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MUNKÁBAN ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG NÉGY ÉV
2010-2014
2014 októberében kerül sor
az önkormányzati választásra – Enese választópolgárai
képviselőket és polgármestert bíznak meg a következő
ciklusra a település ügyeinek
intézésére.
A jelenleg hivatalban lévő
testület a Hírmondó hasábjain is szeretne számot
vetni az elmúlt négy évvel.
Amint a következő sorokból
kiderül: munkában és eredményekben gazdag négy
évet tudhatunk magunk
mögött. Remélem, Önök is
azt állapítják meg, hogy jól
gazdálkodtak a képviselők
a rájuk bízott vagyonnal. Természetesen mindez az Önök
adója, munkája nélkül nem
valósulhatott volna meg. Köszönet érte!
Egy évtizede az út- és
járdafelújítások a kiemelt
feladatok közé tartoznak.
A ciklus kezdetén aszfaltoztattuk le a Szabadság
utca III. szakaszát, a Dózsa
utca II. szakaszát, a József
Attila utcát. Az idei évben
a Hunyadi utcát. Belterületi,
önkormányzati útjaink jó
állapotban vannak, a kisebb
javításokat folyamatosan
elvégezzük /Mint például a Rózsa utcában/ Több
száz méter járdát újítottunk
fel – az evangélikus templomtól a Közig ill. a Köztől a

temetőig, valamint a Petőfi
utcában a vasúton túl.
Több éve szerettük volna
a faluközpontot újjávarázsolni. Egy Leader-es pályázatnak köszönhetően készült el
2011-ben a pihenőpark a Közön –kis csobogóval, padokkal. Községünk dísze, kellemes
színfoltja lett. Szintén pályázati
pénzből valósítottuk meg a
régóta tervezett és várt beru-

fejlesztésére. Megújult a fűtési rendszer, héjazat cserére került sor, raktárépületet
bővítettünk – újítottunk fel,
részleges nyílászáró cserét is
megvalósítottunk. De nem
hagytuk cserben az iskolát,
miután állami kézbe került.
Hisz ezután is a mi gyerekeink
járnak ide. Ebben az időszakban színpadot készíttettünk,
a folyosóra lambéria került,

Falubusz – pályázaton nyertük

házást: aszfaltozott parkolót
építettünk az iskola-óvoda elé.
A faluközpont ezáltal még rendezettebb, kultúráltabb képet
mutat s természetesen a parkolás is könnyebb.
Az iskola 2012. december
31-ig önkormányzati fenntartásban működött. Az elmúlt
négy évben mintegy 40 millió forintot költöttünk intézményeink infrastruktúrális

egy 60 m2-es fedett közösségi
tér épült az aulához, az alsós
udvart térköveztettük.
Önerőből valósítottuk meg
a térfigyelő kamerarendszert,
10 kamera figyeli a község forgalmasabb csomópontjait. Az
idő bebizonyította (sajnos…),
hogy erre a beruházásra szükség volt.
A Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesülettel

együttműködve nagy léptekkel virágosítottuk a falut.
Mára elértük a kitűzött célt:
Enese a környék egyik legvirágosabb települése. Mintegy
100 ingatlan tulajdonosa ültet virágot a háza elé, közterületre. Virágok sorakoznak
intézményeink előtt, rózsák
díszítik a 85. sz. főút mentét.
Virágkonténerek sorakoznak
a Petőfi utcában. Köztereink
gondozottak, a polgárok döntő többsége odafigyel –nem
akar lemaradni szomszédja
mögött.
Ez így van jól!
A sportra, a mozgásra még
nagyobb szükségünk van.
A hozzá való infrastruktúra
megteremtése az önkormányzat feladata. Természetesen minél jobb körülményeket szerettünk volna
biztosítani. Saját erőből sikerült focipályánkat felújítani
-régi vágya volt ez már Enese
focit kedvelő társadalmának.
Pályázati pénzből épült a
lelátó –öröm nézni, amikor
a kicsik, iskolások „fentről”
szurkolnak. Rendezvényeink hátterét biztosítja az a
60 m2-es fedett tér, amelyet
jól tudunk hasznosítani falunapon, Gúth-kupán, majálisvirágmajálison és még egyéb
alkalmakkor. Méltó módon
ünnepeltük meg az Enese SC
75. éves jubileumát –könyvet

Enesei HÍRMONDÓ
adtunk ki és vendégül láttuk
az ETO öregfiúk csapatát.
TAO-s és más pályázati pénzeknek köszönhetően tovább
javítottuk a sportolás lehetőségeit. Ma már női focicsapattal is büszkélkedhetünk.
Hosszú és tartós esőzések
esetén a csapadékvíz több
utcában gondot jelentett.
2013-ban -a lehetőségekhez mérten- több utcában
került sor az árkok karbantartására. A Sport, Csalogány,
Fecske és Külsőrétiben teljes
hosszában, a Rózsa utcában
részlegesen javítottunk a
helyzeten.
Egy pályázatnak köszönhetően vásároltunk 9 személyes
kisbuszt, részben megoldva
ezzel az iskolások, óvodások
szállítását ill. az önkormányzat
is tudja használni különböző
célokra. A hivatal udvarán
garázst építettünk, valamint
tárolót eszközeinknek.
Az új óvodarész megépítése után felszabadult egy volt
óvodai szoba –itt tudtuk elindítani a családi napközit.
Igény mutatkozott rá a kisgyermekes, dolgozni akaró
anyukák részéről.
Megvásároltuk a falu közepén álló Korn-házat, itt Idősek
napközi otthonát és egy, fiataloknak rendelkezésre álló
helyiséget biztosítanánk. Az
épületről – valószínűleg - már
csak az októberben felálló Testület hozza meg a döntést.
A múlt, a hagyományok
megőrzése fontos egy közösség szempontjából. Többek
között ezért adtunk ki egy
képeskönyvet, mely a régi és
a mai Enese fotóit tartalmaz-
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za. A Hírmondóban szintén
hangsúlyt fektettünk kultúránk, örökségünk megőrzésére.
Rendezvényeinken igyekeztünk minden korosztályt
megszólítani. Programokat
úgy állítottuk össze, hogy az
óvodástól a nyugdíjasig mindenki találjon magának megfelelőt. Az volt a célunk, egy
összetartóbb, erősebb közösséget hozzunk létre. Többnyire jó időben, jó hangulatban
tartalmas műsorszámokkal
szórakoztattuk polgárainkat.
Gyerekeknek ugrálóvár, kézműves foglalkozás, játszóház szerepelt a Falunapon,
Majálison – Idősek Napját
szervezünk immár lassan 25
éve. A középkorosztály mulathatott a Bikini, a Hungária
zenéjére.
A Hagyományok Napján
őseink lelkéből gazdagodtunk évről-évre, néptáncainknépzenénk-népdalaink jelentettek lelki felüdülést.
2014-ben két, nagysikerű új
programmal jelentkeztünk:
„Enese muzsikál” – kilenc
enesei muzsikus szórakoztatta a nagyérdeműt, „Enesei
ecsetvonások” címmel kiállítást szerveztünk helyi alkotók
műveiből. (Rendezvényeink
tárháza olyan gazdag – az
óvodával és az iskolával
együtt –, hogy ezen írás keretei között nem lehet mindet
felsorolni)
Mintegy 10 éve csatlakoztunk a Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.
Megfizettünk 5 millió forint
önrészt, a szelektív hulladékszállítás elkezdődött. Remé-

lem, egyre tudatosabban,
vigyázva környezetünkre egy
tisztább világot hagyunk gyermekeinkre és unokáinkra.
Lehetőségeinkhez mérten
támogattuk civil szervezeteinket. Munkájukkal színesítik
községünk életét, lehet rájuk
számítani rendezvényeinken
– a Borostyán Kórus, a Nyugdíjas Klub, a Foltvarrók mind
rendszeres szereplői és tevékeny részesei közéletünknek.
Helyt állnak a Polgárőrök, a
Tűzoltók. A Faluszépítő és
Hagyományőrző Egyesület
nagyszerű munkáját már említettem. Derőce Néptánccsoportunk mindegyik közösségi
rendezvényen vastapsot csalt
ki a közösségből. Az Enese
SC labdarúgói hétről hétre
szórakoztatják szurkolóikat.
2014-ben került sor a hivatal újra festésére és a kultúrház lábazatának, homlokzatának felújítására.
Több éve terveztük a
játszótér megvilágítását,
tavasszal megvalósítottuk.
Székely barátaink közösségük egy fontos jelképével
ajándékozták meg Enesét: a
székely kaput Hagományok
Napján avattuk.

A négyéves munka értékelésekor minden részletre nem
tértem ki. Az éves tervekről
és beszámolókról olvashattak
a Hírmondó korábbi számaiban. A honlapon „fellapozhatják” a régebbi számokat
– egészen a kezdetektől.
Az értékelés zárásaként
említem meg: ciklus folyamán jött létre az Enese Közös Önkormányzati Hivatal
(Enese, Bezi, Fehértó és
Győrsövényház részvételével) a korábbi körjegyzőség
helyett.
Az iskola 2013-tól állami
fenntartásba került.
Szeretnénk köszönetet
mondani a község minden
választópolgárának a bizalomért, amellyel 2010-ben
megbíztak bennünket.
Mesterházy József
polgármester,
Nagy Lajos
–alpolgármester, képviselő,
Szabóné Horváth Judit,
Kovács János,
Füsi Anddrás, Varga Csaba
Polgár Gyula
– képviselők.

