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Költségvetési főösszeg 2015: 268 millió 371 ezer forint

6 %-KAL KEVESEBB ÖSSZEGBŐL GAZDÁLKODHATUNK

2015. év nem hozott strukturális változást az elmúlt eszten-

dőhöz képest. Nem kellett újabb átalakításokat végrehajta-

ni. Financiális oldalról nézve: mintegy 6 százalékkal kisebb 

költségvetésünk főöszege 2014-hez viszonyítva. 2014: 284,5 

millió forint áll szembe az idei 268,3 millióval.

Bevételi oldalon a következő jelentős tételek állnak

– étkezés/saját: 11 millió forint

– étkezés/állami támogatás: 13 millió forint

– hivatal működtetése: 52,3 millió forint

– óvoda működtetése: 49,6 millió forint

– saját bevétel adókból: 74 millió forint

 Gépjármű:       6,5 

 Kommunális:  3,5

  Iparűzési:       64,6

– telekeladás: 10 millió forint

– egészségügyi feladatokra: 5 millió forint

– önkormányzati funkcióba 

   nem sorolható 35,1 millió forint

– egyéb/pl.közfoglalkoztatás 18,3 millió forint

Kiadási oldalon főbb tételeink

– étkezés/óvoda-iskola együtt  26,5 millió forint

– út felújítás, karbantartás  31,8 millió forint

– önkormányzati hivatal jogalkotási 

      tevékenység    20,3 millió forint

– civil szervezetek támogatása    3,1 millió forint

– óvoda    54,1 millió forint

– közös hivatal          42,4 millió forint

– város és községgazdálkodás  34,6 millió forint

– temető/kerítés építéssel  15,5 millió forint

– közvilágítás      3,2 millió forint

– családvédelem     4,0  millió forint

– családi napközi     3,3 millió forint

– könyvtári feladatok     4,0 millió forint

– közművelődés, közösségi kultúra 10,8 millió forint

– konyhára jutó rezsiköltség    2,2 millió forint

– egyéb/közfoglalkoztatás, segélyek stb. 12,5 millió forint

A részletes költségvetést a honlapunkon olvashatják.

Enese Község Képviselő testülete

2015. augusztus 22. szombat

Tervezett program:

11.00  Ökumenikus istentisztelet az evangélikus templomban

12.00 Ebéd a focipályán

 Jó ebédhez szól a nóta

14.00 Polgármester köszöntője

 Virilisták köszöntése

14.15 A Bogyoszlói Férfi  Dalkör 

 és az Enesei Borostyán Kórus fellépése

15.00 Fodor Dóra és Fodor Bianka énekel

16.00 Táncol a DERŐCE

17.00 Az új Galeri koncertje

18.30 Színpadon Kaczor Feri

19.30 Tombola

20.30 „Eladó, kiadó …” – Apostol koncert

22.00 Tűzijáték

22.15 Bál az Acustic 69 együttessel

Időpont: 2015. május 1. péntek

Helyszín:  enesei kézilabda pálya

Étel:  szabadon választott

Nevezési határidő: 2015. április 23. csütörtök

A nevezők 10.000 forintos vásárlási utalványt kapnak.

A részleteket április 23-án csütörtökön 17 órakor beszéljük 

meg a polgármesteri hivatalban.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Enese Község Önkormányzata

PET-PALACK HÁZTÓL
A Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Kft. (régi néven: 

REKULTÍV) minden hónap első szerdáján házunktól el-

viszi a pet-palackot.

Átlátszó zsákban kell kihelyezni ingatlanunk elé. Tehát 

a palackokat nem kell a hulladékszigetre vinni és a konté-

nerek telítettsége esetén, környezetünk képét rontani.

Kérjük Önöket, válasszák ezt a lehetőséget! Köszönjük!

Enese Község Önkormányzata
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VII. HAGYOMÁNYOK NAPJA
2015. Napisten hava 20. nap 

június 20. szombat
(tervezett program)

13.30 Kiállítás megnyitó

14.00 Polgármester köszöntője

14.05 Néptánc csoportok fellépése

16.00 Horvát táncok és népzene

 – a kimlei horvát Konoplje fellépése

17.15 A Borostyán Kórus népdalokat énekel

17.30 Balkan Fanatik koncert

19.00 Néptánc csoportok fellépése

21.00 Lángoló ördögök – tűzzsonglőrök bemutatója

Délután: Ferenczi Imréné kiállítása a kultúrházban

Lángos, kürtőskalács, nagyanyáink süteményei

MEGHIBÁSODÁS ESETÉN HÍVJA…

Lakossági hibabejelentésekre a következő 

telefonszámokon van lehetőség:

06 80/533-533 • 06 40/330-330 • 06 20/4599-666 

06 30/4599-666 • 06 70/4599-666

Az Önkormányzat felé is jelezhetik a 363-013-as számon 

vagy a polgármester @enese.hu e-mail címen.

Köszönöm együttműködésüket!

Mesterházy József, polgármester

TAVASZKÖSZÖNTŐ

Nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt 

az iskola aulájába 

április 1-én szerdán 18 órakor

TAVASZKÖSZÖNTŐ 

RENDEZVÉNYÜNKRE.

A Borostyán Kórus népdalokat énekel.

Az iskola színjátszóköre bemutatja:

Móricz Zsigmond: DINNYÉK 

(parasztkomédia egy felvonásban)

Török Rezső: VIASZKVIRÁG 

(bohózat egy felvonásban)

Móricz Zsigmond: TÚRÓS FELÜGYELŐ 

(bohózat egy felvonásban)

Enese Község Önkormányzata

Borostyán Kórus, Az iskola színjátszóköre

MAJÁLIS ÉS

VIRÁGMAJÁLIS
2015. május 1. péntek

9.00 Virágkiállítás és virágvásár

 Főzőverseny kezdete

 Májusfa állítás a focipályán

10.30  Faültetés a 2014. évben születettek 

 tiszteletére

12.00 Ebéd – a főzőverseny értékelése

13.00 Csoda – motorok az aszfalton

 Ugrálóvár és óriáscsúszda gyerekeknek

14.00 Játszóház gyerekeknek

15.00 Légpuska lövészet Major Zoltánnal

15.00 Giri – sport bemutató Szalai Csabával

16.00 Táncol a Derőce

16.45 A Genius tánciskola bemutatója

17.00 Zenél az új Galeri

18.15  Színpadon a My Way

19.30-24 óráig László Tamás zenél

KÖZVILÁGÍTÁS

Mesterházy József  polgármester és Csapó-Molnár Violetta 

jegyző köszönti az 50. házassági évfordulóját ünneplő Feller 

Emilt és feleségét Ilonát.
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Kutasné Szabó Piroska 2014 

év elején vette át a Borostyán 

Kórus vezetését. Pályája kez-

detéről, az elmúlt hónapok-

ról, szüleiről és a jövőbeni 

tervekről beszélgettünk.

Édesanyám, Pajor Piros-

ka, a háború alatt négy évig 

(1941-45-ig) Enesén tanított. 

Édesapám több mint két évti-

zeden keresztül kántortanító 

volt Mérgesben. Akvarellel 

festett speciális akvarell pa-

pírra, tanult – képezte ma-

gát. Kedvelte a Rába partot, 

nádasokat, füzeseket – a 

természetet megörökíteni. 

Szüleim Fud-pusztán ismer-

kedtek meg 1945-ben – vall 

szüleiről Piroska.

A tanárképző főiskolát 

1968-ban fejezte be, törté-

nelem-ének szakon. Közel há-

rom évtizedet Győrzámolyon, 

egyet Lébényben oktatott. 

Ezen időszak alatt született 

három gyermeke. Aktív évei 

alatt iskolai kórusokat vezé-

nyelt. 

