mindazok munkáját,

akik áldozatvállalásukkal hozzájárultak ehhez: Szalai

László, Ominger Kristóf, Horváth Attila (Radnóti u.),

Ihász Csaba, Tóth Endre, Fehér Tibor (Szabadság u.),

Takács Béla, Horváth Szabolcs, Hécz István, Szakács

Ferenc, Szabó Gábor, Csorba László, Ponty János.

Köszönjük!

Szintén szeptemberben készült el az edzőpálya

megvilágítása. Augusztusban került sor az öltöző

külső-belső festésére – meszelésére.

Mesterházy József

ELKÉSZÜLTEK A KISPADOK

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ AZ 
ENESE SC 2009. ÉVI ÖNKOR-
MÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRÓL

FALUNAPI KUPA
2010-ben két csapat nevezett a Falunapi Kupára. Győztes a Futottak még, mi-

után nagy csatában diadalmaskodott a Bozsik Senior ellen 2:1 arányban.

Legjobb kapus: Salamon László • Legjobb játékos: Nagy Márton

Gólkirály: Varga Csaba
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2008 év végén hirdettük meg Enesén a házi sakk baj-

nokságot. Ezt követően merült fel az ötlet: nevezzünk be a

megyei sakk bajnokságba! A gondolatot tett követte, és a

megyei II. osztályba neveztünk. Hat mérkőzést játszottunk,

hármat hazai – hármat idegen pályán. Csapatunk tagjai

voltak: Zsenák György Németh Gábor, Nagy László, Horváth

János, Varga István, Maller Tibor, Mesterházy József.

A 2010/2011. évi bajnokságba ismét nevez a csapat.

Az elmúlt év végeredménye:
1. Kapuvár – Fertőszentmiklós 17    p.
2. SMAFC Sopron 16,5 p.
3. Kisfalud 14    p.
4. Töltéstava I. 11    p.
5. Enese 10    p.
6. Töltéstava II.  9    p.
7. Nagymegyer   6,5 p.

Segítséget kérünk alumínium dobozok gyűjtésében. (sörös, üdítős, energia italos) Aki ilyen dobozból 
fogyaszt italt, kérjük ne dobja el, mert az óvodában gyűjtjük, elviszik tőlünk és ezért az óvoda alapít-
ványa pénzt kap. Ezt az összeget szeretnénk a gyerekek kirándultatására fordítani. 
Köszönjük a segítséget!

A tavalyi tanévkezdést ha-

talmas jubileumi tortákkal 

tettük emlékezetessé. Az 

idei tanév szeptemberében 

pedig elkészült a 160. tanév 

lezárásaként az iskola jubi-

leumi emlékkönyve.

A kiadványt a Győr-

Moson-Sopron Megyei 

Közoktatási Közalapítvány, 

Enese Község Önkormány-

zata, Alapítvány az Enesei 

Általános Iskoláért, Szü-

lői Munkaközösség és a 

Palatia Nyomda és Kiadó 

Kft. támogatta. Azok, akik 

a 2009/2010-es tanévben 

iskolánk tanulói voltak, csa-

ládonként egy kiadványt 

átvehetnek az iskolában.

(A kiadványt csak szülők-

nek adjuk át.) A könyv, kor-

látozott példányszámban, 

szintén az iskolában 500 

Ft-ért megvásárolható. Egy 

kis kedvcsináló a tartalom-

jegyzékből: iskola története, 

pedagógusok visszaemlé-

kezései, az iskola dolgozói-

nak névsora, Hetvényi –díja-

sok, az iskola hagyományai, 

160. tanév programjai, ala-

pítvány-, Derőce-, színját-

szó-, iskolaújság története, 

tanulók gondolatai az isko-

láról, német nyelv , informa-

tika oktatásának története, 

2009/2010. tanév osztályai 

képekkel, valamint 1954-től 

az elballagott 8.osztályosok 

névsora. A kiadvány, az em-

lékek leltára, melyben szere-

tettel emlékezünk kollégák-

ISKOLAI HÍREK
ról, szülőkről, tanítványokról, 

mindazokról, akiknek fontos 

az iskola múltja, jelene, jö-

vője.