ENESEI ALKOTÓK III.
Ősszel folytatjuk a helyi alkotók munkáit, tehetségét bemutató kiállítás – sorozatot.
A kiállítás megnyitója:
október 22. szerda
Kérném mindazok jelentkezését, akik gobelin-nel, hímzéssel
foglalkoztak és szívesen bemutatnák munkáikat, jelentkezzenek Nagy Lászlónál a 363-013-as számon vagy e-mailben
a polgarmester@enese.hu-n!
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RÖVID HÍREK
KÖZEL 1,2 MILLIÓ FORINTOT KAPTAK
CIVIL SZERVEZETEINK
Szép összeget könyvelhettek el civil szervezeteink. Az adó
1 %-ból közel 1,2 millió forinttal gazdagodnak. Legnagyobb
összeget -615.242 forintot- az iskola tudhat magáénak, majd
az óvoda következik 348.557 forinttal. A Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület számlájára 89.345,- Ft, a Sportegyesületére 75.984,- Ft, míg a Horgászokéra 58.730 forint kerül.
Összesen 1.l87.858 forint.
Civil szervezeteink köszönik a támogatást!
HATVANÖTEN ADTAK VÉRT
Az elmúlt évekhez viszonyítva az idén ősszel kevesebben
adtak vért. Hatvanöten nyújtották karjukat véradásra.
A DERŐCE BŐSÖN SZEREPELT
Bős nagyközségben augusztus utolsó vasárnapján tartották
a nyárbúcsúztatót. A kastély parkjában követték egymást a
programok. Nagyon jó kapcsolatot ápolnak a néptáncosok /
is/ A júniusi enesei fellépés után a Derőce táncosai mutatták
be tudományukat a Duna menti településen.
A BOROSTYÁN KÓRUS BÉCSBEN LÉPETT FEL
Az ausztriai magyarok augusztus 23-án ünnepelték Szent
István királyt. A Bécsben szervezett rendezvényen részt vett
a Borostyán Kórus. Délután gyülekeztek a Kárpát-medence
minden részéről meghívott csoportok- néptáncosok, kórusok.
Zászlóinkkal bevonultunk a Stephansdom-ba, ahol ünnepi
istentiszteleten vettünk részt. A délután az érseki palota
udvarán folytatódott. Borostyán Kórusunk szintén ott lépett
fel. Jól sikerült előadásunk nagy sikert aratott.

A SZÜLŐ MUNKAKÖZÖSSÉG ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZEFOGÁSÁVAL
Új beruházás fogadta szeptember 1-én az iskola tanulóit. Az
aulához hozzáépítve augusztusban készült el a mintegy 80 m2-es
nyitott közösségi tér. Ez a fedett tér lehetőséget nyújt a diákoknak, hogy eső esetén is a szabad levegőn tartózkodhassanak.
Az 1,7 millió forintból épített tér a Szülői Munkaközösség és az
Önkormányzat együttműködésének eredménye.
KUPAGYŐZTES A GYŐRSÖVÉNYHÁZ CSAPATA
Július utolsó hétvégéjén rendeztük meg a Gúth János Emléktornát. A kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő
Tornán a Győrsövényház emelhette magasba a serleget.
Eredmények:
Győrsövényház – Bezi
8:1
Enese – Kóny
2:1
III. helyért
Kóny – Bezi
8:2
Döntő Enese – Győrsövényház 1 : 1 büntetőkkel 2 : 4
Gólkirály: Kiss Miklós (Kóny)
Legjobb kapus: Hujber Zsolt (Győrsövényház)
Legjobb játékos: Nagy Márton (Enese)
Legjobb hazai játékosnak járó Báthori Gábor-díjat Kiss Milán
vehette át.
TÉRKÖVEZÉS AZ ALSÓS ISKOLAI UDVARON
Rossz állapotban volt a lebetonozott alsós iskolai udvar.
Helyenként balesetveszélyes. A Képviselő-testület a nyár
folyamán úgy döntött: térkövezteti a 200 m2-es udvart.
Tanévkezdésre elkészült a beruházás 2,2 millió forintból,
saját erőből.

LEGJOBB ADÓFIZETŐK 2013-BAN
Mesterházy József polgármester falunapon köszöntötte községünk
virilistáit. A hagyományokhoz hűen öt-öt egyéni vállalkozót és gazdasági
társaság vezetőjét. Ezen felül köszönetet mondott minden vállalkozónak,
hisz befizetett adóforintjaik összességében több mint 60 millió forintot
tettek ki. Az adó döntő részét fejlesztésre fordított az önkormányzat.
Egyéni vállalkozók
• Stoiber János
• Csonkáné Balikó Éva
• Takács Norbert
• Szlovacsek Imre
• Kiss Tibor (Petőfi u. 13/C)

Gazdasági társaságok
• Kaco Hungary Kft.
• Lukoil Magyarország Kft.
• Bödő Kft.
• GTO-Holz Kft.
• GTO-Wood Kft.

A befizetett adójának egy
részét most visszakaphatja!
TAKARÉKOSKODJON
EZZEL IS NYUGDÍJAS ÉVEIRE!
Keressen részletes
tájékoztatásért!

Böcskeiné Ági
Generali Bizt. Zrt.
Tel.: 06 96/363-055, 0630/385-3360
e-mail: agnes.bocskei@gmail.com
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ÉLŐ SZILVESZTER ORSZÁGOS BAJNOK
Több mint másfél évtizede röptet postagalambokat
Öröm hallgatni, milyen lelkesedéssel beszél hobbijáról.
Élő Szilveszter legnagyobb
sikerét a közelmúltban érte
el: postagalambjai országos
1. helyezést hoztak neki.
A galambok már gyermekkorában közel álltak hozzá,
hisz édesapja hús galambokkal foglalkozott. Ő azonban
váltott, a postagalambok
tetszettek neki. 2002-ben
alapító tagja volt a Kónyi Postagalamb Sportegyesületnek
– a ma 12 aktív tagot számláló szervezet tagjai Kónyból,
Eneséről, Rábapatonáról és
Rábacsécsényből jönnek
össze.
Sok időbe tellett, amíg a
mai „felszereltséget” és állományt el tudta érni. Hisz a
dúcok elkészítése, a megfelelő szintű állomány elérése
nem ment egyik pillanatról
a másikra. Amit lehetett saját
maga épített meg, állománya
a Szabó Attila és Fűzfa László
galambjaira „épülve”, általa
kitenyésztett versenyzőkre
épül.
A kerület egyik legfiatalabb
galambásza azt vallja, a kevesebből próbál minél többet kihozni. 15 pár tenyészgalamb,
mintegy 40-50 fiatal galamb
jelenti az utánpótlást. A versenyeken azonban 18-20 hím
galambot röptet ill. ezekből
válogat. Az ő párjaik csak a
hímek érkezésekor tartózkodnak a dúcban.
Az Országos Postagalamb
Szövetség előre meghirdeti a
versenyeket. Szilveszter galambjai az Országos Maraton
4. oldal

Klub versenyén repültek.
Ezeken a hosszú távú megmérettetéseken 900-1100
km-t kell megtenni a galamboknak. A hat hét alatt futó
versenyen 3 városból kell
hazaérni a szárnyaló tollasoknak. Aachenbe 1400 galambot szállítottak, ő hármat
indított csapatban. Az első
körben csapatban megszerezte az 1. helyet. Két héttel

később a belgiumi Liege-ből
a dobogó második fokára repültek a kedvencek. Ezzel az
összetett csapatversenyt is
megnyerte. Az utolsó induló
állomás Brüsszel, onnét is él
helyezést ért el galambja !
A feladat nehézségét érzékelteti, hogy mindössze
21 hím és 4 tojó galamb teljesítette mindhárom távot,
és ezzel galambja országos

champion 2. lett (2000-2500
galambból)
A Maraton kétnapos verseny,
a galambokat péntek délben
engedik fel s 8 óra alatt mintegy 600 km-t tesznek meg.
Éjszaka pihennek, majd reggel folytatják útjukat hazafele.
Szinte hihetetlen, de a leggyorsabb szárnyasok 90 km/óra átlagsebességre képesek. Igaz,
a megérkezéskor súlyának 70
%-át elveszti a galamb!
A galambászok úgy tartják,
a Maraton verseny a legkeményebb. Szilvesztert büszkeséggel tölti el, hogy galambjai
képesek teljesíteni ezt a távot.
Nem könnyű úgy összepárosítani a szárnyasokat, hogy
összeálljon egy jó csapat. A
jó versenyeredményhez sok
összetevő kell: szerencse és
nagy szerepet játszik az időjárás is. De a gondozás, felkészítés alap. Enélkül nehéz
eredményt elérni.
Szilveszter a következő sorrendet favorizálja: minőségi
takarmány – dúchigiénia –
célzott kezelések – kemény
selejtezés – rendszeresség.
„Ez a hobbi meglehetősen
idő és pénzigényes elfoglaltság. A siker sok mindenért
kárpótolja az embert. Korábban is értem el eredményeket
– oklevelet, serleget.” – meséli
Szilveszter.
Legfényesebben ez a serleg
ragyog majd!
Gratulálunk Szilveszternek és
további sok sikert kívánunk!
Mesterházy József
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A nyár folyamán két kolléganőnk nyugdíjba vonult. Kiss Lászlóné jegyző és Gecsei Gyuláné igazgatási
előadó – élve a nők 40 év munkaviszony utáni nyugdíjba vonulási lehetőséggel – már nem dolgozik a
hivatalban. A polgármesterek Csapó-Molnár Violettát bízták meg a jegyzői feladatok ellátásával, Balaskó
Veronika szociális ügyeket viszi tovább. Az alábbiakban ők mutatkoznak be.

