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A Gyôr környéki önkéntes tûzoltó egyesületek minden évben 
megrendezik versenyüket. Május 27-én Enesére voltak hivatalo-
sak 20 község tûzoltói: 12 iskolai, 20 ifjúsági, 24 önkéntes és 4 
létesítményi tûzoltóraj nevezett.

A verseny megnyitója elôtt sorban érkeztek a csapatok, mintegy 
700 fô vett részt a seregszemlén. Nyolc órakor került sor a hivatalos 
megnyitóra. Hullámos László ezredes Gyôr város tûzoltóságának 
parancsnoka üdvözölte a megjelenteket. A tûzrôl hallgathattak meg 
két szavalatot a lánglovagok. Mesterházy József polgármester szin-
tén üdvözölte a jelenlévôket: örömét fejezte ki, hogy a község legré-
gibb civil szervezete, az önkéntes tûzoltó egyesület megalapításának 
120 éves évfordulóján Enese adhat helyet a rangos versenynek. A 
verseny megnyitóján az enesei tûzoltók közül oklevelet vett át 

5 éves szolgálatért:: 
Fekete Imre, Hajzer Tamás, Takács Péter, Szórádi Attila

10 éves szolgálatért oklevelet és emlékérmet: 
Baranyai Krisztián, Takács Szabolcs, Farkas Pál, Maller Tibor, 
Maller László, Káldi Szabolcs, Németh Csaba

20 éves szolgálat: 
László Csaba érem és oklevél

25 éves szolgálat: 
Wölfinger József érem és oklevél

30 éves szolgálat: 
id. Hécz István érem és oklevél

40 éves szolgálat: 
Németh József érem és oklevél

120 éves az Önkéntes tûzoltó egyesület
A Gyôr környéki önkéntesek enesei seregszemléje

60 éves szolgálat: 
Bancsó Imre érem és oklevél

Kiváló munkájáért elismerésben részesült ifj. Hécz István és 
László Csaba. Széchenyi díjat kapott id. Hécz István.

A magyarországi tûzoltóság megalapítójáról Széchenyi 
Ödönrôl elnevezett díjat évente egy-egy megyebeli személy kap-
hatja meg. Ez is mutatja az elismerés rangos voltát.

A személyre szóló elismerések mellett ajándéktárgyat –
emléktárgyat kapott az önkéntes tûzoltó egyesület a városi 
tûzoltóságtól, a katasztrófavédelemtôl és a bôsi tûzoltóktól is.

Gratulálunk a jubileumhoz és további sikeres munkát kívánunk.

Mesterházy József

Régi fotók
Augusztus 19-én a falunapon kiállítást szervezünk 

régi fotókból
Kérek mindenkit, hogy régi fotóját július végéig 

juttassa el a polgármesteri hivatalba!
A fénykép hátoldalára írja rá nevét!

Köszönettel: Mesterházy József

A polgármesteri hivatal telefonszámai
06-96-363-013, 06-96-562-002, 06-96-562-028
Fax:06-96-562-003
E-mail: eneseph@axelero.hu
Honlap: www.enese.hu

2006 évi országgyûlési 
választás eredménye Enesén
Az 1368 szavazásra jogosult polgárból megjelent 941. 
A részvételi arány 68,7 % volt.

Hécz István parancsnok átveszi a kitüntetést

Áder János 132
Bálint Szabolcs -
Horváth Ernô    -
Mesterházy József 186
Dr. Mohos Antal   7
Németh Miklós   4
Papp József 144
Wandraschek Ferenc Antal -

FIDESZ-KDNP 212
KDP    -
Munkáspárt     3
MDF  90
SZDSZ    13
MIÉP-JOBBIK    7
MVPP 1
MSZP 138
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• Április 11-én kedden a kultúrházban került sor a 8. 
Tavaszköszöntô ünnepségre. A hagyományos gálán ismét 
bemutatkoztak a  község kultúrcsoportjai. Fellépett a: 
Borostyán Kórus, a Citerazenekar, a zeneiskolások, a nép-
táncosok és az általános iskolások.

• A Nyugdíjas Klub április elején a szlovákiai Vöröskô 
várához kirándult. Nagyszombat városa és Bôs nagyközség 
megtekintése szintén szerepelt a programban.

• Az iskola aulájában lépett fel március 29-én Korda 
György, Balázs Klári és Aradszky László. A nagy sikerû 
koncertet 200 fô nézte és hallgatta meg.

• Enesén is kiépült a házi segítségnyújtó jelzôrendszer. 
Elsô lépésben mintegy 50 egyedülálló és házaspár kapta 
meg a kézre szerelhetô készüléket. A bajba jutottak „se-
gélyszava” egy központba érkezik és röviddel ezután meg-
érkezik a segítség is.

• Hárommilliókétszázötvezer forintot nyert az önkor-
mányzat a CÉDE pályázaton. Az elnyert összegbôl /és az 
önrészbôl/ az óvoda belsô terét újítjuk fel –várhatóan júli-
usban kezdôdnek meg a munkák.

• Hétmillió forintot nyert az önkormányzat a Deák, 
Radnóti és Gyôri II. aszfaltozási munkáira. A tervek sze-

rint 2006. szeptemberében végzi el a munkát a gyôztes 
kivitelezô.

• 100 villanyoszlopon helyezett el futó muskátlit az 
Önkormányzat. A falu virágosításával a faluképet szerettük 
volna szebbé tenni. Reméljük, hogy a jövôben is sikerül 
folytatni a megkezdett munkát.

• A Leader + programról tartott tájékoztatót Kiss Lajos 
május 25-én a kultúrházban. A Rábcatorok kistérség 90 
millió forintot nyert, amely összegre vállalkozók, önkor-
mányzatok és civil szervezetek pályázhatnak.

• Május utolsó vasárnapján emlékeztünk a Hôsökre. 
Megkoszorúztuk a Hôsök szobrát, utána pedig a kultúrház-
ban beszélgettünk.

• Az általános iskola színjátszóköre június 9-én adta elô 
az aulában Szigligeti Ede: Nôuralom címû vígjátékát.

• A Gyôr-Moson-Sopron Megyéért Egyesület Enesén 
tartotta közgyûlését. /az Egyesület 1997-ben a községben 
alakult meg./

• Június 18-án Mesterházy József polgármester a kultúr-
házban fogadta az iskola kitûnô tanulóit. 

• A Tóth Aladár Zeneiskola növendékei 11. alkalommal 
tartották nyári zenei táborukat községünkben.

