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Kedves Eneseiek!
Sikerekben gazdag boldog új esztendôt kíván a község minden lakosának 2008-ban
				
				

Enese Község Képviselô testülete
Mesterházy József polgármester

Önkormányzati számadás a 2007. évi munkáról
A Hírmondó 2007. áprilisi számában olvashattak a tárgyévi
önkormányzati tervekrôl. A februári közmeghallgatáson a jelenlévôk meghallgathatták és véleményezhették a Képviselô testület által meghatározott elképzeléseket.
- Legalább egy utca aszfaltozását szerettük volna megvalósítani. A 2007. évi büdzsébôl futotta a Rákóczi és Jókai utca
aszfaltozására /5,4 m Ft/ valamint az új Dózsa utcai szakasz
mart aszfaltozására /1,6 m Ft/. Erre a 400 fm-es szakaszra
készült terv, melyet sajnos 2007-ben is elutasítottak. Ezen
szakaszt célszerû lenne pályázati támogatással felújítani
2008-ban.
- Befejezôdött a kultúrház pincéjének a rekonstrukciója. A
Leader pályázaton nyert az önkormányzat 900 ezer forintot, a
munka összértéke 2 millió forint. A fal lélegzô vakolatot kapott és a régi mûpadlót járólapra cseréltük. Egy új közösségi
térrel gazdagodott a település, hisz civil szervezeteink ezentúl
ott is találkozhatnak.
A kultúrház utcai frontján a térkövet egy, az épülethez jobban
illôvel cseréltük fel, a régit az un. kistemetôben rakattuk le.
A bizonytalan decemberi idôjárás miatt már nem került sor a
kultúrházi terasz felújítására. Az új járólapot megvettük, lerakására várhatóan 2008 tavaszán-nyarán kerül sor.
- A Kaco-val együttmûködve két buszvárót helyeztünk el az
üzem és a panzió elé. A két buszváró összértéke 2,5 millió forint. A költségeken 50-50 % arányban osztoztunk.
- 2007 év elején megalakult a Faluszépítô Egyesület. Két alkalommal tartott szemétszüretet a falu belterületén és a fôutak
mentén.
Rábcatorok Rockfesztivált szerveztünk júliusban fiatal rock
zenekarok részvételével. A kétnapos rendezvényt a Leader
program támogatta. Ez új kezdeményezés volt, amibôl szeretnénk hagyományt csinálni. Májusban szintén elsô alkalommal
szerveztük meg az önkormányzat és a Faluszépítô Egyesület
együttmûködésével –az Enesei Virágmajálist. Kellemes idôben
szép látványt nyújtottak a kiállított virágok és kikapcsolódást
kínáltak a programok.

Az adventi programokat próbáltuk összefogni, nagy sikert
aratott az adventi vásár, a forralt bor és sült gesztenye, zsíros
kenyér, sült tök –és természetesen a gyerekek nagy örömére a
Mikulás bácsi. Ezen kezdeményezést is folytatni szeretnénk a
jövôben.
- Második évben kerültek ki a muskátlik az oszlopokra. Igyekeztünk az önkormányzati zöld területeket rendben tartani. Volt
lehetôsége az önkormányzatnak bôvíteni a karácsonyi díszvilágítást. A tavalyi 28 db motívumot 19 db-bal bôvítettük a vasúton
túl és a katolikus templom-panzió szakaszon.
- Az elmúlt években az önkormányzat több pályázati dokumentációt, tervet készíttetett el. Kész terveink vannak a Dózsa,
Kossuth és Szabadság utcák aszfaltozására. Reményeink szerint
2008. évben megjelennek a 2007 augusztusra ígért uniós lehetôségek. Járda felújítási tervünk van a katolikus templom panzió
közötti szakaszra. Az iskola és óvoda elé aszfaltos parkolót terveztettünk, megoldva a vízelvezetést is.
- A címzett és céltámogatási pályázati rendszer már 2006. évben megszûnt. Sportcsarnok pályázatunkat átdolgoztuk és beadtuk az un. egykörös kiemelt projektre. Nem támogatták.
- Egy új iskolai étkezôt szeretnénk építeni –Céde pályázatunk
és Jövôvár pályázatunk sem szerepelt sikeresen. Az étkezô építéséhez ezért hozzá sem fogtunk.
A faluközpontban Európa teret terveztünk. 2007. évben ilyen
jellegû pályázati kiírás nem jelent meg.
- 2007-ben számos jelentôs átalakítást kellet végrehajtanunk. Az iskola konyháját a Rábakész Kft-nek adtuk vállalkozásba, szeptember 1-tôl ôk fôzik az ebédet dolgozóink
megtartásával. Az év közepén megalakítottuk az Enese-Fehértó-Kisbabot-Rábaszentmihály körjegyzôséget. A rábaszentmihályi óvoda az eneseinek tagóvodája lett. Az iskolában –a kötelezô óraszámemelés miatt –két fôvel csökkentettük a pedagógus létszámot. Mindezen lépésekre takarékosság
miatt volt szükség.
			