ÚJ MUNKATÁRSAK A HIVATALBAN
Csapó-Molnár Violetta a jegyzô
Csapó-Molnár Violettának hívnak, 2014.
szeptember 25-étől az Enesei Közös Önkormányzati Hivatal kinevezett jegyzője
vagyok. 4 község - Enese, Győrsövényház,
Bezi, Fehértó –település vezetőinek egyhangú döntése értelmében bizalmat
szavaztak nekem, a jegyzői álláspályázat
elbírálása kapcsán. Minden igyekezetemmel azon leszek, hogy megfeleljek az elvárásoknak.
1979-ben születtem Csornán. Születésem óta fehértói lakos vagyok. 2004 óta
házas, egy 7 éves fiúgyermek édesanyja.
Az általános iskola alsó tagozatát Fehértón,
felső tagozatát Győrsövényházon végeztem. Középiskolai tanulmányaimat Győrben a Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskolában végeztem, közgazdasági
érettségit tettem. Ezt követően számviteli
ügyintézői képesítést szereztem. Győrben
folytattam tanulmányaimat, a Széchenyi
István Egyetem településmérnöki szakán
szereztem első diplomámat.
2003. július 1-je óta dolgozom a közigazgatásban. Fehértó Község Önkormányzatánál kezdtem, az Enesei Közös Hivatal
megalakulása óta a Fehértói Kirendeltség
köztisztviselője voltam.
Folyamatosan tovább képeztem magam,
közigazgatási alapvizsgát, anyakönyvvezetői szakvizsgát tettem, pályázatíró tanfolyamot végeztem, számítógép kezelői
képesítéssel rendelkezem.
2006-ban kezdtem tanulmányaimat a
Budapesti Corvinus Egyetemen Államigazgatási Karán, mindez eredményeképpen
igazgatásszervezői diplomát szereztem.
A közigazgatási munkakör számomra
mindig igazi hivatás volt, ezért megtiszteltetés számomra, hogy a 11 év során
megszerzett szakmai tapasztalatomat 4

település közös hivatalában hasznosíthatom.
Fontosnak tartom a céltudatosságot,
a precizitást, és megoldás orientált vagyok. Hiszem, hogy tartós eredményt csak
a felkészültség, a kitartás, a türelem és
a lelkiismeretesen végzett munka hoz.
Számomra minden feladat kihívás, amelynek lelkesedéssel és megfelelő szakmai
alázattal kell megfelelni.
Napjainkban egyre inkább hangsúlyt
kap a közigazgatás szolgáltatás jellege,
ezért munkám során arra törekszem majd,
hogy szakmailag felkészült, pontos munkát
végezzünk a hivatal dolgozóival közösen,
Enese és a többi társtelepülés lakóinak
érdekében.
Nagyon fontos, hogy az ügyfél elégedett
legyen és problémái a lehető leghamarabb, minél rugalmasabban, és ügyfélbarát
módon kerüljenek megoldásra.
Az önkormányzatok szűkös anyagi
helyzete pedig elengedhetetlenné teszi
a pályázati lehetőségek kihasználását, az
anyagi erőforrások bővítését, a település
fejlesztése érdekében. Jelentős pályázatírói tapasztalattal rendelkezem, melyet
munkám során hasznosítani kívánok.
Munkámat ezen elvek szerint kívánom
végezni és igyekszem azon lenni, hogy rászolgáljak a települések bizalmára. Hivatali
munkám során, mint eddig is, törekedni
fogok a lakosság folyamatos, naprakész
és udvarias tájékoztatására, a szakszerű,
kulturált és humánus ügyintézésre, mindenekelőtt a jogszabályok és az ügyrend
érvényre juttatására.
Kérem Önöket, forduljanak hozzám bizalommal!
Csapó-Molnár Violetta

Az Enesei Közös Önkormányzati Hivatal Gecsei Gyuláné – Joli néni nyugdíjba
vonulása miatt pályázatot írt ki igazgatási előadói munkakör betöltésére. Erre
a munkakörre adtam be pályázatomat,
melynek elbírálása után nekem jutott a
feladat, hogy Joli néni eddigi munkáját
folytassam.
Marcaliban jártam iskolába, ott
érettségiztem, s kezdtem el dolgozni.
Három gyermekem született - fiam és
a nagylányom már dolgozik, a legkisebb ide jár Enesére iskolába. 5 évvel
ezelőtt hagytuk magunk mögött régi
életünket, s kezdtünk egy újat, immár
Téten. Másfél évig dolgoztam a Téti
Okmányirodában ügyintézőként, letettem a közigazgatási alapvizsgát,
illetve anyakönyvi szakvizsgát tettem.
A Téti Közös Önkormányzati Hivatalnál
ezt alkalmazni is tudtam, mint anyakönyvvezető. Enesére történt áthelyezésem után is folyatatom az anyakönyvezéssel kapcsolatos feladatok
ellátását - szeretnék minél több fiatalt
a házasság szép útján elindítani.
Az életnek sajnos vannak nehezebb
pillanatai, átmeneti nehézségei is.
Szociális ügyintézőként a gyermekvédelemmel kapcsolatos ügyek, az önkormányzati segélyek, lakásfenntartási
támogatások, az aktív korúak ellátása,
illetve a közmunka programmal kapcsolatos ügyek intézése is feladataim
között szerepel.
Minden erőmmel azon vagyok, hogy tudásom legjavát adjam, s munkatársaimmal
együtt segíthessek az önkormányzathoz
fordulók ügyeinek minél gyorsabb és szakszerűbb ügyintézéséhez.
Balaskó Veronika
5. oldal
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PATAKY ATTILÁVAL ÉNEKELT SZÜLETÉSNAPJÁN
Enese muzsikált – Nemes Imre énekelt

Az „Enese muzsikál” márciusi rendezvényén Nemes
Imre dalokat adott elő. Vele
beszélgettem zenei gyökerekről s énekesi múltjáról.
A zenei véna már felmenőimnél megvolt, hisz dédapám
tárogatón játszott, nagyapám tangóharmonikázott.
Élénken emlékszem vissza
a nagy katolikus ünnepekre
–Húsvétra és Karácsonyravalamint a vasárnapokra.
Nagymamám főzött, a templomból hazaérkezvén előkerültek a zeneszerszámok s
szólt a muzsika –nagyapám
húzta. Ekkor sok magyar nótát tanultam –mesél Nemes
Imre az indíttatásról.
Amikor a közelmúltban fellépett Gyömörén egy nyugdíjas rendezvényen, az idősebbekkel megemlegették
nagyszüleit s a nótás-mulatós esteket. Szóba kerültek
a lakodalmak, bálok –ezen

alkalmakkor is gyakran zenélt nagyapja.
Általános iskolából az
énekkar jelentette a zenei

kat. Egyik nyáron Csopakon
nyaraltak baráti társasággal,
a barátok benevezték egy
éneklési versenyre. Innét

pluszt és természetesen a zenehallgatás. A későbbiekben
a zene kiesett életéből.
Gyermekei már felnőttek
voltak, amikor - 45 évesen ismét a muzsika felé fordult.
A TV-ben hétről hétre
nézte a Csillag születik és
az X-Faktor című műsoro-

útja a döntőig vezetett s
mindez lendületet adott. A
következő évben már a szereplésért ment el a Balaton
partjára. Az évek múlásával
egyre jobban fejlesztette zenei „infrastruktúráját.” Talán
a családi-gyerekkori emlékek
is egyre inkább előjöttek.

A balatoni sikerek után
Enesén szintén színpadra
szólították, fellépett Falunapon, Majálison –több
alkalommal. A környékbeli
településeken hallatta hangját: Kónyban a könnyűzenei
fesztiválon, Bágyogszováton
a Káposzta fesztiválon.
Ebben az évben szívműtéten esett át. Az operáció
után első kérdése az volt:
énekelhet-e még?
Kedvenc stílusa nincs, az
ének jelent számára örömet.
Tervei között szerepel, hogy
eljusson egy nagy színpadra, álma pedig a TV-ben való
szereplés. De reálisan nézi a
világot – tudja, a megélhetésre kell koncentrálnia.
Nagy élmény volt, amikor
50. születésnapján – baráti
társaságban – Pataky Attilával, az EDDA frontemberével
énekelhetett.
Mesterházy József

ELŐSZÖR HULLT A PELYHES FEHÉR HÓ…
László Tamás örökölte a zenei vénát

László Tamás édesanyja
Bancsó lány – így minden
enesei előtt egyértelmű: a
zenei véna ott lüktet benne! Talán 7-8 éves lehetett,
amikor Nagycenkre utaztak
rokonokhoz s a kis iskolás
fiú a búcsúban a szintetizátoros mellé szegődött –
élénken figyelte s ujjaival
együtt játszott a zenésszel.
Az enesei búcsúban szintén
figyelemmel kísérte a billentyűsöket.
6. oldal

Első komoly lépéseit Patai
Zoltán segítségével tette meg
(Patai Zoli rokona és trombitán, gitáron is játszott) Zoli
mintegy két hónapig kísérte
figyelemmel László Tamás pályakezdését. Az első dal, amit
eljátszott „Hull a pelyhes fehér
hó…” volt. Tamás hallás után
játszotta el az ismert éneket –
ma sem tud olvasni kottából.
Patai Zoli bíztató szavai után
Tamás szüleitől bérmálásra
kapta első szintetizátorát.

