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AZÓTA IS SZÓL A NÓTA
„Bízom benne, hogy a szép, régi dalok
sok „idősebb” társam szívében muzsikálnak, és megszólalni kívánnak” – írta az
Enesei Hírmondó 1994 évi egyik számában Tschurl Károly, akinek ötlete volt az
Enesei Borostyán Kórus megalakítása.
1995 első hónapjaiban nyugdíjas aszszonyokból és férfiakból össze is állt a
kis csapat, és Horváthné Rákász Mária
vezetésével szép sikereket értek el. A Kórus azóta is működik, igaz, tagjai kicserélődtek: a jelenlegi felállásban (18 fő) 2013
óta énekelünk, a régi tagok közül csak
Magyar Béláné Terike maradt.
Az elmúlt három évben számtalan népdalcsokrot, más művet megtanultunk, és
sok helyen felléptünk. A teljesség igénye
nélkül:
• állandó szereplői vagyunk a községi
rendezvényeknek (falunap, Hagyományok Napja, ünnepélyek, megemlékezések)
• többször hívtak bennünket egyházi
fellépésekre (enesei katolikus templom, evangélikus gyülekezeti napok, a
bécsi Magyar Katolikus Egyházközség
augusztus 20-i Szent István Ünnepe)
• Rábaközi Nyugdíjas Seregszemlék
• Daloló Kórusok Találkozója Enesén és
Rábacsécsényben
• Dalos Kedvű Örökifjak Művészeti Fesztiválja, Petőháza
A legnagyobb sikerünket a Népek Tánca – Népek Zenéje országos versenyen
értük el, mely háromfordulós volt: az elő-

döntőt Győrben, a középdöntőt Kaposváron, a döntőt Keszthelyen tartották.
A döntőben ezüst minősítést kaptunk.
Ennél már csak az arany szebb… majd
legközelebb!
A távolabbi fellépésekre az önkormányzat jelentős anyagi hozzájárulásával jutottunk el, amely nélkül lehetetlen lett volna ez a szép eredmény.
Ugyanakkor a kórustagok lelkesedését
és elszántságát mutatja, hogy ők is vállalnak anyagi áldozatot, ha szükséges,
egy-egy szereplés kedvéért.
Tschurl Károly a kórus megalakulása
óta állandó lelkes támogatónk, biztatónk, tanácsadónk. Eddigi eredményeinket Kutasné Szabó Piroska énektanárnő

szakértelme, szigorú, de szeretetteljes
irányítása nélkül nem tudtuk volna elérni. Mindenkinek köszönet ezekért!
A sikerek, a sok biztatás arra sarkall
bennünket, hogy tovább gyakoroljunk,
csiszoljuk énektudásunkat. Minden
egyes fellépés nagy élmény, a próbák
összekovácsoltak bennünket, igazi kis
közösséggé váltunk.
1995 óta sok víz lefolyt a Rábán… és
Enesén azóta is szól a nóta!
Támogatóinknak, a kórustagoknak,
mindenkinek, aki szívesen hallgat bennünket, jó egészséget, sikerekben gazdag új esztendőt kívánok!
Polgár Gyuláné

KEDVES ENESEIEK!
Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kíván
a község minden lakosának 2017-ben!
Enese Község Képviselő testülete
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ESEMÉNYNAPTÁR 2017
Január 28., szombat
Február 11., szombat
Február 23. csütörtök, 18 óra
Március 14. kedd, 18 óra
Március 25. szombat
Április12 szerda,18 óra
Május1., hétfő
Május 28. vasárnap
Június 4–5., vasárnap-hétfő
Június 24., szombat
Július 29-30., szombat, vasárnap
Augusztus 14-20.
Augusztus 19., szombat
Október 20., péntek
November 11., szombat
December 2., szombat

Sportbál
Óvodás bál
Falugyűlés és közmeghallgatás
Emlékezés az 1848/49. évi
forradalomra és szabadságharcra
Enese muzsikál 2017
Tavaszköszöntő
Majális és Virágmajális
Hősök Napja
Pünkösdi búcsú
„Családi délután”
Gúth János Emléktorna
Csíkszentmihályi küldöttség fogadása
Falunap
Emlékezés az 1956. évi forradalomra és
szabadságharcra
Idősek Napja
Teaház az aulában
Az adventi programok kezdete

KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYŰLÉS

ENESE MUZSIKÁL
2017
2017-ben harmadízben szervezzük
meg Enese muzsikál nevet viselő zenés délutánunkat.
Tervezett időpont:
2017. március 25. szombat 14 óra
Helyszín:
az iskola aulája
Ezúton is szeretném kérni enesei
zenészeinket, hogy részvételi szándékukat jelezzék a polgármesteri
hivatalban a 96/363-013-as számon
vagy a polgarmester@enese.hu
e-mail címen.
Jelentkezési határidő:
2017. január 31.

Szeretettel várunk mindenkit 2017. február 23-án csütörtökön 18 órakor
kezdődő közmeghallgatásra és falugyűlésre a kultúrházba

KÉK KUKÁK
ÜRÍTÉSE

NAPIRENDI PONTOK:
• Beszámoló az önkormányzat 2016. évi munkájáról
• Fejlesztések, tervek a 2017. évre
• A 2017. évi költségvetés koncepciója
• Egyebek
Enese Község Képviselő testülete

A közelmúltban kiosztott 240 literes
kék kukák ürítése minden hónap első
szerdáján történik. Tehát kedd este kell
a ház elé kitenni!