Amikor nyugdíjba vonult, 

akkor kezdett felnőttekkel 

foglalkozni. Győrzámolyon 

két kórust is szervezett – egy 

nyugdíjas vegyeskart és egy 

EGY ÉVE VEZETI A BOROSTYÁN KÓRUST
KUTASNÉ SZABÓ PIROSKA ÉDESANYJA ENESÉN TANÍTOTT

gyek alatt leesett a hó), aztán 

szerelmi képek következhet-

nek (minden madár társat vá-

laszt). Aztán jöhet csúfolódás, 

játék (szomszéd asszony tikot 

lopott) végül lehet mulatás, 

tánc, lakodalom.

Ezt a gondolati, zenei gaz-

dagságot, a kifejezés válto-

zatosságával fejezik ki ezek a 

gyöngyszemek, a „népdalok” 

– szól hitvallásáról Piroska, 

mikor a Kórusnak tanítottak-

ról kérdezem.

A jövőbeni fellépések között 

szerepel a már említett Hagyo-

mányok Napja, az augusztusi 

bécsi fellépés, falunap és az 

adventi, karácsonyi műsor. 

Tervei között szerepel, hogy 

megpróbálkoznak egyszerű 

kánonokkal, spirituáléval.

Piroska a Kórus erősségének 

tartja, hogy nagyon fi gyelnek, 

szorgalmasak, felelősséget 

éreznek, hogy ne rontsák 

el a közösség produkcióját. 

Szereti őket, mert  jól lehet 

velük dolgozni és megfogad-

ják tanácsait a szép éneklés 

érdekében.

Mesterházy József

kamarakórust, fi atal, zenét 

tanult lányoktól. Több tele-

pülésen segített, vezényelte 

a rábízottakat. Mórichidán, 

Kunszigeten, Abdán és 

Rábacsécsényben.

Piroska büszke magánta-

nítványira. Közülük többen 

szép eredményt értek el. 

A legszebbet Gombás Vero-

nika, aki többszörös aranyér-

mes népdal kategóriában!

A Borostyán Kórus vezetője 

korábban tanított néptáncot 

és történelmi társastáncokat 

– reneszánsz korból, palotást 

és szalon táncot is.

Enesén nagy lendülettel 

kezdte munkáját, sok sike-

res fellépésen vannak túl 

az elmúlt 12-13 hónapban. 

Bemutatkozása a 2014. már-

cius 15-i községi ünnepélyen 

történt. Heti egy alkalommal 

próbálnak.

Községünkben a nemzeti 

ünnepeken állnak színpadra, 

színesítik a megemlékezések 

programját. Tavaly felléptek 

Falunapon – idén a Hagyo-

mányok Napján is előadják 

műsorukat.

A falu határain kívülre el-

viszik községünk jó hírét. 

Augusztusban Bécsben lép-

tek fel a Szent István napi 

ünnep keretében, szeptem-

berben Csornán egy kistér-

ségi nyugdíjas rendezvényen. 

Rábacsécsényben daloltak – 

a szomszédok invitálásának 

eleget téve.

„Leginkább népdalokat, 

népdalcsokrokat szeretek 

tanítani. A népdal tükrözi a 

magyar nép lelkivilágát, sze-

relmi boldogságát és bánatát, 

szülő és gyermek kapcsola-

tát, a katonaéletet, szabad-

ságvágyát… Tehát például: 

egy népdalcsokor gyönyörű 

tájképpel indul (a csitári he-

Hajdúszoboszlón a „Ki mit tud”-on 
és Daloló Kórusok Enesén

Szép sikert ért el a Borostyán Kórus a március 1-én Győr-

ben megszervezett regionális „Ki mit tud” rendezvényen. 

Rábaközi, moldvai, kőrösfői dalokból összeállított műso-

rukkal bejutottak az országos középdöntőbe. Erre április 

végén Hajdúszoboszlón kerül sor.

Március 28-án szombaton községünkben került sor a 

Daloló Kórusok Enesén találkozóra. A Kórus meghívását 

a rábaszentmihályi Margaréta Dalkör és Citerazenekar és 

a rábacsécsényi Sibrik Erzsébet Kórus fogadta el. 

Kutasné Szabó Piroska 

jobb oldalon
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Élményekben gazdag, mozgalmas 

évet zárt a Borostyán Nyugdíjas Klub 

2014-ben.

A klubnak 50 tagja van. Az utóbbi idő-

ben fi atalabb, friss nyugdíjasok is csat-

lakoztak hozzánk, s ennek nagyon örü-

lünk. Összejöveteleket havonta tartunk. 

Megbeszéljük az aktuális eseményeket, 

programokat. Megemlékezünk azokról 

a társainkról, akik éppen az adott hó-

napban tartják névnapjukat, a hölgyek 

virágot és csokit, a férfi ak fi nom bort 

kapnak ajándékba.

A klubtagok között a hangulat jó, in-

zultus, nézeteltérés nem fordult elő. De 

vegyük sorra az elmúlt év eseményeit.

Színházbérlete 18 főnek van, egy-

egy szezonban 5-6 előadást tekintünk 

meg. 

Mivel a Győri Pannon Nyugdíjas Szö-

vetségnek is tagjai vagyunk, minden év 

februárjában a Szövetség által rendezett 

bálon is részt vehetnek azok a társaink, 

akik nagyon szeretnek táncolni.

1. RENDEZVÉNYEINK:

• Márciusban tartjuk a nőnapi rendez-

vényt, műsorral, tombolával, fi nom 

vacsorával, élő zenével, itt a klub 

tagjai vannak jelen.

• Év végén tartjuk az évbúcsúztatót, és 

az új év köszöntőt. Általában 90-100 

fő van jelen a rendezvényen. Ugyan-

is a klubunk baráti kapcsolatot tart 

fenn Rábapatona, és Bodonhely 

nyugdíjasaival, és így őket is meg-

hívjuk. Természetes, hogy szeretettel 

hívjuk a falunk vezetőségi tagjait, és 

Pannon Szövetség vezetőségét is.

A meghívott két falu nyugdíjasai, és 

mi is vidám, kedves műsorral készülünk 

a rendezvényre.

Az elmúlt év végén a Győri Nemzeti 

Színház 2 előadó művésze vidám operett 

dalokkal is megörvendeztetett bennün-

ket. A rendezvény nagyon jól sikerült. 

EZ TÖRTÉNT VELÜNK – NÁLUNK
A BOROSTYÁN NYUGDÍJAS KLUB 2014. ÉVI PROGRAMJAIRÓL

A vacsora is fi nom volt. A zenét falunk 

lakója, László Tamás biztosította.

2. ÜDÜLÉSEK:

• Májusban a klubból 7 fő Nagyatádra 

utazott és négy kellemes szép napot 

töltött el a Hotel Solárban.

• Ugyancsak májusban 3 fő Hajdúszo-

boszlón töltött egy hetet.

• Most van folyamatban a 2015 évre 

vonatkozó Erzsébet kártyák igény-

lése. A pályázatokat már elküldtük, 

várjuk az üdülési bizottság kedve-

ző döntését, 16 fő volt jogosult az 

igénylés benyújtására. Ezt követően 

szervezzük az üdüléseket.

3. KIRÁNDULÁSOK:

• Június 5-én a klubtagok egy cso-

portja idegenvezető kíséretében 

Győr történelmi nevezetességeit 

járta be a belvárosban. Megnéztük 

a Káptalandomb nevezetességeit. 

Majd felültünk a Kármelita templom 

elől induló kisvonatra és bejártuk az 

egész belvárost. Ezután a Zsinagóga 

épületet látogattuk meg.

• Június 30-án autóbusz kirándulást 

szerveztünk meglátogattuk a Ge-

menci erdőt, ide kisvasúttal men-

tünk. Ezt követően megnéztük a 

simontornyai várat, érdekes volt. 