Fontos állomás volt a tanulásban a borozó (Bartók-Győri
utca sarok), melyet abban az
időben Nemes Imre bérelt.
Ott lépett először közönség
elé – lámpalázas volt, alig mert
énekelni – emlékezik vissza a
zenés estekre. Középiskola
után mindennaposak voltak
a gyakorlások Bartók utcai otthonában. Sajnos ma már egyre
kevesebb ideje van erre.
Katonaság alatt fel- ill. elismerték zenei tehetségét. Cso-
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pakon két hónapig játszott
tiszti üdülőben. Át akarták
helyezni Lilafüredre, de azt
már nem vállalta.
Tamás önképzéssel jutott
mai tudásához. Sokat nézte
a Muzsika TV-t, a Nóta TV-t,
CD-ket vásárolt. Bogár Lajost
– egykori kónyi zenészt – kérte
meg, hogy képezze. De ő is sa-

2014. szeptember
ját maga tanult és azt javasolta
Tamásnak: járja a maga útját.
Természetesen Enesén fellépett már Majálison, Falunapon, játszott nyugdíjasoknak.
Győr környékén nincs talán
olyan falu, ahova ne hívták
volna. Több településen átvette Bogár Lajos helyét. Ma
már minden hétvégéje fog-

lalt. A munkahelyét is úgy
kellett megválasztania, hogy
a zene beleférjen.
Elsősorban a mulatós számokat kedveli, szívesen játszik slágereket és örökzöldeket. Ma már rock számokkal is
próbálkozik. A lakodalmakban
divatba jöttek a nyitótáncok.
Állandóan fejleszti magát, hisz

fontos: ha kérnek egy számot,
el tudja játszani.
A zene révén híres énekesekkel is kapcsolatba került.
Hangosított Pataky Attilának
és Oszvald Marikának. Hoszszú távon szeretné folytatni a
zenélést, talán nem is tudná
abbahagyni…
Mesterházy József

ENESEI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2014.(IX.29.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ
SZABÁLYAIRÓL ÉS EZEK ELMULASZTÁSÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEIRŐL
Enese Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
jogalkotási hatáskörében, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
ELSŐ RÉSZ
1. Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Enese község közigazgatási
területén minden az e rendeletben meghatározott magatartást megvalósító természetes és jogi személyre, valamint
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.
(2) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokkal kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja.
(3) Nem állapítható meg közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás, ha a tevékenység vagy mulasztás
szabálysértést, bűncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha
a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el.
(4) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő
magatartás elkövetése miatt lefolytatott eljárás során a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései
alkalmazandók.
(5) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, mely
akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást
természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet jelenti be.
(6) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási
bírsággal sújtható.
(7) A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő ma-

gatartások elkövetése miatt kiszabott közigazgatási bírságot
az első fokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 8
napon belül átutalási postautalványon vagy banki utalással
az Enese Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni.
(8) Az eljárási képességgel nem rendelkező személy közigazgatási bírsággal nem sújtható, az ilyen személy ellen
indult eljárást meg kell szüntetni.
(9) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak akkor
lehet kiszabni, ha önálló keresettel rendelkezik.
2. §
(1) A pénzbírságot úgy kell megállapítani, hogy igazodjék
a cselekmény súlyához. Az elkövető személyi körülményeit
annyiban kell figyelembe venni, amennyiben azok a hatóság
rendelkezésére álló adatokból megállapíthatók.
3. §
(1) Pénzbírság kiszabása helyett a jegyző felhívhatja az
ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és legalább 7 napos
határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre
történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére, amennyiben a magatartás az elkövetés körülményeire tekintettel csekély súlyú.
MÁSODIK RÉSZ
2. A közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartások
A község címerének és zászlójának használata
4. §
(1) Aki a helyi címer és zászló alapításáról és használatának
rendjéről szóló 5/1994. (IX. 14.) önkormányzati rendelet 4.§
(1) és (3) bekezdésében, a 6. § (1) bekezdésében, a 8. § (2)
bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi, és a község címerét, zászlóját engedély nélkül, vagy a használatra
vonatkozó engedélytől eltérő módon felhasználja, előállítja,
7. oldal
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továbbá aki a címer és zászló használatát szabályozó rendelkezéseket egyéb módon megszegi, közösségi együttélés
szabályait sértő magatartást követ el.
Köztisztasággal és települési szilárd hulladék
kezelésével kapcsolatos rendelkezések
5. §
(1) Aki a köztisztasággal és a települési szilárd hulladék
kezelésével összefüggésben az alábbi magatartási szabályokat megszegi a közösségi együttélés szabályait sértő
magatartást követ el:
a) az általa használt vagy tulajdonát képező ingatlant felszólítás után sem műveli meg, nem tartja rendben, gyomtól,
gaztól nem tisztítja meg;
b) az ingatlana, az ingatlan előtti járda tisztántartásáról,
hó eltakarításáról, síkosság mentesítéséről, továbbá a kül- és
belterületi árokpart (az út koronaéléig) fűnyírásáról, kaszálásáról és tisztántartásáról nem gondoskodik;
c) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve
jármûközlekedést akadályozó módon rakja le. Havat
útkeresztezôdésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, tömegközlekedéshez szolgáló jármû megállóhelyénél, a közüzemi
szolgáltatási, felszerelési tárgyra, közérdekû létesítményre,
illetve parkosított területre rakja,
d) az ingatlan előtti árkot, csatornanyílást, átereszt nem
tisztítja, a csapadék elvezető árkot feltölti, vagy a csapadékvíz
zavartalan lefolyását nem biztosítja;
e) beépített vagy beépítetlen belterületi ingatlan előtt a
kinyúló ágak, bokrok nyeséséről nem gondoskodik;
f ) szennyvizet, trágyalevet, vagy más eldugulás vagy
rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékvezető
árokba vezet, önt;
g) szemetet felhalmoz fel közterületen, rothadó, bűzös
szemét, hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről nem
gondoskodik;
h) a szemétgyûjtô edénybe mérgezô, robbanó, folyékony
vagy a szolgáltatást végzô dolgozó testi épségét, egészségét
vagy a gépjármûvet veszélyeztetô anyagot helyez el,
i) szelektív hulladékgyűjtőkbe nem a jelölésnek megfelelő
vagy megengedett hulladékot helyez el.
j) gépkocsit tiltott helyen és módon mos,
k) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése
céljára engedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz,
l) az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolítja el,
m) építményeket, kerítéseket, élôfát bármilyen felirattal
megrongál,
n) a gondozott zöldterületre jármûvel ráhajt vagy azon
parkol,
o) közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket
engedély nélkül szállít vagy elhelyez,
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p) a településen lévô tavakba, holtágakba élôvízfolyásokba,
belvízelvezetô árokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet
levezet, partjait szemét, vagy egyéb hulladék lerakásával
beszennyezi,
q) aki fűtőberendezésben ipari hulladékot, műanyagot,
gumit, vegyszert, festéket éget.
A közterületek tisztántartása és a kerti hulladék kezelése
6. §
(1) Aki a közterületek tisztántartására és a kerti hulladék
kezelésére vonatkozó alábbi rendelkezéseket megszegi a közösségi együttélés szabályait sértő magatartást követ el:
a) szilárd, nedves hulladékot eléget, a keletkezett avar és
kerti hulladékot nem tűzrakó helyen és telken égeti el és
ezzel az emberi egészséget és a környezetet károsítja.
b) háztartási tüzelőanyag zárt rendszerű tüzelő berendezésben történő égetésével egészségre káros égésterméket
bocsát ki és ezzel a levegőt szennyezi
c) a közterületet engedély nélkül veszi igénybe, vagy azt
engedélytől eltérően használja, és e tevékenységével felhívás
ellenére sem hagy fel;
d) közterület használati engedély nélkül épületet, építményt elhelyez;
e.) alkalmi jelleggel igénybe vett közterületen és környékén
keletkezett hulladékot nem gyűjti össze, és elszállításáról
nem gondoskodik;
f ) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodásához szükséges gépet, gépjárművet közterületen tárol;
g) mezőgazdasági és sétáló út mentén 10 méteres védősávban bármilyen eszközt, anyagot elhelyez, vagy azt
tárolásra használja.
Közterület megállapodás nélküli használata
7. §
(1) Amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes
magatartást valósít meg az, aki a közterületet közterülethasználati engedély nélkül, vagy abban foglaltaktól eltérő
módon, vagy azt meghaladó mértékben használja, illetve
árokparton balesetveszélyes tárgyakat (pl. kövek, karók)
helyez el.
Közutak felbontására, használatára vonatkozó szabályok
megszegése
8. §
(1) Amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes
magatartást valósít meg az, aki Enese Község Önkormányzatának tulajdonában álló közutakon az utat engedély,
hozzájárulás nélkül felbontja vagy elfoglalja.
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Zöldterületek rendeletetéstől
eltérő használata
9. §
(1) Amennyiben más jogszabály eltérően nem rendelkezik,
a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az, aki közterületen engedély nélkül
fát kivág, vagy a közterületen lévő növényzetet (fák, cserjék,
virágok, gyep) és a zöldfelületek egyéb elemeit, tartozékait,
felszerelési tárgyait bármilyen módon szakszerűtlenül kezeli,
megrongálja, károsítja vagy elpusztítja.
Járművek tárolási szabályainak megszegése
10. §
(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes
magatartást valósít meg az, aki járművet vagy üzemképtelen
járművet 22:00-06:00 óra között közterületen tárol. Kivételt
képeznek ez alól az előzetesen bejelentett rendezvények.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
11. §
(1) Aki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
13/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet 5. § (7) bekezdésében, a (17)-(18) bekezdéseiben, a 9.§ (1) bekezdésében
foglalt rendelkezéseket megszegi közösségi együttélés
szabályait sértő magatartást követ el.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
12. §
(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.
Mesterházy József
Csapó-Molnár Violetta
polgármester
jegyző
(2) A rendelet a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján való
kifüggesztéssel 2014. szeptember 29-én megtörtént.
Csapó-Molnár Violetta, jegyző