MULASS VELÜNK!

SPORTBÁL
2017. január 28-án szombaton a Babilon Vendéglőben. Nagy szeretettel hívunk minden múlatni szerető
polgárt.
Zene: Máté Krisztián
A bálra január 20. péntekig Luka Ferencné Katinál a 06-20/435-8544 vagy Mesterházy Józsefnél a
06-20/433-6883-as számon lehet jelentkezni.
Tombola-felajánlásokat tisztelettel elfogadunk január
20-ig.
Enese SC Vezetősége

Mesterházy József polgármester és Csapó-Molnár Violetta
jegyző köszöntötte az 50. házassági évfordulóját ünneplő
Sallai Józsefet és feleségét, Marikát.
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2017. ÉVI FALUNAP

KIK LEGYENEK A KÖVETKEZŐ
FALUNAP FELLÉPŐI?

TERVEZETT PROGRAM

2016. októberében lehetett arról véleményt mondani/
szavazni, hogy kik legyenek a 2017. évi falunap sztárvendégei. Hasonlóan a falunap időpontjára vonatkozó kérdéshez:
kevés javaslatot kellett összeszámolni. Itt természetesen több
fellépőt is megnevezhettek a felnőttek ill. kiskorúak. A hivatal
bejáratánál elhelyezett dobozba dobhatták a „szavazólapot”
vagy mail címre lehetett elküldeni.
A Magna Cum Laude kapott ezúton 3 szavazatot, az R-GO
kettőt. Rajtuk kívül a következő fellépőkre érkezett 1-1 szavazat (Stand up, Kowalsky meg a Vega, Alma együttes, Halott
pénz, Rúzsa Magdi, Halász Judit, Osszián, Caramell, Dolly Roll,
Republic, Neoton Família, Welhello, Vastag Csaba, Keresztes
Ildikó, LL Junior, Kolompos, Judit és a zenemanók).
A „Minden ami Enese” internetes felületen Gulyás Róbert
indított közvélemény kutatást. A teljesség kedvéért a következő sorrend alakult ki (akik legalább 10 voksot kaptak).

augusztus 19., szombat

15.00
16.00
17.15
18.30
20.15
22.00

Ötösfogat – tangóharmónikások a színpadon
Az Alma együttes műsora
Balássy Betty és Varga Feri énekel
Henna és Sihell Ferry
Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar
Bál

Elsősorban a Lord együttest szerettük volna falunapra, de
már foglalt volt a falunap időpontjára. Szintén foglalt volt a
Republic ill. Charlie.
A 2017. évi falunap várható költsége 3,5-3,8 millió forint
között lesz. Nagyságrendileg ennyi a kommunális adóból
befolyó összeg. 2016-ban 2,8 millió forintot tett ki a falunapra
fordított összeg.

A NÉPSZAVAZÁS EREDMÉNYE KÖZSÉGÜNKBEN
Október 2-án a migránsok betelepítéséről szavazott az
ország. Enesén az 1433 választópolgár 55,4 %-a járult az
urnákhoz. (794 fő)
Az érvényes szavazatok száma 760 volt, érvénytelen 34.
A betelepítés ellen szavazott 748 választópolgár (98,42 %),
a betelepítés mellett 12 polgár (1,58 %).

– Stand up (67)
– Kovalsky meg a Vega (41)
– Punnany Massif (14)
– Csepregi Éva (12)

– Lord (65)
– Alma együttes (21)
– Halott pénz (14)
Mesterházy József

Büszke magyar…!
Drága hazám szép otthonra lelt
Egykor testedben a testem.
Benne bejártam sok falut, várost,
S voltam Budapesten.
Megszerettem hegyed-völgyed,
A Balatonnak vizét.
Felfedeztem a magyar konyha
Világhírű ízét.
Neked hálás leszek mindig ezért,
Itthon és külföldön.
A legjobban éreztem magam
Benned, magyar földön.
Hiszem nehéz történelmed.
S, hogy ez nem változik hamar.
De így is szeretek itt élni.
Büszkén vagyok magyar.

Mesterházy József polgármester és Csapó-Molnár Violetta
jegyző köszöntötte a 90. születésnapját ünneplő
Doktor Józsefet.