				
Mesterházy József
polgármester

Közüzemi díjak
A Képviselô testület 2007. december 13-án
fogadta el a Pannon Víz Rt és a Rekultív Kft.
által meghatározott lakossági közüzemi díjakat.
Ennek értelmében a következô tarifával kell
számolni.
Ivóvíz:

Enesei Népfôiskola
Nursiai Szent Benedek szavaival élve: „Kinek-kinek saját ajándéka van Istentôl. Az egyiknek így, a másiknak meg amúgy.”
Bár Benedek fenti szavai az általa összefoglalt szerzetesi
„szabálygyûjteményben”, a Regulában az étel- és ital fogyasztásra vonatkoznak, közös esténket e csodálatos társaságban magam is
ajándékként éltem meg, hisz Enese nagyon közel áll a szívemhez!
Könnyen feledtem az idô múlását jó borok, de mindenekelôtt
jó emberek társaságában…
Köszönettel és üdvözlettel:

164,- Ft/m3 + ÁFA = 197,- Ft/m3

Szennyvíz: 334,- Ft/m3 + ÁFA = 401,- Ft/m3
A szemétszállítás esetében a díjemelés mértéke
80L gyûjtôedény
195,- Ft/ürítés + ÁFA = 234,- Ft/ürítés

Illés Tamás

120L gyûjtôedény
293,- Ft/ürítés + ÁFA = 352,- Ft/ürítés

Köszönöm az érdeklôdést, a figyelmet és a kérdéseket. Kívánom, hogy a Népfôiskola által is keretbe foglalt közösség számos
érdekes elôadással gazdagítsa az érdeklôdôk látókörét.

Kirándulás Erdélybe
Testvérközségünk –Csíkszentmihály- meghívására
2008-ban Erdélybe utazunk. Az utazásra elôre láthatólag 2008 június végén kerül sor, az idôpontot februárKiszelly Zoltán
március folyamán pontosítjuk.
Terveink szerint egy hetet töltünk Erdélyországban.
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ilyen rangos közönség
A tervezett programban szerepel:
elôtt beszélhettem Rábaköz karácsonyi hagyományairól.
• kirándulás Moldvába
• Sepsiszentgyörgy: Székely Múzeum
• Zágon: Mikes Kelemen szülôfaluja
• Csomakôrös: Kôrösi Csoma Sándor szülôföfaluja
• Csíkszereda, Csíksomlyó
A jelentkezôkkel megbeszéljük, hogy oda ill. visszaúton /félúton/ megszálljunk-e?
Az egyhetes kirándulás költsége várhatóan 25-30 e
Ft körül alakul. A végsô ár függ a jelentkezôk számától is!
A kirándulásra jelentkezni a polgármesteri hivatalban lehet, Szalainé Marikánál.
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Az érdeklôdés további biztatást jelent nekem, hogy van még
fogadókészség a népi kultúra iránt.
További sikeres munkát kívánok a szervezôknek.

Horváth Gyôzô

2008. Január

Ôszi arany és bronz
Még az ôszi szakasz felénél sem lehettek sokan, akik komolyan gondolták azt, ami bekövetkezett: az Enese SC felnôtt
csapata várhatja a tabella legfelsô fokáról a tavaszi kezdést!
Az ôszi szakasz végérôl visszatekintve elmondhatjuk: az
elsô négy mérkôzést erôs csapatok ellen játszottuk, hisz a Dunasziget, Rajka, Halászi ellen kellett megküzdeni. Ezen három
mérkôzése öt pontot veszítettünk. Utána már csak Mosonszolnokon kellett vesztesen elhagynunk a pályát /Ott, ahol végig
uraltuk a játékot és több ziccert kihagytunk/ A számok önmagukért beszélnek: 12 gyôzelem egy döntetlen és két vereség. A
legkevesebb gólt kaptuk, igaz nem mi rúgtuk a legtöbbet. Mérkôzéseink szinte mindegyikét meggyôzô magabiztossággal
nyertük meg –még akkor is ez a valóság, ha voltak gyengébb
szakaszok egy-egy mérkôzésen belül. Hat fordulón keresztül
vezettük a tabellát, a dobogót el nem érô csapat elôtt kilenc
ponttal vezetünk.
Ez tekintélyes elônynek tûnik.
A 2006/2007. évi bajnokság tavaszi eredménye /holtversenyben a Rajkával a 4. helyen végeztünk/ sejtette, hogy az új bajnokságban nem szerepelünk rosszul. Lényegében ugyanazzal a
csapatta folytattuk, egy jelentôs erôsítéssel /Máté Balázs/
A siker titkát a következôkben látom: a csapat gerince több
éve együtt játszik, igazi nagybetûs CSAPAT vagyunk- ahol
mindenki a legtöbbet teszi a másikért, az edzô személye és a
külsô körülmények is adottak a nyugodt munkához.
Bizakodva nézhetünk a tavasz elé. Remélem, egy erôtôl magabiztos Enese lép pályára a folytatásban, azzal az alázattal, ahogy
tettük eddig is. Ha ez így lesz, év végén is ünnepelhetünk.

Tartalékcsapatunk is felállhat a képzeletbeli ôszi dobogóra. Nagyon szép eredménynek értékelem a „kettô” harmadik
helyezését. Évek óta vagyunk a bajnokság élmezônyében, tavaly épp hogy lecsúsztunk a dobogóról, elôtte éven sikerült
megszerezni a bronzérmet. Az ôszi összeredmény ugyanaz
mint a felnôtt csapatnál: 12 gyôzelem, 1 döntetlen, 2 vereség.
Harmadik legkevesebb gólt kaptuk, az ellenfelekhez viszonyítva nem rúgtunk kiemelkedôen sok gólt.
Jó pár játékos megfordult a felnôtt csapatban, Csorba László gólt is szerzett. Bizakodunk, hogy pár év elteltével egy-két
játékos be tud épülni az „egybe”
Tartalékcsapatunknál is évek óta együtt játszik a csapat gerince, Benkô Imre edzô immár 9 éve irányítja a fiúkat.
Lemaradásunk mindössze négy pont az elsô helyezetthez
képest. Mindkét elôttünk álló csapattal itthon játszunk.
Véleményem szerint nem elérhetetlen az aranyérem sem,
igaz: nem nagyon lehet hibázni. Ha a csapat a legszebben
csillogó érmet akarja és mindent megtesz érte, meggyôzôdésem, hogy el is fogja érni. Szép lenne!
Hasonlóan a korábbi évekhez, az utánpótlással Dömötör Csaba foglalkozik. Az ôszi szakaszban három tornán
vettek részt az U7-U9-U11-es csapatok. Ebbôl egy tornát
mi rendeztünk. Rendkívül fontos az utánpótlás nevelés
–ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni –az eredménye azonban csak hosszú évek után látszik. De a befektetett munka
megtérül.
A Hírmondó hasábjain keresztül is szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget –szponzoroknak, vezetôknek,
jegyszedôknek. Köszönjük!
Mesterházy József