KÖNYVBEMUTATÓ ENESÉN – JELES PEDAGÓGUSOK
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt egybegyűltek!
Így tanév elején a gyógypedagógusok, logopédusok az iskolában
felmérik, hogy milyen részképesség
hiányossága van a tanulóknak. És a
következő tanévben ennek a fejlesztésére fektetnek hangsúlyt pl.: vizuális,
finommotorika, íráskészség, beszéd,
gondolkodás, emlékezés. Ezeknek a területeknek a fejlesztésére szakkönyvek
is rendelkezésre állnak. Én is szeretnék
az Önök figyelmébe ajánlani, az emlékezés fejlesztésére egy szakirodalmat
ez pedig a Hűséggel a katedrán című
könyv. Miért van szükségünk az emlékezet fejlesztésére?
Ehhez segítségül hívom Zilahy Lajos egyik novelláját, amely arról szól,
hogy halála után egy asztalossegédet
egy-két hozzátartozója, ismerőse még
meg-megemleget, de aztán lassanként
elhalnak ők is, miközben az asztalossegéd sírkeresztjét egy koldus ellopja
és feltüzeli. Végül 46 év múltán egy
fiatal kecskeméti ügyvéd, apja iratait
selejtezve, kidobta az asztalossegéd
egykori elismervényét, amely a szemétben elázott, majd elenyészett. „És
ekkor, ebben a pillanatban, halála után
negyvenhat esztendővel, mindörökre

elmúlt és mindörökre eltűnt a földről
az asztalos legény élete.”
Az ember ugyanis kétszer hal meg:
egyszer élettani, s egyszer szellemi értelemben. Második halála akkor következik be, amikor már nincs senki, aki
tetteit emlegetné, emlékét ébren tartaná, ápolná. S ez kivel előbb, kivel utóbb
megtörténik. A tanító alkotó ember, csak
az ő alkotásának sajátos a jellege és az
anyaga: a gyermeki tudatot és a lelket
formálja. Mestersége természeténél
fogva láthatatlanul épül be a gyermek,
az ifjú eszméletébe, aki észre sem veszi,
hogy már nevelője szemével látja az
életet, az ő gondolatait és szófordulatait
ismételgeti, az ő mozdulatait utánozza.
Ha nem vigyázunk egy idő után a nevelők jószerint elfelejtődnek, pedig egykor
nagy hatással voltak százakra, ezrekre, s
nemcsak iskolai tanítványaikra, hanem
különösen a falusi, tanyai tanítókra gondolva, tágabb környezetükre is. Pedig
egykor egyéniségük kisugárzásával, sokszor egy emberöltőn keresztül valóban
a szellem lámpásai voltak
Mire is emlékezhetünk ezzel a
könyvvel? Tanárainkra: Gyuri bácsira
aki technikát tanított, Markó Endrére
aki logikát, vagy Gál Jóskára az orosz
szakfelügyelő.

Elődökre, pl. Sárközi Antalra aki a
kutatómunka során sárga lapokról
üzen a fiatal generációnak, illetve akkor amikor Füsi Andrásné Margittól
jött az üzenet, hogy fekete zászlóval
tisztelegjünk a volt kolléga emléke
előtt.
A könyv nemcsak azoknak üzenhet,
akiknek a tanáraikról szól, hanem mindenkinek. Hiszen küzdelmes életek,
helytállás, végtelen kitartás, a munka
iránti tisztelet, a gyerekek szeretete
köszön vissza a lapokon. És arra emlékeztetet bennünket, hogy bármit
teszünk is az életünkben, nyomokat
fog hagyni. Az, hogy ezek a nyomok
meddig maradnak, meg az utódokon
múlik, ahogy a kötet pedagógiai vallomásaiban olvasható.” A múltakról való
megemlékezés átviszi a mai nemzedék
lelkébe azokat a nemzetfenntartó erőket, amelyeknek eddigi fennmaradásunkat köszönhetjük.”
Bartos Ilona
Elhangzott 2014. szeptember 27-én a
Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron
megyében sorozat 5. kötetének bemutatóján.
9. oldal
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A DOBOGÓ MÁSODIK FOKÁN A HÖLGYEK
HELY CSAPAT
1. ALSÓÁGI TIGRISEK
2. ENESE SC
3. GYŐRSZENTIVÁN SE
4. FERTŐSZÉPLAK SK
5. DUNAKILITI KSE
6. MAGYARKERESZTÚR SE
7. BEZI KSE
8. RÁBAPATONA SE

M
14
14
14
14
14
14
14
14

GY
13
9
7
6
6
3
2
1

D
1
0
2
4
3
4
1
3

V
0
5
5
4
5
7
11
10

LG
46
24
26
19
28
12
14
9

KG
12
18
24
20
22
24
33
25

GK
34
6
2
-1
6
-12
-19
-16

P
40
27
23
22
21
13
7
6

A csapattagok:
Bári Ivett, Bezselics Barbara,
Danka Klaudia, Gaál Vivien, Hujber Aliz,
Kozma Krisztina, Limpacher Klaudia,
Lőrincz-Horváth Petra, Nagy Franciska,
Pécsi Brigitta, Szabó Adrienn, Takács Eszter.
Edző:
Káldi István

VISSZAEMLÉKEZÉS…
Nemrégen a közelmúlt
eseményeiről számoltam be,
most engedjék meg, hogy
egy kicsit távolabbra is visszaemlékezzek olyan dolgokra,
amiről a kedves olvasó talán
nem is tud, vagy már el lett
felejtve.
Kezdem apámmal Tschurl
Ernő földbirtokossal, köznéven a Csór urasággal. Sokan
irigykedtek, milyen jól élhetnek abban a nagy kastélyban,
a mai kultúrházban. Minden
relatív, manapság már sok
helyen, még Enesén is jóval
több luxus is létezik. A nagy
8 szobás épületben csak egy
fürdőszoba volt és a két gyer10. oldal

mek anyjukkal egy szobában
aludt. A vizet úgy kellett a
padlásra felpumpálni, hogy
folyjon a csapból, ha a kádban fürödni akartunk. Csatornázás és villany sem volt,
petróleumlámpákkal világítottunk. Így hát villany- vagy
gáztűzhely sem, jégszekrény
akkor ha jégtömböt vettünk
az utcai árustól. Hétközben
hús csak egy kis feltétként
volt a főzeléken, az éléskamrából a füstölt ölésből, vagy a
zsír alól kivettből. Venni csak
az egyik kocsmáros és mészárosnál lehetett- a kínálatot a
kisbíró dobolta ki- talán hetenként egyszer volt vágás,

ölés. Vaj, vagy bor csak a nagy
ünnepeken került az asztalra,
margarin akkor még nem volt
használatos, minden disznózsírral lett fogyasztva.
A „nagyságos úr” nyáron fél
3-kor, télen negyed 4-kor kelt,
kerékpárral ment ki a „Csór
major”-ba. Mire a munkásait
ébresztette, már kiosztotta az
abrakot. Nem élt uras életet,
kivette részét a munkából.
Kemény és ideges természetű
volt, de jószívű, sokszor kellett kulccsal a „szentmihályi
házhoz” mennem /Szabadság
és Petőfi u. sarkán/, hogy a
kérő megtölthesse a krumpliszsákját, stb.