Rövid hírek

Elbírált pályázataink
  Igényelt Megítélt
 Mûködésképtelen önkormányzat 2005 30 M Ft 2 M Ft
 CÉDE, óvoda belsô felújítása  3,8 M Ft 3,254 M Ft
 Radnóti-, Deák-, Gyôri u. aszfaltozása 10 M Ft 7 M Ft
 Dózsa u. aszfaltozása  5 M Ft - 
 Focipálya gyepszônyegezése  4,89 M Ft -
 Wesselényi Sport Közalapítvány  300 e Ft 140 e Ft
 Mobilitás, Bôs-Enese fiatalok találkozója  500 e Ft -
 Brüsszel, testvérvárosi kapcsolatápolás  2,7 M Ft -
 
 Megyei Alapok
 Sport  50 e Ft 40 e Ft
 Külkapcsolati            100 e Ft 80 e Ft
 Tûzoltó egyesület támogató 150 e Ft 80 e Ft
 Települési és régió marketing /pályázati önrész/ 300 e Ft -
 Turizmusfejlesztés 280 e Ft 150 e Ft
 Kulturális tev. támogató 120 e Ft 40 e Ft
 Egészségmegôrzô tev. támogató 100 e Ft  30 e Ft
 Nyugdíjas 60 e Ft 30 e Ft
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Út és járda aszfaltozások községünkben
2000-2006

Enese község képviselô-testülete 2000. január 1-tôl vezette 
be a kommunális adót. Többször elmondtuk és leírtuk: ezt az 
összeget – évente 2 millió forintot – elsôsorban út és járda 
felújításokra fordítjuk. Ahogy megígértük úgy tettük. Az aláb-
biakban áttekintést szeretnék adni összesítésben és utcákra 
lebontva az elvégzett munkákról. /Hogy forint összegszerûen 
is meg tudják ítélni 2 példát írok 1. A Csalogány u. aszfaltozá-
sa 4,8 millió forintba került 2. A Rózsa utcáé 7.158.896,- Ft. 
Mindkét munkát 2005-ben végeztettük el/

Törekedtünk arra: minden utcában legyen legalább vagy 
út vagy járda aszfaltozás.

Felületi zárással javítottuk az úttest minôségét a Jókai utcá-
ban, murvával: a vállalkozói telkek, a tóhoz vezetô útszakasz 
és a Petôfi utcáról nyíló volt malom melletti szakaszon.

Összesítés
      Út       Járda
 meglévô leaszfaltozott meglévô leaszfaltozott

I. Újtelep   950 fm    440 fm   1.900 fm     600 fm
II. Lucernás 1.780 fm 940 fm 2.720 fm 550 fm
III. Öregfalu            2.640 fm  1.620 fm   5.260 fm  3.240 fm
IV. Korea 1.540 fm 800 fm 2.640 fm 1.780 fm
Összesen: 6.910 fm 3.800 fm 12.520 fm 6.170 fm
    55 %       50 %
Utca összesen: 21 utcánk van:
-10 db teljes aszfaltozás
-  4 db részleges Szabadság 1.000 fm 700 fm
 Gyôri 500 fm 100 fm
 Kossuth 640 fm     340 fm
    Dózsa     720 fm     300 fm
/az új utcarész is bent van!/
        Út Járda
 meglévô aszfaltos meglévô aszfaltos
Külsôréti dûlô   190 fm   190 fm   380 fm      -
Fecske               210 fm      -   420 fm      -
Csalogány   250 fm   250 fm   500 fm      -
Sport 300 fm -               600 fm   600 fm
Kiskerti sor  100 fm   100 fm   200 fm   100 fm
Deák  160 fm      -                   320 fm     -
Bartók   220 fm   220 fm   440 fm   200 fm
Radnóti              280 fm     -                   560 fm     -
Rózsa              520 fm   520 fm  700 fm     50 fm
Gyôri                          500 fm   100 fm  500 fm   200 fm
Szabadság 1.000 fm 700 fm 2.000 fm 1.000 fm
Kossuth I.              300 fm     -  300 fm   300 fm
Kossuth II.              340 fm   340 fm  600 fm   600 fm
Dózsa I.              300 fm   300 fm  500 fm   400 fm
Dózsa II.              420 fm - -  -
Árpád 280 fm 280 fm 280 fm -
Soproni - - 300 fm 300 fm
Petôfi -  - 1.280 fm 640 fm
Eper u. 160 fm 160 fm  160 fm -
József A.  280 fm     - 280 fm   100 fm
Vörösmarty 240 fm 240 fm 480 fm 480 fm
Jókai u. 240 fm     - 480 fm   480 fm
Hunyadi 200 fm               200 fm 400 fm               100 fm
Ady  200 fm               200 fm 400 fm   400 fm
Rákóczi 220 fm - 440 fm 220 fm

Mesterházy József polgármester köszöntötte az 50. házassági 
évfordulóját ünneplô Ihász Ferencet és feleségét Rózsi nénit
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Dombi Mihály 1968-tól 1970-ig volt katona. Nagy 
élményben lehetett része ez idô alatt: szerepelt az Egri 
csillagok címû filmben. A közel 40 éve történt pillana-
tokat, napokat elevenítettük fel.

Hegyeshalomba vonultam be határôrnek. Onnét 
Körmendre vittek bennünket kiképzésre. Ott kérdez-
ték meg: mit szeretnék csinálni? Mivel volt otthon 
lovunk, ezért lovásznak jelentkeztem. Óváron egy 
két hetes lovász kiképzésen vettem részt, itt két hajtó 
mellett fôlovász lettem.

Rövidesen értesítést kaptam, utazzak 
Kiskunhalasra lovas iskolába. Halason további két 
hónapos kiképzés várt rám. Ez kemény kikép-
zés volt, aki félt a lótól sok kellemetlen percet 
élt át. Az Alföldön vagoníroztunk be és men-
tünk Pilisvörösvárra. Itt forgatták az Egri csillagok 
egy részét. A lovas huszárokat a határôrségtôl és 
Kiskunhalasról szedték össze. A törököket a mun-
kásszázadból. A forgatás körülbelül két hónapig 
tartott. Pilisvörösváron a török-magyar összecsapás 
síksági jeleneteit vették fel. Ezeket Egerben nem 
tudták volna megcsinálni. Volt amikor már reggel 
5 órakor elkezdtük a filmezést és délután 3 óráig 
eltartott. Külön érdekesség volt, ahogy a lovakat 
megtanították bukfencezni. Elôször injekciót adtak 
nekik, de nem egyformán reagáltak rá. Késôbb egy 
kis áramütéssel kényszerítették térdre a négylábú-
akat. Mivel mi irányítottuk a nyereg alól az ütést, 
ezért elôre tudtuk, hogy mikor kell lebukfencez-
nünk. Amikor a felvétel nem sikerült, ismételni 
kellett. Abban az idôben egy lovas bukfencért 300 

Az Egri csillagok enesei lovasa
Múltidézô beszélgetés Dombi Miskával

forintot kaptunk. Nagy pénz volt az akkoriban. Volt 
egy alföldi csikós, aki 2 m magas ablakon a saját 
lovával ugratott ki – 2.000 forintot kapott érte.