Útközben megnéztük a bátaszéki 

templomot, pompásan díszített 

gyönyörű épület. A kirándulást a 

csornai Remete vendéglőben a ki-

tűnő vacsora elfogyasztása után, 

tánccal fejeztük be.

• Az ősz folyamán a Pannon Szövetség 

szervezésében u. n. „Világ gyalogló 

nap” keretében a klubból 16 fő gya-

logtúrán vett részt Ravazdon.

• Október hónapban autóbusz kirándu-

lást szerveztünk. Az úticél Cseh ország: 

Lednicei kastély, Kittseei csokigyár. 

Szerencsésen megérkeztünk. 

A kastély szépen felújított, gyönyörű 

parkkal körülvett hatalmas épület. Be-

lül a termek fa burkolatosak, olyan kivi-

telben mintha fából készült csipkeköl-

temény lett volna. A bútorzat eredeti. 

A park most is szép volt, de nyáron a 

rengeteg nyíló virág, és rózsabokor 

még sokkal pompásabb látványt nyújt. 

Innét a Kittseei csokigyárba mentünk. 

Filmen bemutatták a sok fi nomság 

gyártási folyamatát, majd a gyárba 

is bementünk és megnéztük a csoki 

gyártást. A mintaboltban jól bevásá-

roltunk a karácsonyi ünnepekre.

A klub tagjai aktívan részt vállalnak 

községünkben tartott ünnepségek, 

rendezvények lebonyolításában is.

A június hónapban tartott Hagyo-

mányok Napján klubunk szorgalmas 

asszonyai fi nom süteményekkel és fris-

sen sütött lángossal járultak hozzá a 

rendezvény sikeréhez.

December hónapban az adventi 

ünnepségre 20 kg lisztből sütöttünk 

fi nom, ropogós lángost. A klub tagja-

iból áll a Borostyán Kórus, ez a csapat 

szintén részt vesz a községi ünnepé-

lyeken, alkalomhoz illő dalaikkal szí-

nesebbé teszik azt. De szerepeltünk 

már Rábacsécsényben, Csornán és 

Bécsben is, mindhárom helyen nagy 

sikert arattunk.

Beszámolóm végéhez érve, magam 

és társaim nevében boldog, békés, 

egészségben eltöltött 2015-os évet 

kívánok a falu lakosságának.

Ezúton szeretném megköszönni 

az Önkormányzat vezetőségének, 

a képviselő testület tagjainak, hogy 

2014-ben támogatták a a nyugdíjas 

klubot.

Külön megköszönöm mindannyiunk 

nevében a Polgármester úrnak azt tá-

mogatást, amit személyes megjelené-

sével egész éven át nyújtott.

Szilbek Imréné, klubvezető
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„MEG VAGYOK ELÉGEDVE A SORSOMMAL”
A 90 ÉVES MAGDUS NÉNIT KÖSZÖNTÖTTÜK

Takács Istvánné Magdus néni 71 éve 

él Enesén. A Szolnok megyei Jászteleken 

született 1925. március 13-án. Édesapja az 

I. világháborúban szolgálta a Hazát, azért 

11 hold földet kapott – ott gazdálkodott a 

család. Magdus néni 6 testvérével kemé-

nyen dolgozott gyermekkora óta. Abban 

a szegény világban a kicsi gyerekeknek 

kapálni, vetni kellett.

Fiatal lányként Budapestre került, egy 

híres színésznőnél – Vízvári Mariskánál 

– szobalányként töltött el 3 évet. Kapott 

tőle egy emlékkönyvet is –azt írta bele: 

később is olyan jó legyen mint az ő nála 

eltöltött időben. Férjét – Pista bácsit, aki 

több mint tíz éve hagyta itt és költözött az 

örök csend birodalmába – a fővárosban 

ismerte meg. 1944-ben költöztek Enesére. 

A II. világháborúban férjének be kellett 

vonulni a hadseregbe. Az 50-es években 

építették fel házukat, Magdus néni 13 évig 

dolgozott a TSZ-ben, majd a győri Mező-

gépben. Onnét ment nyugdíjba!

Ma a lányával és vejével él a Kossuth ut-

cában. Három családot nevelt fel férjével -5 

unokája és 4 dédunokája van. A nap nagy 

részét otthon tölti, néha megy ki a teme-

tőbe – onnét már a vő Sallai Jóska hozza 

vissza, mert sok lenne neki a gyaloglás.

Fia pár éve halt meg, ezt a fájdalmat 

a mai napig nem tudja feldolgozni. 

Kónyba autóval mennek a temetőbe. 

11 éve él egyedül, két éve költözött lá-

nyához. A Vörösmarty utcai házban is 

ellátta magát, rendbe tartotta a kertet, 

a házat –akkor is sokat segítettek neki. 

Így mégis könnyebb! Egészségével meg 

van elégedve Magdus néni, igaz itt fáj – 

ott fáj, de elfogadja… mint 

mondja: korához képest jól 

van! Úgy véli, a hosszú élet 

titka a munka. Tavaly még 

a kertben dolgozott. (lánya 

nem szívesen veszi…), por-

szívózik, rendet rak a szobá-

jában manapság is!

Nem lát túl jól, szemmű-

téte nem sikerült. Messziről 

szinte senkit nem ismer meg. 

A TV-ben csak pár műsort 

néz meg, keveset olvas, mert 

fárasztja.

A 9 évtizedben sok bánatot 

és örömöt élt meg. Férjével 65 

évet éltek boldog házasságban. 

(Pista bácsi évtizedeken át volt tűzoltó 

parancsnok, 10 éven keresztül gáz kiadó 

– amikor még működött a  „palackos 

gáz rendszer” a temető mellett… erre 

is egyre kevesebben emlékeznek!)

A szép jubileumon köszöntötte – egy 

emléklappal – Orbán Viktor miniszterel-

nök. És természetesen a község vezetői.

 Mesterházy József

Tavaly április végén – május ele-

jén nézhették meg az érdeklődők 

az enesei kultúrházban nyolc ama-

tőr alkotónk festményeit, rajzait.

2015. márciusában a győri Ho-

tel Konferenciában („kis Hilton” a 

Káptalandombon) állítottak ki az 

„enesei nyolcak”.

ENESEI 

ECSETVONÁSOK 

GYŐRBEN
ENESEI 
ALKOTÓK

Február végén jelent meg az 
Enesei alkotók címet viselő ki-
advány. 29 alkotónk mutatko-
zik be az igényes kivitelű, színes 
füzetben. 

Megvásárolható a polgármes-
teri hivatalban, ára: 2.000 Ft.

Mesterházy József  polgármester és Csapó-Molnár 

Violetta jegyző köszönti az 90 éves Magdus nénit.
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  2014. év végén nyitotta meg enesei 

telephelyét a Winkler család. A 85. sz. 

főút és a vasút közötti terület már rég 

kínálta magát valamilyen vállalkozás cél-

jára. Ez az idő pár hónapja érkezett el.

A Winkler Tüzép neve jól cseng a szak-

mában, az építkezők – és sokan mások – 

számára ismerős, a minőséget jelenti.

Az alapító-tulajdonos fi ával, Winkler 

Bencével beszélgettem a cégről, a kezdeti 

enesei tapasztalatokról és a jövőről.

