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TOVÁBB FEJLŐDÖTT A FALU 2018-BAN IS
TELEKKIALAKÍTÁS, VIRÁGOSÍTÁS ÉS ÉPÜLET-FELÚJÍTÁS
Az elmúlt évben a biztonságos, takarékos gazdálkodás
állt a középpontban. Természetesen emellett a szükséges fejlesztéseket végrehajtottuk.
2017. év végén értesültünk arról, hogy a Belügyminisztérium támogatja az
óvoda részleges felújítására
beadott pályázatunkat. Ennek értelmében került sor a
régi épület fűtésének korszerűsítésére, a nyílászárók
részleges cseréjére, valamint
a homlokzat színezésére.
A munkálatok összértéke
mintegy 13 millió forintot
tett ki, ebből 7,2 millió volt
a támogatás.
2018. legnagyobb beruházása: építési telkek kialakítása volt az Ady utca meghosszabbításában, 23 telket
alakítottunk ki. A beruházás
kiadási oldalán eddig 61,8
millió forint áll, 40 millió hitelt vettünk fel. Több telket
értékesítettünk már.
A község önkormányzati,

belterületi út- ill. járda hálózata összességében jó állapotban van. De minden évben
lehet kisebb javítanivalót találni. 2018-ban a Szabadság
utcában – a postától a Győri
útig terjedő szakaszt – javítottuk, valamint a Takarék
előtt és a Bartók utcában is
elvégeztettük a munkát. Ez
a kiadás 1,5 millió forint. A
következő években figyelni
kell a régi aszfaltozásokra,
hisz az első aszfaltos utcánk
2001-ben készült és fel kell
készülnünk az újraaszfaltozásokra.
Nem önkormányzati beruházás volt a 8417. sz. országos
közút (katolikus templom –
M85 közötti szakasz) aszfaltozása, jórészt azonban a mi
közlekedésünket segíti.
Enese szépítésére évről-évre nagy hangsúlyt fektet a Hagyományőrző és Faluszépítő
Egyesület és az Önkormányzat. A J.S. Logistics támogatásával egy kis virágos szigetet
tudtunk kialakítani a katolikus

templom előtt. Mintegy 40
család élt a lehetőséggel és
rendelt rózsát az önkormányzattól. Az egynyári virágokat
szeretnénk „kiváltani” és azt
elérni, hogy Enese tavasztól
őszig „rózsába boruljon”. A lehetőség adott lesz a jövőben
is – csodálatos falukép lenne,
ha minden ház előtt lenne
rózsabokor!!!
Rendezvényeink közül kettőt emelnék ki. A Tündérkastély Óvoda 2018-ban ünnepelte 60 éves fennállását.
Horváth Judit, az Óvoda
vezetője, kétnapos ünnepséget szervezett, kiadvány
készült az elmúlt tíz évről.
Nemcsak az épület szépült
meg, de új játszótéri eszközökkel bővült az óvoda udvara. Jubileumhoz
méltó ünnepség volt! Az
egészségnapot október
közepén szerveztük a
Győri Praxisközösséggel
együttműködve. Ingyenes
szűréseken vehettek részt
az érdeklődők, előadásokat

hallgathattak különböző
témákban. Egészségnapot
először szerveztünk, de lesz
jövőre és 2020-ban is.
Lehetőség szerint eddig is
támogattuk civil szervezeteinket. 2018-ban besegítettünk
a polgárőr-nap lebonyolításába, az önkormányzat hozzájárult egy autó beszerzéséhez a
Polgárőr Egyesület részére.
Az óvodai konyhában sor
került pár változtatásra, a
berendezés cseréjét 2019-re
toltuk ki. Szintén későbbi időpontra tolódott a sportöltöző
vizesblokkjának szanálása.
Részben kivitelezői ajánlatok
hiányában.
Tűzoltó autónkat pedig –
kívül-belül – a lehetőségek
adta kereteken belül újítjuk fel. A szakemberek még
nem értek a munka végére,
az minden bizonnyal 2019-re
húzódik át.
Enese tovább fejlődött
2018-ban is!
Enese Község Képviselő
testülete

KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYŰLÉS
Szeretettel várunk mindenkit 2019. február 21-én,
csütörtökön 18 órakor kezdődő
KÖZMEGHALLGATÁSRA és FALUGYŰLÉSRE
a kultúrházba

Napirendi pontok
1. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi munkájáról
2. Fejlesztések, elképzelések 2019. évre
3. A 2019. évi költségvetés koncepciója
4. Egyebek

Enesei HÍRMONDÓ

2019. január

ENESE MUZSIKÁL 2019

ESEMÉNYNAPTÁR 2019

2019-ben ismét megszervezzük az „Enese muzsikál” rendezvényünket.
Tervezett időpont: március 30. szombat 14 óra
Helyszín: az iskola aulája
Ezúton szeretném kérni enesei zenészeinket, hogy részvételi szándékukat jelezzék a polgármesteri hivatalban a
96/363-013-as számon vagy a polgármester@enese.hu
e-mail címen.
Jelentkezési határidő: 2019. január 31.

Január 19. szombat
Február 16 szombat
Február 21. csütörtök,
18.00 óra
Március 14. csütörtök
18.00 óra

A FALUNAP TERVEZETT
PROGRAMJA
2019. augusztus 17. szombat
16.00
17.00
18.00
19.00
20.30
22.00

Bodnár Attila és Pap Rita a színpadon
A Baráti Dalszínház slágereket énekel
Matyi és a Hegedűs
Tombola
Lord koncert
Bál az Acustic 69 együttessel

Március 30. szombat
Április 17. szerda 18.00 óra
Április 30. kedd
Május 1. szerda
Május 26. vasárnap
Június 9-10. vasárnap-hétfő
Július 31–Augusztus 1.
Augusztus 17. szombat
Október 22. kedd
18.00 óra
November 9. szombat
November 30. szombat

Sportbál
Óvodai SZM bál
Falugyűlés és
közeghallgatás
Emlékezés az 1848/49. évi
forradalomra és
szabadságharcra
Enese muzsikál
Tavaszköszöntő
Szépen szól a kis pacsirta
Majális és Virágmajális
Hősök Napja
Pünkösdi búcsú
Gúth János Emléktorna
Falunap
Emlékezés az 1956. évi
forradalomra és
szabadságharcra
Idősek Napja
Az adventi programok
kezdete

KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE
Testvérközségünk, Csíkszentmihály, meghívásának eleget téve 2019. júliusában Erdélybe utazunk.
Július 5-én pénteken indulunk, július 11-én csütörtökön
érkezünk vissza Enesére.
A kirándulásra a polgármesteri hivatalban lehet jelentkezni február 15-ig Nagy Lászlónál a 363-013-as számon
vagy a polgármester@enese.hu e-mail címen.
Az érdeklődőknek február végén lesz a megbeszélés.