És most nézzük a dolgos 

hétköznapokat! A nyári nap-

közis- és a bakonyi tábor él-

ményei már rég a múlté. Mint 

ahogy az is, hogy a Faluszé-

pítő Egyesület segítségével 

beültettük az óvoda felöli 

kertet. A növényeket a Helix 

Hungária Kft.-től kaptuk.

186 tanuló kezdte meg 

szeptemberben az isko-

lai munkát, közülük 73-an 

a környező településekről 

járnak ide. A tanév során 

a tanulás mellett tehetség-

gondozó és szabadidős 

szakköröket kínálunk a ta-

nulóknak. Délutánonként két 

napközis csoportban és egy 

tanulószobai csoportban ta-

nulhatnak. Már versenyered-

ményekről is beszámolhatok. 

Minimax Kupán 3-4. osztá-

lyosok 3. helyezést, a 7-8. 

osztályosok 1. helyezést ér-

tek el. Rábapatona Kupán 

3. díjat hozták el tanulóink. 

Az idén is megszerveztük a 

Diák Sport Körhöz kapcso-

lódóan, a  2010 m-t fut az 

iskola. Szép eredményeket 

értek el tanulóink az atlétika 

versenyen is. 

Köszönjük, hogy ebben 

az évben 541.740 Ft-tal tá-

mogatták az alapítványunkat 

azzal, hogy adójuk 1% -át az 

iskolának ajánlották fel.

Bartos Ilona

5. HELYEZETT LETT 
SAKK CSAPATUNK

Aláhulló sárga falevelek…!
(Halottak – napjára)

Míg voltál nekem, oly gyönyörűnek tűnt

ez a csúf és rideg világ.

Akkor egy szál rózsa is ért annyit,

mint száz-ezer más virág.

Mára az otthonod tőlem távol, messze, 

ott fent egy egészen MÁS-VILÁG.

Nélküled már nékem a nyár is rideg, fagyos.

S kezemben sírodnál csak dermedt jégvirág.

Az őszi napnak fáradt, gyenge sugarai

igaz még néha elérik testemet.

De az aláhulló sárga falevelek lassan

betemetik megfáradt testemet, lelkemet.

Mezőfi  László

„a romantika győri hercege”
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Az egy évvel ezelőtti őszi Hírmondó-
ban közös összefogásra buzdítottam
az eneseieket. Pontosan így hangzott
a mondat: Fogjunk össze és Főzzünk 
együtt játszóteret! Nagy örömömre szol-
gál, hogy most 2010 őszén arról írhatok:
Sikerült a Delikát akciónk!

A Knorr cég idei évre kiírt pályázatán
a legtöbb vonalkódot beküldött község
lettünk.

Az eddigi évek eredményeit messze
túlszárnyaltuk a rekordnak számító 2121
kg-mal.

Kezdetben néhányan nem hittek az
akcióban, de a sok lelkes ember bízta-
tása elegendő volt, hogy ne adjam fel.
Készültek a gyűjtődobozok, plakátok.
Ezekből számos példányt helyeztünk el
a környék óvodáiban, iskoláiban, bolt-
jaiban, gyáraiban.

Segítőkész anyukák, nagymamák 
árusították a kedvező áron beszerzett
Delikátot.

A helyi boltosok is nagy erővel szpon-
zorálták a kezdeményezést. A nyugdíjas
klub tagjait sem kellett sokáig győzköd-
ni, ők is hamar beszálltak a gyűjtésbe.
Az óvodánk és iskolánk pedagógusai

ÖSSZEFOGÁSBÓL SIKER!
a gyerekeken keresztül kérték a szülők 
segítségét. A legügyesebb diákok kap-
tak tőlem egy nagy adag palacsintát.
Az akcióba sikerült bevonnunk néhány
vendéglőt, konyhát innét is érkeztek a
főzéshez elhasznált ételízesítő üres ta-
sakjai. Sms-ek , iwiw üzenetek , e-mail-ek 
százait küldtem szét az országban, hogy
segítséget kérjek.  A neten beindítottam
a csere-bere akciót. Más termékek vonal-
kódjait postáztam Delikátért cserébe.
Elmondhatom, rengetegen segítették 
a gyűjtésnek ezt a részét, így tettünk 
szert a legtöbb vonalkódra.