POZITÍV TAPASZTALATOK
HÁROM HÓNAPJA NYITOTT A WINKLER TÜZÉP KÖZSÉGÜNKBEN

FELLÉPŐ ZENÉSZEK:

Balikó Ferenc – szintetizátor

Dombi János  – szintetizátor

Kovács Lajos – szintetizátor

László Tamás – szintetizátor

ENESE ISMÉT MUZSIKÁL
MEGHÍVÓ

Nemes Ferenc – gitár

Nemes Imre – karaoke

Omiger Sándor – tangóharmonika

Sándor Ernő – gitár

Tompos Gergely – tangóharmonika

„Első tüzép telepünket 1991-92 táján 

Mosonszolnokon nyitottuk. Akkor még 

elég kezdetleges volt a kínálat, jóval kisebb 

árukészlettel rendelkeztünk.”–  idézi fel a 

„hőskort” Winkler úr. A cég dinamikusan 

fejlődött az elmúlt két és fél évtizedben. 

Megyénkben 15 telephelyen találkoz-

hatunk a Winkler logóval, a határainkon 

kívül pedig Ausztriában és Szlovákiában 

egy-egy helyen. A család úgy látta, hogy 

Győr és Csorna között lefedetlen a piac, 

Enesének van vonzáskörzete és a terü-

letet is megfelelőnek találták. 

Az enesei tüzépesek (a Varga család 

– a szerk.) szóltak, hogy befejezik – ők 

pedig éltek a lehetőséggel. Meglepően 

jók az első hónapok tapasztalatai. Sok 

tüzelőanyagot adtak el, az építőanyag 

forgalomra sem lehet panasz. Azokra 

is gondoltak, akik csak festéket vagy 

csavart szeretnének vásárolni. Idővel 

egyre többen ismerik meg őket, jönnek 

hozzájuk.

A kínálat széles – hisz a tégla, beton-

acél mellett a csavartól a szegig minden 

kapható. Ami nincs, azt meghozzák rövid 

időn belül. Ma már PB-gázt is lehet venni 

a telepen.

Fontos: ugyanazért az árért lehet meg-

vásárolni a terméket Enesén mint a többi 

Winkler tüzépen.

Winkler Bence így válaszol a jövőt, a 

terveket fi rtató kérdésre:  „Biztos, hogy 

nőni fog az árukészlet. Szeretnénk a 

telepet szépíteni pl. térkő állványokat 

állítunk be. A hátsó részt keríteni fog-

juk. Az a cél, hogy a kisvállalkozókat ki 

tudjuk szolgálni, továbbá: megtaláljuk 

az emberek igényét, mi kell a faluba. 

Úgy érzem, van jövőnk Enesén.”  M.J.

Enese Község Önkormányzata és a Fellé-

pők szeretettel várnak minden érdeklő-

dőt 2015. április 11-én szombaton 
15 órára az iskola aulájába.
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Miután befejezte az álta-

lános iskolát, Szalai Evelin a 

győri Bercsényi Miklós Szak-

középiskolában tanult tovább 

sporttagozaton. 2014. júniu-

sában sikeresen leérettségi-

zett és a budapesti Fitness 

Akadémián aerobic edző 

képesítést szerzett. Jelenleg 

is iskolába jár, a közeljövőben 

a személyi edző képzettséget 

szeretné megszerezni.

Hét évvel ezelőtt vett részt 

először szépségversenyen 

–a győri Árkád gyermek 

szépségversenyére nevezte 

be édesanyja. A zsűri a leg-

szebbnek találta s felállhatott 

a képzeletbeli dobogó legfel-

ső fokára. Ezt követően szin-

te minden évben nevezett: 

2009-ben megválasztották 

Répce szépének, 2010-ben 

a Fertő tó szépe lett,a Miss 

Középiskola rendezvényén 

szintén aranyérmet kapott, a 

Miss Bikini Hungary-n a leg-

szebb arc különdíjat kapta.

A Nyugat-Magyarország 

Szépe versenyen második 

SZALAI EVELIN SZÁMOS SZÉPSÉGVERSENYT 

NYERT MEG 

ORSZÁGOS DÖNTÔBEN KÉPVISELTE MEGYÉNKET

Ősz

Szürke köd borult a tájra

Most minden oly halovány

Felhők felett a napsugár

Szép csendesen szunyókál

Fák levelei mind lehulltak 

Szélanyó őket elsodorta

Nem maradt már

Csak a kopár ágak

De jön majd a hó

És fehérbe öltözteti a tájat

helyezést ért el, a Fashion 

and Face-n a Face kategória 

második helyét könyvelhette 

el.

Legnagyobb sikere azon-

ban kétségkívül a legutób-

bi: a Miss Alpok-Adria Győr-

Moson-Sopron megyei 

döntőjét nyerte meg, így ő 

képviselhette megyénket az 

országos döntőn!

Evelin nem készül külön 

stratégiával a versenyekre, 

szakember sem készíti fel. 

Szeret a maga elgondolása 

szerint „tréningezni”, azaz 

gyakorolja a járást, a kommu-

nikációt a tükör előtt. Édes-

anyja tanácsait meghallgatja. 

A mozgás mindig fontos volt 

életében, folyamatosan edz, 

fi gyel az étrendjére – talán 

ennyi a siker titka. Interneten 

megnézi a korábbi királynő 

– választásokat- sokat tanul 

azokból is. Valamint a verse-

nyeken való beszélgetések 

segítenek neki.

A Miss Alpok-Adria verseny-

re nyáron nevezett be, a zsűri a 

fényképek alapján választotta 

ki a 12 döntős lányt. A decem-

beri megyei versenyen első 

körben utcai ruhában mutat-

ták meg magukat – az ítészek 

fi gyelték a magabiztosságot, 

mennyire kommunikatívak 

a lányok. Másodjára bikinit 

vettek – ekkor az alakjukra 

voltak kíváncsiak. Harmadik 

alkalommal koktél ruhában 

vonultak fel.

Evelin titkon remélte a győ-

zelmet, nagyon jó érzés volt 

mikor a nevét hallotta mint 

szépség királynő. Büszke volt 

rá családja, barátnői. Sok díjat 

kapott a győzelemért: szolári-

um bérletet, testkezelést, fog-

fehérítést, ékszert, ruhákat.

A szépségversenyeken sok 

emberrel megismerkedett, 

magabiztosabb lett. Renge-

teg lehetőség adódott azóta 

az életében,amit szeretne 

jó célok elérésére kihasz-

nálni. Kitűzött céljai közt 

nem az első helyen állnak a 

megmérettetések,a sporttal 

szeretne foglalkozni, a fi ttnes 

irányába elmozdulni.

Mesterházy József

BENKŐ IMRÉNÉ VERSEI

Kisfalum

Enese egy kedves falu

Ahol megszülettem

Itt élek én azóta is

Ide köt minden

Majd ha egyszer eljön

A végítélet napja

Itt alszom majd örök álmom

Kedves kis falumban

Lányaimnak

Nem tudom, hogy mit rejt még a sorsom

Mosolyt vagy tán könnyeket

Úgy szeretnék itt maradni

Még egy kicsit veletek

De ha egyszer elszólít az élet

Remélem, hogy szívetekben

Örökké élek
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A győri királyi törvényszék 

1914. július 31-én adott ki 

egy végzést. Ebből megtud-

juk, hogy Mesterházy Bálint 

és neje Smejnek Ilona 2 hold 

200 négyszögöl szántóföldet 

adtak el „házhelyek illetve ház-

telekké” történő felosztásra.

Az „adásvevési szerződést” 

még 1913. augusztus 30-án 

kötötték.

Ez a terület a mai Kossuth 

utca, a homokgödörtől a 

Hany irányába. 17 telek ki-

alakítására került sor. A telkek 

300-350 négyszögös nagy-

ságúak, 504 ill. 588 Korona 

vételárért – (a Monarchiában 

ill. a Magyar Királyságban 

korona volt a pénznem). A 

tósziget csilizközi főszolga-

bíró név szerint felsorolja a 

leendő Kossuth utca lakóit. 

