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ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK 2014-BEN
A Hírmondó 2014. októ-

beri számában olvashattak 

a községünkben elvégzett 

fejlesztésekről 2010-2014 

közötti években. Az alábbi 

pár sorban csak a 2014. évi 

fejlesztésekre térnék ki.

A Hunyadi utca II. szakaszát 

aszfaltoztattuk le, egy külte-

rületi önkormányzati út hasz-

nálati jogáért cserébe (5 millió 

forint). A faluközpontban – sa-

ját erőből – járdát újítottunk fel 

– az evangélikus templomtól 

a Közig ill. a Köztől a temetőig 

(8 millió forint).

Az év elején megfogalma-

zott terv szerint új színt ka-

pott a polgármesteri hivatal 

és a kultúrház. 10-12 év telt el 

az utolsó homlokzati felújítás 

óta. A két beruházás összér-

téke 5,4 millió forintra rúgott. 

Az „új köntös” községünk pol-

gárainak elnyerte tetszését, 

ez külön öröm volt – hisz el-

ismerő szavakat kaptunk.

Az iskola részére szintén biz-

tosítottunk fejlesztési forrást. A 

Szülői Munkaközösség és az 

Önkormányzat együtt gondol-

kodásának eredménye az a 80 

m2-es fedett tér, amely az aulá-

hoz csatlakozik. Az alsós udvar 

térkövezését teljes egészében 

az önkormányzat fi nanszírozta 

(4 millió forint).

Novemberre került a helyé-

re a régóta tervezett és várt 

színpad az aulába. Ez szintén 

önkormányzati forrásból 

épült meg (2 millió forint).

Pályázati pénzből vásárol-

tunk egy Volkswagen kis-

buszt. A 10 millió forinthoz 

3-t kellett hozzátenni. Mivel 

garázs biztosítása a pályázat 

feltétele volt, ezért kellett 

egyet építeni a hivatal udva-

rába. Így készült el az összes-

ségében 114 m2-es épület, 

amely garázs és tároló egy 

fedél alatt (6,5 millió forint).

Két köztéri alkotással gaz-

dagodott Enese: csíkszent-

mihályi barátaink székely 

kaput adományoztak a köz-

ségnek, melyet a Szabadság 

utcában állítottunk fel.

Az 1956. évi forradalom 

előestéjén avattuk fel nem-

zetünk mitologikus madarát 

ábrázoló turul szobrot  (1,3 

millió forint). A szobor az ön-

töde tulajdonosának, Pivarcsi 

Lászlónak adománya. Ezúton 

is köszönjük! Nyár elején új 

üdvözlő táblákat helyeztet-

tünk el a községbe vezető 

főutak mentén – testvérköz-

ségeink neve  szerepel rajta.

Az év második felében az 

Önkormányzat megvásárol-

ta a Pőce-féle házat 5 millió 

forintért. A tervek szerint 

lebontjuk, ott építjük fel az 

idősek napközi otthonát és 

az ifj úsági klubot, valamint a 

Baba múzeumot.

A kisebb beruházások közé 

tartozik a játszótér megvilágí-

tása, több éve szerepelt már 

programunkban, 2014-ben 

elkészült. A horgásztónál 

biztosítottuk az áramvételi 

lehetőséget.

Enese Község Képviselő 

testülete

KÖSZÖNET A VIRÁGOSÍTÁSÉRT

Ezúttal a Hírmondó hasábjain szeretnék köszönetet mondani 

mindazoknak, akik 2014-ben a házuk előtti közterületen 

virágot ültettek. Ezzel nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 

Enese a környék egyik legvirágosabb települése legyen.

Köszönöm munkájukat! 2015-ben szintén számítunk krea-

tivitásukra. Enese egyszerűen jó!  Mesterházy József

KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYŰLÉS

Szeretettel várunk mindenkit 2015. február 19-én csütör-

tökön 18 órakor kezdődő közmeghallgatás és falugyűlésre a 

kultúrházba.

Napirendi pontok:

– Beszámoló az önkormányzat 2014. évi munkájáról

– Fejlesztések, tervek a 2015. évre

– A 2015. évi költségvetés koncepciója

– Egyebek

Mesterházy József polgármester

MEGÚJULT HONLAP – www.enese.hu

Több év után új formában jelenik meg a község honlapja. 

Leanderek és csobogó az előtérben –a kultúrház a háttérben.

A szükséges korrekciókat elvégeztük. A közeljövőben az iskola 

és az óvoda hírei is elérhetők lesznek.

2015-től olvashatják a rendeleteket, határozatokat és testületi 

ülések jegyzőkönyveit.

ENESE ISMÉT MUZSIKÁL 2015

Tavaly első ízben szerveztük meg az „Enese muzsikál” nevet 

viselő rendezvényünket. 2015-ben egy később meghatározott 

időpontban ismét megszervezzük!

2014-ben fellépő zenészeket megkeressük januárban.

Mindazokat szeretném megkérni, akik 2014-ben nem léptek 

színpadra, jelentkezzenek.

Jelentkezési határidő: 2015. január 31.

Jelentkezni lehet: Nagy Lászlónál a polgármesteri hivatalban 

– személyesen vagy a 363-013-as telefonszámon.
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A HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁS 

EREDMÉNYE

2014. október 12-én községünkben is megtörtént a polgár-

mester és a képviselők megválasztása. A részvételi arány 21 

% volt, azaz minden ötödik választó járult az urnákhoz.

A szavazás eredménye: 

Mesterházy József 291 voksot kapott (304 leadott sza-

vazatból 13 érvénytelen volt) – így a következő öt évben 

polgármesterként dolgozhat tovább.

A képviselőkre leadott voksok száma /a 304-ből 12 volt 

érvénytelen/

– Szabóné Horváth Judit 256

– Polgár Gyula 219

– Nagy Lajos 234

– Varga Csaba 223

– Kovács János 231

– Lengyelné Szlovacsek Éva 252

A megválasztott polgármester és képviselők köszönik 

a bizalmat!

A FIDESZ FÖLÉNYESEN NYERT

Október 12-én a Megyei Közgyűlés összetételét is meghatá-

rozta a pártokra leadott szavazat. Enesén a Fidesz kétharmados 

többséget szerzett. A 304 leadott szavazatból 13 érvénytelen, 

a 291 érvényes így oszlott meg:

Fidesz-KDNP ............................................................................. 203

MSZP ..............................................................................................36

Jobbik ............................................................................................35

Demokratikus Koalíció .............................................................17

FOGÁSZATI ÜGYELETI ELLÁTÁS

Enese Község Önkormányzata és a győri Egyesített Egész-

ségügyi és Szociális Intézmény szerződést kötött 2015. évre 

a fogorvosi sürgősségi ügyeleti ellátásra.

ELLÁTÁS HELYE: 

Győr, Liezen-Mayer u. 57. – fogorvosi ügyelet

ELLÁTÁS IDEJE: 

hétfő-péntek 20-22 óráig

Szombat, vasárnap és ünnepnap 8.00-11.00 óráig és 

20.00-23.00 óráig

Az ellátás a község lakosainak INGYENES.

ÚJ TERVEK – ÚJ LENDÜLETTEL

2014-2019

A Képviselő testület 2014. október 22-i alakuló ülésén fogad-

ta el a következő öt évre megalkotott stratégiai programot.

– Integrált Közösségi Tér építése /Idősek Napközi Otthona 

+ Ifj úsági Klub

– Temető kerítés építése

– Emlékmű – a Nemzet nagy napjaira és nagyjaira emléke-

zünk

– Babaház építése ill. elhelyezése

– A község történelmét feldolgozó könyv megjelentetése

– Kultúrház udvarának szépítése – új aszfaltos pálya létesítése 

az iskola udvarán

– Civil szervezetek támogatása

– Járdáink, útjaink igény és lehetőség szerinti karbantartása, 

építése

– A község további virágosítása

– Magas színvonalú rendezvények szervezése

– Ragaszkodva a hagyományhoz: minden év elején ismer-

tetjük évre lebontott, részletes  programunkat

– Óvodabővítés – megfelelő pályázati kiírás esetén

Polgármester és képviselő testület

A FELKÉSZÜLÉS ÉVE

A Képviselő testület programja 2015. évre

Egyik legfontosabb feladatnak a pályázatokra való felkészü-

lést tartjuk 2015-ben. A Testületi programban megfogalma-

zott projekteket elő kell készíteni –terveket kell készíttetni.

1. A leendő IKSZ-t meg kell terveztetni. Itt helyezzük el az 

idősek napközi otthonát és az ifj úsági klubot.