A forgatás alatt egy táborban voltunk, a mun-
kásszázadból talán még kétezren is lehettek. Igen 
jó volt a kaja –igaz mosogatni nekünk kellett. 
Csajkából ettünk.

Ha még egyszer forgatnák a filmet, még egyszer 
elmennék. Nagyon nagy élmény volt. Az elkészült 
filmet elôször a határôrségnél vetítették le, addig más-
hol ki sem adták. Megismertem magam a filmen. /Ha 
gyalogos lettem volna, akkor nem valószínû./ Amikor 
a magyarok gyôztek, kinyitották a kaput: ott lovagol-
tam a szürke lovon…

Lejegyezte: Mesterházy József

Fürdôélet Enesén
Valamikor a Kanálisban sokkal több és tisztább víz volt, 

mint ma. Más lehetôség híján sokan fürödtek ott. Az un. 
kisfürdônél – Dózsa utcai kanyarnál kell egyenesen tovább 
menni – szélesebb volt a meder, a víz térdig ért. Ide csak gye-
rekek jártak. Kétszáz méterrel feljebb volt az un. nagyfürdô. 
A víz ott mélyebb volt, talán 1 méter mély. Oda csak nagyob-
bak járhattak, a meder ott is szélesebb volt a kanális medré-
nél. A fürdôzôk kitaposták. Az 1950-es évektôl fürödtünk 
ezeknél a fürdôknél. 

Elmondta: Dombi Mihály

Mesterházy József  polgármester köszöntötte az 50. házassági 
évfordulóját ünneplô Szalai Gyulát és feleségét Erzsi nénit

Dombi Mihály
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Enesén 20 évvel ezelôtt volt az elsô falunap a Hanyban. 
Nosztalgiával emlékszik rá vissza mindenki, aki részese 
volt. Nem hasonlíthatjuk a mai rendezvényhez. Más 
volt. És egyszeri.

Hozzátartozik Enese történelméhez. A falunapok tör-
ténelméhez.

Résztvevôk emlékeznek.

Dombi János, fôszervezô

A haverokkal lent voltunk a Hanyban, beszélgettünk. 
Az volt az eredeti elképzelésünk, hogy baráti körben 
szervezünk egy összejöve-
telt. Aztán az ötlethez csat-
lakozott ez is az is.

Csináltunk 3 papírtáb-
lát, színes betûkkel meg-
hirdettük a rendezvényt. 
Két hétig lehetett kint több 
helyen a faluban.

1986. augusztus 2o-án 
szombaton reggel korán 
megkezdtük a készülôdést, 
én Lébénybe mentem 
halért. Két nagy üstben 
fôztük a halászlevet –Kati, 
a feleségem és a Sándor 
Ernô.

Amíg a halászlé készült, 
egymás után mentek a 
programok. A focitorná-
ra 4 csapat nevezett, csak 
eneseiek játszottak. Korea, 
Lucernás, a Falu és az új 
rész- mindenki minden-
ki ellen. Én például az 
üvegesektôl hoztam sárga 
mezeket, a Picur is hozott 
egy garnitúrát. A serle-
get fából id. Bejczi János 
faragta, volt egy nagyobb 
és két kisebb. Ezek soká-
ig a benti kocsmában vol-
tak kiállítva. A kupa a 
Lucernás csapaté lett.

A súlyemelést Orbán 
Tamás nyerte meg, egy 
kézzel emelte fel azokat 
a súlyokat, amiket a töb-

biek két kézzel. Volt súlylökés –Szalai Gyula olyan 
messze dobta bal kézzel, hogy féltem, eltalálja a mesz-
sze futkozó gyerekeket. Két csapat kötelet húzott –a 
kötél egyik végét az idôsebbek odakötötték egy fához. 
Persze nem tudták elhúzni. Légpuskával lövészetet is 
szerveztünk.

A résztvevôk 100 forintot fizettek be, ezért ingyen 
kapták a kávét, a sört, a pálinkát a halászlevet. 
Olyan is volt, aki nem tudott lejönni, de befizette a 
100 forintot. A sör hamar elfogyott, át kellett menni 
Patonára, mert a kocsmában nem adtak. Egyre töb-
ben jöttek. Szinte kiürültek a kocsmák, üres lett a 
falu –lent voltak a Hanyban. Nagyon jól érezte magát 

mindenki, csak falubeli-
ek voltak. Teljesen más 
volt a hangulat, öröm 
volt ott lenni.

Kelemen Robi lehoz-
ta a hátaslovát, aki lova-
golni akart lovagolhatott. 
A felnôttek között kevés 
jelentkezô akadt. Cigle 
Jani bácsi befogott, körbe 
hordta a gyerekeket a 
Hanyban.

A zene kihangosítását ifj. 
Dombi Ferenc intézte. Ez 
volt az I. Falunap Enesén, 
a környezô községekben 
akkor még nem volt ilyen.

Évekig mondták, 
biztattak: szervezzük 
meg a következôt. A 
rákövetkezô napokban 
óriási híre ment, errôl 
beszélt mindenki. Mi nem 
gondoltuk, hogy ebbôl 
gond lehet. Csütörtökön 
behívattak a hivatalba, 
kérdeztek róla: Hogyan 
lehetett engedély nél-
kül megszervezni? Ezért 
meg is büntethetnének! 
Aztán megfordult a szó. 
Megkértek a sport elnök-
helyettesi tisztségre.

Utólag is köszö-
nöm mindenkinek, aki 
közremûködött a szerve-
zésben és lebonyolításban. 

Falunap – 1986

Focicsapatok közös képe

Szalai Gyula súlyt emel

A kör közepén
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Ma is sokan emlegetik ezt 
a falunapot. Én is szívesen 
gondolok vissza rá: egy 
kis örömet tudtunk szerez-
ni a falu lakosságának.

Sándor Ernô

Felkészültünk, csapato-
kat szerveztünk. Pontosan 
már nem emlékszem hány 
csapat volt, Korea, Falu 
és Tüsketag ezekre emlék-
szem. Horváth /Faksz/ 
János volt a bíró, engem 
rögtön az elején kiállított 
két percre reklamálásért.

Elôtte a Fehér Tibivel 
/Bubos/ elmentünk hor-
gászni, a halászlében volt 
csíkhal és compo. Akkor 
már nem volt annyi hal 
a kanálisban, mint régeb-
ben. Dombi Jancsinak kel-
lett még hozni halat más-
honnan.

Volt súlyemelô verseny, 
az Orbán Tomira és a 
Szalai Gyulára emlékszem. 
Kelemen Robi lehozta a 
lovát „Russzót” és lehetett 
rajt lovagolni. Légpuskával 
lövészversenyt is szer-
veztünk. Sokan jöttek, 
akik hallották, lesz valami 
a Hanyban. Nem tudom 
mennyien lehettünk. A 
vége fele jött egy piros 
ladás dinnyeárus. Jókor 
jött, mert akkor már min-
den elfogyott. Valahogy 
megtalált bennünket.