Az építési föltételek szigorú 

betartására hívja fel a fi gyel-

met. A házak nagy része: 1 

szoba, 1 konyha, 1 kamra fel-

osztású + istállót is említ.

Páran 2 szobát építenek. 

Valamennyi építkező meg-

felelő árnyékszéket és sza-

bályszerű kerítést köteles 

építeni.

Egy másik okiratból meg-

tudjuk, id. Major József – a 

győri magyar királyi pénz-

ügyigazgatóságtól – a felépí-

tett házra – 10 évre házadó-

mentességet kapott – 1924. 

szeptember 30-ig.

Ezen írást Horváth József 

(Deák u.) által rendelkezésre 

bocsátott dokumentumok 

alapján vetettem papírra.

Köszönet érte! 

Mesterházy József

100 ÉVE ALAKÍTOTTÁK KI A TELKEKET
A KOSSUTH UTCA BENÉPESÜL…
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ENESE TÖRTÉNELMÉBŐL
– AZ 1950-ES ÉVEK

Beszolgáltatás, sertésvágási engedély, szö-

vetkezeti részjegy… Legtöbben – hál’ istennek 

– csak történelem könyvekből ismerjük e fogal-

makat. Az 1950-es évek elején a hétköznapi élet 

gyakorlatához tartoztak. Bizony: engedély kellett 

a disznóvágáshoz, zsírt kellett leadni stb.

Az alábbi nyomtatványokból kiderül: Göncz 

Mihályné Enese, Petőfi  utcai lakosnak engedé-

lyezték az 1954/55. évben, hogy 3 tagú ház-

tartásának fogyasztására egy sertést levágjon. 

A Begyűjtési Minisztérium nyomtatványán ol-

vashatjuk, a levágott sertés után 4 kg zsírt – 3 

napon belül – a községi zsírgyűjtőnek hatósági 

áron be kell adni!

A zsírátvételi jegyen szerepel, Gönczné 1955. 

december 30-án 4 kiló zsírért 40 forintot ka-

pott.

Az Enese és Vidéke Körzeti Földművesszövetkezet 

részjegyeket adott ki. Molnár József -1956. október 

17-én – ötven forint értékben vásárolt részjegyet.

Egy, szintén az 1955. évből való elismervény 

arról tájékoztat bennünket, hogy 15 forintot a 

Községi Tanács VB. Költségvetési folyószámlájára 

befi zettek (itt nevet nem olvashatunk) 

A csekk hátoldalán az 5 éves terv jelszavai: 

Béke –jólét –függetlenség.

A dokumentumokat Lövei Sándor bocsátotta 

rendelkezésünkre. Köszönet érte!
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ABU HAMID AL-GARNATI andalúziai mór/arab (1080-1169) 

író, utazó, földrajztudós1150-1153-ig élt Magyarországon II. 

Géza király udvarában. Feljegyzései elsősorban a Magyarorszá-

gon élő, vallásukat szabadon gyakorló, kétféle muzulmánokról 

szólnak, akiknek tanácsadója, lelkivezetője volt. A magyar 

királyságról a következőket írja: ”Bátor emberek, megszámol-

hatatlanul sokan vannak. Országuk melyet Unkúrijának hívnak, 

78 városból áll, s mindegyikben számtalan erőd, a hozzá tartozó 

majorságokkal, falvakkal, hegyekkel, erdőkkel, kertekkel…

Hegyeik sok ezüstöt és aranyat rejtenek magukban. Magyarország 

egyike azoknak az országoknak, ahol a legkönnyebb az élet… A 

básgird király gyakran pusztítja a bizánci területeket…megverték 

a bizánci király tizenkét seregét… királysága sokszorta jelentéke-

nyebb, mint Bizánc urának királysága- megszámlálhatatlanul sok 

katonája van, s országának területe húsznapi járófölddel vagy többel 

is nagyobb, mint Bizánc területe. Valamennyi nép fél a támadásától, 

mert sok a katonája és nagy a vitézsége… Amikor visszatértem a 

szlávok országába, a királyuk nagy tisztelettel fogadott minket, 

mivel nagy becsben tartotta a Básgird király levelét, félve tőle.”

II. Géza király, aki alig 20 éves ekkor, bölcsességére vall 

Abu Hamid al-Garnati következő feljegyzése:

„Amikor (a király) meghallotta, hogy megtiltottam a 

muszlimoknak a borivást és megengedtem nekik, hogy ágya-

sokat vegyenek maguk mellé és négy szabad nőt (feleségnek), 

akkor azt mondta nekem: Nem ésszerű ez, mert a bor erősíti a 

testet, a sok nő viszont gyengíti a testet és a szemet. Az iszlám 

vallás előírásai nincsenek összhangban a józan ésszel.”

PIERE VIDAL provencei trubadur a XII. században járt Imre 

királyunk (1196-1204)udvarában és így írt hazánkról:

„Hogy felvidítsam életemet, elmentem Magyarországra a jó 

Imre királyhoz. Ott jó hajlékhozta találtam., becsületes, jólelkű 

barátokat és szolgákat.” 

A NÉMET-RÓMAI CSÁSZÁR KANCELLÁRJA ÍRJA 1444-BEN:

„Nagy hatalma van Magyarországnak és nagy az ereje, de 

ahhoz, hogy a törököt Európából kiűzhessék, sokkal nagyobbra 

lenne szükség”

V. MIKLÓS Pápa 1449-ben, III. CALLIXTUS Pápa 1455-ben:

„A kereszténység védő pajzsa” címmel tüntette ki Magyar-

országot.

DANTE ALIGHIERI (1265-1321) a legnagyobb olasz költő, 

az irodalmi olasz nyelv megalkotója, az Árpád-házi királyok 

utáni trónöröklési harcoktól sújtott Magyarországra küldött 

üzenete: „Ó, boldog Magyarország, ne engedd tovább gyötreni 

magad!” (O Beata Ungheria! S non si lascia piu malmenare!)

Dante mondta hazánkról: „Magyarország a Szentek para-

dicsoma”.

LÉGY BÜSZKE MAGYARSÁGODRA!
VÉLEMÉNYEK RÓLUNK, MAGYAROKRÓL

II. PIUS PÁPA Hunyadi János seregének világjelentőségű 

nándorfehérvári diadala után (1456) írja III. Frigyes császárhoz 

küldött levelében: „Magyarország a kereszténység pajzsa és a 

nyugati civilizáció védője.”

ANTONIO BONFINI (1425-1502) OLASZ HUMANISTA:

„Az írók a kegyetlenség minden nemét ráfogják a magyarokra, 

kivéve mindkét nem szemérmének megfertőztetését, melyet 

otthon úgy , mint táborban kerülték.”

MARZIO GALEOTTO (1427-1797) olasz humanista és tör-

ténetíró Mátyás király udvarában étkezési szokásairól írja:

„A királyi asztalra kerülő étkek sora bő és változatos. Bel- és 

külföldi tudósítások egyaránt gazdagnak mondják Magyarorszá-

got égaljak minden állat és fajtájában, és valóságos Kánaánnak 

festik, melyből minden bőségesen tellett az udvari konyhára. 

A kenyérre nagy gondot fordítottak: magyarosan kovásszal 

készítették és még Beatrix királyné jöttével sem cserélték fel a 

jó magyar kenyeret az olasz zsemlekenyérre.” 