Mezőfi László, Enesei nívódíjas költő
A vers a költő „A végtelen szeretet világa” című 7. szépirodalmi kötetének része.
3. oldal
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MEGJELENT KOVÁCS ENIKŐ ELSŐ VERSESKÖTETE:
EDYKO „VERSEMÉNYEK”
A humán tárgyak érdekelték általános iskolában, sajnos
mégsem ebben az irányban
folytatta tanulmányait. Miután
1993-ban befejezte a 8. osztályt Enesén, a Rejtő Ruhaipari
Technikumban folytatta.
Innét a Széchenyi István
Főiskola közlekedésmérnöki
szakára vezetett útja.
2001-ben jegyezte első próbálkozásait, antológiáknak
küldte el a „verseményeket”,
a Kisalföld-ben is jelent meg
írása. Akkoriban indultak a
verseket közlő internetes fórumok, pályázatok jelentek meg
– s Enikő költeményeivel ott is
találkoztak az érdeklődők.
Öt évvel ezelőtt újabb biztató impulzust kapott, dalszövegeket kezdett írni. László
Attilának – a Csillag születik
egyik fellépőjének- írt 5-6 dalt.
Abban az időben arra gondolt:
ez lesz számára a megfelelő
irány. Két éve Bársony Attilának (Demjén Ferenc vokalistája) írhatott 3 dalszöveget.
Jóleső érzés, hogy ezekből
évente jogdíjat kap.
A közelmúltban feltöltötte
verseit az internetre, 500 körül
volt a látogatók száma – ez
ismét erőt adott neki a versírás folytatásához. Sokan jelezték, jó lenne az eddig megírt
verseket egy kötetben kézbe
venni. Így érett meg a gondolat: a legjobbnak ítélt verseket
összeválogatja és kiadja.
A megjelenésben rengeteget segített Hámos Vilmos,
akinek már volt gyakorlata,
hisz több könyve jelent meg.
A Palatia nyomda szintén pozitívan állt hozzá.
4. oldal

Jó reggelt élet

„Az időzítés szerencsés volt,
mert a XVI. Győri Könyvszalon
előtt pár nappal hoztam el a
200 példányt a nyomdából.
Szombat-vasárnap ott voltam
a Színházban, nagy élmény
volt! Első nap megrohantak az
ismerősök, s velem együtt örültek – de ismeretlenek is vettek a
kötetből. 25 példányt sikerült
eladnom, dicsérő szavakat
kaptam Pákovics Miklóstól, a
Kisalföld egykori újságírójától.”
– meséli a történetet.
Majd így folytatja: 91 versemet tartalmazza a kötet, há-

romszor olvastam el minden
alkotásom és kritikus szemmel
válogattam. Három nagyobb
fejezetre tagolódnak a versek
– az első részben filozofálgató,
aztán érzelmes és vicces verseket lehet olvasni.
A folytatásról érdeklődő
kérdésre a következőt feleli:
ha megérint valami, akkor
leírom. Remélem összejön
majd egy újabb kötetre való
vers és azt szintén kézbe vehetik. A versírás belülről jön,
nem kényszer.
Mesterházy József

Falu végén van egy ház,
ott lakik az Élet,
bekopogtam hozzá,
adjon menedéket.
Elég volt a csodákból,
hello régi álmok,
áruljátok másnak
a megkopott dumátok.
Jó ez a levegő,
zuhanni, meg szállni,
minek kéne évekig
a sült galambra várni.
Elvárások, korlátok,
megfelelés, minek?
Mutassam a képet,
vagy így is elhiszitek?
Mosolygó arc,
ha kevés van belőled,
miért csodálkozol,
ha menekülnek tőled?
Megkopott sorok,
görnyedt hátak,
az utcán nézd,
hány ezren járnak
a megszokásból élők,
a savanyú emberek,
ébresztő!
Mert az élet,
Elevenen eltemet!
Savanyú a szőlő,
De mit teszel érte,
hogy édes legyen minden
nedve, íze, vére.
Szép dolog a képzelet,
de szárnyak nélkül pokol,
ne légy aki mag helyett
Csak másokat okol!
Jó reggel Élet,
Jó lakni nálad,
kibérlem örökre
a szebbik szobádat.
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PENGEÉLEN TÁNCOLUNK
Ismét nagy reményekkel vágtunk neki a 2016/2017. évi
bajnokságnak. A bizakodáshoz megfelelő alapot nyújtott tavaszi teljesítményünk –nagyszerű játék, gólgazdag
mérkőzések. Az ősz azonban egy éve is elég gyászosan
alakult. Sajnos a hagyományt folytattuk – igaz: az ősz
végére sikerült elevickélni a kieső helyekről.
Sorsolásunk jónak mutatkozott, hisz két gyengébb képességű csapat (Börcs, Kóny) ellen reális esélyünk volt a
győzelemre. Mindkettőt elvesztettük és ez lelki törést is
okozott, hosszú hetekig nem igazán tudtuk feldolgozni
a traumát. Az egyre-másra következő vereségek fő oka
több játékosunk gyengébb teljesítménye, gyakrabban
csúsztak be hibák a játékba, amelyek aztán döntőnek
bizonyultak.
A csapat kezdte elveszíteni hitét, hogy meglesz az első
győzelem. Nagy nehezen – szeptember közepén sikerült
a Győrasszonyfa csapatát két vállra fektetni.
Felcsillant a remény: elkerülünk az utolsó helyről…
A Bőny elleni hazai mérkőzést a sírból hoztuk vissza, bár
csak egy pontot jelentett volna…a szövetség ezt is elvette
Szilvágyi Ferenc jogosulatlan játéka miatt. A pontok gyűjtését – egy nagyon jó mérkőzésen – a dobogós helyezett
Nagyszentjános ellen folytattuk. Nehéz mérkőzéseken
szereztük meg a győzelmeket, egy-két góllal bizonyultunk
jobbnak ellenfeleinknél (kivétel a Tét, őket 6 : 3 arányban
győztük le).

