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Közös tánc nélkül nem telhet el egyet-

len év sem, így az idén is megrendezésre 

került a Derőce Táncegyüttes tanévének 

legjelentősebb eseménye, a Hagyomá-

nyok Napja. 

Az immáron hetedik alkalommal 

megszervezett eseményen kicsik és 

nagyok egyaránt örömüket lelhették a 

különböző programokban. A gyerekek 

kézműveskedtek, játszottak, táncoltak, 

a felnőttek nagy érdeklődéssel nézték 

meg Ferenczi Imréné Gobelin képeit és 

fi gyelték a színpadon fellépő együtte-

seket, előadókat.

Ez a nap tánccsoportunk számára 

rengeteg eseményt tartogatott. Habár 

a tényleges programok csak délután kez-

dődtek, kis csapatunk már kora délelőtt 

gyülekezni kezdett a kultúrház udvarán, 

ahol sorra vettünk minden koreográfi át, 

zenekar kíséretében eltáncoltuk a beta-

nult folyamatokat. Ebéd után az együttes 

összes tagja nagy izgalommal érkezett 

vissza a próbaterembe, ahol a nagy tán-

cosok és szülők együtt készítették fel 

a gyerekeket szebbnél szebb ruhákba 

öltöztetve őket, hogy aztán megmutat-

hassák tudásukat a nagyközönség előtt 

„HA A TÁNCUNKAT NÉZED, A SZÍVÜNK 

SZAVAIT HALLOD.”

is. Amikor végre el-

érkezett a várva várt 

idő, a polgármesteri 

köszöntő után sor-

ra következhettek a 

különböző tájegysé-

gek tánckultúráját 

bemutató koreog-

ráfi ák. Az első blokk-

ban a bezi Eszterág 

Táncegyüttes is megmutatkozott, így 

szerezve örömet a közönségnek. Több 

mint másfél óra színpadi szereplés után a 

derőcések kicsit hátradőlhettek, és a szín-

padon a kimlei horvát Konoplje együttes 

fellépését csodálhatták meg. A hagyomá-

nyos viseletek, szép énekek bepillantást 

engedtek egy másik kultúra világába, 

így színesítve a rendez-

vényt. Ezt követően a 

Borostyán Kórus han-

gulatos népdalaival 

kedveskedett minden 

érdeklődő számára. A 

közönség szeretettel 

fogadta műsorukat, 

hiszen a tagok meg-

mutatták,  hogy a régi 

hagyományokat nem-

csak a fi atal nemzedék őrizheti, ápolhat-

ja. Sokak számára a nap egyik legizgal-

masabb pontja következett. A színpadon 

fellépő Balkan Fanatik elektronikus zenét 

elegyítve népzenei elemekkel adta elő 

különböző dalait, mely óriási sikert ara-

tott a közönség köreiben.

Habár az esőre forduló idő kisebb 

fennakadást okozott, a második tán-

cos blokkot is sikeresen elkezdhette 

együttesünk, melyben immáron a bősi 

táncosokkal együtt mutathatta meg 

tudását. Igazán érdekes látvány volt a 

táncműsorokat követő tűzzsonglőrök 

bemutatója, akik szép fényjátékkal, kü-

lönleges koreográfi ával kápráztatták el 

a közönséget. A nap lezárásaként idén 

is sor került a tábortűz meggyújtására, 

mely körül a lelkes szülőkkel, fi atalokkal 

egy kis idő erejéig táncra buzdítottuk a 

közönséget. A VII. Hagyományok Napja a 

korábbi évekhez hasonlóan idén is késő 

estig tartó vigadalommal, majd csende-

sítő nóták hallgatásával zárult, melynek 

végét a hegedű elhalkuló hangja tette 

emlékezetessé, ezzel jelezve, hogy habár 

ez a nap lezárult, jövőre mindenkit visz-

szavár a VIII. Hagyományok Napja. 

Merkó Ildikó
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A BOROSTYÁN KÓRUS 

SIKERE HAJDÚSZOBOSZLÓN
Május 9-én lépett fel a Borostyán Kórus Hajdúszoboszlón. 

Az Országos középdöntőben nagyszerűen helytállt a 

Kutasné Szabó Piroska vezette Kórus. 

A megszerezhető 150 pontból 148-at ítélt meg a zsűri.  

A HŐSŐKRE 

EMLÉKEZTÜNK

Május utolsó vasárnapján a világhá-

borúkban elesett hősökre, a vérontást 

megszenvedő családokra emlékeztünk. 

A versek és az ünnepi beszéd elhangzá-

sát követően megkoszorúztuk a Hősök 

emlékművét.

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁS 

2014-BEN

A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Térrel 

kötött szerződésünk értelmében 2014-ben a következő 

szolgáltatásokat könyvelhettük el:

– 150 dokumentumot/könyvet 443.100 forint értékben

– Folyóiratok vásárlására 38.550 forint

– Informatikai fejlesztésre 30.480 forint

– Négy rendezvény megtartására 262.193 forint

– Projektor 143.743 forint

TÉGLA BONTÁSBÓL

Minden bizonnyal augusztusban-szeptemberben kerül 

sor a Korn ház (”függönyös ház”) bontására.

A bontott tégla INGYEN elvihető. A kért mennyiséget 

fel kell íratni a hivatalban Nagy Lászlónál. Az igényeket 

a felíratás sorrendjében tudjuk elfogadni.

FONTOS! A téglát a bontástól számított 10 napon belül 

el kell szállítani.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Győri Járási Hivatalának enesei ügysegéde:

Ügyfélfogadás helye: 

9143 Enese, Szabadság u. 25. (Polgármesteri Hivatal)

Ügyfélfogadási idő: Kedd: 11.30–12.30 óráig

Telefonszám: 96/547-761

A „JÖVŐ REMÉNYSÉGEI” 

FŐZTEK LEGJOBBAN
Az idei Majális-Virágmajális főzőversenyre nyolc csapat 

nevezett – ekkora érdeklődés még sohasem övezte ezt 

a programot. 

A szigorú zsűri a nyírségi gombóclevest ítélte a leghar-

monikusabb ízvilágúnak: a „Jövő reménységei” (Bödő 

Zsolt és csapata) főzték.