Galeotto szerint más országokban teljesen ismeretlen 

halfajtákban is dúslakodott Mátyás birodalma. Szerinte 

e hálót az ország egyetlen folyójába vagy halastavába 

sem vetették ki hiába. (A mennyhal és a csuka voltak a 

legkedveltebbek.) Külföldről idekerült írók a magyar bo-

rokat általában, Mátyás borait pedig különösen kitűnőnek 

találják, s mint külföldön szokatlan dolgot említik meg, 

hogy király és a főurak egyaránt sokféle bort fogyasztanak 

evés közben. (Kútvölgyi Mihály: Megőrzött ízek, vadéletek, 

Timp kiadó 2007) MARZIO GALEOTTO és ANTONIO BONFINI 

(1425-1502) olasz humanisták mindketten az írják Magyar-

országról, hogy Európa népei mind irigylik a magyaroktól 

a Kárpát-medence területét, az itt lévő gazdagságot, ezért 

gyűlölet veszi őket körbe. Magyarországon a leggazdagabb 

a föld, bő a hal-áldás, nagymennyiségű a kenyérgabona, 

a bor pedig kiváló.

ENEA SILVIO PICCOLOMINI  (1405-1464) a későbbi II. Pius 

pápa 1444-ben levélben írja Széchy Dénes esztergomi érsek 

prímásnak (1440-1465):

„Minden jogok megvan a magyaroknak visszakövetelni a 

koronát, mert a magyar királyság archiregnum.” (Archiregnum 

főkirályságot, őskirályságot jelent)

ROBERT JOHNSON (angol) 1616-ban:

„Ez az egy királyság többet tett az ottomán ambíciók csökken-

tésére és az ottomán szerencse megakasztására, mint a többi 

összes keresztény államok együttvéve.”

JEAN LEMAIRE DE BELGES (1473-1525) francia /vallon/ 

író 1511-ben írja:

„Magyarország a kereszténység védőbástyája
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STEP AEROBIK ENESÉN

Mi a step aerobik?

Egy dinamikus mozgásforma, amely 

zsírégető és izomfejlesztő hatású. Köny-

nyen követhető; derék, gerinc és ízületkí-

mélő edzésforma. Alakformálás 60 perc-

ben. Minden kedden 19.00 és minden 

pénteken 18.00 órai kezdettel az Enesei 

Általános Iskola tornatermében. 

Edzői képesítésemet 2013 nyarán sze-

reztem meg, gyerekkorom óta fontos 

szerepet játszik életemben a sport. Cé-

lom, hogy a rendszeres mozgás örömét 

másokkal is megosszam. 

Másfél éve egy aktív, kitartó csapat-

tal sokat teszünk azért, hogy a közelgő 

strandszezonra a legjobb formánkat 

mutathassuk. 

Mint minden közösségnek, nekünk is 

fontos a csapatépítés. Bográcsoztunk, 

egy pénteki edzés helyett meghívtuk az 

aerobik-Mikulást, tavasszal terveinkben 

szerepel egy kerékpár vagy természet-

járó túra.

Ha hiányzik életedből a mozgás és 

szeretnél tenni egészségedért, várunk 

a csapatba! 

Ezúton is szeretném megköszönni a 

Polgármesteri Hivatalnak és az Iskola 

vezetőségének, hogy edzéseinkhez biz-

tosítják a tornaszobát. 

Varga Zsófi 

aerobik edző

E-mail: varga.zsofi a0111@gmail.com

ZENE BÖLCSÔTÔL A SÍRIG..!

Zene-zene, te a lélek csodálatos világa.

Mutasd meg énedet, boldogság-bú varázsa.

Fesd le örömünket, s szívbéli bánatunk.

Hisz mi benned mindig is barátot láthatunk.

Karolj belénk, légy velünk a jó és rossz napokban.

Ha Te mellettünk állsz, hangulat az ott van.

Nyújts vigaszt, reménységet, sok örömöt nékünk.

Életünknek része legyél, ameddig csak élünk.

Nemzetközi nyelvedet mi mindannyian értjük.

A szép dallamok tisztaságát óvjuk, hisszük, féltjük.

Tiszteljük mi összes arcod, zongorától-sípig.

Színesítsd hát életünket a bölcsőtől a sírig.

Mezőfi  László, Enesei nívódíjas költő
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Tavaly decemberben a Foltvarrók leg-

újabb munkái mellett egy fi atalember 

érdekes, nem mindennapi hobbijának 

eredményeit nézhették meg az érdek-

lődők a kultúrházban – Pintér Attila mu-

tatta be alkotásait.

Attila a Jedlik Ányos Szakközépiskolá-

ban műszaki informatikusként végzett, 

majd egy kis kitérő után - irányt váltva- 

egészségturizmus szervezőként szerzett 

diplomát. Még logisztikai menedzsmen-

tet szeretne tanulni és mesterképzésben 

részt venni.

Szenvedélyesen szereti a kávét–ízét, 

illatát. Sok kávés dekorációja van. De a 

kezdetek kezdete a gasztronómiához 

vezet. Attila szeretett sütni, ez a kedvte-

lése már általános iskolában kezdődött. 

Később arra törekedett, amit készít jól 

EIFFEL TORONY KÁVÉSZEMEKBŐL
Pintér Attila kreatív hobbijai

nézzen ki. Tortáiba különböző formá-

kat álmodott, pl. egy olvadófélben lévő 

hóembert.

Kultúrházban kiállított munkái ká-

vészemekből és Nespresso kávé kap-

szulából készültek. Legbüszkébb Eiff el 

tornyára, melyet kávészemekből rakott 

össze, a rácsokat spárga jelezte. Ez kará-

csonyi ajándéknak készült. Egy adventi 

koszorúját megvásárolták. Készített ka-

rácsonyfát és mézeskalácsházat a fekete 

leves alapanyagából.

A család kedvezően fogadta hobbi-

ját, támogatták kreativitását. Biztató 

szavakat kapott ismerőseitől is, szinte 

mindenki próbált új ötleteket adni. 

Attila gyakran szörföl az interneten, 

szinte mindig talál valami továbbgon-

dolásra  biztató elképzelést. Anyagait 

a kreatív boltban szerzi be. Munká-

it elsősorban otthoni dekorációnak 

vagy barátoknak ajándékba készíti. 

Gyakran lefotózza őket és felteszi a 

Facebook-ra.

Próbálkozott már gyertyaöntéssel is. 

Elég nehéz az elképzelt formába önte-

ni a viaszt. Virágot szórt a gyertyára és 

rávasalta, kúp formájú gyertyát öntött, 

az aljába kávét szórt. Egyedi darabokat 

szeret létrehozni –amiben ötlet van, lát-

szik a saját elképzelés.

Decemberi volt az első kiállítása. 

Keresi, fi gyelemmel követi az újabb 

lehetőségeket. A spontaneitás fontos 

szerepet játszik nála. A kávészemekből 

megálmodott alkotások készítését sze-

retné folytatni.

Mesterházy József
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HARMINCÖT ÉVE ZENÉL
Kapuvártól Ácsig-Pápától-Óvárig ismerik

A zene szeretete és az ütemérzék csa-

ládi örökség. Édesapja és nagybátyjai 

hegedűn játszottak. Ominger Sándor 

nyolc évesen kapta meg az első „zene-

szerszámot”: egy szájharmonikát. Tíz 

évesen egy gombos harmonika boldog 

tulajdonosa , majd két évvel később 

már tangóharmonikán próbálgatta te-

hetségét.

Elmondása szerint a kottát ma sem 

tudja olvasni, hallás után tanulta meg a 

dalokat-nótákat. Harmincöt éve zenél, 

és ma is négy-öt órát eljátszik –ha arról 

van szó.

Az általános iskola után asztalosnak 

tanult, részt vett egy nyolc hónapos 

rajztanfolyamon, de lemezegyenge-

tő lakatosként is kipróbálta magát. A 

zene azonban erősebbnek bizonyult 

mindenféle szakmánál. 18 éves, ami-

kor Fészky Istvánnal és Perlaki Árpád-

dal zenekart alapítanak –nagyon hosz-

szú időn át, tizennégy évig zenélnek 

együtt sokak örömére. A következő 

hármas – Merkó Sándor/dob, Győri 

tervizsgát tett – ezzel a képesítéssel 

hétvégente zenélhetett. Majd ezt kö-

vette egy un. C vizsga, ezt Budapesten 

abszolválta. Útja Mosonmagyaróvár-

ra vezetett. Itt játszott oroszoknak, 

németeknek egyaránt. Az orosz ka-

tonatisztek korsóból itták a vodkát, 

szendvicset ettek hozzá. Az oroszoktól 

félt, a németektől nem.