Három esetet szeretnék
életéből elmondani:
A háború vége felé a leventéket elvitték nyugatra. Jó
páran visszaszöktek és még
szemem előtt van, sorba kellett állniuk az előszobánkban.
Az akkor nálunk beszállásolt
alezredes letolta őket és lefogva be akarta őket küldeni
a győri parancsnokságra, ahol
tudjuk mi várt volna rájuk.
Apám csitította őt le és végül
is nem történt velük semmi
sem, otthon maradhattak.
Egy enesei mesélte nekem
pár évvel ezelőtt történetét:
katonaszökevényként hazajött Enesére. Úgy gondolta,
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le kell jelentkeznie apámnál,
akit az alezredes távollétében
a falu parancsnokává nevezett ki. Az ilyeneket annak
idején hamar kivégezték.
Apám a maga kemény modorán mondta „tünjön el, én
magát nem láttam”. Hazamehetett és semmi bántódása
nem lett.
Amikor jöttek az oroszok,
az ő feladata lett volna a
katonai raktárt, a vasútat,
a malmot felrobbanttatni.
Helyette mindenki vihette
haza, amit használni tudott
a raktárból és minden más
épen maradt.
Gyermekkorom:
Ott volt a nagy udvar, ahova az akkori „úri szokás” miatt
nem hívhattam be a falu gyermekeit. Titokban kimentem a
határba és ott találkoztam,
játszottam velük.
45’ után viszont meg mi se
léphettünk be a kastélyba,
titokban tekinthettük meg a
kiürített falakat. Kint laktunk
a majorban, mert apámnak
meghagytak száz holdat a földosztás után. 49’-ben munka
közben ért balesetbe halt bele,
temetésén még a kommunista
párttól is volt egy nagy koszorú
piros szegfűkkel.
Próbáltunk ugyan anyámmal utána továbbgazdálkodni, de az adószorítások
miatt egy év után átadtunk
mindent „adótörlesztés”-ünk
fejében az államnak. A majorból rögtön ki kellett költöznünk, az iskolával szemben
a mai Gülch házban (akkor
még tömésfalú) laktunk két
szobában a szomszéddal közös konyhában.
Én Győrben a Révai gimnáziumban érettségiztem.

Enesei kórus 1953-ban

Utána mint kulákgyerek még
irodában sem dolgozhattam,
gyári munkás, „átképzős lyukcsiszoló” lettem a vagongyárban. Mellette egyetlen
lehetőségem volt hegedűt
tanulni Győrben a szakiskolában. Később a hegedűtanárom lehetővé tette, hogy
Csornán és Győrszentivánon
taníthattam hegedűt, így léptem ki a gyári munkából és
ebből is éltem, mert anyám
nem kapott nyugdíjat, a falu
népének foltozott, ő meg
abból élt.
Ezen időben Enesén is tanítottam hegedűt és furulyát, de ezt ingyen. Annyira
jutottunk, hogy baráti körből egy kis ének- és zenekart
is létrehoztunk /név szerint
sajnos én csak a Varga Rozira, a tanácselnök feleségére emlékszem/. Enesén
még fel sem léptünk, de a

tanácselnök mindjárt vitt
bennünket május elsején és
augusztus 20-én Csornára
szerepelni valami nagy ünnepségre. Én aztán rövidesen felkerültem Budapestre,
így feloszlott ez az együttes
még mielőtt bemutatkoztunk volna Enesén. Utólag
tudtam meg, ki is tüntettek
bennünket mint a környék
legjobb együttese /ezt bizonyítja egy zászló ezzel a
felirattal/, sőt egy tangóharmonikát is kapott a falu. Annak idején még valaki járt is
ki Győrből hegedűt tanítani,
ami aztán idővel megszűnt.
–Mindezt ingyen csináltam,
a tanácselnök viszont olyannyira hálás volt- talán
apám jótettei miatt is- hogy
nagyon jó véleményezést
adott le rólam a főiskolai felvételimhez. Na meg azért az
is számított annak idején,

hogy gyári munkás voltam
és jól is kellett játszanom a
felvételi vizsgán.
Mindebből láthatják, nem
volt egyszerű a pályafutásom
ifjú koromban. Különösképpen láttam és tapasztaltam,
mennyire nem jut hozzá a falusi gyermek a klasszikus zene
szépsége és élvezetéhez. Ezen
fáradozok jelenleg és támogatom ilyen irányban a három
falu (Enese, Rábacsécsény és
Kóny) óvodáját és iskoláját.
Hangsúlyozni akarom, nem
hivatásos zenészt -mert az
nagyon is nehéz pálya- akarok elérni, hanem, hogy minél
több gyermek megismerje és
esetleg szeresse is –minden
más mellett- a komoly zenét
és boldogan, vidáman énekeljenek….
Öcsi, majd Öcsi bácsi,
Karcsi és végül Karcsi bácsi
11. oldal
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RÉGI MESTERSÉGEK – RÉGI ESZKÖZÖK –
RÉGI JÁTÉKOK (BEFEJEZÔ RÉSZ)
TOLLFOSZTÁS
A mi vidékünkön nem nagyon voltak birkák, ezért a
meleget nem a gyapjú, hanem a toll biztosította.
A birkának nagyon kényes a
lába és nem bírja az agyagos
talajt, inkább a köves vagy
homokos földet szereti. Mifelénk is volt birka, csak kevés.
Nem tudom miért, de melegítésre csak libatollat használtak. A tyúk vagy a kacsa toll
erre a célra nem volt megfelelő. Mielőtt a libatollat felhasználták volna, a nagy tollakat
apróra kellett tépdesni.
A szárnytollakról le kellett
tépni az értékes részt és megmaradt a kemény tollszár. Ez
a tollszár belül üreges volt és
jó esetben 8-10 cm hosszú is
lehetett.
Az üreg mindkét végénél
keresztbe vágtuk a tollat és
így kaptunk egy hengerpalástot, egy vékonyfalú csövet. A
tollszár jó esetben egyforma
vastagságú volt elől, hátul.
A nyers krumplit felvágtuk
úgy fél centis szeletekre, a
tollszár mindkét felét a felvágott krumpliba szúrtuk,
úgy hogy a nyers krumpli
zárta be a tollat, az egyenes
tollba levegő szorult, mint a
kenderkócpuska esetében, itt
is addig szorítottuk egy dugattyúval az egyik krumplit,
amíg kirepült a másik.
Úgy 2-3 cm messze lehetett vele lőni. Ez volt a krumpli
puska. A továbbiakban már
csak egyszer kellett a krumpli
szeletbe szúrni a tollat, ha előzőleg a régi krumpli épp a toll
12. oldal

elejére került. A krumplipuska
előnye a kenderkócpuskához képest az volt, hogy mivel krumpli sok volt,kender
pedig kevés, nem kellett a
krumplitölteléket mindig újra
megkeresni,csak beleszúrtuk
a tollat a krumpliba és ismét
lehetett lőni vele.
Készítettünk még úgynevezett tojás kenőt is. A sütésnél
ezt még ma is használjuk.
BIGE, PILICKA, BILICKA
Több elnevezése is volt
ennek a társasjátéknak. Volt
ilyen több is, de én csak ezt
az egyet írom le, ezt is csak
hozzávetőlegesen. Régen
ezt a játékot, sokan játszották, manapság már nem látok
senkit, aki ezt játszaná.
A játék lényege az volt,
hogy két csoportra választottuk a játékosokat, a választásnak külön meg volt a
ceremóniája. Ezt most nem
írom le.
Maga a lényeg az volt, hogy
egy hosszúkás lyukra tettük
magát a bigét.
A bige egy rövid fadarab
volt, amit ceruzaszerűen kihegyeztünk mindkét végén. Aki
az egyik csapatban volt, az
egy bottal pöckölte a bigét,
a másikaknak el kellett kapniuk. Ha ez sikerült, akkor helyet cseréltek. Akkor is helyet
cseréltek, ha a lukra keresztbe
fektetett botot sikerült megdobni. Ha nem sikerült, akkor
a pöckölő ráütött a bigére
úgy, hogy az felugorjon. Ha
a végére sikerült ütni, akkor
magasra ugrott a bige.

Még amíg leesett volna, a
bigét tovább kellett ütni. Ez
nem volt egyszerű dolog.
Volt, akinek kétszer is sikerült eltalálnia a bigét, ha eltalálta, akár egyszer is valaki,
akkor meg kellett számolni,
hogy milyen messzire került a
bige a lyuktól. Ahányat lépett
valaki, annyi pontot kapott,
ha kétszer sikerült beleütni
a bigébe, akkor kettesével
számoltak. Egy pöckölő három alkalommal kísérletezhetett. Ha egyszer sem tudott
a bigébe ütni, akkor is helyet
cseréltek a csapatok.
HU BENCE
Nem tudom pontosan,
hogy hívták ezt a játékot.
Akkor játszottuk, ha sok eső
esett nyáron. Az utaknak
ekkor még nem volt semmi
alapja, nagy sár volt és mi
gyerekek jobb híján ezzel
játszottunk.
Egy téglát formáltunk agyagos sárból, egy lukat nyomtunk bele és földhöz vágtuk.
Közben azt mondtuk, hogy
Hu Bence lyukadj ki. Ha sikerült megfelelően földhöz
vágni, akkor egy puffanás közepette kidurrant a tégla.
Természetesen ezt a vulgáris játékot csak megfelelő,
agyagos, nem folyós, földdel
lehetett megcsinálni.
Volt még egy ennél is vulgárisabb játékunk, amit úgy
hívtunk, hogy bika tökét
kellett taposni. Ekkor a sarat
kezdtük a lábunkkal gyúrni,
és a két talpunk között jött
fel a sár.