Abban az idôben még 
nem szabadott így szervez-
kedni. Engem nem hívattak be a tanácsra, de a levegôben 
lógott: lehet megbüntetnek bennünket.

Fehér Tibor

Sokszor szerveztünk focit korábban is. Fából kapukat 
csináltunk, a gyerekek összejöttek. Erre az alkalomra 

Készül az ebéd – elôtérben  ifj. Dombi János

Kelemen Robi „Russzó” lova

Kit ismernek fel a fotón?

is megszerveztük a mecs-
cseket, a Faksz Jani bácsi 
vezette le.

Volt lövészverseny is, a 
Bajszi sokat segített a lebo-
nyolításban, a lôtéren lég-
puskákkal lôttünk. A lövész-
versenyen az is lôhetett, aki 
nem volt tag az MHSZ-
ben. /Magyar Honvédelmi 
Szövetség – a szerk./

Úgy emlékszem, sokan 
voltuk, de pontos szá-
mot nem tudok mondani. 
Mindenki megmozdult a 
faluban. Akkor még nem 
volt pénz a falunapra, 
magunk között szervez-
tük –hogy ne unatkoz-
zon a falu, jól érezzük 
magunkat.

Dombi Mihály

Az öcsém engedély 
nélkül szervezte, nem 
engedték hivatalosan. 
Sándor Ernô lent lakott 
a Czók Sándor féle ház-
ban, a Hany szélén. A sört 
levittük és pléhteknôben 
hûtöttük. Babgulyást 
fôztünk, amibôl mindenki 
ingyen ehetett. Talán 100-
an lehettünk.

Volt foci, a zene mag-
nóról szólt. Egész nap lent 
voltunk. Kelemen Robi 
lehozta a lovát, a gyerekek 
felülhettek rá én pedig fog-
tam a kantárszárat és kör-
bevezettem. A súlyemelést 
Orbán Tamás nyerte, még 
legény volt.

Nagyon jó idô volt, nadrágra vetkôztünk. Érdemes lett 
volna felvenni videóra és ma lejátszani –milyen volt a 
tiltott falunap.

Várjuk azon résztvevôk jelentkezését, akik további 
információval egészítenék ki a leírtakat. Köszönjük!
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2005 április végén jó hangulatban tele kíván-
csisággal indultunk erre a szépnek ígérkezô kirán-
dulásra. Letenyénél léptük át a határt. Jó ütemben 
viszonylag jó idôben, kiváló minôségû autópályán és 
csodálatos tájakon vitt bennünket az autóbusz. Hat, 
vagy hét nemrég épített alagúton mentünk keresz-
tül. Ezek az építmények a volt Jugoszláviából való 
különválás után készültek. A leghosszabb alagút hat 
vagy hét km hosszú volt. Fiuménél pillantottuk meg 
elôször az Adriai tengert. Csodálatos látvány volt. 
Innen aztán Istria felé mentünk tovább. Ez a félszi-
get hosszú ideig Olaszországhoz tartozott. Nagyon 
sok itt a római eredetû emlék. Egyes helyeken még 
mindig tartanak a feltárások. Az eléggé hosszúnak 
tûnô út után aztán végre megérkeztünk Rabacba 
a szálláshelyünkre. Ez az olaszos stílusú kisváros 
egy szép öböl partján fekszik. Megérkezésünk 
után elfoglaltuk a minden igényt kielégítô szál-
lodánkat, aminek az ablakai a tengerre néztek. 
Elhelyezkedésünk után szinte azonnal felfedezô 
útra indultunk. Kacskaringós utakon értünk le a 
tengerpartra. Két-három kilométeres séta után aztán 
sötétség borult a kisvárosra és tengerre. Az esti 
fényben csillogó házak és a csendes hullámok láttán 
is szép volt a környék. Másnap aztán kiadós reggeli 
után kirándulásra indultunk. Az elsô utunk során 
Pulába érkeztünk.  Megnéztük a római korban épí-
tett arénát és Pula fôterét. Megsimogattam azokat a 
hatalmas köveket, melyekbôl  2.000 éve készült az 
a csodálatos építmény. Érdekes képek jelentek meg 
gondolataimban. Az ember nem gyakran találkozik 
ehhez hasonló és ilyen régen épült, jó állapotban 
lévô mûemlékekkel. Idegenvezetônk ez magyarul 
jól beszélô hölgy volt, és kellemes volt hallgatni az 
ismertetéseit.

Innen aztán a félsziget túlsó oldalán lévô Rovinj 
kisvárosba mentünk. Elsô utunk itt a tengerpartra 
vezetett. a sirályok ugyanúgy sétálgattak közöt-
tünk, mint a gyôri Széchenyi téren a galambok.

Terméskôvel kirakott, keskeny sikátorok között 
sétálva az ember a középkorban érezhette magát.

Ez magaslatra felérve gyönyörû volt a kilá-
tás. A tengeröblöt szinte teljesen ellepték a 

Egy szép kirándulás Horvátországba  

Istria félsziget

Római ampfiteátrum Pulában

kisebb, nagyobb hajók, vitorlások és egyéb vízi 
jármûvek. Innen aztán szép hegyi utakon Durán 
nevû bortermô kis településre érkeztünk. Már 
a vendéglátó helyiség elôtt zenével és mézes 
pálinkával vártak bennünket. Utána bekísértek 
bennünket egy nagy helyiségbe. Többféle itallal 
és finom ennivalóval /magyaros sonka és sajt/ 
kínáltak bennünket.

Közben helyi népviseletbe öltözött lányok egy 
szépen harmonikázó fiatalember kíséretével hor-
vát népdalokkal szórakoztattak bennünket.

Késôbb aztán a vendégek is táncra perdültek. 
/Többek közt én is./ Szerintem ez volt ennek a 
kirándulásnak a fénypontja. Aztán mikor vége 
szakadt ennek a kedves vendéglátásnak, szinte 
egy emberként elköszöntünk, és hálásan meg-
köszöntük mindazt, amit akkor tôlük kaptunk. 
Vidáman, jó hangulatban térünk nyugovóra. 
Másnap reggel aztán borongós idôben elindul-
tunk hazafelé.

Fiumében megállunk egy kevés idôre. 
Megnéztük a belvárosi katedrálist és kissé távo-
labbról a hajókikötôt.

E csodálatos hely megtekintése után aztán a 
határ felé vettük az irányt Mikor magyar földre 
léptünk a videó-kazettára a következôt mondtam: 
„Mindenhol jó, de legjobb otthon”, pedig szép és 
csodás volt ez a kirándulás.