Négyszer győztünk hazai pályán, egyszer idegenben – ezzel
15 pontot szereztünk. Egy évvel ezelőt szintén ennyi pont állt
a nevünk mögött – ez akkor a 9. helyre volt elég, 2016 őszén
a 12.-re. Megyei II. osztályú pályafutásunk alatt csak 2005-ben
értünk el rosszabb eredményt, 11 éve a kieső, 15. helyet szereztük meg. Reménykedünk, hogy a tavasz több győzelmet
hoz majd és sikerül felzárkóznunk a középmezőnybe!
Kellemes csalódás és meglepetés U19-es csapatunk
szereplése. Az elmúlt években sok gonddal küzdöttünk
– kevés játékos, nagy gólarányú vereségek.
Élő Szilveszter irányításával már tavaly tavasszal felcsillant
a reménysugár, lesz – lehet valami az utánpótlás csapatból.
Végül az őszt a 10. helyen zártuk – arattunk meglepetésgyőzelmet, váratlan vereségeket is el kellett könyvelnünk.
Volt hit, akarat és kitartás a fiúkban, tudtak egymásért
küzdeni. Bízunk egy ilyen folytatásban s örülünk, ha még
több sikert mutatnak fel a srácok.
Utánpótlás csapatainkban (U7-től U-19-ig bezárólag)
66 igazolt játékosunk van, felnőtt csapatunkban 17, a
hölgyeknél 18. Tehát összesen több mint 100 focistával
büszkélkedhetünk. U-14-es csapatunk szintén bajnokságban szerepel! A lányok szintúgy.
Köszönjük szurkolóink biztatását! A Hírmondóban is szeretném megköszönni a Vezetőség, valamint Hécz Istvánné
Lívia, Hécz István, Meleg Ferenc, Csorba László és Kótai Gyula
munkáját.
Mesterházy József, elnök

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség
– Aranyhal Étterem megyei II. 2016/2017

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség
– Aranyhal Étterem megyei II. U-19 2016/2017
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Koroncó KSSZE
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Győrújfalu Se

14

9

4

1

58–22

31

4.

Pannonhalma SE

15 10

1

4

40–20

31

4.

Győrújbarát Se

14

9

0

5

40–19

27

5.
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Dunaszeg SE
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Bőny Se
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Győrújfalu SE

14

8

1

5

38–35

25
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6

3

5
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10. Bőny SE
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6

1

8
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10. Enese Sc

15 6

1

8 33 –49
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11. Kajárpéc Herold Trans SE

14

5

1

12. Enese SC

15 5

8

28–33

16

11. Abda Sc

14

5

4

5

47–34
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28–42

15

12. Dunaszeg Se

15

5

1

9

39–47

16

13. Győrasszonyfa-Tarjánpuszta SE 15

4

2

9

20–37

14

13. Győrasszonyfa-Tarjánpuszta Se 15

4

3

8

38–34

15

14. Kóny SE

15

4

0
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27–65

12

14. Kóny Se

4

2

9

35–58

14

15. Börcs KSE

14

3

1
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15. Téti Sokoró Fc

15

3

2
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16. Téti Sokoró FC
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1

0
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19–70

3

16. Kajárpéc Herold Trans Se
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0

0
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5–199

0

15
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ENESEI LEHET AZ ÉV AGRÁREMBERE!
Dr. Farkas Anikó docens
asszony az enesei Nagy Mártont jelölte az „Év Agrárembere” cím „Év fiatal gazda”
„kategóriában.
„Marcival először a növényorvos felvételin találkoztam. Ezen a beszélgetésen leginkább arra vagyunk
kíváncsiak, mennyire elhivatottak a jelentkezők, milyen
kötődésük van a szakmához.
Már itt nyilvánvaló vált, hogy
határozott a szándéka. Így többek közt - neki is mondtam, hogy örömmel fogok
vele dolgozni. Februárban
lesz egy éve, hogy tanítani
kezdtem őket. Az első órán
kiderült, hogy többen már
dolgoznak is a szakmában,
gazdálkodnak, ahogy Marci
is.
Egy alkalommal kicsit késett, és öltönyben „esett be”.
Kérdésemre válaszolva derült ki, hogy testvértelepülési
programon vett részt. Szó
szót követett, ekkor értesültem edzői és játékos tevékenységéről is.
Így amikor megjelentek a
médiában az első hírek „Az
Év Agrárembere” megmérettetésről, szinte gondolkodás
nélkül írtam le Marci nevét,
mint akit jelölni fogok, azzal
a céllal, hogy meg is nyerje”- tette hozzá Dr. Farkas
Anikó.
„Óriási megtiszteltetés volt
számomra, hogy a tanárnő
jelölt a versenyre, és vállalta
az ezzel járó munkát is. Örömömben nem is foglalkoztam
a rám váró rengeteg feladattal. Kihívásokat láttam benne,
nem problémákat. Mindig is
6. oldal