Főbb ügyféltípusok:

• egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság

• közgyógyászati ellátás megállapítása

• ápolási díj

• időskorúak járadéka

• aktív korúak ellátása

ÜGYSEGÉD ÜGYFÉLFOGADÁSA

e
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Enese legidősebb polgára április 3-án 

ünnepelte 95. születésnapját. A század 

sok szenvedést tartogatott Mesterházy 

Nagy Lajos számára. Felszoporon látta 

meg a napvilágot a család első szülöttje-

ként, három testvérével együtt kemény, 

dolgos hétköznapok vártak rá.

A család a földből élt, gazdálkodtak.

Lajos bácsi a szomszédos településre 

– Alszoporra – járt iskolába, ahol szi-

gorúan nevelték a nebulókat. Kedvenc 

tantárgyai a történelem és a matematika 

voltak. Az akkoriban szokásos hat elemit 

végezte el, majd később a polgáriban 

tanult.

Ma is élénken emlékszik 1941. október 

13-ra, ezen a napon vonult be Várpa-

lotára. A páncélosokhoz osztották be 

–jóllehet addig azt sem tudta mi fán 

terem ezek élete. A II. világháború pok-

lában megtanulta: a parancsot végre kell 

hajtani. Szeged és Arad között harcolt a 

magyar hadsereg tagjaként az oroszok 

ellen, megsebesült és megoperálták. A 

jobb kezét a mai napig nem tudja úgy 

mozgatni mintha egészséges volna… 

érzékeny mindenre.

Nagy beleéléssel meséli háborús ka-

landjait –szinte mi is ott vagyunk a vesze-

delem forgatagában! Az oroszok komoly 

fegyverekkel rendelkeztek, nem csoda, 

hogy könnyen nyomultak előre. Bekerí-

tették alakulatát és fogságba esett… 3 

év hadifogság várt rá. Egy Siranova nevű 

helyre vitték őket, amely közel volt a 

fi nn határhoz. Huszonegy napot utaztak 

vagonban, káposzta levest ettek, majd 

káposzta főzeléket- a második napon 

már ízlett…

Csalánteát ittak és fenyő ízű kenyeret 

ettek –a fakéreghez csak kevés lisztet 

adtak, így lett érdekes íze a kenyérnek.

Miután 1947-ben hazaengedték, 

Felszoporon folytatta a gazdálkodást 

a családdal.

Csinálta, amit tudott és lehetett… Cu-

dar világ volt, még a fedőt is felemel-

KÖZSÉGÜNK LEGIDŐSEBB POLGÁRA 95 ÉVES
A HOSSZÚ ÉLET TITKA: BOR ÉS ALUDTTEJ

ték… Ezt a mai generáció már el sem 

tudja képzelni.

1959 fordulatot hozott életébe: ekkor 

házasodott össze feleségével és költö-

zött Enesére. Több mint fél évszázadot 

éltek együtt, Vilma néni három éve köl-

tözött az örök csend birodalmába. Osz-

tályidegenként nehezen akarták felvenni 

valamilyen munkahelyre... aztán felesége 

révén sikerült a W. Pick Vagon és Gép-

gyárban elhelyezkednie. Nyugdíjazásig 

(1980) dolgozott ott előrajzolóként. 

Két fi a született, akik öt unokával 

ajándékozták meg. A családok – egy 

unoka kivételével- mind a mai napig 

Enesén élnek.

Érdeklődik a világ dolgai iránt, ez a 

„kíváncsiság” élteti – ma is rákérdez az 

ukrajnai helyzetre. Nem lát és hall túl 

jól, de az újságot még nagy nehezen – 

a nagyobb betűket – átböngészi vagy 

felolvastat belőle magának. A temp-

lomba járás fontos esemény életében 

– nem hagyna ki egy vasárnapot sem. 

A gyógyszerektől idegenkedik, ritkán 

tudják rábeszélni…

Két-három havonta gyengélkedik, 

de aztán megerősödik, rendbe jön. 

A család főztjét szereti és az édessége-

ket. Első helyen a hagyományos étkek 

szerepelnek, azonban megbarátkozott 

a modern konyhával is – megkedvelte 

a krémleveseket.

Minden reggel kávéval kezdi a napot, 

régebben 1 dl bor is dukált hozzá – a 

korai órákból ez elmaradt, de nem a 

napból!

Amikor arról érdeklődünk, mi a hosszú 

élet titka, Lajos bácsi így válaszol: nehéz  

megmondani. De a pontosság – napi 

1-2 dl bor – este 2 dl aludttej a legfon-

tosabbak. S ha olyan a helyzet, a száját 

fogja be az ember…

Mesterházy József

Mesterházy József polgármester és Csapó-Molnár Violetta jegyző kö-
szöntötte az 50. házassági évfordulójukat ünneplő Csonka Mihályt és 
feleségét Erzsébetet.
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„NEM HAGYOM EL MAGAMAT”
KOVÁCS IMRE BÁCSI NAGYANYJA KEZÉBE SZÜLETETT

1925. április 7-én Enesén a Dózsa utcában felsírt egy 

csecsemő a Kovács családban. Nagyanyja volt a faluban 

a bábaasszony – így az ő kezébe került először az apró-

ság, aki a keresztségben az Imre nevet kapta. A kilenc 

testvér közül másodikként látta meg a napvilágot – ma 

még hárman élnek a testvérek közül.

Édesapja molnárként dolgozott az enesei malomban, 

a későbbiekben többször kellett költözniük a munka 

függvényében. A család a Szigetközben megfordult 

Győrzámolyon és Dunaszegen. Imre bácsi 13–14 éves, 

amikor un. kis szolgaként Nagybajcsra került, ott minden-

féle munkát el kellett végezni – szántott, vetett. Aztán 

1940-41-ben visszaköltöztek Enesére – kezdetben az 

Eőry családnál, majd Tschurléknál szolgált.

A háború zivataros évei nem kerülték el a fi atalembert. 

A faluból mintegy 80 fi atalt hajtottak Nyugatra – tér-

dig érő hóban. Imre bácsi három testvérével kelt útra. 

Oldenburg mellett fogták el őket az angolok, lágerba 

vitték – földön aludtak, takaró nélkül… A több mint 

másfél éves távolléte alatt megfordult Brüsszelben – ott 

kórházban töltött három hónapot- majd Passauban. Végül 

1946 szeptemberében Kaposvárról jött haza Enesére.