Egy éven keresztül a kozmetikában és
itthon iszonyú sokat vagdostunk, ragasz-
tottunk, csomagoltunk, postáztunk.

Egy kis statisztika: A 2.121 kg-nyi De-
likát pontosan 6700 db vonalkód volt,
amit 219 A4–es lapra ragasztottunk fel
és 16 db borítékban küldtünk el.

CSERÉLTÜNK:  851 kg-ot
 Az ország minden tájáról érkeztek a

Delikátok, mi pedig küldtük a Koronás
cukor, Tchibó kávé,Completta, Liberó,
Apenta, Theodóra, Magnum, Pilóta stb.
termékek vonalkódjait.

ELADTUNK:  412 kg-ot
VETTÜNK: 116 kg-ot
Az interneten pénzért is árultak De-

likát vonalkódot. 1 kg-nyit  300 ft-ért
adtak.Pár szülő szívesen áldozott pénzt
erre a célra. (összesen 34.800 ft)

KAPTUNK: 251 kg-ot
Szomszédos óvodáktól, vendéglőktől,

konyháktól.

TAVALYRÓL MARADT: 46 kg
A többit hozták ismerősök, ismeretle-

nek, önök és ti.
A jutalmunk egy 6,5 millió forintot érő

korszerű, biztonságos játszótér, melynek 
hivatalos átadása november közepére
várható.

Ezúton szeretném még egyszer
megköszönni családomnak, munka-
társamnak és vendégeimnek, hogy 1
éven keresztül türelmesen elviselték és
hallgatták a „DELIKÁT GYŰJTÉST”. Ter-
mészetesen köszönöm mindenkinek 
a gyerekek nevében, aki egy kicsit is
megmozdult az akció érdekében és így
hozzájárult a nyereményhez.

A munka is, a jutalmunk is közös. Ezért
kérek mindenkit vigyázzunk majd az új
és a már megépült játszótérre!

A nagyobbik fi ammal írattam évköz-
ben egy fogalmazást, az volt a címe:
Delikát gyűjtés itthon. Egy részletével
búcsúzom és gratulálok Enese közös-
ségének.

„…A falubeliek összeálltak,hogy nyer-
jünk egy szép játszóteret. Ehhez sok De-
likátra lenne szükségünk. Nekem is van
egy feladatom. Minden nap Delikátot
hozok a suliból. Őszintén szólva egy ki-
csit már unom. Szerintem anya is unja.
Nagyon kemény munka folyik. Remélem
miénk lesz a játszótér!…..”

Így lett kisfi am, miénk lett a játszó-
tér!

Némethné Kránicz AnikóA
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Három Győr-Moson-Sopron 

megyei óvoda jutott hozzá 

festékhez a nyári felújítási 

időszakban a Platinum Kid 

Jótékonysági Programon 

keresztül, köztük az enesei 

Tündérkastély Óvoda .

Csaknem 9000 kisgyerme-

ket érint országszerte az a jó-

tékonysági program, amelynek 

keretében magyar fal- és kerí-

tésfestékekre lehetett pályázni 

óvodáknak idén tavasszal. A 

bócsai Poli-Farbe festékgyár 

által meghirdetett program ke-

retében összesen több mint 

száz óvoda pályázott sikere-

sen, köztük tizenhárom Bács-

Kiskun megyei intézmény. A 

támogatásnak köszönhetően 

megszépültek az enesei Tün-

hattuk és meghívott vendé-

geinknek bemutathattuk az 

óvodát. Az előző napi vihar a 

szépen rendbetett udvarun-

kat feláztatta és változtatni 

kellett az átadási helyszínen.