2. Szintén meg kell terveztetni a Babaházat. Az elképzelés 

szerint a falumúzeumot is itt helyeznénk el.

3. A Hungária szobor terveztetését szintén el kell kezdeni 

2015 év elején.

Konkrét fejlesztések ill. tervek 2015. évre 

– új temető kerítés építése egy vagy két ütemben

– aszfaltos kézilabdapálya építése az iskola udvarában

– a kultúrház kertjének (udvari front) szépítése

– a Nyárfa előtti terület virágosítása

– anyagi lehetőség függvényében járda felújítás (Petőfi  

utca, Rózsa utca, Szabadság utca valamelyikében, a következő 

években folytatás)
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Vélemények rólunk, Magyarokról

Amit a magyarság szellemi értékekben a világnak adott, 

messze kimagaslik sok nagy nemzet teljesítményei közül is. 

Elég ha csak a tudományban és a sportban elért eredmé-

nyekre utalunk.

Itt olvasható néhány idézet, hogyan vélekedtek rólunk az 

elmúlt századokban a világ kiemelkedő szellemiségei.

THEOPHYLACTUS SIMOCATTA 

(korai 7. század) bizánci történetíró:

„ A magyarok rendkívüli módon szentnek tartják a tüzet, 

a vizet és a levegőt tisztelik, a földet dicsőítik, de csupán azt 

imádják és nevezik Istennek, aki a világmindenséget terem-

tette (ez a Teremtő). Neki lovat, ökröket és juhokat áldoznak, 

és vannak papjaik, akikről azt tartják, hogy megvan bennük 

a jövendőmondás képessége”.

FRUILI BERENGAR (845-924) itáliai király (887-915), 

utolsó szent római császár (915-924) Lombardiai követe a 

magyarokról 921-ben:

Gazdagságuk pazar és szembetűnő. Hatalmas sereget tud-

nak kiállítani! Kürtszóra indul fordul egész serege. Napokig 

lovagolnak váltó lovaikon. Ha megindulnak megmozdul 

ég és föld alattuk. Harciasságuk és bátorságuk egyedülálló. 

Nem félnek a haláltól! Mosolyogva halnak meg! Legyőzhe-

tetlenek.

BÖLCS LEO BIZÁNCI CSÁSZÁR (866-912):

„A magyarok a munkát, a fáradtságot, az égető meleget 

fagyot, a hideget, minden nélkülözést tűrnek. Szabadság-

kedvelők és pompakedvelők.”

LOTHARINGIAI REGINO prümi apát (-915) Világkróniká-

jában (908) írta a magyarokról:

„A fáradalmakban és harcokban edzettek, testi erejük mér-

hetetlen…karddal csak keveseket, de sok ezreket ölnek meg 

nyilakkal, amelyeket olyan ügyesen lőnek ki szarujaikból, hogy 

lövéseik ellen aligha lehet védekezni.. Természetük dölyfös, 

lázadó… természetüknél fogva hallgatagok, készebbek a 

cselekvésre, mint a beszédre.”

LUITPRANT cremonai püspök 910-ben írja, miután a ma-

gyarokkal egy éven át állandó érintkezésben volt: „gens 

hungarorum videlicet christiana…”azaz” a Magyar Nemzet 

nyilvánvalóan keresztény”.

AHMED IBN RUSZTA perzsa lexikografus és földrajzíró 

930 táján írja:

LÉGY BÜSZKE MAGYARSÁGODRA!

„A magyarok turk fajtájúak és vezérük húszezer lovassal 

vonul harcba… A magyarok országa bővelkedik fákban és 

vizekben. Sok szántóföldjük van… Ezek a magyarok szemre-

való és szép külsejű emberek, nagy testűek, vagyonosak és 

szembetűnően gazdagok, amit kereskedelmüknek köszön-

hetnek. Ruhájuk selyembrokátból való. Fegyvereik ezüsttel 

és arannyal vannak kiverve és gyönggyel berakottak.”

EKKEHARD írja a Sankt Gallen-i Évkönyvekben (895-1060):

„Nem emlékszem, hogy valaha is vidámabb embereket 

láttam volna a mi kolostorunkban, mint a magyarok. Ételt s 

italt ugyanis a legnagyobb bőséggel adtak…”

GARDEZI perzsa író, 1050 körül:

„A magyarok bátrak, jó kinézésűek, és tekintélyesek. Ruhá-

zatuk színes selyemszövetből készült, fegyverzetük ezüsttel 

bevont, fényt kedvelők.”

PRÁGAI KOZMA cseh püspök Könyves Kálmán idején 

Magyarországon tartózkodott.

1110-ben írja krónikájában:

„A magyar király/nép hatalmas, kincsekben gazdag, há-

borúban diadalmaskodó s a föld bármely királyával képes 

szembeszállni”

HARTVIK német bencés szerzetes, győri püspök 1088-tól él 

Magyarországon. 1100 körül megírja két előzőleg írt szöveg 

alapján Szent István király életrajzát. A Hartvik legenda szerint 

II. Szilvester pápa: „Keresztet küldetett a királynak, mintegy 

az apostolság jeleként, így szólván: Én apostoli vagyok, ő 

viszont méltán Krisztus apostola, ha Krisztus ennyi népet 

térített meg általa. Ezért rendelkezésére bízzuk, miként az 

isteni kegyelem őt oktatja, az egyházaknak s népeiknek 

mindkét törvény alapján történő igazgatását.”

MIHÁLY SZÍRIAI PÁTRIÁRKA (1196):

A magyarok „becsületesek, őszinték, életfenntartásukban 

okosak… nem szeretik a sok beszédet.”

BERNARDUS AYGLIER (1216-1282) francia születésű Monte 

Cassino-I apát (1263-1282) 1269-ben írja:

„A magyar király hatalmas, amikor megindítja seregeit, 

északon, keleten mozdulni senki nem mer.”

TYRUSI VILMOS püspök, (kb. 1130-1186) aki feljegyezte 

az első kereszteshadak átvonulását, írja krónikájában:

„A magyarok keresztények, békességes, jóindulatú, jómódú 

emberek”
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A Csalogány utcában élő Szalai Csaba 

az Audiban dolgozik, szabadidejében 

pedig egy furcsa nevű sportnak hódol. 

A Giri-sportban két aranyérmet szerzett. 

Természetesen először magáról a 

sportágról „értekeztünk”

A giri vagy oroszul girevoj „súlyt” jelent. 

A régi Oroszországban egy mázsáláshoz 

használt eszköz volt. A vásárokban kezd-

ték emelgetni – játékból, virtusból. Már 

akkor is fogantyú részen fogták meg. Az 

új sport 1990 után indult hódító útjára a 

nagyvilágban, addig a Szovjetunióban 

űzték. Abban az időben sokan elhagyták 

Oroszországot, Amerikába mentek. Az 

edzés módszert pedig magukkal vitték. 

Leghíresebb „apostola” Pavel Tsatsouline, 

aki cikket írt egy amerikai szaklapba. Fel-

fi gyeltek az írásra és az évek múlásával 

százezres rajongó tábora lett a sportág-

nak. Kemény, hatékony eszköz, ha valaki 

karban akarja tartani testét.

Két fő irányzata van. Az un. hard-style, 

ami kizárólag az edzésekre koncentrál 

és a verseny sport irányzat. 

SZALAI CSABA KÉT ARANYA GIRI-SPORTBAN

2014-BEN SZÜLETETTEK NÉVSORA:

HŰSÉG..!

Ha önzetlenül szeretünk, mélyen, igazul, 

A szerelem köteléke ott meg soha nem lazul.

Hisz, ki a tiszta forrásból merít a szomjára,

Az míg él nem jár a mások kútjára.

Ott nem nehéz a hűség terhe soha,

Hol örök életű a szeretetnek kora.

Hol tiszteletre mindig tisztelet a válasz.

Szerető párodul csak is ilyet válassz.

Mezőfi  László, Enesei nívódíjas költő

  1. Szalai Jázmin  január 7.

  2. Horváth Bence január 24.

  3. Horváth Ádám január 24.

  4. Vécs Félix március 17.

  5. Szalay Zsófi a március 29.

  6. Horváth Luca Erzsébet május 8.

  7. Teke Gergő május 21.

  8. Jandrasits Marcell június 22.

Szalai Csaba megfordult Oroszország-

ban, ott ismerkedett meg a „giri”-vel. 

Utánanézett interneten, könyvekben és 

autodidakta módon tanulta. A tömör ön-

töttvas golyók skálája 4-60 kilóig terjed. 