Önkormányzati támogatás az Enese SC-nek 2006-ban
A község költségvetésében minden évben szerepel az Enese SC-nek átadott támogatás. Ez az összeg évek óta változatlan 1.780.000,Ft azaz egymillióhétszáznyolcvanezer forint.
Ezen felül gondnoki feladatokra bruttó 232.000,- Ft kerül kifizetésre. A két tétel összesen 2.012.200,- Ft, a község költségvetésének 0,8 %-a.
Semmilyen más önkormányzati támogatást nem kap a Sportegyesület. Az Enese SC elnöke minden évben beszámol az önkormányzati támogatás felhasználásról.
2006. évi fôbb kiadások
Játékvezetôi díjak
299.889,- Ft
Átigazolások, játékengedélyek, MLSZ tagdíj
289.956,- Ft
Játékosok útiköltsége
315.450,- Ft
Futballcipô vásárlásához hozzájárulás
110.000,- Ft
Tisztítószer
33.057,- Ft
Ital, üdítô
80.051,- Ft
Benzin fûnyíróba
65.097,- Ft
Közüzemi díjak
389.664,- Ft
Autóbusz költsége
252.000,- Ft
		
1.835.164,- Ft
Az önkormányzati támogatás mellett a következô bevételek segítették az Enese SC gazdálkodását
- Pályázati támogatások /Wesselényi Sport Közalapítvány
		
Nemzeti Civil Alapprogram
		
Megyei Sportalap
- Reklám bevételek
- Felajánlott adó 1%
Ezen három tétel összege 2006-ban 805.659,- Ft
Mesterházy József

2008. január
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Szervezet neve: Gyôr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség

Program:iroda.mlsz.hu
2007.12.06. 12:18:35 TABELLA

Gyôr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség - Orchidea Hotel Megyei II. Móvári csoport - 2007/2008
hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

csapatnev
ENESE SC
RAJKA SE
HALÁSZI SE
BÔSÁRKÁNY KSE
KÁROLYHÁZI SKE
DUNASZIGET KSE
DUNAKILITI KSE
MOSONSZOLNOK SE
MÁRIAKÁLNOK SE
GYÔRÚJFALU SE
DUNASZEG SE
HÉDERVÁR KSE
KUNSZIGET SE
GYÔRSÖVÉNYHÁZ SE
PÜSKI KD SE
MOSONSZENTMIKLÓS SE

merkozes
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
14
15
15
14

gyôzelem
12
11
11
9
9
8
7
8
6
6
4
4
3
1
1
0

döntetlen
1
2
0
1
1
3
5
0
4
2
3
3
2
4
3
4

vereseg
2
2
4
5
5
4
3
7
5
7
8
8
9
10
11
10

lôtt gól
38
45
37
42
40
40
27
33
40
29
33
20
18
24
20
13

Szervezet neve: Gyôr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség

kapott gól
13
19
24
24
24
19
18
31
34
30
41
35
34
60
54
39

pont
37
35
33
28
28
27
26
24
22
20
15
15
11
7
6
4

Program:iroda.mlsz.hu
2007.12.06. 12:20:40 TABELLA

Gyôr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség - Orchidea Hotel Megyei II. Móvári csoport U-21 - 2007/2008
hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

csapatnev
merkozes gyôzelem döntetlen
DUNAKILITI KSE
15
13
2
BÔSÁRKÁNY KSE
15
12
1
ENESE SC
15
12
1
MOSONSZOLNOK SE
15
11
0
RAJKA SE
15
9
3
KUNSZIGET SE
15
8
3
HALÁSZI SE
15
6
5
GYÔRÚJFALU SE
15
6
3
PÜSKI KD SE
15
6
2
DUNASZIGET KSE
15
5
4
MÁRIAKÁLNOK SE
15
4
4
GYÔRSÖVÉNYHÁZ SE
15
3
2
DUNASZEG SE
15
3
1
HÉDERVÁR KSE
15
2
2
KÁROLYHÁZI SKE
15
1
2
MOSONSZENTMIKLÓS SE
15
1
1

vereseg
0
2
2
4
3
4
4
6
7
6
7
10
11
11
12
13

lôtt gól
59
84
55
60
55
43
42
33
30
30
29
23
21
15
20
10

kapott gól
9
15
16
21
26
21
34
35
35
34
32
57
50
76
58
90

pont
41
37
37
33
30
27
23
21
20
19
16
11
9
8
5
4

megj.