Annak viszont örültünk, hogy 

az ünnepség megkezdésé-

re a nap is kisütött. Velünk 

együtt örült. Díszvendégünk 

volt Gyopáros Alpár ország-

gyűlési képviselő, aki méltó 

szavakkal ismerte el Enese 

község fejlődését, az elért 

eredményeket.

Meghívottak közt volt min-

den óvodásunk szüleivel, 

képviselőtestület tagjai,a 

mesteremberek, hivatal dol-

gozói, intézmények vezetői. 

Mindazok akik, valamilyen 

kapcsolatban vannak az óvo-

dával. Az ünnepi köszöntők 

után az óvodások műsora 

Az új óvoda épülete au-

gusztus 28-án 10 órai kez-

dettel ünnepélyes keretek 

közt átadásra került. A 250 

m2-en 2 csoportszoba, 2 

gyermeköltöző, egy gyer-

mekmosdó, logopédiai szo-

ba és elkülönítő, egy vezetői 

iroda, ami egyben  óvónői 

szoba is, gazdasági iroda 

a konyhához, felnőtt öltö-

ző, mozgáskorlátozott WC, 

tisztítószereknek helyiség és 

folyosó kapott helyet.

Az építkezés kezdetétől 

aggódva kísértük fi gyelem-

mel az építkezés folyamatát, 

hogy minden a lehető legjobb 

legyen, hogy szeptember ele-

jén a gyerekeket már az új 

épületben fogadhassuk. A 

sok izgalom, bosszúság és 

munka után elérkezett a nap, 

amikor óvodásainknak átad-

Varga és Kovács István festik a régi óvodát

EZÜSTÖS FESTÉKHEZ JUTOTT AZ ÓVODA

ÜNNEPÉLYES ÓVODA ÁTADÁS
színesítette az ünnepünket. A 

középsősök verseket mond-

tak, a volt nagycsoportosok 

énekes játékokkal készültek.

A díszbe öltöztetett óvodán

a nemzeti színű szalag át-

vágása után két hatalmas

tortával  kedveskedtünk a

gyerekeknek, amit örömmel

vettek körül és természete-

sen elfogyasztottak. Mellé

még friss pogácsát és üdítőt

is kaptak.

Az ünnepség végeztével

megtörtént a birtokba vétel.

Kicsik és nagyok egyaránt

játszhattak az új termekben,

kipróbálhatták a játékokat és

örültek egymásnak.

Sok személynek kell kö-

szönetet mondanunk, első-

sorban azoknak, akik lehe-

tővé tették, hogy óvodánk 

felépüljön, azoknak akik 

megépítették,  a mesterek-

nek, szülőknek, akik segítet-

tek a takarításban udvarren-

dezésben, Derőcéseknek az

udvartakarításban, Csonka

Zsoltnak aki az udvar parko-

lójához a murvát ajándékoz-

ta, Szabó Tamásnak aki a vi-

rágok egy részét ajándékozta

és elültette, Rábakésznek 

a pogácsa felajánlásban,

Borbélyné Irennek aki a po-

gácsát sütötte, volt dajkáink-

nak a többszöri segítséget

és az óvoda dolgozóinak a

plusz munkáját.

Örömmel vettük mindenki

részvételét az óvodaátadó

ünnepségen. Köszönjük 

hogy jelenlétével megtisz-

teltek minket!

 Szabóné Horváth Judit
óvodavezető

lemosható falakat eredmé-

nyez, ezáltal tökéletesen al-

kalmas az óvodák szépítésére

és az egészség megóvásá-

ra. Az óvodában több mint

80 kisgyermeket vesz most

körül tiszta, biztonságos kör-

nyezet hála a Poli-Farbe Kft.

adományának.

Amíg az új rész épült, a

régi épületet is szépítgettük,

szerencsére a festéket meg-

nyertük. Köszönet Varga Ist-

vánnak és Kovács Istvánnak,

hogy a két termet részünk-

re kifestették.A kerítésre is

megvan a festék, amint az

idő engedi ez a munkálat is

sorra kerül.