Nagy zenei fellépései közé tartozik, 

amikor Dörgicsén napfogyatkozáskor 

Oszter Sándor éttermében játszott. Két 

hónapot töltött a Balatonnál, jó sora volt 

–külön  lakást kapott. Délben szalon-

zenét játszott, este pedig szórakozta-

tót. Oszter Sándor megígérte neki –ha 

Sopronba utazik –meglátogatja Enesén. 

Azóta is hiába várja…

Ma már csendesebben telnek nap-

jai. A ház körül tevékenykedik, újságot 

olvas. Hetven évesen már nem tudna 

éjjeleken át játszani, de ismerősöknek 

szívesen előveszi olasz harmonikáját, 

melyet fi ától kapott. 

Mesterházy József 

Kovács István/szaxofon és Ominger 

Sándor/tangóharmonika –szintén 

sokáig zenél együtt. Miután ez a trió 

is szétment, Ominger Sándor regisz-

Ominger Zoltán – Sándor fi a – tizenéves korában dobolt Ominger Sándor Balla Ica művésznőt kíséri egy falunapon
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KÖZLEMÉNY
Az Enesei Tündérkastély Óvodában a 2015/2016-os 

nevelési évre a beiratkozás ideje: 

2015. április 27-28.  8.00-16.00 óra

Helye: Tündérkastély Óvoda, 9143 Enese, Petőfi  u. 26.

A beiratkozás azon gyermekeket érinti, 

akik 2013. augusztus 31-ig születtek.

A már óvodába járó gyermekeknek nem kell beiratkozni!

A beíratás teljes dokumentációja Enese 

honlapján olvasható!

Az elmúlt időszakban tar-

tottuk az óvodások hagyo-

mányos farsangját, illetve a 

felnőttek bálját.  Sajnos az 

idén 54 résztvevő volt a fel-

nőtt bálon, ennek ellenére a 

hangulat nagyon jó volt. Kö-

szönet mindenkinek, aki bá-

lunkat támogatta elsősorban 

a részvételével, illetve a támo-

gatói jegy vásárlásával. A bál 

tiszta bevétele 174.900 Ft volt. 

Ebből az összegből támogat-

ja az Szülői Munkaközösség a 

csoportszobák előtti féltető 

elkészítését. Természetesen ez 

egy nagy beruházás, az alapít-

ványunk támogatására, illetve 

fenntartónk fi nanszírozására is 

szükség lesz.

Csoportjaink létszáma 

közben változott, jelenleg a 

kiscsoportban 27 kicsi van, 

májusban érkezik még 2 gyer-

mek, a középsősök 23-an a 

nagyok 30-an vannak. Nem 

panaszkodhatunk a létszámot 

illetően. A nagycsoportosok 

iskolaérettségi vizsgálata 

megtörtént, a 30 főből 26-an 

mennek iskolába.

Az idén sok az úszó gyermek, 

26-an járnak a tanfolyamra, 

heti egy alkalommal megyünk 

és április végén fejezzük be. 

A szülők fi zetik a tanfolyam 

ÓVODAI HÍREK

díját, a gyerekek utaztatását az 

önkormányzat biztosítja.

Három középsős, Bajnok Alíz, 

Maller Mira és Szabó Katica, 

három nagycsoportos Gulyás 

Luca, Kausits Milán, és Kovács 

Gréta vettek  részt Kónyban a 

versmondón. Nagyon szépen 

szerepeltek a gyerekek, min-

denki kapott emléklapot és 

ajándékot, Szabó Katica szerep-

lését oklevéllel jutalmazták. 

Nyúlon rendezték a Bújj, 

bújj zöld ág énekmondót 

óvodásoknak, három közép-

sős kislány Elek Emma, Hor-

váth Anna, Németh Friderika 

kis dalos pacsirtánk szerepelt. 

Ügyesek voltak, gyönyörűen 

elénekelték dalaikat.

Segítettünk a faluban a 

szemétszüreten, segítségül 

hívtam a közösségi szolgá-

latra jelentkező diákokat. 

Őket folyamatosan várjuk és 

fogadjuk programjainkhoz, 

rendezvényeinkhez és egyéb 

munkálatokhoz!

A nagycsoportosok ké-

szülnek az győrladaméri 

mesedramatizálásra, illetve a 

győrújbaráti hagyományőrző 

találkozóra.

Évek óta hagyomány, hogy 

a szülőkkel együtt egy tava-

szi nagytakarítást tartunk az 

óvoda udvarán. Kérem a szü-

lők támogatását, segítségét, 

illetve erre a napra is várjuk az 

óvodánál közösségi szolgálat-

ra jelentkező diákokat.

Időpont: 2015 április 17 pén-

tek 13-órától 17 óráig, illetve 

szombaton 18-án 9-11.30-ig. 

BENCZÉNÉ TÍMÁR IRÉN 

szakpszichológus előadása

2015 április 14-én kedden 

16.30-kor lesz a pszicholó-

gusnő előadása, aki a Török 

István úti Szakszolgálat mun-

katársa. Az előadás egyik té-

mája az iskolaérettség, mikor 

maradjon, illetve menjen is-

kolába a gyermek, valamint a 

feltett kérdések alapján építi 

fel az előadását.

Kérem a szülőket, ha va-

lamilyen kérdésük lenne az 

előadóhoz, kérdéseiket név 

nélkül a folyosókon kihelye-

zett dobozba helyezzék el 

április 9-ig. Természetesen 

az előadás során is lesz lehe-

tőség kérdések feltevésére. 

Nem csak óvodás szülőket 

várunk, bárki jöhet, aki szí-

vesen hallgat ilyen jellegű 

előadásokat.

A húsvét közeleg, a gyere-

keket megajándékozzuk kis 

aprósággal, amit remélhetőleg 

a nyuszi elrejt az ovi udvaron 

és lázas keresés mellet találnak 

meg a gyerekek.

Az ünnep közeledtével kívá-

nok az óvoda dolgozói nevé-

ben mindenkinek KELLEMES 

HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

Szabóné Horváth Judit

óvodavezető
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Túl vagyunk a félévi bizonyítvány okozta örömökön, meg-

rázkódtatáson, fogadkozásokon. Nézzük, mit értünk el az első 

félévben! Az iskola tanulmányi átlaga jó, azaz négyes. Maga-

tartásból 4,5 szorgalomból pedig 4,1 lett az átlag. A legjobb 

tanulmányi eredményt az első osztály érte el, átlaguk 4,7. 

Kitűnő eredménnyel a félévet 26 tanuló zárta, jelessel pedig 

22.  Négy diákunk nem teljesítette a követelményeket. Nekik 

és mindazoknak, akik javítani szeretnének, a 2. félévben van 

lehetőségük. A legtöbbet javító diákokat jutalmazzuk is, ha 

jelentkeztek a „Javítsd a jegyeiden!” pályázatra.

Megkaptuk a tavalyi tanév OKÉV mérésének eredményét 

a 6. és 8. osztályról.

6. osztály MATEMATIKA SZÖVEGÉRTÉS

ISKOLÁNK ÁTLAGA 1436 1554

ORSZÁGOS ÁTLAG 1491 1481

 

8. osztály MATEMATIKA SZÖVEGÉRTÉS

ISKOLÁNK ÁTLAGA 1606 1630

ORSZÁGOS ÁTLAG 1617 1557

ISKOLAI HÍREK

Izgatottan várjuk a 8. osztályosokkal együtt, hogy sikerül-e 

mindenkinek abba a középiskolába bejutni, amelyikbe a 

legjobban szeretne és ahol meg is tudja állni a helyét.