A katonaéveket ezzel még nem „tudta le”  –1948-1950 

között ismét besorozták, még két évet töltött a laktanya 

falai között. Leszerelése után megnősült, három lánya 

született. Hat unokával és egy dédunokával büszkél-

kedhet. A Vagongyárban helyezkedett el. Kezdetben 

segédmunkásként, majd továbbképzéseken vett részt 

– Fegyverneken, Bián, ahol jogosítványt szerzett. Később 

a TSZ-ben dolgozott, onnét ment nyugdíjba három év-

tizeddel ezelőtt.

Imre bácsi arra az időszakra emlékszik legszívesebben, 

amikor a család együtt volt: feleségével és lányaival sétál-

tak. Sajnos ma már egyedül él, felesége 2004-ben hagyta 

itt – 54 évet éltek házasságban. Ma is rendszeresen közle-

kedik a faluban, biciklire ül, meglátogatja unokatestvérét, 

elmegy a Cuki presszóba. Délelőttön-

ként megiszik egy-két üveg sört.

A Cuki presszóban ünnepelte 90. 

születésnapját, családi körben, hu-

szonnégyen ülték körbe az asztalt. 

Nem hanyagolja el magát, fodrász-

hoz is elmegy. Szeret TV-t nézi és új-

ságot olvasni, főleg a híreket hallgatja 

előszeretettel.

A munkát a mai napig nem veti meg 

– 25 tyúkot tart, tojást nem kell ven-

ni… és napi elfoglaltságot is jelent, 

van feladata.

Imre bácsi egészsége jó, csupán ma-

gas vérnyomással küzd. Éjjelente jól 

alszik, nincs szüksége ringatásra.

Amikor a hosszú élet titkáról kér-

dezem, így felel: „nem tudok semmi 

különöset mondani. Talán a józan élet 

a legfontosabb”

Mesterházy József

Mesterházy József polgármester és Csapó-Molnár Violetta jegyző
köszöntötte az 50. házassági évfordulójukat ünneplő 
Ominger Sándort és feleségét Juditot.
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Charles Maurice Talleírand-Périgord gróf (1754-1838) 

francia államférfi , diplomata mondta Napoleonnak:

„Felség! Régi szokásuk a magyaroknak, hogy felnéznek nagy-

jaikra és büszkék múltjukra. Vedd el e nép múltját, és azt teszel 

velük amit akarsz.”

Julies Michelet (1798-1874) francia történész:

„A magyar nemzet a hősiesség, a lelki nagyság és a mél-

tóság arisztokráciája. Mikor fogjuk adósságunkat ez áldott 

nemzet iránt leróni, mely a Nyugatot megmentette? Vajha a 

francia történetírás leróhatná már egyszer hálájának adóját 

a magyarsággal, a nemzetek hősével szemben. E nemzet hősi 

példájával felemel és megnemesít minket. A magyar hősiesség 

magas erkölcs megnyilatkozása.”

Napoléon Bonaparte (Napoleone di Buonaparte) 

(1769-1821) hadvezér, politikus, francia császár olasz nemesi 

családból származó, korzikai születésű francia 1809-ben írta hoz-

zánk magyarokhoz intézett kiáltványában a győri csata előtt:

„Dicső származástok régiségével méltán büszkélkedhettek…”

Viktor Hugo (1802-1885) francia költő, író:

„Magyarország a hősök nemzete, Németország az erényt, 

Franciaország a szabadságot, Olaszország a dicsőséget kép-

viseli a nemzetek sorában. Magyarország a hősiesség meg-

testesülése.”

Elisée Reclus  (1837-1916)

„Magyarország rendkívüli előnye, hogy szoros értelemben 

vett földrajzi egység. A magyar királyság földrajzi szempontból 

Európa egyik legösszefüggőbb területe. Bármint alakuljon is 

a közép-európai államok sorsa, bizonyos, hogy a magyarság 

mindig a legjelentékenyebb szerepet fogja játszani a Kárpátok 

által körülvett óriási arénában.”

G. Herring angol utazó 1838-ban kiadott útirajzában írja:

„Magyarország gátja volt a török terjeszkedésnek, bölcsője 

az alkotmányos szabadságnak és a vallási türelemnek.”

Eduard Sayous (1842-1898) francia történész:

„A nyugati nemzeteknek hálával kell elismerniük azokat a 

szolgáltatásokat, amelyeket Magyrország tett a civilizációnak, 

először, amikor testével vetett gátat a barbarizmusnak, majd 

midőn tántoríthatatlan bátorsággal ragaszkodott szabadsá-

gához.”

Saint René Taillandier (1817-1879) francia író, kritikus:

„A magyar nemzet nem pusztulhat el, s ha sírba tennék is, 

előbb-utóbb fel fog támadni.”

R. Backwill angol politikai író írja 1841-ben:

„Magyarország foglalja vissza helyét a nemzetek között, és 

legyen az, ami régente volt: Európa legbüszkébb védőbástyája.”

Otto von Bismarck német kancellár (1815-1898):

„Különös nép a magyar, de nekem nagyon tetszik.”

LÉGY BÜSZKE MAGYARSÁGODRA!
VÉLEMÉNYEK RÓLUNK, MAGYAROKRÓL

Theodore Roosevelt (1858-1919), az Egyesült Államok 

elnöke, 1910-ben Magyarországon tett látogatásakor kije-

lentette: „Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak 

az ő múltjáért.”

Paul Topinard (1830-1911) francia antropológus, 

1881-ben kiadott első antropológiai kézikönyvében írja:

„Mai napság a műveltebb magyar családok arcvonásai a 

legszebbek közé tartoznak egész Európában. A közepesnél 

valamivel nagyobb termetű, jól megtermett testalkatúak, 

szabályos arcvonásúak, barnás vagy fehéres bőrszínűek, 

barna hajúak és szeműek,… anthropológiai szempontból 

az eddigi adatok a fi nnekkel való rokonság ellen tanúskod-

nak…”

Hans Norman 1883:

„Magyarország összes népei közül kitűnnek az igazi ma-

gyarok… jóalkatú, kemény izomzatú emberek, nemesek, 

mintegy márványból faragottak… szemeik tüzesek.”

René Grousset (1885-1952) francia történész, szakte-

rülete Ázsia és a Kelet:

„Magyarország Európa előőrse volt Ázsia felé. Árpád or-

szágának a kereszténység felvétele óta az volt a szerepe, 

hogy megállítsa a Kárpátoknál, vagy a Dunánál a mongol 

hódítókat. S az ő hősies ellenállása kényszerítette megállásra 

a törököt.”

Szent Pio született Francesco Forgione (1887-1968) 

olasz kapucinus szerzetes jövendölése:

„Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még 

egy gyöngyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még 

rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. 

Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad 

majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyha-

talmú őrangyala, mint a magyroknak és bizony helyes lenne 

erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!”

Leon Tapier:

„Európa nem ismerte fel idejében a szolidaritás fontosságát 

Magyarországgal szemben, melyre a török ellen folytatott 

háborúk teljes súlya nehezedett. A magyar nemesség a 

kereszténység lovagja szerepét töltötte be. A 12-15.- száza-

dokban Magyarország bebizonyította, hogy azonos szinten 

áll Európa nagy államaival.”

Vautier francia politikus a 20. század elején írja:

„Magyarország múltja fényes, de a jövő még dicsőbb 

sorsot tart fenn számára. E jobb sorsra érdemes nemzetet 

Ausztria úgyszólván elfalazta Európától, hogy egyrészt annál 

szabadabban kizsákmányolhassa, másrészt, hogy a külföld 

a függetlenség után sóvárgó magyrság panaszait meg ne 

hallhassa.”
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Az európai foltvarrók 

június közepén kiülnek az 

utcára, s ott készítgetik a 

szebbnél szebb munkákat. 

Az Enesei Foltvarrók Klubja 

már  négy éve részt vesz eb-

ben a mozgalomban.

Ebben az évben kicsit 

előbbre hoztuk ezt az ese-

ményt.

Június 6-án Hövejen jár-

tunk, s megcsodáltuk a cso-

dálatos „Csipkeházat”.

Gyönyörű terítőket, ru-

hákat láthattunk ízléses 

elrendezésben. Már évek 

óta készültünk erre a kirán-

dulásra, de a Höveji csipke 

megyerikummá, illetve 

hungarikummá válásának 

FOLTVARRÁS A SZABADBAN EURÓPA SZERTE

apropóján ez most meg is 

valósult.

2010 óta Kiemelkedő 

Nemzeti Érték, tehát „örökös 

földrajzi védettséget” kap-

tak az itt készült hímzések.

Elvarázsolt bennünket a 

40-45 féle  pókos minta, me-

lyeket sikerült lencsevégre 

kapni. Eleinte szimmetrikus 

minták készültek. Ma már 

modernebb felfogásban is 

varrnak.

Hövej Kapuvártól 8 km-re 

lévő kis falucska, de már az 

országhatáron túl is nagy 

elismerésnek örvendenek 

a változatos mintakinccsel 

és öltéstechnikával készült 

fehér hímzések, és sok láto-

gatója van a Csipke-

múzeumnak.

A Höveji  Csipke 

Egyesület az érdek-

lődőknek és az „elkö-

telezett” csipkevar-

róknak 2 hetente tart 

közös foglalkozást.

A mondás szerint 

a höveji lányok „tű-

vel a kezükben” születnek.

Itt anyáról leányra, nagy-

anyáról unokára szállt a ké-

zimunka tudománya.

1962-ben a Brüsszeli Vi-

lágkiállításon aranyéremmel 

díjazták a sajátos techniká-

val készült höveji terítőket.

Két szép könyvet is meg-

jelentettek. Vargáné Molnár 

Zsuzsanna:” Így pókolnak 

Hövejen.”

Gecsei Edit: „Csipkeálmok, 

álomcsipkék” – 160 éves a 

höveji csipke – albumát.

A sok élmény hatására na-

gyon elkanyarodtam a cím-

től, de most visszatérek.

A „Csipkeház” közelében 

lévő parkban varrogattunk, 

s az itt elkészült munkákat 

Hövejnek ajándékoztuk. 

(Tűpárna, ollótartó, zsebken-

dőtartó, szívecskék, labda…)

Nagyon szívélyesen fogadtak 

bennünket, s mi is családias 

légkörben töltöttük a szabad-

ban varrogatást.

Kapuváron sok szép anya-

got vásároltunk. Mártika 

betegen is hajlandó volt 

nekünk a boltját kinyitni.

Délben a Diána étterem-

ben megebédeltünk, s ezzel 

a 12. évünket befejeztük.

Októberben újra kezdünk, s 

szeretettel várjuk a foltvarrás 

iránt érdeklődőket 2 hetente 

keddi napokon. A jó kikap-

csolódás titka a foltvarrás – 

valljuk mindnyájan.

„Örömet, bánatot, mindent, 

mi elvásott, összevarrjuk ezt 

a széthullott világot”.

 Füsi Andrásné 

szakkörvezető
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SZERELEM

Szerelem Szerelem

Mért nem maradsz mindig velem

Fátyol köddel betakarnál

Napsütéssel simogatnál

Esti csillag rám vigyáznál

Kora reggel tova szállnál

NÉHA..!

Néha könnyek között dől el a boldogság. 

S fogy el két szív között a távolság.

De lassan aláhull a magány sötét leple. 

Ezzel minket a bánattól megmentve.

Néha rólunk vissza-vissza pattan a boldogság.

Van, hogy a szó csak út, szúr és vág.

A hangulat néha tréfát űz velünk.

De a szeretet asztalánál keressük meg helyünk.

Mezőfi  László 

Enesei nívódíjas költő

A közelmúltban jelent meg Mezőfi  László hatodik kötete. 

A 60 éves költő mintegy 300 verse nagyrészt a szerelemről szól 

– az első fejezetek véget ért és kezdődő kapcsolatokról, majd 

„a magány és az útkeresés versei jönnek” – ahogy fogalmaz. 

Nem maradnak ki a hazaszeretetről, hitről, természetről és 

elmúlásról szóló írások sem. Gratulálunk a kötethez!

Mesterházy József

UNOKÁMNAK

Álmaidat váltsd valóra

Legyen boldog minden óra

Úgy élj, hogy amit ma teszel

Holnap meg ne bánd

Büszke legyen rád 

Az Édesanyád

Megyek a fények útján

Itt már nem találsz rám

Csillagok közt ragyogok

Ott keress már ott vagyok

ELREPÜLNÉK

Szél repíti a falevelet

Elrepülnék én is vele

Elrepülnék messze mennék

Vissza talán sose jönnék

Ám ha mégis visszajönnék

Ablakodra reá szállnék

Elmondanám, hogy szeretlek

Csak is érted dobog szívem

Benkő Imréné versei:

SZERETVE BÖLCSŐTŐL 

A SÍRIG…
MEGJELENT MEZŐFI LÁSZLÓ HATODIK KÖTETE

Enese 
az 1910-es 
években
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ISMÉT TAVASSZAL VOLTUNK EREDMÉNYESEBBEK
Nagy reményekkel vágtunk neki a 2014-2015-ös bajnoki 

szezonnak –az első öt hely egyikét szerettük volna meg-

szerezni. Ehhez az elmúlt évek eredményei, összeszokott 

csapatunk és az új igazolások adtak jó alapot.