KEDVES ENESEIEK!
Sikerekben gazdag,
boldog új esztendőt kíván
a község minden lakosának
2019-ben!
Enese Község Képviselő testülete

A polgármesteri hivatalban önköltségi áron (1.500 Ft)
VÁSÁROLHATÓ ENESE 2019 FALINAPTÁR
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TSCHURL KÁROLY MINISZTERI KITÜNTETÉSE
PRO CULTURA HUNGARICA  OKLEVÉL ÉS EMLÉKÉREM
November 10-én szombaton az Idősek Napi rendezvény
keretében adta át Mesterházy József polgármester a kitüntetést Enese Község Díszpolgárának. Az Emberi Erőforrások
Minisztériumának vezetője – prof. Kásler Miklós- a Pro Cultura
Hungarica elismerést
adományozta Tschurl
Károlynak. A díj és
Emlékplakett a magyar kultúra külhoni
megismertetésében
és terjesztésében, valamint a magyar nemzet és más nemzetek
művelődési kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen
érdemeket szerzett
külföldi állampolgárok részére adható.
A laudációban a polgármester hangsúlyozta: Tschurl Károly első elismerését 1994-ben vehette át, akkor a Képviselő
testület döntésének értelmében Enese Község Díszpolgára

2018-BAN SZÜLETETTEK
1. Szilágyi Anna Vivien
2. Bancsó László
3. Farkas Marcell
4. Csillag Izabella
5. Rénes Ákos
6. Streichonovecz Viktória
7. Vécs Zénó
8. Sándor Fábián
9. Horváth Bori
10. Bajnok Máté
11. Gergely Kevin
12. Kiss Liza
13. Magyar Ádám
14. Bessenyei Jázmin
15. Erdélyi Dorka
16. Ekker Nándor
17. Vékony Valentína
18. Crook Emília
19. Orsós Ábel
20. Sallai Dorina

01.08.
01.08.
01.19.
01.25.
01.29.
02.17.
02.26.
03.07.
05.17.
06.10.
06.19.
07.11.
07.12.
07.18.
08.10.
08.18.
09.03.
09.14.
10.15.
10.22.

lett. Az azóta eltelt közel két és fél évtizedben rengeteget
tett Enese és Magyarország jó hírnevének öregbítéséért, a
zenei kultúra népszerűsítéséért. Hisz az Enesei Zenei Műhely
keretében sok száz muzsikus fordult meg hazánkban.
Hat évvel ezelőtt minden energiáját az enesei, kónyi,
rábapatonai óvodások és iskolások zenei érdeklődésének
fejlesztésére fordította. Azóta is minden évben több milliós
összeggel támogatja a nagyszerű kezdeményezést és az
enesei civil szervezeteket. Mindezt a saját vagyonából teszi,
ami külön tiszteletet és elismerést érdemel. Az iskolások
– támogatásának köszönhetően – számos neves együttes
koncertjét hallgathatták meg az aulában vagy vehettek részt
győri zenei rendezvényeken.
Mindig van új ötlete. Idén egy CD lemezt állított össze
édesanyáknak és pici babáknak – nyugalmat sugárzó, kedves dalokkal, versekkel, klasszikus zenékkel. A CD-t minden
újszülött megkapja.
Mesterházy József elmondta: Ittzés Mihály zenepedagógus vetette fel a kitüntetés ötletét, melyet természetesen
egyhangúlag támogattak. Évente 10 személynek adható
ez az elismerés. Eddig a következő ismert személyiségek
vehették át a díjat:
Kállay Oszkár– a Belgiumi Magyarok Szövetségének elnöke
Kati Marton – amerikai írónő
Dr. Horváth Péter – a Stuttgarti Egyetem professzora
Csingiz Ajtmatov – kirgiz író
Határ Győző – költő, műfordító
Méray Tibor – író, újságíró
Borbándi Gyula – történész, író
Gratulálunk Karcsi bácsinak és jó egészséget kívánunk további
munkájához, ötleteihez!
Mesterházy József

2019. ÉVI FELADATOK
• Hivatal, kultúrház, orvosi rendelő festése
• Alfa-Girod: közúti táblák cseréje
• Kultúrház: kazán cseréje
• 2 utca aszfaltozása (Eper + Dózsa I. szakasz)
• Új játszótéri eszközök vásárlása
• Óvodai konyha/bútorzat
• Sportöltöző/vizesblokk
3. oldal
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SZABÓ NÓRA ÉS VARGA VIKTÓRIA KIÁLLÍTÁSA
Az 1956. évi forradalomra és szabadságharcra emlékező
községi ünnepélyt követően kiállításra invitáltuk az érdeklődőket a kultúrházba. Szabó Nóra és Varga Viktória rajzaira,
alkotásaira csodálkozhattak rá a jelenlévők – mennyi érték van
közösségünkben, két tizenéves képes egy színvonalas kiállítást

összehozni és megmutatni magát a műveken keresztül!
Gratulálunk és további szép rajzokat, festményeket kívánunk
nekik és Enese közösségének.
Arra kértem a fiatalokat, hogy röviden írjanak a „művészvonalról” amelyen elindultak.
Mesterházy József

SZABÓ NÓRA

Komolyabban 2-3 éve foglalkozom a rajzolással. Próbálom a lehető legtöbb időt
rászánni az alkotásra. Van, hogy ez egész
napos elfoglaltságot jelent, máskor csak
egy-egy óra egy nap, de ha már csak egy
kis időre is foglalkozhattam valamilyen

formában az alkotással, nyugodt szívvel
zárom a napot. Általában több munkán
dolgozom egyszerre, leggyakrabban tűfilccel és különböző keménységű ceruzákkal készítek grafikákat. Ezek többnyire
egy szürrealista világot jelenítenek meg,

visszatérő motívumokkal. Szívesen készítek még mandalákat, és a festéssel
is ismerkedem, akrilfestékkel készítek
tájképeket. Ezúton is szeretném még
egyszer megköszönni a lehetőséget a
kiállításra.