Gôsi Sándor
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Szeretettel köszöntök minden olvasót. Nevem Szabó Gáborné, 
jógás társaim nevében szeretném bemutatni önöknek az elôzô 
évben alakult jógacsoportot.

Pár gondolat az elején arról, mi is az a jóga. Az idegenszavak 
szótára szerint: indiai vallás filozófia. Ezt elolvasva már látom, 
hogy sokan elnézôen mosolyogva legyintenek. De arról, amirôl 
nem tudunk, arra nincs igényünk. A jóga egy ôsi mozgástudo-
mány, amelyet Indiában fejlesztettek ki, az ember életének testi-
lelki jobbá tételére.

A jógának számtalan irányzata van. Mi Etka anyó módszerét 
alkalmazva tornászunk. Segítségünk Tuza Piroska, aki természet 
tudományi akadémiát végzett, okleveles jóga oktató. Gyôrbôl 
jár ki, heti egy alkalommal. A gyakorlatok nem korhoz kötöttek. 
Erre maga Etka anyó a példa, aki ma 86 évesen is aktívan végzi 
gyakorlatait. Közelebbi példával is szolgálhatok. Varsányiné, 
Bözsi néni elmúlt 70 éves és szinte minden foglalkozáson részt 
vett. A gyakorlatok, amiket végzünk, a gerincoszlop természe-
tes állapotát hivatott visszaállítani, hogy elmondhassuk, egyre 
jobban vagyunk. Ez utóbbi gondolat ránk nagyon jellemzô. 
Ugyanis ha a gyakorlat nem érte el a célját, a nevetés, amivel 
saját ügyetlenségünket mosolyogtuk meg, biztosan kedvezôen 
hatott állapotunkra.

Visszatérve Etka anyó tornájához, lényege: a természetes légzés 
visszaállítása, a hajlékonyság növelése, az egyensúly érzék fejlesz-
tése, izomerôsítés, érfalak meszesedésének megakadályozása.

Külön gondolatot szentelek minden nôtársam hôn áhított vágyá-
nak a zsírégetésnek. A gyakorlatok alatt az izmok igénybevétele és 
nyújtása során, szervezetünk zsírt éget, megnyugtat és lazít.

A gyakorlatok közben a helyes életmóddal kapcsolatban is 
kapunk tanácsokat Piroskától. Legutóbb a fehér mustármagról 
tudtuk meg, hogy kedvezôen hat az emésztésre, székrekedésre, 
puffadásra, tisztítja a belek falát. Naponta 3  csapott kávéskanál-
lal javasolt fogyasztani belôle. Szétrágás nélkül bô folyadékkal 
kell lenyelni, hat héten keresztül. Fehér mustármag a gyógynö-
vény üzletekben kapható.

Akinek sikerült felkelteni az érdeklôdését, és szeretne vala-
mit tenni az egészsége megôrzéséért, azt szeretettel várjuk 
magunk közé.

Nyáron a foglalkozások szünetelnek, ezért a mozgás más for-
máját választottuk a szünet idejére.

Kerékpár túrákat szervezünk a szomszédos településekre, 
ahova gyermekeinket is magunkkal visszük. Túránk elsô állomá-
sa Mérges volt. Terveink között szerepel Fehértón a Jég madár 
fogadó meglátogatása, Sövényházán a Kisalföldben említett 
játszótér megtekintése. Fagyizás Kónyban.

Érdeklôdni Nagy Károlyné védônônél lehet, és itt szeretném 
megköszönni, hogy mindezt megszervezte, kitalálta számunkra.

Kívánok mindenki számára jó egészséget, és kellemes nyári 
idôtöltést!

Soraimat Etka anyó gondolataival zárom:

Ha odafigyelsz önmagadra,
teszel, gondolsz bármit
mindaz amit másban csodálsz,
-tebenned is-
 valósággá vállik!

Álom

Álmodtam egy álmot
S vártam igaz legyen,
Felébredtem és elszállt
Az égben hirtelen.

Pedig szép volt 
S lehetett is volna,
Ha valóra válik,
S nem hullik a porba.

Vágyódva figyeltem
Hátha eljön újra,
Hiába vártam
A jelen elsodorta.

Álmodni szép
De a valóság fájó
Nem marad semmi,
Csak pár puszta szó.

Próbáltam újra
Nem jött többé vissza,
Az angyalok szárnyán 
Felszállt a magasba.

Ott lebeg most már
A csillagok fölött,
S álom hull a földre,
Ha újra visszajön.

Vajdáné Lívia

A képviselô-testület terve 2006. 
évre

1. A telek kialakítás /Hunyadi u./ befejezése, illetve 
igény szerint folytatása Ady utca irányba.

2. Útfelújítás továbbvitele, terv készült a Gyôri utca, 
Radnóti utca, Deák utca aszfaltozása.

3. Ravatalozó felújítása

4. Óvodai pince felújításának befejezése.

5. Óvodai belsô munkák –padozat, vizesblokk fel-
újítása, meszelés, mázolás stb.

6. Kultúrház pince felújítása

7. Virágosítás –Karácsonyra készülés /világító díszek 
elhelyezése villanyoszlopokon.

8. Pályázat beadása az Európa park címén megfogal-
mazott témára /Park kialakítása a Köznél/

9. Pályázat sportcsarnok építésére.

10. Egyéb pályázatok: ÖNHIKI, CÉDE

A nagyobb beruházások befejezôdtek, közintézmé-
nyeinket sikerült felújítani. Ami elmaradt –kultúrház-
nál, óvodánál, illetve a ravatalozónál, az pár millió 
Ft-os munka.

Reméljük, hogy  -a megszorítások ellenére- eze-
ket 2006-ban sikerül befejezni. Elsôdleges cél a 
mûködôképesség fenntartása- hitelfelvétel nélkül-!

A pályázatokat –mint eddig- maximálisan sze-
retnénk kihasználni. Bízunk abban, hogy az önrészt 
mindegyiknél biztosítani tudjuk

Mesterházy József
polgármester

Bemutatkozik az enesei 
jógacsoport
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Felnôtt