Gyenge őszi rajt és edzőváltás után összeszedtük magunkat – 

de mindez arra volt elég, hogy a közvetlen kiesés ne fenyegessen 

bennünket. Sajnos pontlevonás sújtotta a felnőtt csapatot (is), 

mert az U21 háromszor nem tudott teljes létszámban kiállni. 

Szerencsére télen sikerült annyira rendezni a sorokat, hogy 

tavasszal ilyen gondunk nem volt.

A szezon második felében újra kerestük a fonalat – nem akartuk 

megtalálni… Szoros mérkőzéseken szenvedtünk vereségeket. 

Egy-egy gól döntött az ellenfél javára. Küzdött a csapat, de a vere-

ségekkel fogyott az önbizalom. Hét fordulóban mindössze 3 pon-

tot szereztünk, három döntetlen formájában… A hetedik mér-

kőzésen – Bősárkányban – súlyos vereséget szenvedtünk (7-2). A 

kiesés szele megcsapott bennünket. A rákövetkező hazai mérkő-

zésen a szomszédvár, Győrsövényház szerette volna betölteni a 

Bősárkány szerepét… Óriási akarással, megérdemelt győzelmet 

arattunk. Ez jelentette a fordulópontot tavaszi szereplésünkben. 

A hátralévő hét mérkőzésen hatszor vonultunk győztesen az 

öltözőbe! Mindössze a bajnok Hédervár győzte le tartalékos 

együttesünket. Tavasszal gyűjtöttünk 24 pontot  – 7 győzelem, 

3 döntetlen, 5 vereség a mérleg. Csak a tavaszi eredményeket 

nézve, 6. helyen végeztünk. A bajnoki évad egészét nézve a 

középmezőny közepén – a hetediken.

A kitűzött célt nem értük el. Ha az okokat keressük, a követke-

zőkben találhatjuk meg: 1. Az új edző nem találta meg a hangot 

a csapattal, ennek hatása nem múlt el azonnal, távozásakor. 2. 

Télen 3 játékos hagyott cserben bennünket- egy igazolással 

tudtunk „szépíteni” a helyzeten. 3. Heti egy edzés kevés… és 

igazából a játékosoknak kell kitűzni a célt + tenni érte. Talán ösz-

szességében mégsem lehetünk elégedetlenek, nehéz helyzetben 

tisztességesen helyt állt a csapat, jó, küzdelmes mérkőzéseket 

láthattunk. Utánpótlás csapatunk ősszel teljesen szétzilálódott. 

Rossz volt nézni, ami a pályán történt – és itt elsősorban nem 

a játékra gondolok… a fegyelem teljes hiánya, nagy gólará-

nyú vereségek… Minden héten küzdeni kellett azért, hogy 

„meglegyen a kettő”. Ilyen mélyponton talán akkor voltunk, 

amikor utánpótlás csapatunk sem volt… Tavaszra – egy fi atal 

edzővel – javult a helyzet. Mindazok ellenére, hogy több játékos 

elhagyta az U21-t… Markotára, Bodonhelyre távoztak… Nem 

volt egyszerű hétről-hétre összeszedni a játékosokat… szom-

baton megígérték a vasárnapi focit, aztán nem jöttek. Belefu-

tottunk nagy vereségekbe. Az alapvető célt: minden meccsen 

11 játékos legyen a pályán, elértük. Lesz tennivaló a következő 

bajnokságig! Serdülőcsapatot nem indítottunk a bajnoki évad-

ban. Bozsik-programban résztvevő csapataink szinte minden 

hétvégén játszottak. Az új rendszerben külön napokon az U7-

U9-U11. Hál’ istennek vannak ügyes focipalántáink! Női csapatunk 

idén aranyérmet szerzett! Ezúton is gratulálunk nekik. 

Köszöneet mondok játékosainknak, edzőinknek – Dömötör 

Csabának és Lovász Lászlónak – szurkolóinknak – Hécz István 

gondnoknak és feleségének Líviának, Meleg Ferenc intézőnek, 

Csorba Lászlónak és Kótai Gyula rendezőknek.

Hajrá Enese!

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség – Orchidea Hotel megyei II. 
1. Hédervár KSE 30 22 5 3 93 – 39 54 71 

2. Darnózseli SE 30 18 7 5 80 – 41 39 61 

3. Máriakálnok SE 30 16 9 5 52 – 33 19 57 

4. Hegyeshalmi SC 1931 30 15 5 10 82 – 61 21 50 

5. Győrzámolyi SE 30 14 3 13 61 – 53 8 45 

6. Bősárkány KSE 30 13 5 12 64 – 48 16 44 

7. ENESE SC 30 12 6 12 58 – 59 -1 41 (-1 Pont)

8. Bódi Trans Mosonszolnok SE 30 11 6 13 54 – 56 -2 39 

9. Mosonszentmiklós SE 30 11 7 12 60 – 67 -7 39 (-1 Pont)

10. Győrsövényház SE 30 11 5 14 54 – 65 -11 38 

11. Ásványráró KSE 30 11 4 15 60 – 71 -11 37 

12. Károlyházi SKE 30 11 4 15 55 – 71 -16 37 

13. Dunakiliti KSE 30 8 8 14 53 – 59 -6 32 

14. Dunaszeg SE 30 8 7 15 55 – 87 -32 31 

15. Püski SE 30 7 5 18 38 – 72 -34 26 

16. Bezenye SE 30 4 10 16 34 – 71 -37 22 

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség – Orchidea Hotel Megyei II. U-21 
1. Hédervár KSE 30 26 2 2 187 – 15 172 80 