VARGA VIKTÓRIA

Kiskoromtól kezdve rajzolgatok, mindig is nagyon szerettem elmélyülni a
színek, árnyékok és fények világában.
Gimnáziumban kezdtem kicsit komolyabban foglalkozni a rajzolással. Először csak az iskolai, majd a Győr városi
rajzszakkörbe is jártam, ahol volt lehetőségem élő modell után portrékat
és aktokat rajzolni. Ez nagyon nagy
élmény számomra, hiszen az ember,
mint művészeti téma, nagyon közel
áll hozzám. Legtöbbször grafittal és
szénnel rajzolok,de néha a színes
pasztellceruzák is előkerülnek.
Nagyon örülök, hogy sikerült összehozni egy kiállítást, és még egyszer
is szeretném megköszönni a lehetőséget és az érdeklődést.:)
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Mesterházy József polgármester és Csapó-Molnár Violetta
jegyző köszöntötte az 60. házassági évfordulóját ünneplő
Nagy Gyulát és feleségét, Éva nénit.

2019. január

Mesterházy József polgármester és Csapó-Molnár Violetta
jegyző köszöntötte az 60. házassági évfordulóját ünneplő
Hajner Tibort és feleségét,Gizi nénit.

ELISMERŐ OKLEVÉL

Mesterházy József polgármester és Csapó-Molnár Violetta
jegyző köszöntötte az 50. házassági évfordulóját ünneplő
Galambos Kálmánt és feleségét, Olgát.

Dömötör Csaba a megyei
diáksportban hosszú időn
át végzett kiemelkedően
magasszínvonalú és eredményes szakmai munkájáért elismerő oklevelet kapott. Az elismerést Balogh
Gábor a Magyar Diáksport
Szövetség elnöke adta át.
Gratulálunk Csaba bácsinak és további jó sportolást kívánunk.
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FEKETE ŐSZ
Kevesen gondoltak arra 2018 augusztusában, hogy a történelem ismétli önmagát és az ősz a 2004/2005. év fekete árnyékát veti a csapatra. Voltak távozók és érkeztek játékosok –úgy
éreztük: a csapat hasonló eredményre lesz képes mint a múlt
bajnokságban- lesz öt-hat csapat, akit le tudunk győzni.
De mindössze kettő akadt: a Győrasszonyfa és a Tét csapatait
tudtuk két vállra fektetni. Először a 9. fordulóban győztünk.
Hat olyan csatát vívtunk, amikor négy vagy annál nagyobb
gólarányú vereséget voltunk kénytelenek elkönyvelni. Mindössze öt olyan vereséget jegyezhetünk fel, ahol szorosnak
mondható végeredmény született.
Nagyon nagy különbség van a tabella első feléhez tartozó öthat együttes és az utolsó öt-hat csapat között –osztálynyi!!
Csapatunk a mérkőzések első félidejében –általában- jó
teljesítményt nyújtott. Szinte minden eredményünk szoros
volt, behozható hátrányban voltunk. Aztán a 60. perc táján elfogyott az energia és súlyos vereségeket is elszenvedtünk.
Számos mérkőzésen fél szezonra való helyzetet hagytunk
ki 0:0 állásnál. Biztos vezetéssel kellett volna öltözőbe vonulni: Nagyszentjános, DAC-UP, Győrzámoly, Bőny, Dunaszeg
ellen.
Jogosan vetődik fel a kérdés: akkor miért vagyunk a 15.
helyen? Az én értelmezésemben egyértelmű: az edzések
gyér ill. inkább NEM látogatása. Nagy kár érte, mert a csapat
ennél többre lenne hivatott.
Miben reménykedhetünk?
A 2004/2005. évi bajnokság fekete őszét idéztem meg az írás
elején. Szeretném, ha 2019 tavasza a 2005. évi tavasz lemásolása lenne… Akkor 7 győzelmet és 3 döntetlent jegyeztünk
fel. És megőriztük megyei II. osztályú tagságunkat!

Amióta a Szövetség bevezette az U21 ill. U19-es csapatok
szerepeltetésének kötelező voltát, azóta sajnos sok sikert
nem könyvelhettünk el. Az is óriási eredménynek mondható,
hogy a csapatot hétről-hétre ki tudjuk állítani. Hisz öt-hat
olyan játékosunk van a pályán, akik még az U14-ben is szerepelhetnének és nekik egy 21 éves labdarúgó ellen nehéz
felvenni a versenyt… Évek óta a Kajárpécet tudtuk legyőzni,
bizony a fiúknak több sikerélményre lenne szükségük. Bár a
jól szereplő Abdát is megadásra késztettük és Kunszigeten
szereztünk egy pontot. Az is fejlődés, hogy pár szoros mérkőzést vívtunk! Ez már szebb ősz volt mint a tavalyi.
Női kispályás csapatunk 12 csapatos bajnokságban szerepel,
a lányok-asszonyok 8. helyen zárták az őszt.
Dömötör Csaba és Lengyel Balázs irányítja és edzi U7-U9U11-U13-as csapatainkat, továbbra is rendszeresen szerepelnek a Bozsik program tornáin. Az elmúlt években több játékost
adtunk „felfelé” – az ETO, Gyirmót, Ménfőcsanak együttesei
is profitáltak az enesei utánpótlás nevelésből.
A Hírmondó hasábjain szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik segítették az enesei labdarúgás ügyét.
A jövőben még nagyobb összefogásra lesz szükség, hogy
eredményesek legyünk!
Köszönet edzőinknek: Dömötör Csabának, Élő Szilveszternek, Lengyel Balázsnak
Jegyszedőnknek: Horváthné Dobrádi Tázinak.
Gondnokunknak:Csillag Norbertnek.
Rendezőinknek: Csorba Lászlónak, Meleg Ferencnek, Kótai
Gyulának. A mérkőzések biztosításáért a Polgárőrségnek.
Hajrá Enese!
Mesterházy József, elnök

ARANYHAL ÉTTEREM MEGYEI II.

ARANYHAL ÉTTEREM MEGYEI II. – U19

1. ABDA SC
2. GYŐRÚJBARÁT SE
3. KORONCÓ KSSZE
4. DUNASZEG SE
5. BŐNY SE
6. DAC-UP
7. NAGYSZENTJÁNOS SC
8. GYŐRÚJFALU SE
9. RÁBAPATONAI BESENYŐ SE
10. TÉTI SOKORÓ FC
11. KUNSZIGET SE
12. KAJÁRPÉC HEROLD TRANS SE
13. GYŐRZÁMOLYI SE
14. BÖRCS KSE
15. ENESE SC
16. GYŐRASSZONYFA-T. SE
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M.
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Gy.
14
12
11
10
10
7
5
6
6
5
4
4
3
3
2
1

D.
0
1
2
3
1
4
5
1
1
4
3
1
3
3
0
2

V.
1
2
2
2
4
4
5
8
8
6
8
10
9
9
13
12

Gólok
55-10
54-23
79-27
49-26
51-24
43-21
34-22
34-38
27-47
27-41
39-48
12-28
32-42
22-50
14-58
14-81