(-1 pont)

Régi
enesei
képeslapok
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Adventi vásár és Mikulás ünnepség
December 2-án vasárnap délután az adventi programsorozatunk keretében került sor a kultúrházban az adventi vásár megtartására és ebben az idôben érkezett a Mikulás is.
A program szervezésében iskola, nyugdíjas klub, hivatal dolgozói, óvoda dolgozói részt vállaltak.
A vásár kínálata színvonalas volt, könyvet, mézet, gyertyát,
horgolt angyalkákat, karácsonyi díszeket, üvegtárgyakat, kürtös
kalácsot, habcsókot, ruhanemût lehetett vásárolni.
Az idei évben elsôdleges célunk nem a vásár bevétele volt,
hanem szerettük volna elérni, hogy minél többen jöjjenek el és
érezzék jól magukat. A vásáron ami bevételünk volt az iskolások
és óvodások karácsonyára fordítottuk.
A gyerekek örömére játszóház is volt, ahol több érdekes, logikus gondolkodást, emlékezetet, kézügyességet fejlesztô játékot
próbálhattak ki kicsik és nagyok (felnôttek) egyaránt.
Éhesen, szomjasan senki nem maradt, az udvaron felállított
sátornál forralt bort, teát, zsíros kenyeret, süteményt, sültgesztenyét, sült tököt ehetett, ihatott bárki.
Az enni és innivaló elkészítésében és osztásában a képviselôtestület tagjai, az önkormányzat dolgozói és az óvoda minden dolgozója részt vett. A vendéglátás költségeit az önkormányzat fizette.
Míg a vásárban szorgoskodtunk, vásároltunk, délután kettô
órakor Mikulásunk segítôjével Krampusszal útra kelt és több
mint két órán keresztül járták a falu utcáit és osztották a szaloncukrot azoknak, akikkel találkoztak. Kurucz Dávid kis ovisunk
szülei készségesek voltak, felajánlották segítségüket és vállalták
a Mikulás szállítását. Kurucz Tamás fényesre polírozott hintóján
utazhatott a gyerekek kedvence. Nem kis feladatot vállaltak, a
programot megelôzô napokban gyakoroltak a helyszínen, sötétben is, hogy a ló szokja a helyzetet, és ennek köszönhetôen zökkenômentesen sikerült a kocsikázás.

Négy órára vártuk a kultúrházhoz Mikulásunkat, de késett, ami
nem bizonyult bajnak, mert eleinte kevesen voltak a helyszínen,
de néhány perc alatt megtelt a kultúr elôtti udvarrész és mindenki
izgatottan várt.
Végre megérkezett a Mikulás és a nagy tömegtôl alig tudott
hintójáról leszállni. A sokaságra való tekintettel lenn a kosárlabda
pályán osztotta ajándékait.
Voltak akik türelmesen, voltak akik bátortalanul, és voltak akik
félelem nélkül férkôztek közel az ajándékot osztó Mikuláshoz.
Óvodás szülôk ötletei és segítségeik alapján teltek meg a zsákok plüss játékokkal és a kosarak szaloncukorral.
Erre az alkalomra készült el az új mikulásruha, amit Némethné
Szalai Krisztina varrt.
Mindenrôl írok, de a lényeget majdnem kihagyom, mert én
már a nyáron kiszemeltem magamnak az Mikulásomat, és amikor
a ruhapróbát tartottuk és elôttem állt jelmezében tudtam, hogy
én mindig ilyen Mikulásra vágytam. (Nem akarom megsérteni az
eddigi mikulás jelöltjeimet, mert ôk is nagyon jók voltak, de a
mostaninak nem kellett szakáll és has protézis)
Mikulásunk gondoskodott segítôjérôl Krampuszról, aki hûen
követte mesterét.
Célunkat elértük, sikeresnek bizonyult a délutánunk és esténk,
sok embert sikerült programunkra elcsalni, akik Enesérôl és a környezô falvakból eljöttek és úgy tûnt, hogy jól érezték magukat.
A gyerekek hálásnak bizonyultak és az egyik odajött hozzám és azt
mondta „óvó néni ez olyan jó volt, jövô héten is csináljon ilyet”!
Ha jövô héten nem is, de a következô évben az érdeklôdésre
való tekintettel szívesen vállaljuk a Mikulás ünnepség és vásár
megszervezését.
Ígérem!
Szabóné Horváth Judit

Iskolai hírek

Az idôsek napján és a Kistérségi Nyugdíjas találkozón fergeteges
mûsorral mutatkoztak be néptáncosaink. Még különlegesebbé tette
az alkalmat, hogy már saját ruhában léptek fel. Az önkormányzat
130. 000Ft-tal járult hozzá a ruhavásárláshoz. Az, hogy ennyi mindenre elég volt a pénz, annak volt köszönhetô, hogy voltak, akik ingyen vagy kedvezményes áron varrtak, és kipótoltuk még Tschurl
Károly támogatásából is. Köszönjük Nagy Lajosné Vilma néninek,
hogy megajándékozott bennünket régi ruhákkal és eredeti vászon
anyaggal, amibôl még készülhet „bô gatya”. Iskolai és községi ünnepélyeinken megint megtapasztalhatták, hogy a nevelôk segítségével a tanulók milyen színvonalas mûsorok elôadására képesek.
Az ünnepek, rendezvények sorában különleges helyet foglalt el az
adventi idôszak. Az iskolában minden héten összegyûltünk az adventi gyertyagyújtásra, hogy készítsük magunkat a karácsonyra. A
3. gyertyagyújtás alkalmával Czakó Péter beszélt a gyerekeknek
az adventrôl és arról, hogy azzal is felkészítjük lelkünket az ünnepre, ha részt veszünk az adventi rendezvényeken, akár nézôként,
akár szereplôként.
Szót kell ejteni az iskola anyagi helyzetérôl. Az alapítványból
900. 000Ft értékben történt fejlesztés a számítástechnika teremben. Ezért is örültünk és köszönjük azoknak, akik alapítványunkat már karácsony elôtt támogattak. Kérem, hogy ebben az évben
se feledkezzenek meg az iskola alapítványáról, amikor adójuk
1%-áról döntenek.
Mivel a jókívánság mindig jól jön, és soha nem késô, ezért
minden kedves Olvasónak erôt, egészséget kívánok az újévben.