Már versenyeredményekről is beszámolhatunk, a kunszigeti 

megyei matematika versenyen Sándor Márió 6. osztályos és 

Varga Viktória 7.a osztályos tanulók – mindketten – 5. he-

Tschurl Károly támogatásával az óvo-

dában két alkalommal vehettek részt 

a gyermekek a Sopron trió előadásán. 

Egy előadás még az ősszel, egy pedig 

most volt.

A gyerekeknek ritmushangszereket 

fogunk még vásárolni, illetve zenei 

továbbképzést tudunk fi nanszírozni a 

támogatásból.

Az idén ismét lesz a „Szépen szól a kis 

pacsirta” éneklő óvodások fesztiválja. Több 

óvoda jelentkezésére számíthatunk. Öröm, 

hogy ez a rendezvényünk ilyen sikeres és 

mindig nagy volt az érdeklődők száma, 

akik nagyon jól érezték magukat.

Ez a rendezvény 2015 április 24-én pénte-

ken 9 órakor lesz az iskola aulájában, amire 

szeretettel hívunk minden kedves érdek-

lődőt. Jó lenne, ha minél többen részesei 

lennének ennek az rendezvénynek.

Szabóné Horváth Judit, óvodavezető

Elektromos gépek begyűjtése

A segítségüket szeretném kérni!

Az enesei Tündérkastély Óvoda 

ismét elektromos hulladék gyűjtést 

szervez. Az alábbi eszközöket adhatják 

le: mosógép, mosogatógép, hűtőgép, 

elektromos barkácsgépek, hajszárí-

tó, vasaló, konyhai gépek, porszívó, 

bojler, televízió, monitor, hősugárzó, 

fénymásoló, varrógép és minden olyan 

készülék ami elektromos árammal mű-

ködik.

A készülékeket átvesszük 2015. áp-

rilis 10-én pénteken 7-17-ig, 11-én 

szombaton 9-12 óra között az óvodá-

ban, vagy április 13-án hétfőn 9 óráig 

az elszállítás időpontjáig.

Ha vannak ilyen elektromos haszná-

laton kívüli gépek a háztartásukban 

kérem hozzák ide az óvodához! Aki a 

gépeket nem tudja ideszállítani, ké-

A ZENE 

MINDENKIÉ

FELHÍVÁS AZ ÓVODA 

RÉSZÉRŐL
rem, a 363-101, illetve 20/433711-es 

telefonszámon április 8-ig jelezze fe-

lénk, gondoskodunk az elszállításról

Az óvoda ezért pénzt kap, amit az 

alapítvány számlájára fognak utalni, 

a gyerekek javára fordíthatjuk.

 Alumínium dobozok begyűjté-

se

Kérem ne dobja szemétbe, nekünk 

sokat ér az alumínium doboz! Az óvo-

dánál folyamatosan gyűjtjük és lead-

juk. A pénzt a gyerekek kirándulására 

fogjuk fordítani!

Köszönet mindenkinek, aki ezekkel a 

gyűjtésekkel támogatja az óvodánkat, 

ezzel együtt sokat tesz környezetünk 

megóvásáért is.

Szabóné Horváth Judit

óvodavezető



lyezést értek el. Továbbjutott a megyei 

Hevesy kémia versenyre Varga Viktória 

7.a osztályos tanuló.

Feladatunk ebben az évben is, hogy 

kiértékeljük eredményeinket és leszűr-

jük a tanulságokat.

Február elején az alsó és felső tago-

zat külön farsangi bált tartott, ahol be-

mutatkoztak a jazzbalettos lányok is. 

Megkezdődött az 5. osztályosok úszás 

tanfolyama Győrben. A tanulók testne-

velés órák keretében ingyen részesülnek 

10 alkalommal úszásoktatásban.

Iskolánk nyertes pályázóként részt 

vesz a „Teljes körű iskolai egészségfej-

lesztés” programban. Ennek célja, hogy 

hozzájáruljon az egészséges életmód-

hoz nélkülözhetetlen tudás és isme-

retek megszerzéséhez, élményekben 

gazdag sporteseményeket szervezzen. 

A programban népszerűsítjük például a 

helyes táplálkozást, a megfelelő test- és 

szájhigiénás szokásokat és az ivóvízfo-

gyasztást. Emellett a tanulók mozgáshoz 

kapcsolódó rendezvényeken vehetnek 

részt. A projekt különösen fontos része 

a Hétpróba elnevezésű programsoro-

zat, ahol többféle sportág kipróbálására 

nyílik lehetőség. 

 A pályázat keretében iskolánk részt 

vesz az iskolakert projektben, amely 

„gyakorlókert” elnevezés alatt nagy 

hagyományokkal és színvonalas szak-

mai munkával rendelkezik.  Ha teljesít-

jük a pályázat feltételeit, a fenti célok 

mellett nagy értékű eszközcsomagot 

is kapunk az iskolakerti munkához és a 

testnevelés oktatásához. Ezért kérem 

a szülők támogatását, hogy a hétvégi 

rendezvényeken az adott osztályok 

tanulói vegyenek részt. A pályázati 

munkát Kissné Eszes Anikó, Hudy 

Andrea, Takács Viktorné kolléganők 

koordinálják. Ehhez kapcsolódik a fel-

ső tagozaton a fűszerkert létrehozása. 

Ennek megépítését anyagilag az SZM 

biztosítja, a növényeket pedig a pályá-

zat keretében kapjuk. Azért, hogy az 

ivóvíz a középpontba kerüljön, már-

ciusban vizes ifj úsági napot szervez-

tünk, ahol a Pannonvíz munkatársának 

előadása és a nevelők által szervezett 

programok, kutatómunka segítségével 

erősítettük meg a tanulókban, hogy 

a víz mennyire szükséges az egész-

séges élethez és hogy milyen nagy 

kincsünk.  Ebben az évben is Gergely 

járással toboroztunk minden „henyélőt, 

iskolakerülőt ábc-t tanulni”. Örömmel 

láttuk, hogy milyen sokan érdeklődnek 

iskolai munkánk iránt. Iskolai és községi 

ünnepélyen emlékeztünk a márciusi if-

jakról és tisztelegtünk Hetvényi István 

emléktáblája előtt.

 Mivel nagyon elhasználódtak a tanu-

lói székek, egy tanteremre való új széket 

vásároltunk az alapítványból, így lecse-

rélhettük a használhatatlan darabokat. 

Az első osztályosokat is megörvendez-

tethettük 2 db egyszemélyes paddal, 

amire már régen vágytak.

A komoly zenei nevelés részeként elő-

ször Wendler Attila az operanagykövete   

A varázsfuvola c. operáról mesélt a ta-

nulóknak. Majd a Balázs Elemér Group 

Magyarország egyik legnépszerűbb ze-

nekara szerepelt 2015. március 11-én 

az Enesei Általános Iskola aulájának a 

színpadán. A zenekar -melynek tagjai 

a magyar jazz élvonalához tartoznak- 

fergeteges koncertet adott az enesei 

és a rábapatonai alsósoknak.

 Zenekar tagjai: Balázs Elemér, Balázs 

József, Lakatos Pecek Krisztián, Szőke Ni-

kolett, rendkívül változatos zenei kultú-

rákkal ismertette meg a tanulókat.

Ez a hangverseny a „Zene mindenkié” 

programsorozat 2. előadása volt, mely-

nek támogatója Tschurl Károly.

Bartos Ilona 

iskolaigazgató 