hálás leszek a sorsnak, illetve
a tanárnőnek, hogy ezt a lehetőséget megadta nekem,
és köszönöm mindenkinek,
aki bármilyen formában segített a versenyen” – veszi át
a szót Nagy Márton.
Nagy Márton 27 éves,
2016-tól a Széchenyi István
Egyetem Mezőgazdaságés Élelmiszertudományi
Karának nappali tagozatos
növényorvos hallgatója.
2009-ben felvételt nyert
a Nyugat-magyarországi
Egyetem Apáczai Csere János Kar turizmus-vendéglátás szakára. A vendéglátásban eltöltött évek során
tiszteletet, türelmet, emberismeretet tanult. Kibontakoztathatta és tökéletesíthette szervezőkészségét,
melyet az előzőekkel együtt
maximálisan megkövetel jelenlegi, az agráriumban betöltött pozíciója is. Nyugatmagyarországi Egyetemhez
tartozó Mezőgazdaság- és
Élelmiszertudományi Karon 2015-ben szerezte
mezőgazdasági mérnöki
BSc diplomáját. Jelenlegi
növénytermesztő mérnöki
beosztásában gyakorolja a
munkaszervezést, a feladatok ütemezése terén gyűjt
nap, mint nap tapasztalatokat. 1300 ha-on gazdálkodnak. Kreativitását, egyéniségét méhészkedéssel
fejleszti. Apáról-fiúra szálló
családi hagyomány. Édesapja kezei alatt sajátította
el ezt a nagyszerű mesterséget. Tanulmányai során
volt alkalma önálló feladat

keretében erről a szép és
hasznos, sok szakértelmet
igénylő tevékenységről
beszélni, társai méhész
indulását tapasztalataival
segíteni.
Szülőfaluja, Enese közösségi életében is szívesen
vesz részt. Mesterházy József polgármester úr felkérésére ez év tavaszán vette
át édesapja nyugdíjba vonulását követően az ő elnöki
posztját az Enesei Önkéntes Tűzoltó Egyesület élén.
Az egyesület elnökeként a
Polgármester Úrral és a Képviselő Testülettel együtt-

működve, évente számos
alkalmat találnak a több
évtizedes testvértelepülési
kapcsolat közösségi szintű
és személyes ápolására is
Bős városával. Gyerekkora
óta igazolt labdarúgóként
aktív résztvevő az Enese
SC életében. A sport terén
is szívesen adja át tudását,
tapasztalatait a fiatalabb
korosztály számára: korábban labdarúgó edzőként is
számíthattak rá az egyesület
vezetői. Jelenleg csapatkapitányként veszi ki a részét a
sikerekből és a kudarcokból
egyaránt.
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ISKOLAI HÍREK
Visszatekintve az elmúlt időszakra, az
őszi programok közül az októberi papírgyűjtést emelném ki, ahol komoly
verseny alakult ki, hogy ki tud minél
többet gyűjteni. Minden eddigi rekordunkat megdöntve 25.584 kg papírt
szedtünk össze. Az idén is ugyanaz az
osztály győzött,mint tavaly, a mostani
harmadikosok. Jutalmuk egy tanítás nélküli munkanap volt, osztályprogrammal
és 20 ezer Ft támogatással illetve a Szülői
Munkaközösségtől egy gyönyörű tortával. Az óvodával együtt meghirdettük az
elektronikus hulladékgyűjtést is, amit
sokan kihasználtak. Szeretnénk, ha minél többen élnének ezzel a lehetőséggel,
ezzel is csökkentve a régi kónyi országútra kidobott lomok számát.
Októberben az alsó tagozatos tanulók
megható, látványos műsorral emlékeztek meg az 56-os hősökről. Előadásuk
igazán az ünnepről és az ünneplésről
szólt. Ebben a hónapban került sor a
Filharmónia Magyarország szervezésében Tschurl Károly támogatásával az
ifjúsági koncert- sorozat első előadására.
Az Úrhatnám szolgáló című (kisopera) a
mulatságos történettel és a fantasztikus
zenével mindegyik korosztály számára
kiváló szórakozást és kivételes élményt
jelentett.
Mivel a 8. osztályosoknak igencsak közel van pályaválasztás, ezért november a
pályaválasztásról és a gyárlátogatásokról
is szólt. Megkezdődött a báli szezon: a
tanulók a DSK bálon, a felnőtteknek
pedig egy jó hangulatú Csinibaba SZM
bálon mulathattak.
Az első osztályosok Márton napi lámpásjárással emlékeztek meg a segítőkész
és jóindulatú Márton püspökről, akit a
libák árultak el gágogásukkal.
Az adventet a szokásos teaházzal nyitottuk, amit a 7. osztály profi módon
szervezett meg Heni nénivel. Az ünnepi
készülődést nemcsak a karácsonyi dekoráció jelentette, hanem több kulturális
program is. Az alsó tagozatosok a Holle

Anyó Színház előadásában láthatták „Az
aranyszőrű bárány” című mesét, és új műfajként a „Rudi megmenti a karácsonyt”
című balett előadáson tapsolhattak.
Különleges komolyzenei csemegének
számított Kiss Márton hangversenye az
aulában, aki azt a célt tűzte maga elé,
hogy Magyarország minden településén
koncertezik. Fiatal kora ellenére komoly
szakmai elismerésekkel rendelkezik és
előadása során nemcsak zenei tehetségével varázsolta el a közönséget, hanem
közvetlen személyiségével és a foci iránti
szeretetével is.