Egy normál fi zikumú férfi  12-16 kg-os 

golyókkal kezdhet gyakorolni. Csaba 

jelenleg amatőr kategóriában versenyez, 

két, egyenként 16 kg-os súlyt emelget. 

S ki lesz a győztes? Aki 10 perc alatt leg-

többször feje fölé tudja emelni!

Tervei között szerepel, hogy jövőre már 

a profi k között versenyez –ott 32 kg-os 

súlyokkal. Edzői képesítése van, szeretne 

csapatot építeni. Szinte minden szabad-

idejét hobbijának szenteli. Kétnaponta jár 

edzőterembe, ahol 2-3 órát tölt el. Az edzés 

nagyobb részét általános gyakorlatok te-

szik ki – a „giri”-re mintegy 30 perc jut. A 

maga 72 kilójával 180 kg-t tud felemelni, 

feje fölé pedig egy kb. 80 kg-os súlyt … ha 

a „giri”-t más nyelvre akarjuk fordítani.

Magyarországon 2006 óta dívik a 

sport, ekkor alakult a Magyar Giri Sport-

szövetség. Talán 100-150 fő foglalkozhat 

jelenleg a sportággal. Elsődleges feladat 

a népszerűsítés. Minden megyében még 

nincs szervezetük, regionálisan fedik le 

az országot. 

Csaba a Megyei szervező, februárban 

terveznek egy megyei versenyt. Itt is a nép-

szerűsítés a cél, ez nem olyan „vérre-menő” 

verseny lesz. A megyéből egyedüliként 

versenyez a sportágban, de ő is csak 2014 

óta vesz részt versenyeken. Két versenyen 

szerepelt és súlycsoportjában mindkettőn 

aranyérmet szerzett – a klasszikus biatlo-

non és a hosszú ciklusos lökésben is.

Gratulálunk Csabának! A tervek szerint 

2015. május 1-jén a Majális-Virágmajális 

rendezvényünkön Szalai Csaba bemu-

tatja a „giri-sport” rejtelmeit…

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Mesterházy József

  9. Szabados Csenge július 19.

10. Bessenyei Gábor Benjámin szeptember 15.

11. Takács Alex október 5.

12. Csorba Kende Péter október 8.

13. Kovács Bence október 30.

14. Kovács Mátyás november 16.

15. Horváth Júlia december 26.
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SOKKAL SZEBB ŐSZBEN REMÉNYKEDTÜNK…
A tavaszi szakasz dobogós helyezése után ismét nagy 

reményekkel készültünk a 2014/2015. évi bajnokságra. 

Több játékos érkezett, tehát a keret is erősebb lett – Varsá-

nyi Péter személyében pedig új edzővel próbáltunk minél 

több pontot gyűjteni. Őszi, első mérkőzésünk meglepetést 

tartogatott. Hazai pályán az újonc Darnózseli győzött le 

bennünket. Mosonszentmiklóson szinte szétesett a csapat, 

a végére mégis sikerült szorossá tenni az eredményt. Egy, 

hazai környezetben szerencsésen megszerzett három 

pont /a Mosonszolnok ellen/ kicsit javított helyzetünkön. 

Aztán elékeztünk az utóbbi évek Waterloo-jához. Ráadásul 

a szomszédban… A Sövényház elleni mérkőzés elhozta a 

totális összeomlást. Csapatunk 7 gólt kapott s nem tudott 

válaszolni, még a becsületgólt sem szereztük meg. Szinte 

már az elejétől lehetett érezni: nincs meg az összhang a 

csapat és az edző között. Változtattunk – és újra Dömötör 

Csaba ült le a kispadra.

Az összetartás nagyobb lett, elkezdtük gyűjteni a ponto-

kat. Amikor azonban lehetőség nyílott volna az „első tízbe” 

bekerülni, nem tudtuk hozni a három pontot.

Nagyon sűrű a mezőny, kiegyensúlyozott a bajnokság. 

Egy-két győzelemmel több helyet lehet előrelépni. Egy jó 

tavaszi sorozat még akár a kitűzött cél elérését is lehetővé 

teszi – igaz pár vesztes mérkőzés nehéz helyzetbe hozhat 

bennünket.

Őszi mérlegünk: öt győzelem, három döntetlen és hét 

vereség. Sokszor a szerencsével is hadilábon álltunk, a 

kihagyott ziccerek tekintetében pedig biztosan vezetjük 

a tabellát! A 11. helyen való telelés csalódás, a mutatott 

játékkal hellyel-közzel lehetünk elégedettek. Reméljük, a 

tél mentálisan és fi zikálisan is megerősíti a csapatot. Hisz 

játékos állományunkat tekintve legalább az első ötben a 

helyünk!

Tartalékcsapatunk (U21) helyzete ilyen kritikus még 

sohasem volt. Három alkalommal nem tudtunk teljes lét-

számmal kiállni… ezért 1 pontot még a felnőtt csapattól 

is levontak. Télen az alapoktól kell kezdeni az építkezést. 

Igaz, a fi atalok akarata és pozitív hozzáállása nélkül nem 

érünk el eredményt.

A rossz hír mellett van egy jó is: női foci csapatunk őszi 

első lett a bajnokságban. Gratulálunk az elért sikerhez!

Serdülő csapatot nem indítottunk, kevés a focizni akaró 

fi ú ebben a korosztályban. Az U7-U9-U11 mellett viszont 

U13-as csapatot neveztünk. A tornákon való részvétel az 

elmúlt években bevett gyakorlat alapján zajlott.

A Hírmondó hasábjain szeretném megköszönni min-

denki munkáját! Hajrá Enese!

Mesterházy József

 Enese SC Elnök

TABELLA

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség - Orchidea Hotel Megyei II. - 2014/2015

1. HÉDERVÁR KSE 15 10 2 3 49 – 30 19 32 

2. DARNÓZSELI SE 15 10 1 4 40 – 19 21 31 

3. MÁRIAKÁLNOK SE 15 9 2 4 26 – 19 7 29 

4. BÓDI TRANS MOSONSZOLNOK SE 15 7 4 4 38 – 29 9 25 

5. HEGYESHALMI SC 1931 15 7 3 5 42 – 32 10 24 

6. KÁROLYHÁZI SKE 15 7 3 5 30 – 27 3 24 

7. BŐSÁRKÁNY KSE 15 6 3 6 31 – 18 13 21 

8. GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE 15 6 2 7 26 – 30 -4 20 

9. MOSONSZENTMIKLÓS SE 15 6 2 7 31 – 37 -6 20 

10. GYŐRZÁMOLYI SE 15 6 1 8 31 – 35 -4 19 

11. ENESE SC 15 5 3 7 30 – 33 -3 17 (-1 pont)

12. ÁSVÁNYRÁRÓ KSE 15 5 2 8 28 – 36 -8 17 

13. DUNAKILITI KSE 15 4 5 6 23 – 30 -7 17 

14. PÜSKI SE 15 4 4 7 23 – 39 -16 16 

15. DUNASZEG SE 15 2 6 7 29 – 48 -19 12 

16. BEZENYE SE 15 2 5 8 22 – 37 -15 11
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Első helyen zárta női csa-

patunk az őszi szezont 22 

ponttal és jobb gólkülönb-

séggel.

Ebben a szezonban 11 

csapat nevezett a bajnok-

ságba. Az első forduló 

Győrszentivánon került meg-

rendezésre, ahol a hölgyek 

2 győzelemmel hagyhatták 

el a pályát. A mérkőzéseken 

előbb Bezi ellen 4-0-ra, majd 

Csorna ellen 6-1-re győztek.

A 2. forduló Enesén, hazai pá-

lyán zajlott. Ahol Dunakilitivel 

nehéz meccset játszva győze-

delmeskedtek a lányok, ami-

nek végeredménye 4-3 lett. 

A másik mérkőzésen viszont 

Fertőszéplak ellen 2-1-es ve-

reséget szenvedtek.

A következő fordulót 

Rábapatona rendezte, ahol 

az Alsósági Tigrisekkel (Cell-

dömölk) mérkőztek meg a 

lányok és 2-1-es vereséget 

ŐSZI BAJNOKOK A HÖLGYEK!
szenvedtek. De ez nem törte le 

a csapatot, hiszen a következő 

fordulóban Dunakilitin Moson-

magyaróvár ellen remek csa-

patjátékkal 9-0-ás győzelmet 

arattak.  Majd a Rábatamási 

csapata ellen léptek pályára, 

akikkel szoros meccsen 2-2-es 

döntetlen született.