Pont
42
37
35
33
31
25
20
19
19
19
15
13
12
12
6
5

1. BŐNY SE
2. TURBO-TEC GYŐRÚJFALU SE
3. GYŐRÚJBARÁT SE
4. NAGYSZENTJÁNOS SC
5. GYŐRZÁMOLYI SE
6. ABDA SC
7. GYŐRASSZONYFA-T. SE
8. BÖRCS KSE
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EGÉSZSÉGNAP ELSŐ ALKALOMMAL
Községünkben először szerveztünk
egészségnapot. Az október 20-án tartott rendezvény megszervezésében
oroszlánrészt vállalt prof. Dr. Schmidt
Péter és a Győri Praxisközösség. A segítségnek köszönhetően a vizsgálatok és
előadások teljesen ingyenesek voltak
a résztvevőknek, valamint a szervező
önkormányzatnak is. A nap külön színfoltja volt, hogy a fővárosból érkezett
egy szűrőbusz, ahol lehetőség adódott
többféle vizsgálat elvégzésére is.
A délelőtt folyamán több mint 70
látogatója volt a rendezvénynek. A prevenciós program keretében – győri és
csornai szakemberek közreműködésével – látás és hallásszűrésre került sor.
Két masszőr végzet gyógymasszázst –
folyamatosan voltak „vendégeik”. A szű-

rőbuszban fogadták a nőgyógyászati
szűrésre érkezőket. Háziorvosunk, dr.
Szabó György, vérnyomást mért aszszisztensével.Érdekes, lényegretörő
előadásokat hallgathatott a jelenlévők
közössége az egészséges táplálkozásról, a gyógytornász megmozgatta a
résztvevőket – ráadásul fel sem kellett

állniuk. De előadóink beszéltek pszichológiáról, elsősegélynyújtásról.
A nap zárásaként a Borostyán Kórus
dalcsokrának tapsolhattunk.
A Praxisközösség pályázatának köszönhetően 2019-ben és 2020-ban is
lesz Enesén egészségnap!
Mesterházy József

A RÓZSA NEVE LEGYEN
ENESE!

ÚJ ÉPÍTÉSI TELKEK AZ
ADY UTCÁBAN

2018 őszén öt rózsatövet lehetett kérni az Önkormányzattól.
2019-ben ismét lehetőséget biztosítunk azoknak, akik vállalják
az öt rózsatő közterületen, házuk előtti elültetését.
A rózsa neve legyen Enese! Kérek mindenkit, aki a Faluért
tenni szeretne, kérjen rózsatövet az önkormányzattól és
gondozza!
A rendelés leadásának határideje: január 31.
Telefonszám: 96/363-013 számon vagy e-mail:
polgarmester@enese.hu

Enese Község Önkormányzata 2018-ban 23 db
összközműves építési telket alakított ki az Ady utcában.
Ebből 17 került önkormányzati tulajdonba, hatot a terület
tulajdonosai kaptak. A beruházás költsége: 61.890.213
forint. Ehhez jön még a telkek esetleges régészeti feltárása,
valamint az utca aszfaltozása. Az Önkormányzat a beruházáshoz 40 millió forint hitelt vett fel. Ebből 12 milliót
visszafizetett 2018. december 31-ig.
Tavaly év végéig az értékesített telkek száma: 4.

IDŐSEK NAPJA – 2018. NOVEMBER 10.
7. oldal
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SZABÓ ATTILA NAGY SIKEREI 2018-BAN
GALAMBJAI ÖSSSZESÍTETT CSAPATBAJNOKSÁGOT NYERTEK
Szabó Attila galambjai 2018-ban sikert sikerre halmoztak. Két folyóirat címlapján tudatta a hírt a szakmával.
A „Postagalambsport” kiadvány három oldalas interjút közölt
vele, a ’Maraton Klub évkönyv 2018’-ban pedig Attila írt
eredményeiről.
Az idei sikerek nem előzmény nélküliek: postagalambjai már 2004-ben figyelemre méltó helyezéseket értek el
– akkor országos 6. és 7. helyet hoztak számára. 2015-ben
Aachenből egyéni országos első helyet szerezte meg ill.
aranygyűrűs versenyen első és második helyet, összetett
csapatbajnokságban országos második helyezést ért el. Akkor
már világos volt, hogy Attilának jó érzéke van a maratonos
galambokhoz. A postagalamboknál a maratoni táv 800 km
feletti távolságot jelenti!
2018-ban még jobban sikerültek a versenyek mint korábban bármikor.
Országos csapat: 1 díj
Rendsburg aranygyűrű: 1. díj, 2. díj
Championon tojó: 1.díj, 2. díj került fel a dicsőséglistára.
Három csapattal indult, ebből mindhárom a első négyben
végzett. (összetett csapatbajnokság)
62 galambot nevezett– ebből 24 egyéves, a többi pedig
ettől idősebb volt.
A nevezett galambok jó génekkel rendelkező „ősöket”
mondhatnak magukénak. Direkt maratoni távra tenyésztett
kis és közepes testű galambok tették meg az utat. Aachenből 887 km és 1050 versenyző galamb, Kielből 898 km és
915 galamb, Redsburgból 917 km és 1141 galamb valamint
Hamburgból 854 km és 838 galamb.
Attila nagy hangsúlyt helyez a begyakoroltatásra fiatal
galambok estében. A verseny, tenyész és fiatal példányokat is
nagyon egyszerű galambházban tartja, a nyári nagy melegben
sem forrósodnak fel – így azokat a madarak szívesen lakják.
Természetes, fészkelős módszerrel versenyez. A verseny előtt
figyeli a galambok viselkedését és pillanatnyi magatartásuk
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szintén jelentős szerepet játszik a nevezésben. Hogy mi kell a
sikerhez? Attila a következő pontokat sorolja: 1. kiváló adottságú galamb 2. a tenyésztő jó érzéke 3. a galamb maximális
egészségi állapota 4. és a szerencse
A maratoni távot csak kevés galamb tudja sorozatban teljesíteni. Egy-egy verseny végére a galamb testsúlyának 40%-át
elveszíti a starthoz képest. Aachenből például 22 óra 52 perc
és 52 másodperc alatt ért haza az első helyezett galambja.
Fontos az is, hogy tájékozódó képességük kiváló és küzdeni
akarásuk töretlen legyen.
Attila így vall a sikerről: „Az idei évben 3 csapattal álltam
neki versenyezni, amit végig is tudtam küldeni. Mindössze 18
galamb állt a rendelkezésemre. Mivel minimális veszteséggel
megúsztam, ezért sikerült eredményesen szerepelni …. nagy
dédelgetett álmom, hogy megnyerjem a régi hagyományos
formát. Idei évben ez beteljesült.”
A sikerek ellenére Attila nem teljesen elégedett. Új galambokat szerzett be külföldről (Hollandia és Románia)valamint
a hazai maratoni állomány legjobbjaiból.
További sok sikert kívánunk neki!
Mesterházy József
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SZÁMTALAN TUDOMÁNYOS CIKKE JELENT MEG
FUTÓ PÉTER AZ ENESEI ISKOLA DIÁKJA VOLT
Polgármester Úr felkért meséljek arról,
hogy mivel foglalkoztam az elmúlt években az űrkutatáshoz kapcsolódó tudományos- és ismeretterjesztő munka terén.
Enese a szülőfalum, itt nőttem fel, itt jártam általános iskolába. Kisgyermekkorom
óta érdeklődöm a természetföldrajz és a
Világegyetem megismerése - elsősorban
a bolygókutatás - iránt. Az érettségi után
ennek megfelelően folytattam tovább a
tanulmányaimat, a tanárképző főiskola
befejezése után egyetemi végzettséget
szereztem geográfia szakon, geomorfológia szakirányon. Ezt követően már
szakmai téren is össze tudtam kapcsolni
a földrajzot a más bolygók felszíni kutatásaival. A tudományos és ismeretterjesztő
munkát a kétezres években kezdtem meg
és ezután is tervezem a folytatást.
Meghívást kaptam a Föld-típusú bolygók kialakulásával kapcsolatos angol
nyelvű előadás tartására egy, a budapesti
Eötvös Lóránt Tudományegyetemen megrendezett bolygókutatási témájú nemzetközi szimpóziumra. Az amerikai űrkutatási
hivatal houstoni űrközpontjában tett látogatást követően 2009 őszén az Enesei
Népfőiskolán tartottam előadást„Látogatás a NASA-nál” címmel. Még ugyanebben
az évben – egykori középiskolám – a győri