Szabóné Horváth Judit
óvodavezető

dérkastély Óvoda falai is a fel-

újítási időszakban. A Platinum 

Kid szobafesték ezüstöt is tar-

talmaz, így megakadályozza, 

hogy a falakon elszaporodja-

nak a baktériumok és gom-

bák, ráadásul oldószer- és

szagmentes, illetve könnyen
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A 2010/2011-es nevelési

évünket már az új óvoda-

részben kezdhettük meg. 

Nehéz döntés volt, hogy

melyik csoport maradjon

a régi óvodában és melyik 

csoportok kerüljenek át, mert

mindenki szeretett volna az

új részbe kerülni. A jelenlegi

nagycsoport került az újba,

mert ők voltak abban a te-

remben aminek nincs külső

megvilágítása, egész nap

neon fényben, szellőzetlen

helyen voltak. Megkapták az

új termet azok az óvó nénik,

akik a legkisebb teremben

voltak eddig 25-30 gyermek-

kel, most az új kiscsoporttal

vannak az új részen. A jelen-

legi középsősök maradtak 

a csoportjukban, mert ők 

voltak eddig a legkényelme-

sebb körülmények között. A 

következő években közben

vándorolni kell a csoportok-

nak, hogy mindenki lehessen

az új részen is.

A kezdeti nehézségek, ami

a reggeli nyitásnál, munka-

rend kialakításnál volt, meg-

oldódott. A régi épületben

most két terem üresen áll.

A középső nagyteremben

alakítottuk ki a tornaszobát,

az összes  tornaeszközün-

ket egy helyre tudtuk rakni,

a csoportok a délelőtt folya-

mán bármikor használhatják.

A legkisebb csoportunkban

a családi napközi kap he-

lyet. Kialakítása folyamatban

van.

Létszámain alakulása:

szeptemberre 4 gyermek el-

költözött, 1 viszont beiratko-

zott. Így a jelenlegi létszáma-

ink kiscsoportban 20 gyerek 

ÓVODAI HÍREK

Alapítványunkra 1% adó-

ból 540.00 Ft-ot kaptunk. A 

gyerekek és dolgozók nevé-

ben mindenkinek köszönjük 

a támogatást.  A gyerekek 

úszását az alapítvány 100.000 

Ft-tal támogatja, így a fel-

használható összeg 150.000 

Ft. Úgy gondoltuk, hogy a 

mindenkori nagycsoportot 

támogatná az alapítvány 

az úszásoktatásban. A kö-

zépsősök is jelentkezhetnek 

úszni, de ők a következő év-

ben részesülnek a támoga-

tásban. Az úszást előre lát-

hatólag március hónapban 

kezdjük meg.

Az óvoda alapítványa 

1.900.000 Ft támogatást nyúj-

tott az építkezés folyamán, 

a Szülői Munkaközösség 

300.000 Ft-tal járult hozzá a 

kiadásokhoz. Mindegyik na-

gyon nagy segítség volt.

Terveink az elkövetke-

zendő időszakra. A legsür-

gősebb tennivaló a kerítés 

elkészítése. Amint az idő 

engedi társadalmi munka 

keretében a hely kitisztítá-

sát tervezzük. Van egy be-

adott pályázatunk kerítésre 

a Generali Biztosítónál. Ha 

szerencsénk van, ezt rész-

decemberig és 12 előjegy-

zett. Középső csoportban 

25, nagycsoportban 24. Új 

logopédus van, aki hétfőn-

ként 3 órában foglalkozik 2 

középsős és 8 nagycsopor-

tos gyermekkel. Már nem kell 

az áthordani a gyerekeket az 

iskolába, vagy levinni őket a 

pincébe kialakított helységbe 

a foglalkozások idejére.