Az ezt követő szombaton 

Mosonmagyaróvárra utazva, 

Dunaszeg ellen 9-0-ra nyer-

tek. Az utolsó forduló ismét 

hazai pályán került meg-

rendezésre. Az itt lejátszott 

mérkőzések döntötték el az 

őszi bajnoki cím sorsát. A 

hölgyek előbb Rábapatona 

csapata ellen nyertek 6-1-re, 

majd a szintén bajnok esé-

lyes Győrszentivánt győzték 

le 2-1-re.

A hölgyek elmondása sze-

rint kemény meccseket ját-

szottak, együtt küzdöttek, 

csúsztak-másztak az őszi 

elsőségért. A 10 lejátszott 

mérkőzésen 44 gólt rúgott, 

és mindössze 12-t kapott a 

csapat.  A csapat ezúton sze-

retné megköszönni az Önkor-

mányzat támogatását.

Gólszerzőink: 

Pécsi Brigitta: 24, aki ezzel 

vezeti a góllövő listát is. Sza-

bó Adrienn: 9, Hujber Aliz: 6, 

Danka Klaudia: 2, Bezselics 

Barbara: 1, Lőrincz-Horváth 

Petra: 1, Takács Eszter: 1.

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség – Orchidea Hotel Megyei II. U-21 – 2014/2015

1. HÉDERVÁR KSE 15 14 1 0 114 – 6 108 43 

2. DUNAKILITI KSE 15 12 1 2 68 – 17 51 37 

3. KÁROLYHÁZI SKE 15 11 0 4 56 – 32 24 33 

4. HEGYESHALMI SC 1931 15 10 1 4 49 – 26 23 31 

5. MÁRIAKÁLNOK SE 15 8 3 4 38 – 30 8 27 

6. BŐSÁRKÁNY KSE 15 8 2 5 44 – 28 16 26 

7. BÓDI TRANS MOSONSZOLNOK SE 15 8 2 5 40 – 31 9 26 

8. BEZENYE SE 15 8 1 6 46 – 44 2 25 

9. MOSONSZENTMIKLÓS SE 15 7 2 6 32 – 48 -16 23 

10. GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE 15 6 4 5 37 – 32 5 22 

11. DARNÓZSELI SE 15 3 3 9 24 – 56 -32 12 

12. GYŐRZÁMOLYI SE 15 3 2 10 34 – 48 -14 11 

13. ÁSVÁNYRÁRÓ KSE 15 2 2 11 19 – 55 -36 8 

14. PÜSKI SE 15 2 2 11 16 – 63 -47 8 

15. ENESE SC 15 2 1 12 11 – 89 -78 6  (-1 pont)

16. DUNASZEG SE 15 1 3 11 20 – 43 -23 6
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2003-ban alakult meg a csoportunk 6 

fővel, akik közül még ma is 4-en tagok. 

Célunk a szabadidő hasznos eltöltése, 

alkotási vágyunk kielégítése, barátságok 

kialakítása, anyagok hasznosítása, öröm-

szerzés a saját készítésű  ajándékokkal.

Jelenleg 10 fő a taglétszám. Nyitottak 

vagyunk, kapcsolatot tartunk több folt-

varró csoporttal.

Látogatjuk a kiállításaikat, részt ve-

szünk közös foltvarrásokon. Az új tech-

nikákat készségesen megismertetjük 

egymással. Segítő, összetartó csopor-

ENESEI FOLTVARRÓK

CSAPÓNÉ SALLER CSILLA.

2003 óta, kezdetektől fogva lelkes folt-

varró. Nagyon precíz, pontos. Mesterfo-

kon végzi az aprólékos , sok fi gyelmet, 

jó színérzéket kívánó munkákat. Mindig 

lehet rá számítani.

A japán hajtogatós mintákat kedveli 

leginkább, de vannak még más kedvenc 

technikái is, amit az új foltvarróknak 

szívesen meg is tanít.

tot sikerült kialakítani az évek során.  

A nyár folyamán 3 községben is bemu-

tatkozhattunk nagy sikerrel: Dunaszeg, 

Fehértó, Lébény. Ezt követi majd Enesén 

a hagyományos adventi kiállításunk, 

ahol a legújabb munkáinkat ismerhe-

tik meg az érdeklődők. Az önkormány-

zat anyagilag, s erkölcsileg is támogat 

bennünket. Cserébe az intézményeket 

megajándékozzuk évente egy-egy foltos 

munkánkkal, amit örömmel fogadnak.

Sokszínű a csoport, mindenki másban 

kiemelkedő, s abban hagyjuk is  egymást 

érvényesülni. Foltvarróink a kézimun-

ka többi ágában is jeleskednek: kötés, 

hímzés, horgolás, makramé, szövés, de 

a patchwork a „kézimunkák királynője”, 

mert ebbe beleépíthető a többi kézi-

munka készítése is. A kreativítás, a tü-

relem, az anyagok szeretete mindegyik 

munkának fontos kelléke.

A szeretetet, a békét, a nyugalmat 

teremtjük meg környezetünkben, re-

méljük, hogy még sokáig!

Füsi Andrásné

klubvezető

ÉLŐ MÁRTA

10 éve tevékeny foltvarró. Ő a legna-

gyobb barkácsoló, szerelő a csoportban. 

A Net-en is gyakran talál szép dolgokat, 

s azt azonnal megcsinálja, s megmutatja 

nekünk. Nagyon kreatív, jó ízléssel se-

gíti a közös munkák elkészítését. Nagy 

szükség van a jelenlétére, mert mindig 

új, praktikus dolgokkal ismertet meg 

bennünket.

FÜSI ANDRÁSNÉ MARGIT

Alapító tag, s a Foltvarró Klub vezetője 

2003 óta. Folyamatosan képezi magát tan-

folyamokon, Net-en, hogy a csoportnak 

ötleteket adhasson. A jó közösség kialakí-

tására törekszik. A Magyar Foltvarró Céh 

tagja 8 éve. Vállalja a kiállítások megszerve-

zését, lebonyolítását. Igyekszik a készítendő 

munkadarabokat előre megvarrni, s Net-en 

közli a hozzá szükséges anyagokat, hogy 

ne legyen üresjárat a foglalkozásokon. Ha 

kell,az írásbeli anyagokat sokszorosítás 

után rendelkezésre bocsátja.



Enesei HÍRMONDÓ  2015. január

8. oldal

FINCZA JÁNOSNÉ ZSUZSA

Gyermekkorom óta nagyon szeretek kézimunkázni. Gyermekeimnek 

sokat kötöttem, eleinte csak sima-fordított mintákat, később már 

próbálkoztam egyéb mintákkal. A gobelint először egy bolt kira-

katában láttam meg, aztán én is kipróbáltam. Eleinte csak kisebb 

darabok kerültek ki a kezeim közül, később megpróbálkoztam na-

gyobb képekkel is, mint pl. tájképek, virágos képek... Aztán jöttek 

a párnák, amiből több fajta is készült. Közben a lányaim szintén 

beletanultak, de sajnos a munka és a férjem halála után egyre 

kevesebbet foglalkoztam a Gobelin-varrással, így a mai napig van 

félben lévő képem... A kiállításon bemutatott darabok közel tíz éves 

munka eredményei.

HORVÁTHNÉ MATKOVICS RITA

 2003 óta élek Enesén. A kézimunka szeretetét édesanyámtól és nagymamáimtól 

hoztam. Amikor van 10 perc szabadidőm, akkor is szívesen veszem kézbe az éppen 

aktuális munkámat. Eleinte gobelin képeket varrtam, de később a keresztszemes 

varrás ragadott magával. Legújabb hobbim a horgolás. Általában terítőket és 

lakásdekorációt készítek. Lányomnak is próbálom átadni a kézimunka szeretetét, 

úgy érzem jó úton haladunk. Bízom benne, hogy egyre többen ragadnak kötő-

horgoló- és varrótűt a kezükbe, hogy örömüket leljék a kézimunkában.

HAJZER ISTVÁNNÉ MARIKA

Kis megszakításokkal 2003 óta folt-

varró. Lelkes alapító tagként került a 

csoportba.

Ügyeskezű, minden új dolog érdekli, 

s addig nem nyugszik, míg meg nem 

csinálja.

Sorozatban gyártja az unokáknak a 

takarókat, párnákat, táskákat, de nem 

feledkezik meg a többi családtagról 

sem. Sok szép anyaggal örvendezteti 

meg  a csoportot. Készségesen segít a 

kiállítások megrendezésénél.