1. Gyôrújbarát SE 28 19 5 4 68 29 62

2. FC Táp 28 17 3 8 69 34 50

3. Mezôörs KSE 28 15 5 8 47 31 50

4. Ikrény SE 28 14 7 7 56 47 48

5. Nyúl SC 28 14 5 9 62 33 47

6. Kóny SE 28 14 3 11 60 57 45

7. Enese SC 28 13 4 11 41 37 43

8. Börcs KSK 28 11 9 8 56 32 42

9. Vámosszabadi SE 28 12 4 12 50 50 40

10. Bácsa FC 28 9 6 13 61 69 33

11. Töltéstava SE 28 11 6 11 40 45 30

12. Rábapatona SE 28 8 2 18 43 79 26

13. Kajárpéc SE 28 7 3 18 31 51 24

14. Gönyû SE 28 5 6 17 49 85 21

15. Felpéc SE 28 4 6 18 39 93 18

Tartalék

1. Töltéstava SE 28 22 2 4 123 36 68

2. FC Táp 28 21 3 4 129 37 66

3. Enese SC 28 18 5 5 88 34 59

4. Nyúl SC 28 17 4 7 96 33 55

5. Bácsa FC 28 17 3 8 83 53 50

6. Felpéc SE 28 15 1 12 61 61 46

7. Gyôrújbarát SE 28 13 5 10 87 67 44

8. Mezôörs KSE 28 13 4 11 74 65 43

9. Ikrény SE 28 12 4 12 66 62 40

10. Kajárpéc SE 28 13 3 12 81 77 38

11. Börcs KSK 28 9 1 18 56 98 28

12. Rábapatona SE 28 7 2 19 41 116 23

13. Gönyû SE 28 7 1 20 50 111 18

14. Kóny SE 28 4 1 23 40 148 8

15. Vámosszabadi SE 28 2 1 25 42 119 7

Megyei II. osztály eredményei 

Egy bronzérem és egy hetedik helyezés
Régen volt ilyen siker

Minden jó, ha a vége jó – mondhatjuk megelégedéssel a 2005/2006. 
évi bajnokság zárásakor. A Sportegyesület vezetôsége elégedett a felnôtt 
és tartalék csapat ez évi helyezésével.

Biztatóan indult a bajnokság az I. csapat számára, hisz pár fordulót 
követôen a középmezônyben „találtuk meg” a helyünket. Aztán jött 
a –nyugodtan mondhatom- menetrendszerû hullámvölgy, a sorozatos 
vereségek. Igaz ezúttal nem foglaltunk el kiesô helyet egyszer sem. A 
Kajárpéc elleni vereség után a Vezetôség úgy döntött, hogy megköszöni 
Gyurmánczi Attila edzô munkáját. Álláspontunk szerint azzal a játékos-
állománnyal egy sokkal jobb helyezésre lettünk volna hivatottak. Az új 
edzôt Kulcsár Attila személyében találtuk meg, aki a maga higgadtsá-
gával, nyugodtságával pozitívan hatott az együttesre és az ôszi szakasz 
végére „kihevertük” a hullámvölgyet, a 9. helyen zártunk. Pár játékos 
nem tudta elviselni az edzôváltást és hallatlan sportszerûtlen módon 
nem jelent megy egy bajnoki mérkôzésen. Természetesen ônekik nem 
kellett többször Enese mezt magukra ölteni.

Tavaszunk igazi tavasz volt – sikeres kivirágzás. Hét gyôzelem, 
három döntetlen és pozitív gólarány! Erre utoljára a megyei III. 
osztály megnyerésekor volt példa. Azonban idegenben még mindig 
eredményesebb a csapat mint idehaza. Ezen jó lenne majd javítani a 
jövôben – bár régóta kísért bennünket ez az árnyék. A hetedik helye-
zést nagyon nagy sikernek értékeljük, amelyhez az elmúlt sok-sok 
évben nem találunk hasonlót.

Örülhetünk az utánpótlás csapat bronzérmének is. Ôk kiváló rajtot 
vettek, egyik gyôzelmet a másik után érték el.

Egységes csapat benyomását keltették. Többször elmondták, hogy 
szeretnék megnyerni a bajnokságot. Ez az ôszi szezonban sikerült, a 
tabella legmagasabb fokáról várhatták a tavaszt. Aztán valami történt, 
A bajt már az elsô, Gyôrújbarát elleni meccsen is lehetett érezni. 
Vereséggel nyitottunk. Ez – sajnos – még elôfordult párszor a tavasz 
során, végül a bronzéremért is izgulni kellett. Az utolsó mérkôzésen 
sikerült kiharcolni a dobogóra kerülést. Ha az ôszi elsô helyezés után 
nézzük, akkor minden bizonnyal csalódás. Egy tanulsága mindenképp 
van a dolognak: a megfelelô akarat és edzésmunka nélkül semmilyen 
szinten nem lehet a dobogó legmagasabb fokára állni.

Gratulálunk mindkét csapat elért eredményéhez és a jövôben sike-
res folytatást kívánunk!

Enese SC Vezetôsége

Népfôiskola
Gülch Csaba és Dinnyés József

Majd egyszer, mikor minden dal 
elfogy, kivész, elmúlik
a mai estére
emlékezzetek.

2005. december 16.

Duray Miklós

Dicséret illeti Enese községet, hogy 
évek óta mûködteti a népfôiskolai 
elôadások sorozatát. Köszönöm, 
hogy megtiszteltek meghívásukkal 
és örülök, hogy szolgálhattam.

2006. február 17.

Nagy Gáspár Kossuth díjas költô

Közelebb az életünkhöz, a magyar 
történelemhez! Ez lehet a Népfôiskolák 
szép és fontos hivatása. Köszönöm, 
hogy Enesén errôl is szólhattam némi 
költészeti segédanyaggal erôsítvén az 
elsô mondatot.

Köszönöm a szíves hívást és a figyelmet.
Barátsággal: Nagy Gáspár

Dinnyés József 
és Gülch Csaba

Duray Miklós

Nagy Gáspár 
és Gülch Csaba
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Iskolai hírek

1947 – a kisgazda képviselô fogadására gyülekeznek Tschurl Károly, 
Ódor László, Böjtös Kálmán, Székely Béla, Ódor József, Rátz Károly

„Érlel a nap, érlel a nyár. Nem hiába terem a fa, amelynek 
gyümölcsébôl az ember éhét, szomját oltja. A szántóföldek 
búzamezôi milliókat táplálnak. Érlelnek az évek.” De vajon mit 
termett a 2005/2006-os tanév a 204 
kisdiáknak és a dolgozóknak az enesei 
iskolában?

A tanulók közül 73-an más 
településrôl választottak bennünket. 
Sikerült biztosítani a mûködési felté-
teleket az ésszerû takarékosság figye-
lembe vételével, még akkor is, ha a 
hosszú fûtési szezon megnövelte a 
kiadásokat. A tanév során beszerez-
tük a számítástechnika oktatásához 
szükséges eszközöket valamint ping-
pongasztalt, csocsót kaptak a tanu-
lók. Alapítványból támogattuk tárgyi 
dolgok beszerzését, valamit színház-
bérletet, úszást, sítábort. A Szülôi 
Munkaközösségtôl udvari padokat 
kaptunk, a gyerekek nagy örömmel 
vették ezeket birtokukba. Tschurl 
Károly 190.000 Ft-tal támogatta az 
iskolát, továbbá tv-t, magnót, hang-
falat, 60 körüli német DVD-t kaptunk 
tôle. Köszönjük azokat az „apró” ajándékokat, amelyeket 
a tanév során a szülôktôl kaptunk. Két nyertes pályázatunk 
lett a Gyôr-Moson-Sopron megyei Közoktatási Közalapítvány 
kiírásában. Könyvtár- fejlesztésre 100.000 Ft-ot nyertünk,  a 
pályázatot Lakatosné Rozsnyai Henriette készítette. Média 
eszközfejlesztésre 77.000 Ft-ot nyertünk, a pályázatot Tóthné 
Németh Lilla és Gülch Eszter készítette. Új dolgozónk ebben 
az évben Tóthné Német Lilla, akit fôleg a rajz teljesítmény után 
érdeklôdô szülôk ismerhetnek. Örömünkre szolgált, hogy veze-
tése alatt diákjaink olyan színvonalas munkákat készítettek, 
mint amiket az aula falán lehet látni.