2. Dunakiliti KSE 30 24 1 5 138 – 46 92 73 

3. Bezenye SE 30 18 4 8 85 – 68 17 58 

4. Bősárkány KSE 30 18 3 9 99 – 45 54 57 

5. Máriakálnok SE 30 17 3 10 82 – 66 16 54 

6. Bódi Trans Mosonszolnok SE 30 17 3 10 78 – 62 16 54 

7. Hegyeshalmi SC 1931 30 16 4 10 81 – 57 24 52 

8. Károlyházi SKE 30 15 4 11 88 – 81 7 49 

9. Mosonszentmiklós SE 30 14 5 11 72 – 87 -15 47 

10. Győrsövényház SE 30 11 6 13 55 – 59 -4 39 

11. Darnózseli SE 30 10 4 16 57 – 90 -33 33 (-1 Pont)

12. Ásványráró KSE 30 8 2 20 48 – 102 -54 26 

13. Győrzámolyi SE 30 7 5 18 69 – 96 -27 26 

14. Dunaszeg SE 30 4 8 18 36 – 74 -38 20 

15. ENESE SC 30 3 4 23 24 – 153 -129 12 (-1 Pont)

16. Püski SE 30 2 2 26 25 – 123 -98 8 
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58 ponttal, 114 lőtt góllal és mind-

össze 19 kapott góllal nyerte meg női 

csapatunk a Megyei Kispályás bajnok-

ságot. 22 meccsből 19 győzelem, 2 

vereség és 1 döntetlen született. A 

tavaszi fordulóban volt 2 újonnan csat-

lakozó csapat, a Halászi és a Sopron, 

ezért velük minden csapat duplán 

játszott.

Az első fordulóra Győrszentivánon 

került sor, ahol Győrszentiván ellen na-

gyon nehéz meccsen kétszer is sikerült 

megfordítanunk a mérkőzést és végül 

sikerült nyernünk 3-2-re, majd szoros 

meccsen 2-1-es vereséget szenved-

tünk Rábatamási csapata ellen.

A második fordulót hazai pályán 

játszottuk, itthon előbb Dunaszeget 

vertük meg 4-1-re, majd pedig a MITE 

ellen győztünk 5-0-ra.

A következő fordulót ismét Enesén 

rendezték, ekkor Halászi csapata ellen 

nyertünk 6-0-ra, majd pedig egy na-

gyon kemény meccsen sikerült győz-

nünk Fertőszéplak ellen 1-0-ra.

A következő hétvégén, Rábapatonán 

ismét Halászival csaptunk össze, ek-

kor 9-0-ra vertük meg őket. A másik 

mérkőzésen pedig Rábapatona ellen 

nyertünk 7-0-ra.

Az ötödik fordulóra Csornán ke-

rült sor, ahol Csornával és Sopronnal 

játszottunk. A nagy meleg ellenére 

is sikerült megnyernünk mindegyik 

mérkőzést. Csorna ellen 5-1-re, Sopron 

ellen pedig 6-1-re nyertünk.

Az utolsó előtti fordulóban 

Dunakilitire utaztunk, ahol tudtuk, 

hogy ha sikerül mindegyik mérkő-

zést megnyernünk, akkor már azon 

a hétvégén eldöntjük a bajnoki cím 

sorsát. Ennek megfelelően játszottunk, 

és remek csapatjátékkal sikerült meg-

nyernünk mindegyik meccset. Előbb 

Dunakiliti csapata ellen nyertünk 7-2-re, 

majd pedig Sopron ellen 12-0-ra.

Az utolsó mérkőzésünket Bezin ját-

szottuk a hazai csapat ellen, a meccs 

végeredménye 5-0 lett a mi javunkra.

BAJNOKOK A FOCISTA LÁNYOK!

NÉPFŐISKOLA: 

KOCH CSABA ELŐADÁSA

Kedves Eneseiek! Nagy öröm volt eljönni és még nagyobb öröm volt itt 

lenni, látni a tudásszomjat, érdeklődést, az őszinte tiszteletet a borászat 

és a borász iránt. Köszönöm, hogy itt lehettem és ilyen nagyszerű közön-

ségnek mutathattam be boraimat, mondhattam el gondolataimat.

Nagy örömmel töltötte el a csapatot, 

hogy a bajnokság vége fele egyre több 

szurkoló jött ki a hazai meccseinkre, sőt 

több alkalommal idegenbe is elkísérték a 

csapatot. Nekik köszönjük a támogatást 

és a szurkolást. 

A csapat tagjai: Bári Ivett, Bezselics 

Barbara, Gaál Vivien, Hujber Aliz, Lőrincz-

Horváth Petra, Mészáros Anikó, Nagy Fran-

ciska, Pécsi Brigitta, Szabó Adrienn, Takács 

Eszter, Tillinger Dóra. Edző: Káldi István

Gólszerzőink: Pécsi Brigitta: 48, Sza-

bó Adrienn:21, Tillinger Dóra:17, Hujber 

Aliz:16, Bezselics Barbara:7, Takács Esz-

ter:2, Lőrincz-Horváth Petra:1, Danka 

Klaudia:2

Bezselics Barbara
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A tanulók hazavitték a bizonyítvá-

nyokat és gondolom, már megtörtént 

a szülői kiértékelés is. Végiggondolták, 

hogy a jegyek milyen képességeket, 

erőfeszítéseket takarnak. Mit lehet a 

jegyek mögött kiolvasni. Például azt, 

hogy ami most nem sikerült olyan jól a 

bizonyítványban, az két év múlva akár a 

kedvenc tantárgy is lehet. Vagy azt, hogy 

jegyeknél fontosabb az erőfeszítés, hogy 

olyan dolgokra legyen képes, ami szá-

mára nehézséget okoz. A belső motivá-

ció megtartása a legfontosabb teendő, 

hiszen a tanulás egy életre szól. 

 Most nyissuk ki az iskola képzeletbeli 

óriási bizonyítványát, és nézzük meg, 

hogy mit tartalmaz.

Hát ebben is vannak jegyek, ami alap-

ján tudjuk, hogy iskola tanulmányi át-

laga jó, az utóbbi években ez változat-

lan. A magatartás 4,4; a szorgalom 4,1. 

És jöjjenek a legek: 

• legjobb tanulmányi eredményt az 

1. és a 2. osztály érte el 4,6-tal

• legjobb magatartású osztály a  2. (4,8) 

és csak  egy tizeddel maradt le a 6.o. 

(4,7)

• legszorgalmasabb osztály 4,8-cal az 

első osztály.

35 tanuló kitűnő, 22 jeles bizonyít-

ványt kapott. 9 fő igazgatói, és egy ta-

nuló tantestületi dicséretben részesült. 

Az iskolagyűlésen közel 25 tanuló ve-

ISKOLAI HÍREK
hetett át könyvjutalmat közösségi és 

sportmunkáért. Ezek voltak a számok, 

de mellette ebben az óriási bizonyít-

ványban vannak egyéb értékelendő 

dolgok is.