POLGÁR GYULÁNÉ MARIKA

2003 óta foltvarró. Már a kezdetek-

től fogva a játékos, ötletes feladatok 

kedvelője, hiszen óvónő szakmája, s 

nagymama mivolta  is erre készteti. A 

gyermekrajzok , s hímzések alapján pár-

nákat, játékokat készít, s ad a csoportnak 

is ötleteket. Szívesen, érdeklődéssel ta-

nulja az új technikákat, s főleg a hasz-

nálható, praktikus dolgokon alkalmazza. 

A kiállítások megrendezésénél mindig 

számítani lehet rá.
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ROSTÁSNÉ PATYI KATA

Mindig is szívesen kézimunkáztam: varrtam, kötöttem, horgol-

tam családtagjaimnak, vagy csak a magam gyönyörűségére, 

ha időm engedte. 

A véletlennek köszönhetően 3 évvel ezelőtt ez egy kicsit 

megváltozott. Lányomék egy ismerős család kisfi át szerették 

volna megajándékozni kedvenceivel a Jarmies-okkal, de sehol 

nem tudták megvásárolni. Arra gondoltak, talán én elvállalom 

a készítésüket. Rövid gondolkodás után megszülettek a váz-

latok, majd elkészültek a kis Csillagocskák. A szülinapi fotók 

megnyugtattak, hogy sikerrel és az ünnepelt nagy örömére! 

Ma már a rokon gyerekeken kívül, a „Meska” segítségével, 

nagyon sok kisgyerek játszhat, aludhat az általam készített 

fi gurákkal. Unokáim születése óta más „kedvencek” készíté-

sével is megpróbálkoztam. Valamennyi kellemes tapintású, 

könnyen kezelhető anyagból készül, nincs rajtuk balesetet 

okozó (lenyelhető) alkatrész.

Örömmel értesültem a kiállításról, hiszen az alkotás örömét 

csak fokozza, ha többen osztozunk rajta…

STOIBER-VASS ÉVA

2007-óta élek Enesén. Kézimunka szeretetét édesanyámtól 

örököltem. Gyermekkoromban mindig alkotott valami újdon-

ságot. Így aztán folyamatosan azt láttam, ha van egy kis sza-

badideje alkot valamit. Kamaszkoromban a kezembe akadt az 

egyik keresztszemes könyve. Nagyon megtetszettek  a könyvben 

szereplő minták és édesanyám segítségével nekikezdtem az 

első alkotásomnak. Tetszett ez az eljárás, szép dolgokat lehet 

díszíteni keresztszemes mintával. Először faliképeket, majd 

terítőket,párnákat, törölközőket készítettem. Teljesen beleszeret-

tem és az életem részévé vált - ha volt/ van egy kis szabadidőm 

kézimunkáztam/-om. Enesén Füsiné Margit néninél ismertem 

meg a foltvarrás technikáit. Utána évekig csak ezt csináltan. Majd 

jött a horgolás, amit szintén édesanyám tanított meg nekem. 

Manapság váltogatom a technikákat, ha látok valami szépet és 

megtetszik , akkor azt megpróbálom elkészíteni.

MÁRKUS TAMÁSNÉ GABI

9 éve foltvarró. Szereti a kihívásokat. A legnehezebb folt-

munkákat is vállalja ( lásd: Vasarelly kép ), s megcsinálja igé-

nyesen , szépen. Varrónő szakmája megkönnyíti a foltvarrás 

technikai munkáit, de a csoport tagjait is beavatja ezekbe, 

amit mindnyájan szívesen vesznek, hiszen szükség van rá. 

Gyakran vállalja a legnehezebb feladatot, a közösen készített 

képek összeállítását.
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BABÁK A KULTÚRHÁZBAN – Enesei alkotók IV.
December 19-én pénteken Mesterházy József polgármester 

nyitotta meg az Enesei alkotók IV. – Babák a kultúrházban címet 

viselő kiállítást. A kiállítót – Podmaniczkiné Marikát – jól isme-

rik-ismerjük, hisz a községben létrehozta a babamúzeumot, 

többször mutatta be gyűjteményét a falu közösségének.

A polgármester kiemelte: történelmi kiállítás ez, mert ilyen 

sok babát még sohasem állított ki Marika és egy ideig az 

utolsó is – a babamúzeum bezárt a vasút rövidesen sorra 

bekerülő bővítése miatt. Mesterházy József hangsúlyozta: 

a leendő babamúzeum a polgármesteri hivatallal szemben 

lévő un. Pőce-telken épül fel. A Képviselő testület pályázati 

célként jelölte meg a „projektet”. Reményeink szerint pár 

év múlva, kultúrált körülmények között tekinthetik meg az 

érdeklődők.

Óriási munka van a pénteki kiállításban. Már az több napot 

vett igénybe, hogy a babák eljussanak a kultúrházba – majd 

egy hétig állított össze Marika – lányával együtt – a jeleneteket. 

Számtalan életképben gyönyörködhetnek a látogatók.

Annyi élmény és benyomás éri az embert, hogy egy alkalom 

kevés a feldolgozásához.

Többször kell megnézni! Erre megvan minden esély, hisz a 

kiállítást január 31-ig lehet megcsodálni!

VARGA ATTILÁNÉ ANITA

Gobelin készítésem akkor kezdődött, mikor beköltöztünk a házunkba. Ugyanis én 

ismerősömnél láttam szép kézzel varrott képeket, és annyira megtetszettek, hogy 

elhatároztam, én is ilyen képekkel fogom díszíteni a házunkat. Az első gobelint 

a férjemtől kaptam karácsonyra, ami még viszonylag kisméretű volt. Majd ezek 

után már egyre nagyobb képeket varrtam és a gyermekünk szobáját is ilyen kézzel 

készített gobelinnel díszítettem. Így kezdődött ez a hobbi, sajnos nagyon kevés a 

szabadidőm, ezért ma már kevesebbet tudok kézimunkázni.

ÖZV. KOLONICS ISTVÁNNÉ, szül. TÓTH ROZÁLIA 

táncos mellénye az 1950-es évek végéről

PREINER OTTÓNE

munkái
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A FESTÉSZET ÉS A ZENE VONZÁSÁBAN
SÁNDOR ERNÔ A ROMANTIKUS ZENÉT KEDVELI

A 2014. évi „Enese muzsi-

kál” rendezvényen Sándor 

Ernő gitározott. Vele beszél-

gettem a zenei kezdetekről 

és a húrok vonzásáról.

A 70-es évek elején Maro-

si István énektanár Enesén 

tanított. Mind a mai napig 

szeretettel és tisztelettel 

emlékszem rá. Hárman jár-

tunk hozzá zenét tanulni – 

Dombi János, Szalai Gyula 

és én. Az alapoknál kezd-

tük – ütemet, akkordokat 

próbáltam megtanulni. 

Lelkesedésünk fél évig tar-

tott ki. Az ifj úsági klubban 

volt egy fekete gitár, azzal 

gyakorolhattam. Nem olyan 

egyszerű a gitározás, fáj az 

ember ujja egy hosszabb 

gyakorlás után. Volt egy 

zenekar – alapítási elkép-

zelésünk, de annyit nem 

tudtunk, hogy egy igazi 

fellépésig eljussunk.

Az első saját gitáromat 

Rábacsécsényben vettem. 

Tisztán emlékszem az elő-

ször eljátszott számokra: A 

felkelő nap háza – ez volt 

az abszolút kezdet. Neoton 

számok, a Beatlestől Egy ne-

héz nap éjszakája…

A későbbiekben Dombi 

Jancsival néha összejöttünk. 

Ő jobban játszott mint én – 

a katonaságnál megtanult 

zenélni. A hadseregben 

(1978-80) hobbiszinten foly-

tattam, a hosszú estéket ze-

nével múlattuk. Autodidakta 

módon tanultam, kottából-

akkordokból játszottam. 25 

éven keresztül évente két 

alkalommal került a kezem-

be gitár… amíg a vendégek 

el nem mentek és meg nem 

unták – mosolyog Ernő a ze-

nei pályafutásán!

Akkoriban a festészet 

került előtérbe, a zenét 

hanyagoltam. Most, az 

utóbbi években fordított a 

helyzet… de a festészetben 

talán nagyobb tehetségem 

van. Tanulás nélkül a zené-

ben már nem tudok to-

vábblépni. A korom végett 

zenetanárhoz már nem jár-

nék. Fontos szempont az is, 

hogy amit csinálok, az jobb 

legyen mint a középszint.

A romantikus zenét ked-

veli – Zoránt, Balázs Fecót, 

Demjént. Azt a muzsikát, ami-

nek kellemes hangzása mel-

lett mondanivalója is van.