Ha a sajtót, tv-t figyelik, tapasztalhatják, hogy a változások korát éljük. Így van ez az oktatás szakmai berkeiben is. Átdolgozásra,
kiegészítésre került a Nemzeti Alaptanterv és többek között hangsúlyos szerepet kapott benne a tanulás tanítása. Ez is, és az iskolában
folyó minôségirányítási munka is fontossá tette, hogy ebben az évben
tanóra keretében foglalkozzunk a legfontosabbal, amire az iskolának
meg kell tanítania a gyerekeket: hogyan is kell tanulni.
A tanulás mellet sok minden történt velünk ebben a néhány hónapban. Ôsszel, hagyományokhoz híven, a természetbe vittük a tanulókat. Az alsósokkal Mosonszentmiklóson, a felsôsökkel a soproni
hegyekben jártunk. Közösségi programjaink sorában szerepelt a mezei futás, egészségnap, papírgyûjtés. 156. 000 Ft-ot kaptak a tanulók
az összegyûjtött papírért. Köszönjük azoknak, akik bármilyen módon
segítettek ebben a munkában, jövôre is számítunk Önökre. Nem akartuk, hogy a pénz „megmelegedjen,” ezért már karácsonyra vettünk
is belôle játékokat az aulába. A régi csocsó helyett egy újat, és egy
léghokit. Ezek mellet még két pingpongasztalt is felállítottunk azért,
hogy segítsük a kellemesebb, konfliktusmentesebb kikapcsolódást a
szünetekben. Az alsós diákok pedig célbadobó játékot kaptak.
Ünnepek is voltak jócskán az életünkben. A Kisalföldbôl értesülhettek, hogy emlékdiploma átadásra került sor iskolánkban. Patyi Alajosné vas-, Szalai Miklósné aranydiplomát vehetett át. Itt
kell megemlékeznünk Mesterházy Ernônérôl, aki szintén aranydiplomás lett volna.

2008. január
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ÓVODAI HÍREK!
2007 július 1-tôl bôvült óvodánk a rábaszentmihályi tagóvodával, ahol a 16 beíratott gyermekkel egy óvónô egy
dajka és egy kisegítô személy foglalkozik.
A társulás magával vonta azt a feladatot, hogy a létezô
összes dokumentumunkon változtatni kell, mindent át kell
dolgozni, ami nem kis feladatot jelent számunkra.
Mindezeket a feladatokat szokni kell, hogy rajtunk kívül egy másik óvodával is foglalkozni kell. Az ott dolgozó
óvónôt értekezleteinkre, szakmai programunkra elhívtuk
és közben lehetôségünk adódott egymás munkájába betekinteni.
Az ôszi pályázatom sikeres volt, így a tagóvodát is megajándékozzuk egy mérleghintával, hangszerekkel, valamint
ebbôl a pénzbôl karácsonyra már a papírtéglát megkapták
a gyerekek.
Mindkét óvoda büszkén a Tündérkastély nevet viseli
szeptembertôl.
Az enesei óvodában jelenleg 64 gyermek jár, január második hetétôl 3 gyermekkel bôvül a létszám és májusig még
négy kisgyermek várható.
Túl vagyunk az adventi idôszak készülôdésein, amin sok
szülô vett részt, segített elképzeléseinket megvalósítani.
Képeslapokat varrtunk a vásárra, mézes süteményt sütöttünk és díszítettünk közösen és nagyon jó hangulatban, amit
szintén eladtunk, valamint a puncs mellé kínáltuk a karácsonyi ünnepélyen résztvevôknek.
A gyerekek barkácsoltak, kis ajándékokkal készültek,
mézes süteményt sütöttek, verseket, énekeket tanultak, valamint a nagycsoportosokhoz, ami már hagyománnyá vált,
eljött Gyökér Gyula plébánosunk és az ünnep kapcsán az
egymás iránti szeretetrôl, megbecsülésrôl beszélt a gyerekeknek, amit színessé tett a betlehemes játék történetével,
verseivel, énekeivel.
Hagyomány óvodánkban, hogy a nagyok megtanulják a
pásztorjátékot és elôadják óvodás társaiknak, valamint az
óvodai ünnepélyen. A középsôsök karácsonyi versekkel és
énekekkel szerepeltek, sajnos kis létszámban, mert idôközben lebetegedtek, de ennek ellenére lelkesen és szépen szerepeltek.
Öröm volt számomra, hogy nem csak óvodás szülôk,
hanem több kedves enesei érdeklôdô is eljött megnézni a
mûsorunkat.
Úgy érzem szépen telt az adventi idôszakunk, tartalmas
és sok programunk volt.
Az óvodában is volt mikulás ünnepség, és az ottani Mikulásunk is nagyon jó szerepelt és természetesen az óvó nénik is, aki bábelôadással lepték meg a gyerekeket.
A Mikulás és karácsonyi ajándékokat mind az SZM
pénzbôl (90.000 Ft), valamint a pályázaton nyert összegbôl
(100.000Ft) kapták a gyerekek.
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Az alapítványi pénzbôl számítógépet és fényképezôgépet vásároltunk, amit munkánk során hasznosíthatunk.
Nagy öröm volt az utolsó óvodai napunk, mert Petô Tibor és családja gondolt az óvodára és alapítványunk számlájára 30.000 Ft-ot utalt.
Most hogy itt az új év, pihenésre nincs idô, készülünk a
gyerekek és felnôttek farsangjára.
Május utolsó hetében szeretnénk megtartani óvodánk
50éves évfordulóját (errôl a programról a következô hírekben írok), és erre az alkalomra egy kiadványt szeretnék
készítni, ami bemutatja az óvoda 50 éves történetét. Ehhez
szeretném kérni az Önök segítségét, kis történeteket várok
volt óvodásoktól és szülôktôl egyaránt, valamint képeket,
amiket megjelentethetünk az óvoda történetet bemutató
füzetben.
Kedves Olvasóim! Itt az új év és a lehetôség, hogy adójuk 1 %-át hamarosan felajánlhatják.
A gyerekek nevében köszönöm, hogy a múlt évben gondoltak ránk és közel 250.000 Ft-ot utaltak az alapítványunk
számlájára. A pénzzel, amit kapunk körültekintôen, takarékosan járunk el, mondhatni gyûjtögetjük forintjainkat. Jelenlegi célunk egy új babaház, ami egyben árnyékoló célt
is szolgál és összeköti a két homokozót és esztétikus, kellemes játszóhelyet biztosít a gyerekeknek az udvaron.