PETRENCE
Az állatoknak szükségük volt
többek között szénára is. Volt is
az udvarunkban egy szénakazal, az istálló fölött pedig volt
szénapadlás. Minden évben
feltöltöttük ezeket szénával. Az
öregapám szokott venni egy
kaszálót, amit aztán le kellett
kaszálni. Majd száradás után
össze kellett a szénát gyűjteni
és be kellett vinni az udvarba.
Száradás után először petrencékbe, majd boglyákba raktuk
a szénát.
Később a boglyákat szekérre raktuk. A petrencéket
úgy szállítottuk, hogy két
petrence rudat toltunk alájuk, ezt elől hátul megfogta
egy ember és a boglyákhoz
vittük. Azt említem itt még
meg, hogy a szénát nagy gereblyékkel összeszedtük.
A nagy gereblyének nagybőgő volt a neve.
Érdekes, hogy ilyet nemrég
láttam Svájcban, Magyarországon már nem akadna ember, aki ezt megcsinálja.
ÁLLATOK GONDOZÁSA
Erről rengeteget lehetne
írni. Egész könyvtárnyi irodalom van ennek a témának.
Éppen ezért én most csak
az állatok fedezéséről írok.
Néha születtek kismalacok, néha születtek borjak és
csikók is. Elég legyen annyi,
hogy ez úgy történhetett
meg, hogy az anyaállatokat
meg kellett termékenyíteni.
Régen nem jártak inszeminátorok, nekünk kellett
elhajtani az anyaállatokat a
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megtermékenyítő állomásra. Nem tudom, hogy miért,
talán mert mi gyerekek mozgékonyabbak voltunk, mint a
felnőttek, ebbe a munkába
is befogtak bennünket. Az
apám tudta, mikor kell elvinni
a kancát a csődörhöz, a tehenet a bikához, az anyakocát a

MEGHÍVÓ
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kan disznóhoz. A tehén üzekedett, az anyakoca görgött,
hogy a ló mit csinált, arra nem
emlékszem, de azt tudom,
hogy hívták azt az embert,
aki gondozta a csődőrt.
A legfrissebben az él bennem, hogy az anyadisznókat
hajtottuk a megtermékenyítő

állomásra. Volt ott négy-öt hatalmas kan disznó, a gondozó
tudta, hogy melyikkel engedje
össze az anyadisznót.
Lassan be kell fejezni ezt
a témát, mert minél tovább
nyitva van, annál több régi
dolog jut az eszembe. Ez is
már nyitva van két - három

hete. Nem írtam még olyan
kedves játékokról, mint a
csúzli, a fűzfa síp, mint a csapatjáték, kifutózás, de nem
írtam még az istállóról sem
és a kert végében található
szekérről, szánról és az összes
egyéb eszközről sem.
Varga István

ELKÉSZÜLT A GARÁZS A KISBUSZ SZÁMÁRA

Sok szeretettel várjuk az
Enesei Népfőiskola
rendezvényére
Szirbek István
„Szeretők és
méregkeverők
a Napkirály udvarában”
című előadásra
HELYE:
polgármesteri hivatal
IDEJE:
2014. október 17. péntek
18 óra

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ AZ ENESE SC
2013. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRÓL
Enese Község Önkormányzata 2013. évben 1.780.000 forint működési támogatást szavazott meg
az Enese Sport Club részére.
Az alábbiakban ismertetem az Egyesület főbb kiadásait az önkormányzati támogatás erejéig.
• Közüzemi díjak (víz, gáz, villany)
• Nevezési díjak, MLSZ-nek fizetendő
• Autóbusz költség
• Sport felszerelések vásárlása
• Pályafenntartás, műfüves pályabérlet, mosószer, egyéb

607.629 Ft
216.747 Ft
426.720 Ft
373.203 Ft
308.448 Ft
1.932.747 Ft
Az Enese SC közgyűlése az elnök beszámolóját 2014. augusztus 22-én elfogadta.
Mesterházy József
elnök
Enese, 2014. szeptember 2.
13. oldal
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TÁNCCSOPORTUNK ISMÉT ÚTRA KELT
Az idei év nyarán a Derőce Táncegyüttesnek újból lehetősége nyílt, hogy ellátogasson Erdélybe.
Alig, hogy véget ért júniusban a Hagyományok Napja, kis csapatunk már
nagyon várta, hogy elkezdhessen készülődni az egy hetes útra. Mivel a csoport
tagjai közül többen is jártunk már testvérközségünk, Csíkszentmihály településén, ezért biztosak voltunk benne, hogy
ez a kirándulás is felejthetetlen lesz.

Magos Déva várában

Mikor elérkezett a várva várt nap,
búcsút vettünk hozzátartozóinktól, és
nagy örömmel indultunk neki a hosszú
útnak. Jó társaságban és vidám hangulatban a 15 órás út szinte elröppent.
Nem győztük felidézni a korábbi élményeket, kíváncsian találgattuk, milyen
emlékekkel fogunk most gazdagodni,
hiszen akkor még csak annyit tudtunk,
mely településekre látogatunk el az egy
hét alatt.
Végül a hosszú nap estéjén megérkeztünk Csíkszentmihályra, ahol a fogadó családok tagjai nagy szeretettel,
örömmel fogadtak bennünket. Többen
rátaláltak korábbi ismerőseikre, és ez
kölcsönösen nagy boldogságot okozott
mindenki számára. A polgármesteri hivatalban sor került egy fogadásra, melyen megtudtuk, milyen programokon
vehetünk részt, illetve ki, melyik családnál töltheti napjait. Az est lezárásaként
elmentünk szállásadóinkhoz, és vártuk
a következő napot.
Másnap hajnalban, miután minden
táncos népviseletbe öltözött otthon,
szekerekre ültünk, és nekivágtunk a he14. oldal

lyi fiatalokkal együtt egy újabb hosszú
útra, mely Csíksomlyóra, az Ezer Székely
Leány találkozóra vezetett. A szekereken
nagyon jó hangulat uralkodott, és nem
győztünk csodálkozni, ahogy az egyre
hosszabban kígyózó szekérsor egyszer
csak megáll Csíkszereda főterén, ahol
több száz székely népviseletbe öltözött
nő és férfi várja a köszöntő szavakat.
Természetesen mi is beálltunk az akkor
tartott táncházba, és nagy örömmel
táncoltuk el a helyi táncokat. Innen aztán egyenes út vezetett Csíksomlyóra.
Büszkén tartottuk kezünkben együttesünk zászlaját, hiszen nem mindennapi
élményben volt részünk. A nap innentől kezdve csak úgy repült. Név szerint
köszöntötték a falvakat, így Enese sem
maradhatott ki a sorból. Ezt követően
megkezdődtek a környező együttesek
fellépései. Színes repertoárt láthattunk
az erdélyi táncok valamennyiéből, így
nyerve pár újabb ismeretet a néptánc
területén is. A nap már lemenőben volt,
mikor ismét szekerekre ültünk, és elindultunk hazafelé.
A következő nap izgalmas pillanatokat
hozott együttesünknek: a Békás-szoros,
valamint a Gyilkos-tó meglátogatását
tűzték ki célul az enesei kirándulók. A
gyönyörű környezet, a tavon való csónakázás és a hosszú séták a kirakodóvásárok között segítettek megismertetni
minket a hely különlegességével, egyediségével. A délutáni órákat minden

összeültek a többi családdal beszélgetni,
vacsorázni, vagy éppen megragadták az
alkalmat, hogy egy kicsit családi környezetben leüljenek, beszélgessenek.
Hétfőn aztán ismét megtelt az enesei
busz, és egy újabb hosszú nap részeként lehetőségünk nyílt ellátogatni a
Csíksomlyói kegytemplomba és kolostorba. Ezen felül elutaztunk Kisbaconra,
ahol megtekintettük Benedek Elek emlékházát. Minden kiránduló örömmel
idézte fel gyermekkora emlékeit, miközben nézegette a sok mesekönyvet, melyeket híres írónk hagyott ránk. Ezen felül
ellátogattunk még Kézdivásárhelyre,
Zágonra, Csomakőrösre, valamint
Gelencére is. Mondanom sem kell, hogy
a derőcéseken kívül az enesei kirándulók
többi tagja sem győzött csodálkozni az
imént említett települések egyediségén,
látványosságai különlegességén.
A sok program, és immáron új emlékek szinte alig akarták elhitetni velünk,
hogy egyszer minden véget ér, így az
utolsó nap is elkövetkezik majd: másnap búcsúztunk testvérközségünk, és
a környező falvak helyi nevezetességeitől. Meglátogattuk Csíkszentmihály
óvodáját, iskoláját, ahol betekintést
nyerhettünk a helyi oktatás körülményeibe. Nagy örömmel nézegettük végig
az iskola falain található tablókat, ahol
rengeteg ismerős arc mosolygott vissza
ránk. A nap lezárásaként búcsúztunk
barátainktól egy közös este keretében.