A 8. osztályosok sikeresen felvételiztek 

a középiskolába, kívánjuk nekik, hogy 

állják meg a helyüket.

Teljes körű iskolai egészségfejlesztés 

program keretében valósítottuk meg a 

gyereknapot. Melynek során a tanulók 

az esős idővel dacolva bővítették isme-

reteiket játékos formában az egészséges 

életmód, iskolakert témában. Kóstolták 

a fi nom gyümölcsöket, zöldségeket. Dél-

után pedig óriási szurkolás kísérte a pün-

kösdi királyválasztást, egy évig Heindl 

Roland a” király”. Az új  fűszerkertben  

gazdagon virítanak a különböző növé-

nyek. Ehhez egy közösségi tér kapcso-

lódna, melynek kialakításához bontott 

téglára van szükségünk. Bontott tégla 

van, de segítő kezeket várunk a tégla 

megtisztításához. Az idei év nyertes pá-

lyázatai közé tartozik az AUDI önkén-

tes nap, melynek során az új iskolakert 

(nálunk csak gyakorlókert) kialakítására 

kerül sor a kivágott akácfák helyén. Nem 

lesz egyszerű feladat, már most látjuk, 

hogy nagy fába vágtuk a fejszét.

A környezettudatos neveléshez kap-

csolódik iskolánkban a madarakról való 

gondoskodás. Ezt a munkát a Magyar 

Madártani és Természetvédelmi Egyesü-

let Madárbarát iskola címmel jutalmaz-

ta. Az alsó tagozatosok már túl vannak 

az úszás táboron, a felsősök pedig az 

Erzsébet tábor szervezésében kedvez-

ményes nyaraláson vesznek részt au-

gusztusban.

A nyáron minden szerdán ügyeletet 

tartunk és ezen a napon várjunk a felső 

tagozatos tanulókat gyakorlókertbe.

Szép ünnepe volt az iskolánknak, 

hogy Borbély Antalné Gizi tanító néni 

átvehette a gyémántdiplomáját. Ebből 

az alkalomból otthonában köszönthet-

tük, felelevenítve a közös emlékeket. 

Amikor iskolai takarékbélyeg gyűjtéssel 

arra ösztönözte a tanulókat, hogy ta-

karékoskodjanak. Könyvtárosként ho-

gyan mesélte az ifj úsági regényeket és 

a karácsonyok sem múlhattak el a közös 

„O Tannenbaum” éneklése nélkül.

„Önmagát becsüli meg minden nem-

zedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a 

világ nem vele kezdődött.” – írta Sütő 

András. A mi világunk Gizi tanár néni 

nemzedékével, életével, munkásságával 

kezdődött. Építették számunkra azt a 

jelent, amelyben a mi generációnk egy 

újabb nemzedék jövőjét alapozhatja 

meg. Mindennapi munkánkhoz az elő-

dök példáiból meríthetünk erőt, hitet 

és bátorságot.                                                                                    

Bartos Ilona, igazgató

Naponta többször megyek el a vas-

úti átjáró melletti Petőfi  utcai ház előtt. 

Tavasztól késő őszig gyönyörködök a 

sok szép virágba, melyek szépségükkel 

színpompájukkal pozitív hatással van-

nak. A legtöbb háznál már úgy alakítják 

ki a ház környékét – már befüvesítik, 

térburkolóval lerakják, hogy szép és 

könnyen rendbe rakható legyen. Ezzel 

szemben Nagy István kertje mindig tele 

A VIRÁGOK SZERETETE

van a legváltozatosabb növényekkel, 

főleg virágokkal.

A kíváncsiság arra ösztökélt, hogy be-

csengessek és egy kicsit kérdezősköd-

jek a virágmániájáról. Örömömre Pista 

szívesen vette a látogatásomat és már 

mutatta a kertet és mesélt-mesélt.

Nagy István: Gyerekkorom óta van ez 

a hobbym, ha valahol megláttam egy 

szép és különleges virágot, tudtam, hogy 

olyan nekem is kell. Ez a szokásom a mai 

napig is megvan. Bár ebből már sokat 

leadtam.

– A legkedveltebb  virágai?

Kedvenc virágaim a liliom félék, mert 

a legtartósabbak, illetve az újdonságok. 

Még liziantuszt szerettem volna telepí-

teni, de erről már lemondtam.

A virágokat szaporítja, évekig vitte 

Győrbe a virágpiacra a virághagymákat, 
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szaporító töveket, a vágott virágot. Ma 

már nem megy, az egészsége nem enge-

di. Aki a házhoz megy, annak többnyire 

szívességből adja a virágokat, hisz úgy 

is elhervadnak, de a temetőben a sze-

retteik nyughelyén még a gondoskodás 

jeleként pompázhatnak.

Jó időben mindig a kertben látom, va-

lamit állandóan tevékenykedik. Felesége 

Marika is néha besegít, ha egészsége 

engedi. 

Nagy István: Rengeteg a munka, 

megállás nincs, ha nem fi gyelek oda 

lebetegszik, elgazosodik, tönkremegy. 

A virágokat nagyon szeretem, inkább 

azokat ültetem, mert azt eladni is le-

het, a vegyszerek és a víz ára megjön. 

A munkabér az nem, azért a virágok 

látványa a fi zetség.

sok és még soha nem számoltam 

meg.

– Mit csinál, ha rossz idő van és nem tud 

a kertben tevékenykedni?

Nagy István: Nem a kocsmába megyek, 

arra se időm, se igényem nincs. Nézze, itt 

vannak a toboz koszorú alapok, ezeket 

már mindenszentekre készítem. A fel-

szedett virághagymákat osztályozom, 

rendezem.

Köszönöm, hogy időt szakított arra, 

hogy bemutassa a kertjét és egy kicsit 

elbeszélgessünk.

Bevallom, azért is gondoltam erre a 

cikkre, hogy köszönetet mondjunk Nagy 

Istvánéknak, mert a virágból szívesen 

adnak az óvodai, iskolai illetve a falu által 

szervezett rendezvények díszítéséhez.