Elsősorban saját maga 

szórakoztatására játszik, 

kikapcsolja a gondokból-

problémákból. Több gitára 

van, sajnál megválni tőlük. 

Zártkörű rendezvényeken 

többször szólaltatta meg a 

húrokat, önkormányzati ki-

ránduláson szintén előkerült 

a zeneszerszám. Gyömörén 

kétszer is fellépett nyugdíjas 

rendezvényen. Legutóbb 

Ominger Sándorral együtt 

Dunaszegen egy születésna-

pi partin. Büszke erre a fellé-

pésre, mert próba nélkül jól 

sikerült műsort adtak.

Jó szívvel gondol vissza 

első enesei fellépésére. 

Böcskei Györggyel, Nemes 

Árpáddal, Csorba Lászlóval 

és többekkel mendikáltak. 

Több mint 20.000 forint 

gyűlt össze, amit egy, az 

édesapát elvesztő család 

megsegítésére adtak át. 

Mindez szentestén történt, 

ma is meghatódik amint 

előjönnek az emlékképek.

Egy terve van zenei jövő-

képében: a Borostyán Kó-

russal szeretne pár számot 

elénekelni – gitározni egy 

közös műsor keretében!

Sok sikert hozzá!

Mesterházy József
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ZENESZERETETE A MAGZATBUROKBAN KEZDŐDÖTT
NEMES FERENC SAJÁT SZERZEMÉNYÉT IS ELÔADTA

A márciusi „Enese muzsikál” rendez-

vényen Nemes Feri gitáron mutatta be 

tudományát. A közelmúltban beszélget-

tem vele „zenei pályafutásáról”.

A zene szeretete már a magzatburok-

ban megkezdődött, hisz édesanyám 

mindig énekelt. Munka közben olyan 

dalokat, melyeket ma már alig ismerünk, 

például a Seherezádét.

Általános iskolás voltam, amikor a 

csornai határőr zenekar Acsalagon ját-

szott. Találtam egy szakadt húrt, amit 

kifeszítettem – hol feszesebbre, hol la-

zábbra engedtem. Észrevettem a mély 

és magasabb hangokat. Nagynéném – 

látva zenei érdeklődésemet – vett egy 

gitárt. Ez volt az első gitárom, sajnos ma 

már nincs meg. Kezdetben hallás után 

játszottam.

16 éves koromban bekerültem kollé-

giumba, ott hallottam először gitárhan-

golásról.  Hozzájutottam pár füzethez, 

attól kezdve kottából egyedül tanultam. 

ENESEI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE RENDELKEZZÜNK ADÓNK 1 %-ÁRÓL. (Rendelkező nyilatkozat az SZJA százalékáról 

az 1996. évi (CXXVI Tv. szerint)

A kedvezményezett neve: ENESE SPORT CLUB

A kedvezményezett adószáma: 18970812-1-08

A kedvezményezett neve: KÖZALAPÍTVÁNY AZ ENESI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT

A kedvezményezett adószáma: 18974469-1-08

A kedvezményezett neve: ENESEI HORGÁSZEGYESÜLET

A kedvezményezett adószáma: 18536807-1-08

A kedvezményezett neve: ENESEI POLGÁRŐR EGYESÜLET

A kedvezményezett adószáma: 18974328-1-08

A kedvezményezett neve: ALAPÍTVÁNY AZ ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT

A kedvezményezett adószáma: 19110712-1-08

A kedvezményezett neve: ENESEI FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET

A kedvezményezett adószáma: 18986233-2-08

ISMÉT FELAJÁNLHATÓ AZ ADÓ 1%-A!

Elsők között játszottam Zorán: Mi fáj… 

című dalát.

Ma is szeretem a tartalmas, mondani-

valóval bíró számokat. A népies dalok 

hangzásvilága szintén megfog.

A katonaságnál zenés összejövetele-

ken játszottunk, többek között, politi-

kai dalokat is. Középiskolásokat láttunk 

vendégül a seregben, ott más hangzású 

számok voltak a repertoárban. Böcskei 
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2014 métert futottak az 

iskola diákjai október 3-án a 

sportnap keretében felhívva 

a fi gyelmet a sport és a moz-

gás fontosságára. Ebben a 

hónapban több rendezvény 

is kapcsolódott az egészséges, 

környezetbarát életmódhoz. 

Az ÁLLATOK VILÁGNAPJA al-

kalmából rajzoltak, mesét ír-

tak a tanulók. A NEMZETKÖZI 

GYALOGLÓNAP apropójából 

megismerkedtek a távgya-

loglás technikájával.  Csatla-

koztunk a Mozdulj a klímáért 

akcióhoz. Természetesen nem 

maradhatott el a papírgyűj-

tés és az elektromos hulla-

dékgyűjtés sem.  22 376kg 

papírt gyűlt össze, amellyel 

kb. 380 nagyméretű fa került 

megmentésre. Köszönet ezért 

minden szorgos kéznek. A Szü-

lői Munkaközösség társadalmi 

munkát szervezett, melynek 

során udvarrendezés, bokrok, 

virágok ültetése és füvesítés 

történt. Az alsós tanulók leg-

nagyobb meglepetésére egy 

új hintával bővült a játékok 

száma. Megújult a mászó vár 

és teljesen átalakult a mókus-

kerék is. Az ügyes kezű festők 

még az iskola logójával is ellát-

ták. Itt készült el az év végére 

ISKOLAI HÍREK – Események, történések az őszi téli időszakban

egy kerítés rész, amely bizton-

ságosabbá teszi a tanulók ud-

varon való tartózkodását.

Megkezdődött a 8. osztályo-

sok részére a pályaválasztást 

elősegítő programok sorozata. 

Ennek során találkozhatnak volt 

tanítványokkal, ellátogathatnak 

vállalkozókhoz, megismerked-

hetnek a középfokú iskolák kü-

lönböző ajánlataival.

Októberben két ünnepi al-

kalommal is megmutathatták 

a tanulók és a szervező ne-

velők, hogy az enesei iskola 

tehetséges diákjai és tanárai 

magas színvonalú megem-

lékezésekkel teszik ünneppé 

az ünnepet. Vörös Andrea 

az aradi  vértanúkról, Varga 

Istvánné, Bedőkné Gecsei 

Aranka, Lengyelné Szlovacsek 

Éva 1956 hőseiről készített mű-

sort. Két nyertes pályázaton 

dolgozunk az egyik az intéz-

ményi informatikai infrastruk-

túrafejlesztés a közoktatásban 

TIOP-1.1.1-12/1-2012-0001 

című, melynek keretében in-

formatikai eszközöket kaptunk 

és kapunk az iskolában.

A másik pedig  TÁMOP 

6.1.2/A 14/1 Teljeskörű iskolai 

egészségfejlesztés program. 

Ennek során egészséges élet-

móddal, mozgással kapcsola-

tos programok és a gyakorló-

kert támogatására kerül sor.

 Az őszi szünet után  az egyik 

rendezvény követte a másikat. 

A 4. osztályosok és az 5-6. tanu-

lószobások Gönyűre kirándul-

tak, ahol a környezettudatos-

ságról előadást hallhattak és 

megismerkedhettek a gönyűi 

iskolával. A felső tagozatos 

tanulók DSK bálban, a felnőt-

tek pedig SZM bálban mulat-

hattak.  Már két alkalommal 

vehettek részt a tanulók ko-

molyzenei hangversenyen. Ezt 

a programot Tschurl Károly tá-

mogatja, úgy, mint az Utazás a 

hangszerek világában c. hang-

szerismertető DVD-t is. További 

kulturális programokból sem 

volt hiány, hiszen az 1-2. osztály 

színházban volt a Vaskakas c. 

baletten, az alsó tagozatosok 

pedig  Holle anyó meséjét is 

láthatták.  Mire hidegebbre 

fordult az idő, addigra az isko-

laudvaron egy madárvendéglő 

várta az éhes kis tollasokat.

És észrevétlenül újra ránk kö-

szöntött az advent, a hagyomá-

nyos adventi teaházzal, ahol a 

7.o. volt a házigazda az osztály-

főnökeikkel és a segítő nevelők-

kel. Ezen az alkalmon avattuk 

fel az új színpadot stílusosan 

az új Galeri együttessel.  A gyer-

tyagyújtások alkalmával együtt 

volt az egész iskola az aulában, 

amikor is jöttek a Mikulások, 

evangélikus lelkész beszélt 

az adventről, a 2. osztályosok 

eljátszották a Szálláskeresést.  