Kisbacon – Benedek Elek háza előtt

kiránduló a saját családjával tölthette.
Többen éltek a lehetőséggel, és megtekintették a helyi nevezetességeket,

Itt lehetőségünk nyílt megmutatni, hogy
mi, Derőcések hogyan őrizzük hagyományainkat, illetve sok tánccal és vidám
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perccel igyekeztünk az utolsó órát is
kihasználni az itt eltöltött napokból.
Másnap reggel könnyes búcsút véve
újonnan szerzett ismerőseinktől, barátainktól, elindultunk Hunyad megyébe,
ahol ellátogattunk a lélegzetelállítóan
gyönyörű Vajdahunyad várába. Az estét Csernakeresztúron töltöttük, ahol
a közösen eltöltött jó hangulattal még
utoljára igyekeztünk minél emlékezetesebbé tenni az erdélyi kirándulást.
A tényleges utolsó napra másnap
került sor, amikor kisebb pihenőként
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beiktattuk Déva várának megtekintését. Szó szerint a felhők felett járva
nézhettünk körül, elmerülve a környék
varázslatosságában. A késő esti órákban végül megérkeztünk Enesére, ahol
már izgatottan vártak minket szüleink,
hozzátartozóink.
Felejthetetlen pillanatok ezek. A mai napig elhangoznak a mondatok, melyekben
az enesei fiatalok csak annyit mondanak:
„Úgy visszamennék Erdélybe!”. Mire a válasz: „Rendben, mikor indulunk?”. Óriási
élményekben volt részünk, melyeket soha

nem felejtünk. Ezúton szeretnénk megköszönni polgármesterünknek, valamint
mindazon személyeknek, akik lehetővé
tették a Derőce Táncegyüttes számára,
hogy egy ilyen kiránduláson részt vegyünk. Sosem feledjük az ott eltöltött
pillanatokat, melyek ismét újabb erőt, felöltődést biztosítottak együttesünk munkájához, még jobban összekovácsolták
csapatunkat, és bebizonyították, hogy az
erdélyi magyarok és köztünk soha el nem
múló barátság, összetartozás és szeretet
lakozik.
Merkó Ildikó

ISKOLAI HÍREK
Szeptember 1-jén 197 ünneplőbe öltözött tanulóval, kollégákkal, érdeklődő
szülőkkel, vendégekkel nyitottuk meg a
2014/2015-ös tanévet. Esős, borongós
időben pörgettük vissza az időkerekét.
Gondolván a vidám alsós úszó és a felsős bakonyi táborra. Az év kezdésre kimeszelt, kitakarított tantermek várták
a tanulókat. Erről a községi honlapon,
képeket is láthatnak az érdeklődők, úgymint az évnyitó meglepetéséről. Hiszen
elkészült az alsó tagozatos udvar térkövezése az önkormányzat támogatásával,
valamint a felső tagozatos udvaron a
fedett közösségi tér (terasz), az önkormányzat és a SZM finanszírozásában. Köszönet érte a támogatóknak és büszkék
vagyunk arra, hogy ilyen szép iskolában
tanulhatnak diákjaink.
A tanulók közel 70% -a reggeltől 16
óráig részt vesz a foglakozásokon. Kilenc osztály és öt tanulószobás, napközis

csoport működik. A tanulás mellett folytatjuk a tavalyi szakköröket, újdonság az
alsó tagozaton a furulyaszakkör. A programok közül kiemelném az idei évben
is megszervezett „A zene mindenkié”
komolyzenei koncertsorozatot az alsó
tagozatos tanulóknak, melyet Tschurl
Károly támogat.
Ebben a tanévben pályázunk az
ÖKOISKOLA programra. Évek óta fontos
az iskola életében a környezeti nevelés,
az egészségtudatosság. Ezt a munkát
szeretnénk még hatékonyabbá tenni azzal, hogy pályázunk az ÖKOISKOLA címre. Munkánk során számítunk mindazok
együttműködésére, akik úgy érzik, hogy
felelősek vagyunk környezetünkért.
Köszönjük, akik adójuk 1%-val az iskola alapítványát támogatták. Az idei
évben befolyt összeg 615 242Ft. Végül
a tanév legfontosabb időpontjai.

A 2014-2015. tanév rendje
Az első tanítási nap:
2014. szeptember 1. (hétfő),
Az utolsó tanítási nap:
2015. június 15. (hétfő).
A szorgalmi idő első féléve 2015. január
16-ig tart.
Tanítási szünetek
• őszi szünet:
2014. október 27- től október 31-ig
• téli szünet:
2014. december 22-től 2015. jan. 2-ig.
• tavaszi szünet:
2015. április 2-től 2015. április 7-ig.
Bartos Ilona, igazgató
15. oldal

ÓVODAI HÍREK
Szeptember elsején először is elbúcsúztattuk volt nagycsoportosainkat,
18 kisgyermek ment az enesei iskolába.
Elkezdtük az új nevelési évünket, szervezeti és személyi változásokkal. Hét évig
volt az enesei óvoda tagintézménye a
rábaszentmihályi óvoda, szeptember
1-től a téti óvoda tagintézménye lett.
A fehértói óvoda továbbra is tagintézményünk, jelenleg 12 kisgyermek jár oda,
sajnos ott a gyermeklétszám lecsökkent.
Az enesei óvodában az évet 30 nagycsoportossal, 25 középsőssel (27 lett volna,
nyáron 2 gyermeket kiírattak , elköltöztek), 19 kiscsoportossal kezdtük.
Új óvó nénink van, Szabóné Higi Bernadettet helyettesíti Horváthné Merkó Barbara, ő a kiscsoportosok egyik óvónője.
A kiscsoport létszáma lehetővé teszi,
hogy a családi napköziből átvegyük a
2,5 évet betöltött kisgyermeket, ezzel
biztosítjuk az újabb gyermek felvételét
a családi napközibe. Két csoport termet
cserélt, a nagycsoportosok lejöttek az új
részbe, mert lenn nagyobb alapterületű
a csoportszoba, jobban elférnek.
A nyári időszakra több mindent beterveztünk, abból a régi épület csoportszobáját meszeltettük, az új épületben a két
csoportszobát lambériáztattuk, valamint
a bejárati szélfogót. A lambéria anyagát
alapítványi pénzből és SZM pénzből fizettük, a munkadíjat és festéket a költségvetésből finanszíroztuk.
A sok eső miatt sajnos az idei almaszüret
elmaradt, sajnos szilva szüret sem volt.

Éves munkatervünk programjait eseményeit megterveztük, ezeket még egyeztetjük a Szülői Munkaközösség tagjaival
és ha ők véleményezik, akkor a szülőket
tájékoztatjuk, illetve faliújságra kerül,
valamint Enese honlapján az óvodánál
közzétesszük.

A Generali biztosítónál pályáztunk, az új
résznél a csoportszobák előtti térburkolóra
szeretnénk féltetőt készíttetni, amit használhatnánk a napi tornánál, és egyéb programok
megvalósításában, illetve árnyékoló is lenne.
A költségvetése magas, szeretnénk, ha az
óvoda alapítványa, Szülői Munkaközössége,
illetve az önkormányzat támogatná.

A gyerekeknek óvoda időn túl lehetőségük van külön foglalkozásra járni,
csütörtöki napokon van a dzsesz balett,
Szabó Szilvia az oktatójuk.
Ferling György katolikus plébánosunk
megkeresett, hogy nagyon szívesen tartana az óvodában ovis hitoktatást, 10 kisgyermek jelentkezett, minden héten hétfőn délután van számukra a foglalkozás.
Tschurl Karcsi bácsi továbbra is támogatja óvodánkat, a zenei programok finanszírozását.
A Sopron trió továbbra is vendégünk,
félévenként egy-egy fellépéssel. A nagycsoportosokat tavasszal egy alkalommal
elvisszük a Richter terembe a Zenebirodalom előadására, illetve folyamatban van
más előadók szervezése.
Szeptemberben megkaptuk az értesítést az adó 1%-ának felajánlásáról, az
idei évben 348.557 Ft-ot kapunk, nagyon
örültünk, mert 50.000 Ft-tal több az idei
összeg, mint a múlt évi.
Köszönjük szépen mindenkinek, aki
óvodánkat támogatta!
Szabóné Horváth Judit, óvodavezető

FELHÍVÁS!
Ismét lesz elektromos hulladékgyűjtés az óvodában.
Régi, már nem használt, rossz elektromos és elektronikai
eszközöket az óvoda közreműködésével begyűjtjük.
Mosógép, mosogatógép, hűtőgép, elektromos barkács
gépek, hajszárító, vasaló, konyhai gépek, porszívó, bojler,
televízió, monitor, hősugárzó, fénymásoló, varrógép és
minden olyan készülék ami elektromos árammal működik.
A készülékeket folyamatosan hozhatják munkanapokon
2014 okt. 20-tól okt. 27-ig reggel 7-től délután 17 óráig

az óvoda nyitva tartása alatt. A készülékek elszállítása
2014. október 28-án délelőtt lesz, utána már nem tudunk
gépeket átvenni.
Aki nem tudja elhozni az óvodához, kérem a 363-101-es
telefonszámon jelezze.
Az óvoda ezért pénzt kap, amit az alapítvány számlájára
fognak utalni és a gyerekek javára fordíthatjuk.
Közreműködésüket, segítségüket köszönöm!
Szabóné Horváth Judit
óvodavezető