Szent-Györgyi Albert iskola vezetősége
felkérésére az űrhajózásról, bolygókutatásról tartottam előadást az intézmény
alapításának 50.-ik évfordulója alkalmából
szervezett ünnepi héten. 2010-ben első
alkalommal jelent meg cikkem a Természet Világa című havonta megjelenő periodikában, amely a világ egyik legrégibb
tudományos-ismeretterjesztő folyóirata,
2019-ben ünnepli fennállásának 150.-ik
évfordulóját.
A következőkben a győri Péterfy Sándor Evangélikus iskola intézményvezetője
részéről kaptam meghívást, hogy tartsak
előadást a gyerekeknek az űrkutatásról.
Később a Magyar Földrajzi Társaság Kisalföldi Osztálya és az MTA RKK Intézete Nyugat-magyarországi Tudományos Osztálya
részéről kértek fel előadás tartására. Munkáimmal a NASA mellett részt vehettem
néhány hazai és a japán űrügynökség által
szervezett konferencián is (Tokió).
Angol nyelvű tudományos közleményeim témái az utóbbi években elsősorban
a NASA nagy sikerű bolygókereső űrtávcsöve a Kepler mérési adataihoz kapcsolódtak. Egészen pontosan a felfedezettek
közül meghatározott szempontok szerint
kiválasztott, más csillagok körül keringő,
ún. exobolygók lehetséges felépítésének,

Az Élet és Tudomány 2018.11.23.-ai
számában megjelent cikkem.

A Természet Világa 2018. augusztusi
számában megjelent cikkem.

összetételének planetáris geofizikai, illetve asztrokémiai modelljei.
Hazai folyóiratokban, periodikákban
az ismeretterjesztő cikkek megírásakor
általában olyan témakörök bemutatására
törekszem, melyek nemcsak időszerűek,
hanem újszerűek is lehetnek a tudományos érdeklődésű olvasóközönség számára. Mindezeken túl a tudományos igényű
információközlés folyamatos figyelembevétele mellett kísérletet teszek új szemlélet kialakítására is egy-egy űrkutatáshoz
kapcsolódó területen. Jelent meg cikkem a Fizikai Szemlében és évente jelenik
meg ismeretterjesztő írásom a Magyar
Asztronautikai Társaság évkönyvében.
2018 augusztusában a Természet Világa
havilapban a Föld-típusú bolygók keletkezésének új, lehetséges forgatókönyveiről
írok, melyek új megvilágításba helyezik a
klasszikus bolygóformálódási modelleket.
Ezen év novemberében jelent meg cikkem a csillagközi por kémiája kapcsán az
Élet és Tudomány című hetilapban.
Világszerte széles az érdeklődés a más
csillagok bolygóinak felfedezése és vizsgálata iránt, amely tudományterület a
Világegyetem megismerését megcélzó
kutatások élvonalában áll. Főként az élet
lehetőségét hordozó planéták kerülnek
gyorsan a figyelem fókuszába, amikor
felreppen egy hír a világsajtóban, hogy
olyan bolygót fedeztek fel, mely esetében fennáll (hatott) az élet kialakulásának
esélye. Ezek a hírek nemritkán túlzóak, a
földönkívüli élet vélt létezése kapcsán
gyakran inkább szenzációkeltő jellegűek.
Óvatosan kell tehát kezelni őket, mivel
mai tudásunk szerint feltételek rendkívül
komplex rendszerének kell teljesülnie
ahhoz, hogy egy bolygó felszínén megszülethessen és továbbfejlődhessen az
élet, legalábbis abban a formában ahogy
azt mi itt a Földön ismerjük. Azonban
biztos vagyok abban, hogy a Világegyetem számtalan meglepetést tartogat
számunkra ezen a téren is...
Futó Péter
9. oldal
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KATOLIKUS TEMPLOM KÖRÜLI MUNKÁLATOK
2018. évben tovább folytattuk a Templomkert szépítését.
Miután a tavalyi évben elkészítettük a térkövezett teret, idén
felépítettük rá az 5x5 méteres filagóriát, mely alkalmas kisebb
egyházi összejövetelek megtartására, a gyerekeknek hittanóra
helyszínéül is szolgálhat, tudjuk hasznosítani a nyári tábor
során, továbbá a falu közössége számára is kényelmes helyet
biztosít majd egy kis délutáni séta utáni beszélgetésre.