Szabóné Horváth Judit

2015 április 24-én harma-

dik alkalommal került meg-

rendezésre a „Szépen szól a 

kis pacsirta” énekfesztivál 

óvodásoknak. A rendezvé-

nyünk támogatója Tschurl 

Károly, aki az enesei Tün-

dérkastély Óvodát, illetve 

rendezvényünket 250.000 

Ft-tal támogatta. Az óvodák 

részéről nagy az érdeklődés, 

szívesen jönnek rendezvé-

nyünkre, mert eddig még 

mindig nagyon jól érezték 

magukat nálunk. Az idei év-

ben is sikerült színvonalas 

programot megszervezni, 

lebonyolítani. 13 óvoda 78 

kis óvodása szerepelt.  

„SZÉPEN SZÓL A KIS PACSIRTA” ÉNEKFESZTIVÁL

A gyerekek egyénileg, il-

letve kiskórusban énekeltek. 

Az óvónők megadott szem-

pontok alapján választották 

a dalokat a gyerekeknek, ami 

életkoruknak megfelelő kel-

lett hogy legyen, illetve a 

tiszta forrásból való váloga-

tás volt a fő szempont.

A gyerekek ajándé-

ka a szép szereplésért 

egy ritmushangszer 

volt, illetve Nagy Atti-

la (óvodásunk apukája 

aki egyben fazekas) 

készített a rendezvény 

madár logójáról em-

lékplaketteket, ezt is aján-

dékba kapták a gyerekek az 

emléklappal együtt. A részt 

vevő óvodák annak arányá-

ban, hogy mennyi óvodással 

vettek részt, kaptak vásárlási 

utalványt hangszerre, illetve 

egy nagy cserép plakettet. 

Szép számmal voltak meg-

hívott vendégek a faluból, 

akik intézményekből, illet-

ve más kötődéssel vannak, 

jöttek érdeklődők a faluból. 

Az óvoda dolgozói sokat dol-

goztak, hogy az énekfeszti-

vál sikeres legyen és tovább 

vigyék jó hírünket. Ferenczi 

Istvánné és Nagy Gáborné 

volt dajkáink és a jelenlegi 

dajkák sütötték folyamato-

san a friss pogácsákat, amit 

mindenki jóízűen fogyasz-

tott. Az édességeket a cso-

portok maguk készítették, 

illetve a nyugdíjas dajkák. 

Öröm volt mindnyájunknak, 

hogy Karcsi bácsi is részt vett 

a rendezvényen és a végén 

ajándékul elénekeltük a 

Daru madár fenn az égen 

című nótát, melynek éneklé-

sében rendezvényünk dísz-

vendége - a szegedi Színház 

volt színésze - Takács László 

és meghívott vendégünk, 

Leskó Imre jeleskedett.

Az óvodák és a gyerekek 

nevében köszönet Tschurl 

Károlynak!

Szabóné Horváth Judit

óvodavezető

– Meg tudná mondani, hogy hányféle 

virág van a kertjében?

Nagy István: Bevallom nem, nagyon 



Az áprilisi és a májusi 

nagy hajrá után egy kicsit 

pihenhetnek a gyerekek. Van 

akinek már megkezdődött 

a vakáció, de vannak, akik 

az óvoda leállásig jönnek. 

A kevesebb létszám miatt je-

lenleg 2 csoportban vannak 

a gyerekek, majd július 6-tól 

egy csoportnyi gyermekünk 

lesz, így felköltözünk velük a 

régi épületbe és kezdődhet 

az új részen a takarítás.

ÓVODAI HÍREK

Attilának a nagycsoportos óvodásokról készített tablót, ez 

már a második munkája! Köszönjük a bizalmat, hogy part-

nerek voltak a gyerekek nevelése kapcsán, meghallgatták 

az óvónénik tanácsait, amit jó szívvel, segítő szándékkal 

közvetítettek a szülők felé!

A kimaradó gyerekek szüleitől búcsúzunk, az újakat sze-

retettel fogadjuk és bízunk a további jó kapcsolat kialakí-

tásában, hisz minden a gyerekek érdekét szolgálja!

Szép nyarat, jó pihenést kívánok mindenkinek!

Szabóné Horváth Judit

óvodavezető

FELHÍVÁS

Kedves diákok, akik az enesei Tündérkastély Óvodánál 

jelentkeztetek közszolgálati munkára 2015 augusztus 

17-19-ig várunk benneteket az óvodában reggel 9-től 

délután 16 óráig.

Az óvoda udvarának rendezése, játékok, kerítés festése 

lesz a munka, ha az időjárás engedi. Megfelelő öltözetben 

gyertek, eszközöket, kesztyűt biztosítunk.

Szabóné Horváth Judit, óvodavezető

A májust 83 fővel zártuk, a kiscsoportba még júniusba is 

jött új kisgyerek, így 84 lett a jelenlegi létszámunk.

A beíratás áprilisban megtörtént, 22 kisgyereket írattak 

be akkor és utána még két beköltöző kisgyerek kérte a 

felvételt, így 24 új felvételis gyerekkel számolunk. A 30 

nagycsoportosból 26-an mennek iskolába, így a létszámunk 

előre láthatólag néhány fővel kevesebb lesz.

2015 szeptemberétől a várható létszámok:

 kiscsoport létszáma 26 + 5 előjegyzett

középső csoport 25

nagycsoport 23

A kiscsoportosok és nagycsoportosok az új részen lesz-

nek, a középsősök a régi épületben. Az óvónénik és dajka 

nénik maradnak ugyan abban az elosztásban, és a szünet 

után frissen takarított, szépen berendezett termekkel, sok 

programmal, játékkal és szeretettel várják a gyerekeket.

A leendő kiscsoportosoknak a szülői értekezlet pontos 

idejéről Enese honlapján, illetve az óvoda ajtaján kiírással 

tájékoztatjuk a szülőket (a tervezett időpont aug. 25. 16 

óra)

Programjaink voltak:

• Március 22.  Víz világnapja,

• Április 1.  Húsvét, nyuszi ajándék keresés

• Április 22.  Föld napja,

• Április 24.  Szépen szól a kis pacsirta énekfesztivál

• Április 30.  Májusfa állítás,

• Május 4.  Anyák napi ünnepély,

• Május 18.  Kirándulás,

• Május 29.  Évzáró,

• Június 1.  Kirándulás a győri laktanyába

• Június 5.  Gyereknap

Köszönjük azoknak a szülőknek a segítségét, akik év 

közben részt vettek a közös munkálatokban, ünnepi készü-

lődés segítésében, bál szervezésben, udvartakarításban. 

Segítségükre továbbra is nagy szükségünk lesz, hogy ezt 

a sok programot meg tudjuk valósítani. Köszönjük Élő 