Iskolánk tanulmányi átlaga3,9. A szorgalomátlag 4, a 
magatartás 4, 5. A tanév végén tanulmányi és közösségi mun-
káért 86 tanuló kapott jutalomkönyvet, az év során kilenc 
tanulót vittünk jutalomból színházba. 47 tanuló vett részt 
különbözô egyéni versenyeken. Csoportosan a néptáncosok 
és a citerások szerepeltek. Legtöbb versenyen szerepeltek: 
Horváth Gergô, Szabó Tamás (Rábaszentmihály), Kovács 
Ramóna (Bezi). Néhány eredmény a teljesség igénye nél-
kül: Francia Dominika szavalóverseny II.helyezés. Szabó 
Júlia, Nagy Bálint, Nagy Franciska, Nagy Bianka levelezôs 
versenyen I.helyezés. Tompos Bianka városi gyorsúszó ver-
seny I.helyezés, Tompos Gergely megyei úszóverseny III. 
helyezés. Horváth Gergô kungfu országos III. Csigi Lénárd 
(Rábaszentmihály) cselgáncs országos I. Kiss Flóra, Horváth 
Ramóna német verseny I. Szaradics Gergely Kormos István 
szavalóverseny I., Cigle Máté számítástechnika területi ver-
seny I. Lengyel Boglárka táncvilágbajnokság III. hely.

A 38 nyolcadikos közül négyen gimnáziumban, 18-an szak-
középiskolában, 16-an szakmunkásképzôben folytatják tanulmá-
nyaikat. Az utolsó tanítási nap délutánján bensôséges ünnepély 
keretében vettünk tôlük búcsút, kívánjuk nekik, hogy állják meg 

a helyüket új iskoláikban is.A fô tevékenységünk, a tanítás mel-
lett sok programot szerveztünk a tanulóknak a diákönkormány-
zat vezetésével. Ezek közül csak néhányat emelnék ki. A sikeres 
papírgyûjtést (Számítsanak rá, az ôszre is tervezzük!), erdei 
iskola program kedvezményes pesti kirándulás, adventi gyertya-
gyújtások az aulában, karácsonyi betlehemállítás és puncsosztás, 

fergeteges farsang, falujáték, pizzás 
gyereknap. Hagyományôrzô progra-
mok pl. gergelyjárás, pünkösdikirály 
választás.  Emellett a változatos osz-
tályprogramokban szerepeltek kerék-
pártúrák, élményfürdô, múzeumlátoga-
tás, korcsolyázás, osztály buli. A felsô 
tagozaton 31 tanulónak volt színház-
bérlete, az alsó tagozaton szinte min-
den tanuló Csörgôsipka színházbérlete. 
A színjátszó szakkör megtartotta sike-
res éves bemutatóját, így meghívások-
kal „halmozták” el ôket. Az iskolai 
sportélet színesedett a karate és az 
íjászszakkörrel. 

Nyári programok között szerepel a 
tábor. Alsó tagozat Markotabödögére 
kerékpározik. A felsôsök móri szál-
láshellyel, a Vértessel és a Bakonnyal 
ismerkednek. Augusztusban a nyári nap-
közis tábor lesz a családsegítô és gyer-
mekvédelmi szolgálat szervezésében.

A tanévben nyolc szülôi értekezletre-fogadóórára hívtuk 
szülôket. Köszönjük, akik meghallották a hívó szót és jöttek 
hozzánk. Több alkalmat szerveztünk közösen a társ iskolákkal 
(Bezi, Rábaszentmihály): színház, kirándulás, úszás, színház.  
Szeli Istvánné gondozásában az iskola honlapja (www. enese. 
sulinet. hu) tartalmazza a törvényi, elôírásoknak megfelelô 
dokumentumokat, a következô évben szeretnénk még több 
információt eljuttatni az Interneten keresztül önökhöz. A nyár-
ra jó pihenést, feltöltôdést kívánok minden kedves olvasónak, 
az iskolásokat pedig szeretettel várjuk szeptemberben. 

Bartos Ilona  megbízott igazgató

Búcsú a kultúrház udvarán
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Óvodai hírek

Kocsihúzás a falunapok egyikén

Kedves Olvasó!

A hûvös esôs napoknak vége, és végre beköszöntött 
az igazi nyár. A változékony esôs idô miatt szerencsére 
egyik májusi programunkat sem kellett elhalasztani, 
amiket a szabadba terveztünk. A május eseménydús volt, 
minden héten volt valamilyen programunk.

Kezdtük az anyák napjával, a középsô és nagycsoport-
ban az anyukák és nagymamák a délelôtt folyamán az 
anyák napi mûsor elôtt együtt játszhattak, barkácsolhat-
tak gyermekükkel, s ez láthatóan gyereknek és felnôttnek 
egyaránt kellemes, örömteli óra volt. A kiscsoportban 
másként volt, ôk délután alvás után köszöntötték kis 
mûsorral az anyukákat és nagymamákat.

Az évzáró egy kicsit korán volt, május 19.-én 
tartottuk(búcsú miatt kellett elôbbre hozni). Óvó nénik, 
gyerekek egyaránt sokat készültek, hogy a szülôknek az 
egész év folyamán tanult versekbôl, énekekbôl, dalos 
játékokból egy tetszetôs mûsort adjanak. Mindhárom 
csoportban színvonalas szép mûsort láthattak a szülôk.

22-én hétfôn kellemes idôben kirándulni mentünk, a 
kiscsoportosok a gyôri állatkertet látogatták, középsô és 
nagycsoporttal a Fertô-tó környékének néhány neveze-
tességét néztük meg. Mindhárom csoportnak jól sikerült 
a kirándulása, a gyerekek jól érezték magukat, és renge-
teg élménnyel tértek haza.