Az idei évben a régi „nem túl szép állapotú” kerítés helyett,
a polgármesteri hivatal támogatásával, „élő” kerítést építettünk, így most már a sportpályától a fatelepig Smaragd tuják
ölelésében áll az egyre szebb Templomkert.
Böcskei György felajánlása és munkája
által felújításra került a
Millenium évében felállított kereszt.
Nagyon szép lett az
útfelújítás következtében parlagon maradt
területen, a Faluszépítő
Egyesület koordinálásával épített park.
Az újjáépített Lourdesi
barlang most már maszszívan védi Szűz Máriát
és Szent Bernadettet,
akiknek szobrai elhelyezésre kerültek a szép fehér kőből
épített barlangban.
Folytattuk továbbá a „Kert” elvadult részeinek megtisztítását.
Terveink 2019-re:
• A felújított kereszt köré díszburkolat, padok kihelyezése
és zászlótartók elhelyezése, mely méltó háttere lehet a
keresztelői, elsőáldozási, bérmálási, esküvői fotózásnak.
• A filagória ülőhelyekkel ellátása.
• Tereprendezés, parkosítás, növények ültetése.
10. oldal

• Az immár hagyományt teremtő III. Egyházközösségi tábor
megszervezése.
• Az I. Enesei Halfesztivál megrendezése.
• Templom külső felújítása, a pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése.
Köszönöm mindazok segítségét, akik bármilyen formában
hozzájárultak eredményeinkhez, legyen az pénzadomány,
kétkezi munka, vagy akár az egyházközösségi hozzájárulás
megfizetése. Többen jelentkeztek a munkákkal kapcsolatos
felhívásomra, előfordult, valaki látta, hogy dolgozunk, odajött,
felajánlotta a segítségét. Amikor kevesen voltunk egy adott
munkára, körbeírtam az egyházi táborra létrehozott Facebook
csoportban, és rögtön jelentkezett néhány szülő, szóval mindig volt olyan segítőkész ember, aki átlendített minket, és
visszaadta a hitet, hogy érdemes a közösségért tenni.
Nagy öröm, hogy felhívásunk sok ember szívéhez eljutott,
én bízom benne, hogy 2019-ben, hasonló összefogással tovább szépíthetjük a falu központi helyén található katolikus
templomot és környezetét.
Öröm volt Gülch Csaba és a Kisalföld napilap érdeklődése,
akik méltónak találták kezdeményezésünket, hogy megismertessék a megye lakosságával az Enesén folyó „építkezést”. Ezen
munka egy része a külső, látható dolgok megteremtése, másik
része pedig a „lelki építkezés”, mely az Egyházközösségi Tábor
által valósul meg, ahol 50-60 gyermek szerez élményeket,
erősítve bennük a közösséghez tartozás felemelő érzését, az
elmagányosodás felé vívő technikai eszközökkel szemben.
Az Enesei Egyházközösség nevében Áldott,
Békés, Boldog Új Esztendőt kívánok: Major Zoltán

FELHÍVÁS EGYHÁZKÖZÖSSÉGI
HOZZÁJÁRULÁS MEGFIZETÉSÉRE!
Sajnálatos módon nem mindenkihez jutottak el a képviselők, vagy Önök nem tartózkodtak otthonukban, amikor
becsengettünk, ezért 2019. januárjában ismét felkeressük a 2018-ban egyházközösségi hozzájárulást (felnőtt:
5.000 Ft/év, nyugdíjas, kismama: 3.000 Ft/év) még nem
fizetett római katolikus vallásúakat. Amennyiben anyagi
helyzetük megengedi, egyúttal a 2019. évi összeget is
befizethetik.
Amennyiben az Ön utcájára kijelölt képviselő nem kereste Önöket, hívjanak, odamegyek, és bevételi bizonylat
ellenében átveszem a pénzt.
Kérek minden jó érzésű római katolikus lakost, hogy az
összeg megfizetésével támogassa közösségépítő munkánkat.
Köszönettel: Major Zoltán, 06 30/377-9761
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NÉPTÁNC OKTATÁS ENESÉN
Az idei évben is folytatódik hagyományaink átadása néptánc órák keretein belül az enesei óvodában és általános
iskolában. A közel 30 fős óvodás csoportban főleg a népi
játékok segítségével viszi közelebb a gyermekeket hagyományaik megismeréséhez és megéléséhez. A gyerekek hetente
egyszer vesznek részt a 45 perces néptánc foglalkozáson.
A felcseperedő óvodások egy része a későbbiekben, az általános iskolában folytatják tanulmányaikat. A jelenlegi iskolás csoportban 15 gyermek táncol 6-tól 11 éves korig. A
gyerekek közötti korkülönbség azonban nem jelent gondot.
A heti másfél órás foglalkozások célja, a csoportból közösség
formálása a néptánc megszerettetésén keresztül. Fontos
az egymással való szoros és jó kapcsolat, mely kiegészül a
népi hagyományok megismerésével és továbbéltetésével.

Az óvodás és iskolás gyermekek minden évben, így idén is a
tanév zárásaként színpadra lépnek, és bemutatják tudásukat.
A továbbiakban is várjuk a táncolni vágyókat kis közösségünkbe, bízva abban, hogy minél többekhez jut el táncunk
és annak szeretete.
Janák Réka

TIHANYI KALANDTÁBOR FELSŐSÖKNEK
2018. július 09-13. között 40 enesei felsős gyermek részvételével került megrendezésre a „Tihanyi Kalandtábor”.
Különbusszal utaztunk a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Pihenőházába, a tihanyi erdőbe. Itt volt a szállás és az étkezés is.
Túrák, számháború, kirándulások, kalandpark, kézműves foglalkozás, ismerkedés a természettel, játékok, foci, pingpong,
íjászat, légpuska lövészet, strandolás, tábortűz, szalonnasütés,
discó, rendőrségi motorcsónakozás, éjszakai túra, foci VB
meccsek kivetítőn, ez mind belefért az 5 napba.
A tábor elérte a célját csapatépítés, barátságok kötése,
megerősítése, fegyelmezettség terén, és volt szórakozás,
kikapcsolódás minden mennyiségben.
Major Zoltán