Három nyertes pályáza-

tunk van, 50.000 Ft úszásra, 

30.000 Ft-ot hagyományőr-

ző találkozóra. Mindegyiket 

a Megyei Közgyűlés pályá-

zatán nyertük. TÁMOP-os 

pályázaton 3.6 millió Ft-ot 

nyertünk pedagógus tovább-

képzésre. Sajnos ebből 1 fő 

tanulhat, Busáné Bognár 

Márta, aki a pedagógiai 

szakreferens szakot válasz-

totta. Ez az összeg eszközök 

beszerzésére, az összes ta-

nulmányi költségre, helyette-

sítési bérre fordítható négy 

félévre elosztva. A gyerekek 

programjait részben össze-

állítottuk: megyünk Győrbe 

a Csörgősipkára, Vaskakas 

színházba, az óvodába vá-

runk több helyről előadókat. 

Mi is készülünk bábelőadás-

sal a gyerekeknek.

ben fedezni a kerítés anyag-

költségeit.

A tornaszobába bordásfa-

lat szeretnénk venni  a gye-

rekek mozgásfejlesztésére.

Kevés a használható roller

és bicikli. Ezeket is pótolnunk 

kell. Az új óvoda udvarra néző

részénél játszórész kialakítá-

sát tervezzük a legkisebbek-

nek. Mindehhez szükségük 

lesz az alapítvány és az SZM,

valamint a fenntartónk támo-

gatására.

Az első szülői értekezle-

ten elköszöntünk a volt SZM

elnöktől Némethné Kránicz

Anikótól és pénztárostól

Vargáné Erdélyi Andreától.

Köszönjük a munkájukat,

külön kiemelve Anikót, aki

felülmúlhatatlan munkájával

fellendítette a közösség mű-

ködését. Helyükre Majorné

Bajnok Eszter  (SZM elnök)

és Lőrincz Éva (pénztáros)

került. 

Szülők részére ötletbörze

lehetőségét ajánljuk, amiből

több információhoz juthatunk 

az igényeket illetően és a le-

hetőségekhez mérten színe-

síthetjük óvodai életünket.

Szabóné Horváth Judit
óvodavezető
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A 2010/2011-es tanév-

ben jelentős változások 

történtek a csoport életé-

ben. A csoportot irányító 

Rab János (Jani bácsi),a 

II. Hagyományok Nap-

ján lemondott és helyére 

utódjaként Csorba Lász-

lót nevezte ki. Egy szülői 

értekezlet keretén belül a 

szülők egyhangú döntése 

alapján a csoportot Csor-

ba László fogja irányítani, 

segítője Merkó Ildikó lesz. 

Az oktatás a megszokottak 

szerint 4 csoportban folyik: 

– kezdő, haladó, felnőtt, és 

senior. Az együttes több 

mint 50 főt számlál ennek 

nagy részét az általános 

iskolások adják. Rossz hír, 

hogy a felnőtt és senior 

csapat a kezdetlegeshez 

képest tetemesen megfo-

gyott. Ellenben jó hír, hogy 

a haladó táncosok közül 

10-en fel-fel kacsintgatnak 

a felnőttek közé.

A kezdő csoportot: Hittner 

Kármen, Gecsei Zoltán a ha-

ladó illetve felnőtt csoporto-

HÍREK A DERŐCE HÁZATÁJÁRÓL
kat: Merkó Ildikó és Csorba 

László tanítja.

Változott a próbák rendje 

is, szerdánként  a haladó 

csoport 17.00–18.00 a felnőtt 

illetve senior csoport 18.00–

19.00 próbál.

A pénteki próbák rendje 

nem változott lényegesen. A 

kezdő csoport 14.30–15.30, a 

haladó csoport 14.30–16.00 a 

felnőtt csoport 16.00–17.30-ig 

próbál.

Az együttes tervei közt sze-

repel: minél több környékbeli 

településen illetve városban 

való fellépés - igénytől füg-

gően. Valamint egy kisebb 

külföldi útra szeretne menni 

a csoport, melynek megvaló-

sításához kér segítséget.             

Az eddigi évekhez hason-

lóan a csoport megpróbál-

ja kivenni részét a Hagyo-

mányok Napja rendezvény 

szervezésében, lebonyolítá-

sában.