RENDELKEZÔ NYILATKOZAT
Az SZJA 1 %-áról
(az 1996.évi CXXVI.Tv. szerint)
A kedvezményezett neve:

KÖZALAPÍTVÁNY AZ ENESEI
ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT
A kedvezményezett adószáma:

18974469-1 -08
Számlaszám: 59200154 - 10242261
Számlavezetô pénzintézet: Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
Enesei Kirendeltség
Támogatásukat köszönöm!
Kérem Önöket, ha módjukban áll ajánlják fel adójuk 1%-át és
járuljanak hozzá óvodánk további fejlesztéséhez, programjaink
megvalósulásához!
Minden Kedves Olvasónak sikerekben gazdag eredményes
Boldog Új évet kívánok az óvoda dolgozói és óvodásai nevében!
Szabóné Horváth Judit
óvodavezetô
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Emléktábla avatás
az óvodában
Október 23-án a községi ünnepély után az enesei Tündérkastély óvodában emléktáblát avattunk Micska Sándorné Mária óvónéni tiszteletére.
Mária néni óvónôi diplomáját immár 70 éve szerezte
meg, és azt csinálta, amit nagyon szeretett, gyermekekkel foglalkozni.
1959 ôszén került az enesei óvodába, amit az elsô pillanatban megszeretett és szavait idézve az én óvodámnak
nevezett.
Mária néni nagy lelkesedéssel kezdte óvónôi munkáját. Abban az idôben egy csoport volt sok gyermekkel,
egyedül látta el az óvónôi feladatokat és Tóth Lászlóné
Annus néni volt a dajka, a segítôje.
Az akkor kissé elhanyagolt épületet és udvart sok munkával széppé és gyermekek játszóhelyévé varázsolta.

Csillagoknál fényesebb!
Ti milliárd éves fényes csillagok,
bár örökkön éltek, de boldog én vagyok.
E rövid életemben én szerelmes lehetek.
Ezért nem cserélnék sorsot semmiért veletek.
A távolban magányban telnek napjaitok.
A szerelem, boldogság nektek csak nagy titok.
Csillag és csillag között fényévek feszülnek.
Egymásnak közelébe tán soha el nem érnek.
Én a múló halandó a szerelmemmel élek.
Nekünk az ûrbôl az angyalok zenélnek.
Az égbôl lehallatszik a harsona muzsika
A szerelmemnek neve nem más, mint Zsuzsika.
A csillagoknál fényesebb a szeme ragyogása.
Nincs is neki sehol a földkerekén mása.
Szeretem is én Ôt, ameddig csak lehet.
A Jó Istentôl kérek ehhez még sok idôt és teret.

Öltözô egységek kerültek a falba bevert szegek helyéEnese, 2004. szeptember 25.
re, amire a ruhájukat felakaszthatták.
Az udvarra fa játékokat készíttett Szalai Misi báMezôfi László
csival, akirôl halála elôtt két héttel mesélt és hálás
a romantika gyôri „hercege”
szívvel, szeretettel emlékezett a segítségére. Nem felejtette el az akkori gyermekek szüleit, akik szintén
sokat segítettek, hogy az óvoda tovább szépülhessen,
gyarapodhasson.
Az akkori óvodások emlékeikben ôrzik a kisvonatot,
lovaskocsit, babaházat, halastavat, sátorozást.
Mária néni szeretett itt Enesén dolgozni, sokat tett az
óvodáért, amire már csak nagyon kevesen emlékeznek.
Oly régen vártam azt az eljövendô napot,
Akkor, abban az idôben, pontosan 1960-ban munkája
életemben azt az édes pillanatot.
gyümölcsekéntaz országos óvodaszépítô versenyben viA nagy Ôt, aki engem szerelemmel szeret,
déki elsô helyezést ért el.
az egyetlen nôt, aki majd boldoggá is tehet.
Mária óvónéni nagy gondot fordított a kicsik nevelésére, tanítására. Gyarapította a szemléltetôeszközöket, a
És mint mindennek egyszer, a magánynak is vége.
könyvállományt.
A rejtôzködô szeretet Veled elôbukkant végre.
Az óvodában a környék óvónôinek tartott továbbképz
Benned talált akkor, ott szívem igazi párjára.
éseket,bemutató foglalkozásokat sok éven keresztül.
De nem ám csalódásra és szerelmem gátjára.
Micska Sándorné 1965-ig munkálkodott Enesén, jól
mûködô óvodát hagyott itt.
Azóta múlhat bár az idô rajtunk lassan, avagy gyorsan,
Az idei évben szándékoztuk számára átadni rubin dipa nagy érzelmet éljük, végre igazul, valósan.
lomáját, óvónôi képesítésének 70. évfordulójára.
A sûrû felhôk között is a nap már nekünk ragyog.
Sajnos erre már nem kerülhetett sor.
Köszönöm az elmúlt idôt, Veled boldog vagyok!
Emlékét ezért ôrizze az óvoda folyosólyán elhelyezett
emléktábla.
				
Mezôfi László

Veled boldog vagyok!