Nélküled…!
Tenélküled mit csinálnék már Te Drága?
Nélküled oly árva lennék, árva.
Mára fénylő szemed a szerencse csillagom.
Beragyogja egész szívem oly nagyon.
A kínok kínját állnám ki már nélküled.
Barátommá szegődne a rémület.
A jeges eső, hó és vihar elérne.
Bár testem volna, de a lelkem nem élne.
Mezőfi László
Enesei nívódíjas népi költő
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APOLI NÉNI BÚCSÚZTATÓJA
Búcsúkoncertet tartott egy együttes
és megkérdezték az együttes vezetőjét, frontemberét, hogy milyen érzés,
búcsúkoncertet tartani. Azt mondta,
azon aggódik, hogy elfelejtik.
Szerintem Apoli néninek nem kell
aggódni, hogy elfelejtik, mint az iskola
frontemberét, akit januártól már nem
találunk az irodában, mert nyugdíjba
megy.
1984. május 2. óta dolgozik az iskolában. Ő volt az első iskolatitkár, akinek
a keze alatt az évek során megfordult
minden papír, pénz, tankönyv. Három
igazgató mellett megedződött a több
mint 34 év alatt. Mesterházy Ernőné Joli
néni betanította, utána pedig ő tanított
be bennünket, sőt még az utódját is.
Az iskola évkönyvében a következő
idézetet választotta.
„Próbálj úgy élni, hogy ne vegyenek észre, ott ahol vagy, de nagyon hiányozzál
onnan, ahonnan elmentél” (V Hugo)
Ebből a mottóból nem sikerült teljesíteni azt, hogy ne vegyük észre. Hiszen
kevés dolog volt, amit nem csinált az

iskolában. Egyik kezében a mobiltelefon,
másikban a vezetékes, közben aláírta
az almaszállító, a tejes számláját. De a
széken már ült egy páciens, aki arra várt,
hogy szúnyogcsípését bekenje, sérülését
kezelje, fájdalmát ráfújással enyhítse. És
közben arra is figyeljen, hogy nemcsak
a testnek, a léleknek is kell a gyógyítás,
figyelmesség. Mindig volt pár kedves
szava mindenkihez. Észrevette, megdicsérte a tanulók és a kollégák új ruháját,

frizuráját. Amikor feszülten dolgozott
valamelyik számítógépes programban,
akkor is mosolyogva kérdezte az irodába
belépőtől, „miben segíthetek?”. Pénzt
számolt, e-maileket, adatszolgáltatásokat kezelt, üzeneteket adott át. Nem
lehet elfelejteni és nem észrevenni a
cipője gyors kopogását, vidám kacagását, a színeket, amelyekkel körülvette
magát, a belépőnél az évszak, ünnepköszöntőket. Telente autójával, a jó idő
beköszöntével, biciklijével száguldott a
faluban ügyeket intézve.
Az iskolai alapítvány legrégebbi, oszlopos tagja. A kuratórium kiemelkedő
munkájáért, közösségi tevékenységért
tiszteletbeli Hetvényi-díjban részesíti.
Az idézet másik fele biztosan teljesül,
mert nagyon fog nekünk hiányozni.
Apoli néni Pontos, Odaadó, Lelkiismeretes Iskolatitkár volt.
Jó egészséget és megelégedett nyugdíjas éveket kívánunk neki.
Bartos Ilona

ISKOLAI HÍREK
Az ősz során birtokba vettük és tovább csinosítottuk az alsó
tagozaton az új játszóudvart. Megtapasztaltuk, hogy sáros
időben milyen jó lehetőség a szabad mozgáshoz, a testnevelés
órák szabadtéri szervezéséhez. A megszokott rendezvényeinket bővítettük azzal, hogy csatlakoztunk októberben a Világ
Gyaloglónap kezdeményezéshez és túrákat szerveztünk. A
gyaloglás, mozgás fél egészség. Ezért is örültünk a szervezett
úszásoktatásnak a 4. és 6. osztályosoknál.
Ebben a tanévben is folytatódtak a Filharmónia Magyarország hangversenyei, amit Tschurl Károly támogat.
Az SZM élére új vezetőség került, Majorné Bajnok Eszter
elnök és Tekéné Bedi Klaudia pénztáros személyében. Kérem
a szülőket, hogy támogassák munkájukat. Novemberben
egy sikeres SZM bállal mutatkoztak be, folytatva az előző
vezetés jó hagyományait. A báli bevételből a felsős udvar
bővül diákbarát társalgó hellyel.
Mire elérkezik a szünet előtti utolsó tanítási nap, addigra
végig járjuk a családoknál megszokott ünnepi készülődés min12. oldal

den lépcsőjét. A teljességre és a tökéletességre törekedve.
Így lesz az, mint otthon, hogy a készülésből időnként kikészülés lesz. Mert díszítjük az aulát, az udvart, teaházat
szervezünk fülbemászó dallamokkal. Jön a Mikulás az alsós
osztályokba, aztán jó nagy túra keretében keressük a határban is. Csodálkozunk, hogy nem találjuk a tavalyi helyén,
a magaslesen. Adventi vásárba, koncertre, moziba visszük
az osztályokat. Süteményt sütünk velük. Van, amelyik osztály óriási bulit csap, együtt kiabálva az osztályfőnök nevét:
hogy „Béla vagyok, Béla vagyok, egy gombgyárban dolgozom”. Ahogy közeleg az ünnep, szaporodnak a próbák is.
És a karácsonyi ünnepélyen megtörténik a csoda melyek nem
vehetők birtokba, nem kaparinthatók meg; nem mondhatjuk
őket magunkéinak, és mégis jelen vannak, mint megannyi
ajándék. A csodáról nem lehet előre tudni, hogy csoda, csak
megtörténik az emberrel, és minden megszépül. És az ember
szívét hála tölti el, hogy részese lehetett ennek a csodának.
Bartos Ilona
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ÓVODAI HÍREK
Egy kis visszatekintés a múlt évhez!
A nagycsoportos óvodásaink szép
műsort adtak az idősek napján a szép
korúaknak. A műsor után az óvó nénik
segítségével készített ajándékkal kedveskedtek a résztvevőknek.
A november hónap zsúfolt volt, sok
programmal. Az egyik ilyen programunk volt a nagyinap november 16-án,
a középső és nagycsoportba vártuk a
nagyszülőket egy közös játékra, barkácsolásra, egy élménydús délelőttre. Az
érdeklődés nagy volt, örömmel jöttek a
nagyszülők az unokákhoz.
Az iskolaérettségi vizsgálatok ideje
is a november volt, szülőértekezletre
hívtuk a nagycsoportos szülőket és a
leendő első osztályos tanító nénit, hogy
tájékoztassa a szülőket. A nagycsoport
létszáma 20 fő, valószínű mindegyik iskolás lesz.
A hónap végén sütöttük a mézes süteményt, sajnos az idei évben nagyon
kevés szülő segített. Akik itt voltak azoknak köszönjük, hogy támogatták kezdeményezésünket.
Vártuk az óvodai Mikulást, az óvó nénikkel egy bábelőadással kedveskedtünk
a gyerekeknek, majd mindegyik csoport
a saját termébe ment, ahol izgatottan
várták a Mikulást. Természetesen mindenki jó volt, és az SZM pénzből vásárolt
édességet kapták meg a gyerekek.
Advent második hétvégéjére esett a
Mikulás várása. Ismét sikeres rendezvény
volt, sokan megjelentek és várták a Mikulás érkezését. 16 óra magasságában
érkezett a kultúrház udvarához, ahol a
gyerekek már izgatottan várták. Min-