December 21-én hangulatos karácsonyi műsorral, hatalmas karácsonyfa mellett ünnepeltünk és köszöntünk el, hogy
a téli szünet után feltöltődve készüljünk
az első félév befejezésére.
Ebben az időszakban több beruházás is történt az iskolában, ezek közül
kiemelném a labdafogó háló elkészülését, így már nem kell a sárból vadászni
a labdát. A másik az SZM ajándéka: egy
„ceruzakerítés”. Köszönjük mindazoknak, akik segítettek ezeknek a megvalósításában.
Bartos Ilona

IDŐSEK NAPJA AZ AULÁBAN
2016. NOVEMBER ELEJÉN

Jó hangulatban mulatták az időt az enesei polgárok.
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ÓVODAI HÍREK
Ismét eltelt egy év és szokásunk szerint egy kis visszatekintés
a múlt évre, illetve tervezés az új év viszonylatában. Mielőtt
mindezek írásába belekezdenék, szeretnék minden Kedves
Hírmondó Olvasónak
Békés Boldog Új esztendőt kívánni az óvoda minden dolgozója és óvodása nevében!
Szeptemberben Torma Mónika pedagógiai asszisztens felmondott, álláshelyét meghírdettük és Szabó Klára lett az új
pedagógiai asszisztens, aki decemberig csak az enesei óvodában dolgozott, januártól pedig a fehértói és győrsövényházi
óvodában is lesz. A három óvoda gyermeklétszáma lehetővé
tette, hogy alkalmazzunk óvodatitkárt, erre a helyre Szabó
Anita lett alkalmazva. Ő szedi be az iskolások ebédpénzét is,
illetve nála lehet (kell) jelenteni a hiányzásokat minden nap
9.30-ig a 363-101-es telefonszámon.
Nagy beruházásunk – a fedett féltető – elkészült, valamint
az új játszórész játékokkal az új óvoda előtt.
Betervezett programjainkat sikerrel megtartottuk, ami sok
munkát jelentett az óvó néniktől, gyerekektől egyaránt. Új
kezdeményezés volt az egészséghét kibővített programja,
volt egy jóga óra Polgár Gyuláné Marika jóvoltából, aki egykor
óvodánk dolgozója volt. Pont annyian voltunk, hogy kényelmesen elfértünk a kicsik csoportszobájában. A gyakorlatok
mindenkinek nagyon jól estek és ha időnk engedi, szívesen
veszünk részt ezeken a foglalkozásokon az iskolában, ami heti
egy alkalommal van.
Az idő sajnos nagyon rossz volt azon a napon, amikor
Kurunczi Melinda védőnő vérnyomást és vércukor mérést
végzett és kevesen jöttek a faluból. A szemvizsgálatnál már
többen voltak, ez az időpont jobb volt, mert egy időben zajlott
a zöldségfesztivállal. Hasznos előadást tartott Hollenczerné
Vörös Györgyi a győri Szakszolgálat gyógypedagógusa. Kevés
szülő vett részt, de az óvoda minden pedagógusa, a családi
napközi gondozónői és az iskolából Erzsi tanítónő jelen volt,
így sok olyan hasznos téma került terítékre, ami a mi munkánkat segíti.
Novemberben nagyi napot tartottunk, a középső és nagycsoportba vártuk a nagyszülőket a délelőtti és a délutáni
időszakban, amikor unokáikkal együtt bennt tartózkodhattak
a csoportban, együtt játszhattak, barkácsolhattak. Örömmel
fogadták a nagyszülők ezt a kezdeményezést és hálásak voltak, hogy legdrágább kincseik egy óvodai napjának részesei
lehettek.
A tanító néni a nagycsoportosok szülői értekezletén tájékoztatást adott a szülőknek az iskolaérettségről, ezen a fehértói
szülők is jelen voltak teljes létszámmal. Az óvoda minden olyan
nagycsoportos iskolaérettségi vizsgálati kérelmét továbbította a
Szakszolgálathoz, akik majd vélhetően január hónapban fogják
8. oldal