Szabóné Horváth Judit
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Folt a párját megtalálta

Már egy éve Enese Honlapján is fennvagyunk a civil
szervezetek között.
Ötödik éve mûködik csoportunk. Készülünk a májusban
megünnepelendô évfordulónkra, melyen nevet is kívánunk
felvenni.
Az eltelt 4 év alatt 6 kiállításon mutattuk be munkáinkat.
A legutolsó Gyôrsövényházon volt, ahol nagy sikert arattunk, hiszen náluk ez volt az elsô ilyen jellegû kiállítás.
A többi kézimunkát sem zárjuk ki. Horgolunk, kötünk,
hímzéseket készítünk. Ezek a kézimunkák színesíthetik a
foltvarrást. Egy-egy blokk lehet horgolt, vagy hímzett, a rátéteket pedig díszítô öltések keretezhetik…
Az elmúlt évben kiállításunk mellett megszerveztük a
gobelin készítôk kiállítását.
Tízen hozták el szebbnél szebb képeiket, párnáikat. Preiner Ottóné fogta össze ezt a csoportot.
Kiállítók: Dobrádi Árpádné, Élô Márta, Fincza Jánosné,
Horváthné Bôsze Katalin, Káldi Jenôné, Kiss Tiborné, Kolonics Imréné, Pollreisz Jánosné, Pollreisz János.
Köszönet érte, hogy megmutatták csodálatos képeiket, s
így mi is gyönyörködhettünk bennük.
A következô falunapra a foltvarrás mellett nagyanyáink
kézimunkáinak kiállítását tervezzük.
Ehhez kérjük a falu lakóinak segítségét. Már kaptunk régi
hímzett ágynemût, gobelines nagy díszpárnát, lyukhímzéssel készített fehérnemût, zsebkendôt, csavartrózsás pólyát,
kötött harisnyát. Persze a paletta ennél színesebb. Várjuk a
kedves segítôket, akik a kiállításra kölcsönöznék a sok szép
emlékkel ôrzött, gyönyörû kézimunkákat.
A kézimunkázáshoz nincs szükség különösebb tehetségre, csak akarat és kitartás kell. Mindent meg lehet tanulni.
Hasznos idôtöltés, s szinte gyógyszer, ha lefoglaljuk magunkat, s másoknak is örömet szerzünk vele.
Békés, Boldog Újesztendôt kívánok magam és klubtársaim nevében.

A patchwork (foltvarrás) történetérôl már sokszor beszámoltunk a Hírmondó lapjain. Most klubunk életérôl, céljairól lesz szó.
Hogyan keltett bennünk érdeklôdést a patchwork?
Halász Edit gyönyörû meseképei, lakberendezési tárgyai
– melyek a Fürge Ujjakban, Nôk Lapjában jelentek meg
– csodálattal töltöttek el bennünket. Errôl beszélgetve született meg az elhatározás, mi is megpróbálkozunk a kézimunka ez aránylag ismeretlen ágával .
Ennél a kézimunkánál a régi anyagok újrahasznosítása
volt a cél, de ma már drága amerikai patchwork anyagokat
is vásárolunk.
A közös érdeklôdés összehoz bennünket. Aki szívesen
megosztja gondolatait, tapasztalatait másokkal, megmutatja
munkáit, az szívesen eljön a foglalkozásokra. Mindig tanulunk
egymástól új formákat, technikákat, a színek harmóniáját.
Fejünkben születik meg elôször az elképzelés. Ezt az anyagok összeválogatása követi, majd tervrajzot készítünk, aminek
alapján kiszámoljuk, hogy milyen anyagból, illetve formából
mennyi kell. Utána jön a szabás, majd az elemek feltûzése egy
anyagra, s kezdôdhet a varrás a feltûzés sorrendjében. Igényes,
pontos munkát kell végezni ahhoz, hogy szép legyen a végeredmény. Türelemre, szorgalomra nagy szükség van. Ma már
sok foltvarró könyv, s újság jelenik meg.
Nagyon jók a német Léna Patchwork havonta megjelenô
számai. Nem olcsóak, de rengeteg jó ötletet adnak.
Sokat lehet tanulni a közös varrási napokon. Ménfôcsanakon sikerült bekerülnöm egy három napos topik táborba,
ahol rengeteget tanultam. Azóta is abból élek, mindig tudok
valami újat tanítani társaimnak. December elején Szombathelyen vettem részt egy foltvarró délelôttön, ahol indián
csíkkal készített táska varrását tanultam meg, s a mesekéFüsi Andrásné
pekbôl rendezett kiállítást is lefotóztam.
klubvezetô
Jelenleg a foltvarrásnak két ága van .
Az egyik a hagyományos mértani alakzatokból összeállított formák. Ez rendkívül precíz, pontos munkát igényel, s
többnyire kézi tûzést, quiltet.
A másik a textilmûvészeti ág, ahol szabálytalan, változatos, modern dolgok születnek.
Kezdetnek mindenképpen az elôbbi javasolt. Mi is ezt
csináljuk, mert ezen belül is kimeríthetetlen a lehetôség.
Minden évben terv szerint haladunk. A 2006/2007-es évben a doboz és táskakészítés volt a fô vonal. Jelenleg a rátétes
munkák, bargello, margello és szalaghímzés. Ezek mellett természetesen az ünnepekhez kapcsolódóan ajándékkészítés.
Foglalkozásaink kéthetente vannak októbertôl májusig.
Jelenleg már két csoport mûködik, kezdôk és haladók. A
haladó csoport tagjai önzetlenül segítik a kezdôket. Szívesen megtanítják ôket arra, amit ôk már tudnak.
A foltvarráshoz jótékonysági tevékenység is kapcsolódik. Közös munkával készítettünk faliképet az ÖnkormányAjándék az egészségháznak
zatnak, Óvodának, Egészségháznak.
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Ajándék az óvodának
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Hírek a Nyugdíjas Klub életérôl
A Borostyán Nyugdíjas Klub 2007. december 1-én tartotta
évzáró rendezvényét az Általános Iskola Aulájában. A konyhát üzemeltetô Rábakész Kft-t bíztuk meg a vacsora elkészítésével 120 fô részére. A vendégeket hófehér abrosszal ízlésesen terített asztalok várták. A rendezvényünkön az enesei
klubtagokon felül jelen voltak még a mórichidai, rábapatonai
és ikrényi klubok képviselôi, klubonként 15-20 fô. Az ünnepi köszöntô után a vendégklubok és az Enesei klub szereplôi
remek mûsorral szórakoztatták a résztvevôket. Szerepeltek a
helyi néptánccsoport tagjai, Tompos Gergô gimnazista tanuló tangóharmonika játékával aratott nagy sikert.
A vacsora: rántott szelet vegyes körettel, savanyúsággal,
kitûnô édes és sós sütemények kerültek az asztalra, amit a klub
tagjai hoztak a rendezvényre. Természetesen a finom Soproni
bor, és üdítôk is hozzájárultak a kitûnô hangulathoz.
Az est folyamán tombola sorsolást is tartottunk, ahol értékes, kedves ajándékokat sorsoltunk ki.
A kitûnô zenét Tóth Ferenc szolgáltatta.
Rendezvényünk 23 óráig tartott.
Pár mondattal szeretnék beszámolni a klub 2007. évi
programjairól. Klubunk 1976-ban alakult Mesterházy Ernôné vezetésével. Az alapító tagok közül már sokan nem
élnek. A klubot Jolika vezette a rendszerváltás idejéig.
1989-ben Varsányi Lajos vette át a vezetést rövid idôre.
Majd ismét Mesterházyné lett a klubvezetô 2003-ban bekövetkezett haláláig. 2003-tól a klubot Szilbek Imréné vezeti.
A klubnak jelenleg 50 tagja van.
A Borostyán Kórus rendszeresen szerepel a falu rendezvényein, ezzel is színesebbé téve az ünnepi megemlékezést.
- 2007 januárjában nótaesten vettünk részt a Bartók B.
Mûvelôdési Központban. Az elôadómûvészek Gránát
Zsuzsa és Bokor János voltak.
A hangulat kitûnô volt.
- Március 10-én tartottuk a nônapi rendezvényünket, nagyon jól sikerült.
- Március 19-én színházba voltunk „Imádok férjhez menni” c. vígjátékot néztük meg.
- Április 25-én kirándulni mentünk Zalakarosra, ahol pár
órát eltöltöttünk a szépen rendezett fürdôbe. Majd Csornán a Remete étteremben fejeztük be a napot, ahol finom
vacsorával és kitûnô zenével vártak bennünket.