December 19-én pedig a ka-

rácsonyi fények mellett Panov 

apó az idős suszter várta, hogy 

eljöjjön hozzá Jézus. És estére 

könnyezve ült le, mert ugyan 

napközben megtelt a szoba 

emberekkel, akiken segített, de 

Jézus nem volt közte.  A törté-

net végére megérti, hogy ha 

segítünk valakin, szívünk meg-

telik melegséggel, mert ahol a 

szívünk van, ott vannak a kin-

cseink is. Így hozták el nekünk 

az iskola tanulói, a felkészítő 

nevelőkkel (Lakatosné Rozsnyai 

Henriette, Élőné Ruzsa Brigit-

ta, Takács Viktorné) karácsony 

üzenetét. 

Ezek után persze megkér-

dezhetnénk, hogy tanultunk 

is egyáltalán?  Igen, mindezt a 

tanulás mellett csináltuk, hogy 

ez az első félévben mennyire 

volt eredményes, arról a kö-

vetkező alkalommal tudok 

beszámolni.

Bartos Ilona,  igazgató

Gyuri hegedült, én gitároztam valaki 

furulyán játszott.

Leszerelés után a Jeremy együttes „tar-

talék-játékosa” voltam. Fuvaroztam őket 

és ha a helyzet úgy hozta, beszálltam a 

basszusgitáros helyett.

Sajnos a zenekar viszonylag rövid idő 

után megszűnt. Enesén 15 évvel ezelőtt 

gitároztam egy Majálison, este a tábor-

tüzet ültük körül a tónál s ott pengettem. 

Egy másik alkalommal az óvoda udva-

rában tartottak közösségi rendezvényt, 

meghívtak egy kis zenélésre. Otthon ma 

is nagyon gyakran előveszem a gitárt, 

ha tehetem mindennap. Igaz, van ami-

kor hetek maradnak ki, mert elfoglalt 

vagyok. Nemes Feri márciusban saját 

szerzeményét is előadta, melynek szö-

vegét és hangszerelését ő „alkotta”. (Sőt! 

Azóta szintén „álmodott” egy művet). 

A cikk zárásaként nézzük az ISZKIRI-dal 

egy részletét. (ISZKIRI=évente kiránduló 

társaság, Böcskei György szervezésé-

ben).  „Van közöttünk Eneséről egy olyan 

útitárs aki a kebabról többet tud mint 

közülünk bárki más, mert a kebab fő 

összetevője a bab s ez nem vitás akárki 

mást állíthat, ez az állítás hibás.

„Ennek a dalnak nem lesz vége, míg mi 

együtt vagyunk, mert mindig új és új él-

ménnyel találkozunk és ha az élményed 

megosztod velem, én garantálom, hogy 

azon nyomban megénekelem.”

Gratulálunk hozzá! S további sok zenés 

szerzeményt kívánunk!

 Mesterházy József
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Az új év kezdetén az első cikkünkben 

minden Kedves Olvasónak az óvoda 

dolgozói nevében szeretnék Sike-

rekben Gazdag Boldog Új Esztendőt 

kívánni!

Az évet, mint mindig nagyon sok 

programmal és készülődéssel zártuk. 

Számtalanszor megfogadtuk, hogy 

jövőre kevesebbet tervezünk, de ezt 

valahogy mindig elfeledjük és a be-

vált jó programok mellé igyekezünk 

még valami újat is becsempészni, így 

történt a múlt évben is.

Egy kis leltár a múlt évről. Sikerél-

mény, hogy a magas csoportlétszám-

ok ellenére színvonalas munka folyt 

az óvodában. Nagyon örülök, hogy 

szinte balesetmentes volt az évünk, 

egy kézcsont repedés történ, amiből 

hamar meggyógyult a kisbeteg.

Öröm számunkra, hogy kapcsola-

tunk jó a szülőkkel. Jó érzés, hogy bi-

zalommal fordulnak felénk, hallgatnak 

a véleményünkre.  Színvonalas elő-

adásokat hallgathattak, illetve részesei 

lehettek óvodán belül. Sopron trió ( 3 

előadás) Zenebirodalom (2 előadás), 

Léghajó színház (2 előadás), Gabalyda 

bábszínház, Chip színház, Hargitai Le-

vente bűvész. 

A családi napközi nem az óvodához 

tartozik (nem mi vagyunk a munkálta-

ÓVODAI HÍREK

tójuk), ennek ellenére úgy érezzük és 

kezeljük, hogy ők hozzánk tartoznak 

és jól tudunk együtt dolgozni. Prog-

ramjaink részesei kicsik és a felnőttek 

egyaránt.

Évről évre sajnos egyre kevesebb 

szülő segítségére számíthatunk, min-

denki dolgozik, vagy pici gyermeket 

nevel, ennek ellenére mindig akad 

egy megbízható mag, akik segítenek 

programjaink megvalósulásában. Így 

történt a mostani adventi időszakban 

is. A hagyományos mézes sütésünkön 

most is szép számmal vettek részt a 

szülők. Nagyon örültünk Szalai Donát 

anyukájának Noéminek, aki annak el-

lenére, hogy gyermekei már iskolásak, 

felajánlotta segítségét. Az anyukák 

mellett Nagy Lilla apukája, Attila is se-

gített a mézesek kidíszítésében, illetve 

Ferenczi Kati néni is eljött segíteni.

Készültünk az adventi vásárra, nyug-

díjba vonult dajkáink segítségére is-

mét számíthattunk, Nagyné Marika 

és Ferencziné Kati szorgalmasan hor-

golták az angyalkákat, harangokat 

csillagokat. Több szülő otthon, ahogy 

az ideje engedte, készített dolgokat a 

vásárra ( Némethné Szilvi, Elekné Krisz-

ti, Horváthné Laura, Nagy Attila és Júlia, 

Somogyiné Andrea). Köszönjük a se-

gítséget nekik és Szarka Tamáséknak, 

akik a mézet felajánlották. A vásáron 

53.500 Ft bevétele lett az óvodának, 

amit az SZM pénzhez tettünk.

Az óvodai Mikulást a Chip színház 

előadása tette élményszerűvé,  Mikulás 

történetet néztek a gyerekek és ez a 

Mikulás ajándékozta meg a kicsiket. Az 

előadás díját a könyvtári normatívából 

kaptuk ajándékba.

Évek óta segítjük a falu Mikulás prog-

ramjának megvalósítását, az idén az 

eső ellenére is sokan eljöttek a prog-

ramra és az előző évek tapasztalata 

alapján, a gyerekek illetve szülők igé-

nye szerint az idei évben játszóház volt. 

A program sikeres volt, az óvó nénik 

ötletes dolgokkal készültek, amiket 

a gyerekek szülői segítséggel elkészí-

tettek és vihettek haza. Az idei évben 

most először hívtuk a gimnáziumba 

járó diákokat, akik a közmunka prog-

ram keretében részt vettek a program 

lebonyolításában. Nagyon ügyesek 

voltak egykori óvodásaink: Nagy Fran-

ciska, Mentusz Réka, Bálint Dóra. So-

kat segítettek, és ami jó érzés, hogy 

örömmel és nem csupán kötelességből 

vettek részt.

A gyerekeknek gazdag Jézuskájuk 

volt, mindegyik csoport kapott új 

konyhabútort. Ideje volt a régit lecse-

rélni. Mellette rajzeszközöket, társas-

játékokat, építőjátékokat és még sok 

mindent vehettek birtokba a gyerekek. 

A sláger a palacsinta sütő volt, amit 

Szórádi Lajos ajándékozott mindegyik 

csoportnak. Az ajándékokat Mikulás-

ra és karácsonyra a Szülői Munkakö-

zösségtől kapták a gyerekek, illetve a 

költségvetés terhére 2 db gördeszkát, 

amit a mozgásfejlesztésnél fogunk 

használni.

Utolsó óvodai nap zárásaként műsort 

adtunk az aulában, ahol gyönyörködhet-

tek a szülők, nagyszülők kis csemetéik-

ben. Most először szerepeltek a dzsessz 

balettosaink, igaz oktatójuk Szabó Szilvia 

nem tudott részt venni az előadáson, 
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EGÉSZSÉGHÉT AZ ENESEI TÜNDÉRKASTÉLY 

ÓVODÁBAN
Az óvoda munkatervében először ter-

veztük az egészséghetet, amit október 

13-17-ig tartottunk. Olyan programokat 

szerveztünk erre a hétre, amik szervesen 

kapcsolódnak az egészséges életmódhoz, 

az egészség megőrzéséhez.

Hétfőn a Sopron trió zenei előadása 

után mindhárom csoport kiment a 

foci pálya melletti aszfaltos pályára, 

ahol közös zenés torna volt, majd kü-

lönböző játékokban vehettek részt a 

gyerekek. 