behívni a gyerekeket a szülővel együtt, elvégzik a vizsgálatot,
és a kiállított szakvélemény alapján fog eldőlni, hogy ki marad
az óvodában, illetve javasolt az iskola megkezdése.
Az adventi időszak kezdetén, ami már évek óta hagyomány,
szülők segítségével sütöttük a mézes süteményt. Az adventi
vásárra hozták felajánlásként a szülők a süteményeket, amit
az SZM tagok árusítottak a mikulás ünnepségen. A sütemény
bevétele 67.000 Ft volt, az óvónénik által árusított portékákból
48.000 Ft bevétele lett az óvoda SZM pénztárának. Ezekből
a pénzekből fedeztük a gyerekek mikulás ajándékát, illetve
minhárom csoport kapott játékokat a karácsonyfájuk alá. A
legnagyobb meglepetés és öröm a középsősöknek jutott,
mert a tönkrement nagykockáik helyett (amit még a 80-as
évek elején kaptak a gyerekek és rengeteg óvodás használta,
a mai napig egyik legkedvesebb játékuk) Szórádi Lajos újakat
készített. Lajosnak köszönhetjük, hogy folyamatosan a csoportokban a kisszékeket felújította, hogy a gyerekek ruháját
ne tegye tönkre.
Szeretnénk folytatni udvari játékaink felújítását, illetve cseréjét, hogy ovisaink biztonságosan tudják mindezeket használni.
Az árnyékos helyekre udvari asztalokat, padokat szeretnénk
lerakni, gondolva azokra a gyerekekre, akik szívesen rajzolgatnának, asztali játékkal játszanának kinnt a friss levegőn.
A napsütötte helyekre árnyékolót, napvitorlát felszerelni.
A zöld óvoda programhoz kapcsolódóan mindegyik csoportnak készíttetünk egy kis konyhakerti részt, ahol ültethetnek, vethetnek, gyomlálhatnak, öntözhetnek, gyakorlatban
végezhetik a növények nevelését, gondozását. A zöld ovi
programhoz kapcsolódik a hulladékgyűjtés, a tavasszal ismét
megszervezzük az elektromos készülékek gyűjtését, illetve
folyamatosan gyűjtjük az alumínim dobozokat. A papírgyűjtés
folyamatos az óvodában, sajnos eddig kevés papírt hoztak a
gyerekek, ezt szeretnénk jobban szorgalmazni.
Kevés a használható rollerünk, biciklink, ezért szeretnénk a
gyerekeknek az udvarra ilyen eszközöket vásárolni. (Akinek
esetleg otthon feleslegessé vált ilyen eszköze van, szívesen
fogadjuk az óvodában.)
Ezek megvételére, beszerzésére az idén is szervez bált az
óvoda Szülői Munkaközössége, amire nemcsak az óvodás
szülőket, hanem mindenkit szeretettel várunk. Az időpont
2017. február 11. Elérkezik lassan az adózások időszaka, aki
máshova nem elkötelezett, kérem támogassa adója 1%-ával
óvodánkat. Ezekből a pénzekből sok hasznos és szép dolgot
kaptak a gyerekek.
Köszönet mindenkinek, akik partnerek voltak a 2016-os évben, közreműködtek velünk, segítették munkánkat! Az új évben
is kívánom a pozitív hozzáállást, megértést és segítőkészséget!
Horváth Judit, óvodavezető
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KOCSIS NÁNDORNÉT KÖSZÖNTÖTTÜK
SZEPTEMBERBEN VETTE ÁT ARANYDIPLOMÁJÁT
Kihasználtuk az ünnepélyes alkalmat, az óvodások karácsonyi ünnepélyének kezdése előtt köszönthettük óvodánk
volt vezetőjét Kocsis Nándornét , aki pár hónapja vette át
aranydiplomáját.
1964-66-ig a volt a soproni Óvónőképző Intézet hallgatója, és 1966. június 21-én kapta kézhez óvónői diplomáját
ebben az intézményben. Élete meghatározó napja volt,
amikor Enesén kezdő okleveles óvónőként megkapta az
állást, ahol egy gyermekcsoport működött egy óvónővel
félnapos foglalkoztatással.
1967-től lett egésznapos az óvoda, 71-től két csoportos,
77-től három csoportos.
A vezető óvónői teendőket kezdettől fogva ellátta. Az
elején az iskolához tartozott az óvoda, majd 1980-ban
lett önálló intézmény. Pályája során fontosnak tartotta a
gyermekek sokoldalú fejlesztését a napi tevékenységek
során – a családokkal való jó kapcsolatot, - közös programok szervezését, – részképesség zavaros és hátrányos
helyzetű gyermekek kiemelt gondozását és fejlesztését,
- logopédiai ellátást, -úszásoktatást, - színházlátogatást,
- kirándulások szervezését és még sorolhatnám.
A gyermekek fejlődése testben, lélekben, a munkatársak
és a szülők elégedettsége adott erőt és elismerést a napi
munkájában.
Kitüntetései:
• 1989: Miniszteri dicséret
• 2001: Önkormányzati díszoklevél
• 2002: Pedagógiai Szolgálati Emlékérem

Vezetői teendőit 2001 aug. 31-ig látta el és 2003. január
1 óta nyugdíjas.
Sokat köszönhetünk Vilma óvónéninek mi kollégák, nagyon jó vezetőnk volt, jó kollegális kapcsolat tartott össze
minket, ami a mai napig is tart. Jó közösséget alakított
maga köré.
A munka mellett 3 fiút nevelt fel férjével, és most már
velük együtt örülhet 7 unokájának.
Az óvoda részéről kértük a képző intézménytől az aranydiploma emlékérem adományozását, amit szeptemberben
vehetett át Sopronban.
Gratulálunk, köszönjük a gondos óvodai éveket, és jó
egészséget kívánunk az óvoda dolgozói és óvodásai nevében!
Horváth Judit, óvodavezető