Ezúton szeretnénk meg-

köszönni mindazoknak az 

embereknek, akik támogat-

ták/támogatják az együttest: 

a polgármesteri hivatalnak 

azt az összeget amit évek 

óta a néptáncra fordítanak.

Köszönjük annak a név nél-

küli adományozónak, aki a

Hagyományok Napján egy

kisebb összeggel járult az

együttes működéséhez. Kö-

szönjük Béla bácsi!

Az együttes várja mindazon

régi illetve új jelentkezőket

akik szívesen foglalkoznának 

a néptánccal. Az együttes

életét, működését bővebben

a www.enesederoce.5mp.eu

honlapon lehet nyomon kö-

vetni.

Az elkövetkezendő  mű-

sorainkhoz, programjainkhoz

pedig  előre is jó szórakozást

kívánunk. Azon vagyunk,

hogy Enese közösségi prog-

ramjait színesítsük!

A Derőce
Táncegyüttes tagjai 

50. HÁZASSÁGI
ÉVFORDULÓ

Mesterházy József polgármester

köszöntötte az 50. házassági évfordulóját 

ünnneplő Preiner Ottót és feleségét

Erzsébetet.
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Mit jelent számunkra a zene: ha rossz kedvünk van 

felvidít,ha jó kedvünk van szórakoztat. Kodály Zoltán is 

megmondta ...a zene az életnek olyan szükséglete, mint a 

levegő, sokan csak akkor veszik észre, ha már hiányzik.

Az Ötös fogat zenekar az Enesei falunapon lépett a nagy-

közönség elé. A siker osztatlan volt. A jól összeválogatott 

dalok mindenki tetszését elnyerték. A zenekar tagjait faggatta 

a Hírmondó.: Honnan jött az ötlet, hogy zenekart alapít-

sanak? Kérdéseinkre elmondták: három személlyel indult 

a zenélés és öröm zenélésnek nevezték, vagyis a saját 

kedvtelésükből, önmaguk szórakoztatására álltak össze.

Később bővült az együttes még két fővel. 

ZENE NÉLKÜL MIT ÉREK ÉN?
Mostanra pedig kibővült egy énekesnővel. Egy év gyakor-

lás előzte meg a  falunapi fellépést, amiben nagy szerepe

volt Lukáné Katinak, aki rábeszélte a csapatot a fellépésre.

Elárulták a fi úk: hiába a hosszas felkészülés, ők sosem

elégedettek magukkal, mindazok ellenére, hogy nem most

kezdték a zenélést. Mindegyik tag rendelkezik zenei előkép-

zettséggel. Többen közülük gyerekkoruk óta folytattak zenei

tanulmányokat. Az együttes több tagja a Lux együttesben

zenélt. Az előadott számokat mindig közös döntés alapján

válogatják össze,a nagy példaképek dalai közül Bikini, Ome-

ga, Illés dalok szerepelnek a repertoárban, és folyamatosan

születnek a saját dalok is.

Meséltek a közeljövő terveiről: október 30 Győrben a

Köcsögök és dudák néptánc csoport műsorán lép fel az

együttes egy humoros összeállítással.Hamarosan újra ta-

lálkozhatunk velük egy Enesei rendezvényen. Nyáron pedig

Bőjte atya meghívásának tesznek eleget Erdélyben.

Megkérdeztük: mit üzennek a jövő zenészeinek. Aki hang-

szerhez nyúl, alázattal tegye azt. Soha ne adja fel, sokat

gyakoroljon, mert fejlődni kell, és alázattal forduljon a ze-

néhez. Elárulták a fi úk,hogy a következő fellépésükön már

nem Ötösfogat néven lépnek a közönség elé.

Új nevük: Galery.

Az együttes tagjai:
Varga Viktória – ének (kislemeze jelent meg)

Für Zsolt – gitár

Szabó József – billentyű, ének

Németh István – basszus gitár

Kisteleki József – dob, ütőshangszerek

Trubin László – gitár, ének

Üdvözlettel: Kisteleki József