Kedden reggel már elkezdtük sütni a 

barnakenyeret, majd tízórai után a csopor-

tok sétára indultak és ellátogattak a helyi 

zöldségboltba. Gyula bácsi zöldségek-

kel és gyümölcsökkel várta a gyerekeket. 

A nagycsoportosok még ellátogattak az 

orvosi rendelőbe, ahol az orvos és a nővé-

rek munkájával ismerkedhettek meg. 

Szerdán folytattuk a kenyérsütést 

egy másik csoportban, és a vásárolt 

zöldségekből pároltunk. A gyerekek a 

zöldségekből és gyümölcsökből maguk 

készítettek káposzta sünit, díszes tálakat, 

amiket utána jóízűen elfogyasztottak. 

Csütörtökön a védőnéni jött ven-

dégégbe mindhárom csoportba, be-

szélgettek a testápolásról, tisztálkodás 

fontosságáról. Ezen a napon is sütöttük 

a kenyeret, aprították a zöldséget és 

de merészen vállaltam a csoport szere-

peltetését és nem bántam meg, mert 

nagyon ügyesek voltak. A nagycsopor-

tosok a műsoruk végén mendikáltak, 

közel 40.000 Ft-ot, amit majd a tavaszi 

kirándulás alkalmával fogunk elkölteni. 

Terveink az idei évre: most januárban, 

esetleg februárban Benczéné Tímár 

Irént a Szakszolgálat pszichológusát 

hívjuk meg óvodánkba. Az előadás 

témája majd a szülők által beadott 

kérdések alapján fog körvonalazód-

ni. Februárban a gyerekek, illetve a 

felnőttek farsangjára készülünk.

A költségvetés összeállítása a közel-

jövőben fog megtörténni. Szeretnénk 

az új óvoda csoportjai előtti térbur-

kolót fedetté tenni, hogy alkalmas 

legyen ennek a résznek a használata 

akkor is, ha az idő kevésbé alkalmas a 

szabadban való tartózkodásra. A fel-

nőtt bálunk bevételét, az adó 1%-ának 

felajánlását erre szeretnénk fordíta-

ni, illetve a hiányzó összeget az Ön-

kormányzat segítségével szeretnénk 

megvalósítani.

Továbbra is gyűjtünk mindent, sok ki-

csi sokra megy alapon, ami másnak hul-

ladék, az nekünk érték, mert abból az 

óvoda profi tál. Továbbra is hozhatják az 

alumínium dobozokat, illetve tavasszal 

ismét szervezünk elektromos hulladék-

gyűjtést. Ez számunkra nem csak azért 

fontos, mert pénzt kapunk érte, hanem 

a gyerek környezettudatos magatartá-

sának kialakításához fontos mozzanat. 

Tavasszal pályázni lehet a zöld óvoda 

címért, amit szeretnénk megkapni és 

ennek szellemében továbbfejleszteni 

az óvoda nevelési programját.

Szabóné Horváth Judit

óvoda vezető

gyümölcsöt, amit folyamatosan fogyasz-

tottak. 

Délután a felnőtteket vártuk Csonkáné 

Huszár Margit dietetikus előadására. Téma 

az ételallergia, illetve a gyerekek helytelen 

táplálkozása és annak későbbi hatásai. 

Sok hasznos információt hallhattak azok 

akik eljöttek.

Pénteken délelőtt Dr. Varga Borbála fog-

orvos és asszisztense Horváth Gézáné 

ismertették a gyerekekkel a helyes fog-

ápolást, mutattak néhány műszert amit 

használnak a fogászati rendelőben, képe-

ket nézegettek, beszélgettek.

Péntek délután volt a zöldségfesztivál, 

az érdeklődés nagy volt, sok szülő, nagy-

szülő, testvér vett részt a programon. Ötle-

tes zöldségfi gurákat készítettek, amikből 

a bejárat elé kiállítást rendeztünk.

A szülőktől nagyon sok segítséget kap-

tunk, rengeteg zöldséget és gyümölcsöt 

hoztak, amit a gyerekek elfogyasztottak, 

illetve felhasználtak a barkácsoláshoz.

A pozitív visszajelzések alapján ezt a 

programot a következő nevelési évben 

újra megtartjuk, természetesen tovább-

fejlesztve, újítva.

Szabóné Horváth Judit, óvoda vezető



PET-PALACK 

HÁZTÓL
A Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Kft. 

(régi néven: REKULTÍV) minden hónap 

első szerdáján házunktól elviszi a pet-

palackot.

Átlátszó zsákban kell kihelyezni ingat-

lanunk elé. Tehát a palackokat nem kell 

a hulladékszigetre vinni és a konténerek 

telítettsége esetén, környezetünk képét 

rontani.

Kérjük Önöket, válasszák ezt a lehető-

séget! Köszönjük!

Enese Község Önkormányzata

Ebben az évben a második 

köztéri alkotásnál állunk, me-

lyet községünkben avatunk.

Nyáron csíkszentmihályi 

testvéreink fontos jelképüket: 

székely kaput adományoztak 

Enesének. Azóta díszíti köz-

ségünket.

Ma ismét jeles napra ébred-

tünk. A Hősök szobra mellett 

– fölött a Turul madár vigyáz 

ránk.

„Jelképek erdején át visz az 

ember útja” Hisszük: ez a szo-

bor is több annál mint amit 

látunk belőle! Eredetmon-

dánk mitológikus madara, 

mely végigkísér bennünket 

egész történelmünkben, a 

gyökerekig röpít vissza.

Régészeti leletek egész 

sora bizonyítja: a sztyeppei 

népek kedvelt madara volt. 

Láthatjuk már a hun díszítő-

művészetben.

Kálti Márk így ír erről: Etele 

(azaz Attila) király címerén is, 

melyet tulajdon pajzsán szo-

A TURUL-SZOBOR AVATÁSÁN ELHANGZOTT 

ÜNNEPI BESZÉD

ESEMÉNYNAPTÁR 2015.

kott volt hordani, koronás fejű 

madár volt ábrázolva, melyet 

magyarul turulnak hívnak.

A Kárpát-medencei avar  

birodalom népe – rokon né-

pünk – szintén szívébe zárta 

a Turult.

Mindnyájunk emlékébe 

idézem Álmos fejedelem szü-

letését. Anonymus vetette pa-

pírra 819-ben – Krisztus szü-

letése után- Emese fi út szült, 

akit Álmosnak hívtak. Isteni 

csodás eset miatt nevezték 

Álmosnak, mert héja-forma 

madár ejtette teherbe.

Kárpát medencébe való 

visszatérésünkben szintén 

fontos szerepet járszik. Egy 

bátor Turul kergeti el a né-

pünket megtámadó sasokat. 

Ezután indultak el Álmos fi ai 

Levédiából Attila földjére, a 

Kárpát medencébe.

S a Turul velünk marad 

a kereszténységben, ma a 

Nemzetbiztonsági Hivatal 

címerében óvja a Hazát. Az 

Február 19. csütörtök, 18 óra  Közmeghallgatás

Március 13. péntek, 18 óra Emlékezés az 1848/49. évi 

 forradalomra és szabadságharcra

Március 28. szombat Kórustalálkozó

Április 3. péntek Tavaszköszöntő

Május 1. péntek Majális és Virágmajális

Május 24-25. vasárnap-hétfő Pünkösdi búcsú

Június 20. szombat Hagyományok Napja

Augusztus 22. szombat Falunap

Október 22. csütörtök, 18 óra Emlékezés az 1956. évi forradalomra

 és szabadságharcra

November 14. szombat Idősek napi megemlékezés

December Adventi programok

50 forintos pénzérmén lát-

hatjuk.

Hazánkban mintegy 200 

településen tartották fon-

tosnak megemlékezni róla. 

Örülök, hogy immár Enese 

is közéjük tartozik. Remé-

lem, minden erre haladónak 

a fülébe mondja: emlékezz 

történelmed dicső napjaira 

s ne feledd! Meséld el gyer-

mekeidnek!

S záró mondatom ismét 

legyen A.Baudelaire-é:  

„Jelképek erdején át visz az 

ember útja”

Szeretnék köszönetet mon-

dani a mesterembereknek. 

Böcskei Györgynek a kőfa-

ragó munkáért, Szlovacsek 

Imrének a zászlótartók elké-

szítéséért.

Külön köszönet Pivarcsi 

Lászlónak, az enesei öndöde 

tulajdonosának, aki biztosí-

totta az öntőformát és elké-

szítette a Turult.

Mesterházy József