ADVENT MÁSODIK HÉTVÉGÉJE
Ismét sikeres rendezvényünk volt a
falu Mikulás ünnepsége. Mikulásunk a
sok elfoglaltsága mellett mégis elvállalta, hogy meglátogatja az enesei gyerekeket. 14 órakor útnak indult a faluban
Tóth Tamás lovas hintóján. Az utcákon
már türelmetlenül várták őket, a cukrokat pedig örömmel kapkodták össze
onnan, ahová éppen a földre pottyant.
Sok finomság várta a résztvevőket,
a nyugdíjas klub isteni finom lángost
sütött és sütőtököt, az önkormányzatot képviselők a forralt bort készítették, az óvoda dolgozói a zsíros kenyeret
és a teát kínálták. 16 órakor érkezett
meg a Mikulás megrakott puttonyával
a kulturház udvarára, ahol a gyerekek

már türelmetlenül várták. Az összes
ajándék, 93 db volt, mind gazdára talált és a szaloncukor is elfogyott. Ezután
Mikulásunk bekísérte a gyerekeket az
aulába, ahol játszóház és barkácsolás
várta őket. Ezeket a tevékenységeket az
óvónénik koordinálták, illetve a tanító
nénik társasjátékba invitálták az iskolás
korúakat. Közben adventi vásárt, sütemény árusítást tartottak az óvoda SZM
tagjai és óvónői. Segítséget kaptunk még
a társadalmi feladatok végzéséhez jelentkező középiskolás lányoktól.
A programokkal egyidőben volt a foltvarrók kiállítása, illetve helyet kaptak
Horváthné Nyergesi Mónika tortái és
Csapó Eszter mézes csodái.

Sok olyan enesei lakossal volt szerencsénk találkozni, akik a közelmúltban
költöztek be községünkbe, eljöttek a
rendezvényre, hogy ismerkedjenek
a falu lakosságával, ismeretségeket
kössenek. Jó volt hallani elismerő
szavaikat, hogy nekik milyen sokat
jelentenek ezek a közösségi programok, mert alkalmom, hogy nyissnak
az emberek egymás felé.
Nem kevés munka mindezt megszervezni, lebonyolítani. Köszönet
mindenkinek, akik közreműködtek
és közösségi munkájukkal egy szép
délutánt szereztek!
Horváth Judit
9. oldal
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2016-BAN SZÜLETETTEK
Cserpes Lilla
Pejlovas Lotti
Lehel Áron
Meleg Anna (elköltözött Győrbe)
Knoll Maja Viktória
Fejes Boglárka
Bognár Simon (beköltözött, a.n.: Dombi Edina)
Potyondi Dominik
Bertalan Helga
Röffler Dorina Mira
Buga Donát
Horváth Hunor Gyula

01.23.
03.10.
03.22.
04.02.
04.23.
04.26.
07.07.
07.16.
07.21.
08.23.
09.02.
09.19.

Gönczöl Zétény
Németh Zétény
Kádár Máté
Crook Ábel
Seregély Zsófia
Udvardi Zalán János
Ekker Zóra
Homlok Natasa
Szalai Milán
Kocsis Dorka
Házas Dominik

09.22.
09.22.
10.10.
10.22.
10.30.
11.04.
11.04.
11.06.
11.09.
11.22.
12.15.

NAGYINAP
A KÖZÉPSŐ
CSOPORTBAN
ISMÉT FELAJÁNLHATÓ AZ ADÓ 1%-A!
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 HORGÁSZ EGYESÜLET
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 ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma: 18986233-1-08
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Enesei HÍRMONDÓ

2017. január

POLITIKUSOK ENESÉN IV.

GYOPÁROS ALPÁR, országgyűlési képviselő
2009-től Országgyűlési képviselőnk, többször járt településünkön, falunapokon és más községi rendezvényen – 2011. szeptemberében a megújult Köz avatásán beszédet mondott.

SZABÓ MIKLÓS, a Megyei Közgyűlés alelnöke
A Megyei Közgyűlés alelnöke /2002-2006/ több alkalommal
látogatott el Enesére –a felújított kultúrház és óvoda ünnepélyes
átadására, az újra aszfaltozott pálya avatásán szintén részt vett.

VÖLNER PÁL,
Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára
M85 gyorsforgalmi út enesei elkerülő szakaszának átadásakor
-2011. decemberében- járt falunkban.

MOLNÁR CSABA, közlekedési miniszter
Szocialista, később DK-s politikus országgyűlési képviselő, a
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium államtitkára, a
Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 2009. márciusában
járt Enesén. Itt adta át a NIF Zrt. területi iroda vezetőjének
az M85 támogatási szerződését. Ezt követően kezdődött a
gyorsforgalmi út építése.

POZSGAY IMRE
A kései Kádár-korszak egyik jelentős politikusa. Kulturális, majd
művelődési miniszter, államminiszter, országgyűlési képviselő.
Az 1956-os forradalmat először nevezte népfelkelésnek.
1997-ben tartott Enesén előadást.

CSURKA ISTVÁN
Író dramaturg, politikus.
A Magyar Demokrata
Fórum alapítója, majd a
Magyar Igazság és Élet
pártjának alapítója.
Országgyűlési képviselő.
Egy időközi országgyűlési
választás kampányrendezvényén látogatott el településünkre.
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FALUNAPI FOTÓK – 25 ÉV TÁVLATÁBÓL

St. Stefani táncosok
a focipályán – 90-es évek
elején

Fiatalabbak voltunk...

Figyelő tekintetek követik
a programot

Tó-átúszás a falunapon a 90-es évek elején, közepén