A gyerek nap, amit május 26-ra terveztünk az 
idôjárás miatt nem úgy alakult ahogy terveztük, de 
ennek ellenére jól sikerült, mert a programok ami-
ket a gyerekek szórakoztatására szántunk azok mind 
megvalósultak. Szalai Zsolt óvodásunk apukája és 
egyben rendôrünk is, felajánlotta segítségét, hogy a 
gyôri rendôrkapitányságtól kérhetünk a gyereknapi 
mûsorhoz egy rendôr kutyás bemutatót. Köszönjük a 
segítségét, mert a mûsor a gyerekeknek nagy élményt 
nyújtott. A gyerekek kedvük szerint tovább szórakoz-
hattak az óvodában, számukra néptánc, sorversenyek 
szervezésével kedveskedtek az óvó nénik. A Szülôi 
munkaközösségtôl üdítôt, édességeket kaptak, a kony-
hás nénik finom pogácsát sütöttek. A bágyogszováti 
cukrásztól Takács Lajostól minden kisgyermek egy 
adag fagyit kapott. 

Május 2.-án és 3.-án 24 új óvodást írattak be, min-
denki felvételt nyert. Ebbôl kettô nagycsoportos, egy 
középsôs, a többi kiscsoportos korú. Mind a 17 nagycso-
portos iskolás lesz, és ha az ô számukat és az új beíra-
tottak számát nézem 7 gyerekkel lesz több a létszámunk, 
így a következôképpen alakultak a csoportok létszámai.

Kiscsoport: 25 plusz 5 elôjegyzett (ôk év közben jönnek, 
amikor betöltik 3. életévüket)

Középsô csoport: 23

Nagycsoport: 17 gyermek

A nyár folyamán nagy felújítások lesznek az épü-
leten belül. Kezdôdik a villanyszerelôi munkával, 
világítótesteket cserélnek, közben a hátsó gyerek-
mosdó teljes felújítása lesz, az összes helység festé-
se, mázolás, szalagparkettázás, az iskola felôli terem 
lambériázása, valamint mindegyik terembe galériák 
lesznek, amik nagyon jó játéklehetôségeket adnak 
a gyerekek számára. Mindezek megvalósításához 
pályázaton nyertünk, ez csak kb fele a költségve-
tésnek, a többit az önkormányzat állja. Köszönjük a 
segítségét és bízunk abban, hogy a következô évben 
lesz lehetôség arra, hogy torna szobát, logopédiai és 
fejlesztô szobát, szertárt, óvónôi szobát is ki tudunk 
alakítani.

Két pályázatot adtam be. Mindegyik sikeres volt, 
az egyik a Közoktatási Közalapítvány (200.000 Ft), 
a másik a Generali Biztosító (100.000 Ft) által kiírt 
pályázat volt. Mindegyiknél a udvari játékok felújí-
tására, biztonságossá tételére lehetett pályázni. A 
nyár folyamán ezeket az udvari felújításokat is meg 
kell valósítani, ehhez majd a szülôk segítségét sze-
retném kérni. 

Az óvoda július 3-tól négy héten keresztül lesz 
zárva, erre az idôre terveztük a belsô felújításokat.

A szeptemberi kezdésre szépen felújított óvodával 
várjuk a gyerekeket.

Addig is mindenkinek szép nyarat, jó pihenést és 
nyaralást kívánok!

Szabóné Horváth Judit
óvodavezetô
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Sárvár nagymúltú nyugat-dunántúli kisváros, amely a Vas 
megye földrajzi tengelyét képezô Rába folyó két partján, 
a Gyöngyös patak torkolati térségében fekszik. A város a 
hazai idegenforgalomban egyre növekvô szerepet tölt be, 
ennek megfelelôen egész évben gazdag programokkal várja 
a látogatókat. A város szívében található Nádasdy-vár a 
nemzeti örökségünk része, ahol számos rendezvényt tartanak 
minden évben (pl.: folklórfesztivál, fúvósfesztivál, huszárta-
lálkozó). Az idôjárástól függôen nagyszerû felüdülést nyújthat 
a Csónakázó-tó és a Vadkert környéke ahol a horgászattól a 
lovaglásig sokféle sport ûzhetô.

A város legnagyobb idegenforgalmi vonzereje természe-
tesen az Európa szerte híres gyógyvíz. A 2003-ban megnyílt 
nemzetközi színvonalú Sárvári Gyógy- és Wellness fürdô 
egész évben számos gyógyászati és rekreációs szolgáltatással 
várja a vendégeket. A fürdôben a wellness elemek egyedül-
állóan széles választéka áll itt vendégeink rendelkezésére. 
Speciális szolgáltatásai révén a gyógyvendégek mellett a csa-
ládok, fiatalok, gyerekek számára is tökéletes kikapcsolódást 
biztosít egész éven át.

A város tökéletes kiindulópontja kirándulásoknak is, hiszen 
„csillagtúra” szerûen számos látnivalóval szolgál a környék. 
Mintegy fél órás autóúttal elérhetô a híres somlói borvidék 
vagy a Jáki-templom, Kôszeg és Vas megye „fôvárosa” 
Szombathely is. Aki pedig más fürdôt is meg kíván látogatni, 
a közelben található Bükfürdô, Ausztria pedig már egyórás 
autóúttal elérhetô.

Sárváron, ebben a rendkívül kellemes kisvárosban, csen-
des, barátságos környezetben, a város központi részén a 
sárvári Arborétum mellett kínálunk Önnek szálláslehetôséget 
a Hotel*** Arborétumban. Kétágyas, TV-vel, telefonnal, 
minibárral, fürdôszobával rendelkezô kényelmes szobák és 
udvarias barátságos, segítôkész csapat várja Önöket. Hotelunk 
a városközponttól és a gyógyfürdôtôl is egyaránt kb 700 m-
es távolságra található. Kétágyas szobáink ára két fô részére 
egy éjszakára 11.600,- forint és 12.880,- forint (szezontól 
függôen) ami már tartalmazza a bôséges büféreggelit is. 
Már három éjszakás foglalástól kedvezményekkel várjuk 
Önöket. Hotelunkban lehetôség van masszázs igénybevételé-
re, kerékpárkölcsönzésre, vacsorázási lehetôségre sôt akár a 
gyógyfürdôbe szóló belépô megvásárlására is. Üdülési csekket 
és egészségpénztári kártyákat is elfogadunk. 

Javasoljuk, hogy látogassanak el weboldalunkra (www.
hotelarboretum.hu) ahol további információt találhatnak hote-
lunkról. Ha feliratkoznak hírlevelünkre, minden hónapban 
nyerhetnek egy kétszemélyes, kétéjszakás üdülést is. Ha bár-
milyen további kérdésük van, vagy szállást kívánnak foglalni, 
készséggel állunk rendelkezésükre az alábbi elérhetôségeink 
valamelyikén:

Címünk: 9600 Sárvár Megyessy F. u. 20.
Telefon: 06-95-520-630
Weboldalunk címe: www.hotelarboretum.hu
E-mail címünk: info@hotelarboretum.hu

Üdülési, pihenési ajánlatunk: 
Sárvár, Hotel*** Arborétum, ajándék pezsgôvel