denki kapott ajándékot, plüss
figurát , valamint szaloncukrot
és kis apróságot, (illetve Papatyi
család édesség felajánlása).
Az ajándékok átadása után Mikulásunk a gyerekekkel együtt
átment az iskolai aulába, ahol
az óvó nénik fogadták őket játszóházzal és barkácsolási lehetőséggel. Sok kisgyerek vett részt ezen
a programon.
Az óvoda Szülői Munkaközössége
süteményvásárt tartott, a sütemények
szülői felajánlások voltak. Köszönjük a
sok finom süteményt a jelenlegi szülőknek és azoknak, akik már nem óvodások,
de támogatták kezdeményezésünket.
A sütemény és mézes árusításból
160.000 Ft bevételünk lett.

Elkészültek a csoportok öltözőibe
a gumicsizma és overáll tartók, amit
Szórádi Lajos készített nekünk. Nagyon
jó lett a csizma tartó, de az overall tartót
át kell alakítani.
A karácsonyt bensőséges hangulatban
tartottuk meg az óvodában dec. 18-án.
A fa alá került ajándékok alapítványi és
egyesületi pénzből lettek vásárolva.
Az utolsó óvodai napon délután volt a közös karácsonyi
ünnepély az iskolai aulában,
ahol a kis és középső csoportosok közösen énekeltek a közönségnek, majd a nagycsoportosok betlehemes játékát
nézhettük meg. Nagyon szép
műsort adtak a nagycsoporto-

sok, büszkék voltunk a szereplésükért,
és természetesen az óvó nénikre, akik
felkészítették a gyerekeket.
Most hogy kezdjük az új esztendőt,
a létszámunk bővült a kiscsoportnál,
jelenleg 26 fő. A középső maradt 25, a
nagycsoport 20, ezek a létszámok szeptember óta változatlanok, senki nem
ment el a csoportból, és senki nem jött
hozzájuk.
Terveink és elképzeléseink az idei
évben: szeretnénk az óvoda udvari játékait bővíteni,
a kivett csúszda helyére egy
fészekhinta kerülne, az udvar
végére pedig szeretnénk egy
csúszda dombot kialakítani.
Ezeket a költségeket alapítványi és SZM pénzből fogjuk
fizetni. A szülők segítségét
fogjuk majd kérni a földmunkákhoz, amikor az majd aktuális lesz.
Február 16-án lesz a felnőttek farsangi
bálja, amire mindenkit hívunk és várunk!
Új év, új célok, új tervek! Célkitűzéseinkben a határ a csillagos ég! Elméletileg
mindezek pozitív elhatározások, de a
megvalósulásukhoz vezető pozitív út
valahol létezik! Hogy sikerrel járjunk,
sok mérföldkövet kell bejárni. Erre útmutató nincsen. Az elhatározásunkat, a
szerencse és a fenntartói, illetve állami
támogatás kell, hogy segítse!
Bízunk terveink megvalósulásában,
és ennek reményében kívánok minden
Kedves Olvasónak egy Békés Boldog
Új Évet!
Horváth Judit, óvodavezető
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PEDAGÓGIAI TAPASZTALATCSERE OSZTRÁK
ÓVÓNŐKKEL
2018. június 18-án négy óvónő utazott óvodánkból az ausztrai Kaindorf
óvodájába tapasztalatcserére. Unokám ott jár óvodába, nagyon sok szépet és jót hallottam az óvodáról, ezért
felvettük a kapcsolatot és meghívtak
bennünket egy látogatásra. Szép és
tartalmas délelőttöt töltöttünk a óvodájukban. A gyerekek mozgástere ott
sokkal nagyobb, több termet használhatnak. Természetesen szabályok
betartása mellett. Az eszközfelszereltségük mesés.
2018. 10.26 időpontot jelöltük meg a
visszalátogatásra. Mindegyik csoportban láthattak egy-egy foglalkozást.
Az óvoda épülete, csoportszobáink,
udvarunk környezete és felszereltsége
nagyon tetszett nekik.
Ebéd után leültünk konzultálni. A
tolmácskodásban Szabó Sándor segített. Kíváncsiak voltunk az ő tervezéseikre, hogyan kezelik a problémás,
illetve tehetséges gyerekeket. Hogyan
ünnepelnek és mennyire szerepeltetik

a gyerekeket. Sok-sok kérdés és válasz. Sok minden hasonló a két ország
óvodája között, a heti tervezések amik
témákra épülnek, a gyerekek mérése
és nyomon követése, a szülők tájékoztatása évente kétszer.
Köszönjük a lehetőséget, hogy mi
ott lehettünk, és azt hogy viszont vendégül láthattuk őket, és tolmácsunknak, aki egész nap a rendelkezésünkre
állt!
Horváth Judit, óvodavezető
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A TOLNAI TÖRTÉNELMI BORVIDÉK
Elôadó: Braun Zoltán,Györköny

Október 8-án nyitotta meg kapuit a Nyugdíjas Alkotók
IX. kiállítása Győrben a József Attila Művelődési Házban. A
kiállítás október 30-ig volt látogatható. Az enesei foltvarrók
közül Füsi Andrásné, Mezzöl Tiborné, Csiginé Kovács Judit
állította ki alkotásait. Kézimunkákkal jeleskedtek: Ferenczi
Istvánné, Kolonics Istvánné és Varga Józsefné.

Köszönöm szépen a meghívást. Ilyen rendes, figyelő
csapattal ritkán találkoztam.
Köszönöm a figyelmet!
Braun Zoltán

KIRÁNDULTAK A NYUGDÍJASOK

Október közepén őszi kirándulásra indultak a nyugdíjasok.
A cél ezúttal Százhalombatta és Etyek volt. A csodálatos napsütéses időben sétáltak és érdekes előadást hallgattak meg a
Régészeti Parkban a vaskori és bronzkori életről. Megnézték
miként éltek a emberek 3-4 ezer évvel ezelőtt. Majd az etyeki

Korda Stúdióban folytatták a programot. New York utcáin
érezhették magukat – ha csak a díszletek között is, a Borgiák
városában sétálhattak. Pár filmkészítési rejtelembe nyertek
beavatást. A napot az Etyek-Budai Történelmi Borvidék egyik
pincészetében zárták. Soha rosszabb kirándulást!
15. oldal
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