CLUB ÉLET
Jóga

Az idei évben is folytatódnak a jóga foglalkozások az iskola
torna termében. Etka anyó által kifejlesztett gyakorlatokat végzünk. A foglalkozások szerdánként 17.30-kor kezdôdnek. Bô
1órás izom lazítás, majd 15 perces relaxációból tevôdik össze a
foglalkozás.
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt.
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- Május 20-án Nótamûsoron voltunk a Balázs Béla
Mûvelôdési Házban.
- Augusztus 8-án volt a második kirándulásunk, Balatonudvari és Pápa városát látogattuk meg, ahol az élményfürdôjérôl is híres Várfürdôben töltöttünk el pár órát.
- Augusztus 18-án a Városháza Dísztermébe voltunk hivatalosak, ahol az országos dalosverseny elsô helyzettjei
adtak mûsort.
- Szeptember 29-én a –rábapatonai nyugdíjasok rendezvényén vett részt a klub tagjai közül 13 fô.
- Szeptember 30-án nótaesten vettünk részt, ahol a Gyôri
nótaklub, a Nemzeti Színház és a Bôsi vendégmûvészek
adtak elô egy nagysikerû mûsort.
- Október 7-én a megyei nyugdíjas klubok tagjaival
közösen kirándultunk Bakonyszentlászlóra. A reggeli órákban kicsit hûvös volt, de késôbb kisütött a nap,
és remek hangulatban sétáltuk végig a Bakony turistautjait, látogattuk meg a helyi borospincéket. Esti
órákban értünk haza.
- Okóber 18-án kirándultunk Gödöllôre, ahol bejártuk
a híres Grassalkovics kastélyt, majd Budapesten megnéztük a Közlekedési Múzeumot, nagyon érdekes volt.
Délután értünk a Vár Galériába, ahol a kiállítást tekintettük meg.
A vacsorát Gyôrben a Kristály Étteremben fogyasztottuk
el, majd a remek zenére táncoltunk este 10-ig.
- December 1-én tartottuk az elôzôekben ismertetett baráti
találkozónkat.
Klubdélutánokat havonta egyszer tartunk, ahol megbeszéljük programjainkat, a nyugdíjasokat érdeklô híreket,
megköszöntjük virággal, borral, édességgel azokat a társainkat akik a névnapjukat ünneplik.
Végezetül a magam és a Borostyán Nyugdíjas Klub nevében a falu minden lakójának, kicsiknek, és nagyoknak kívánok boldog, békés, egészségben eltöltött újesztendôt sok
szeretettel:
Szilbek Imréné
Klub vezetô

Kézmûves

Kézmûves club indítását szervezzük. Havonta egy alkalommal
tartanánk foglalkozást. Ennek vezetésére keresünk kreatív, ügyes
kezû jelentkezôt, aki vállalná a foglalkozások megszervezését és
lebonyolítását, társadalmi munkában.
Tagok jelentkezését várjuk: enesehirmondo@gmail.com
vagy telefonon: 0620/3180307

Ifjúsági club

Érdeklôdés hiányában megszûnt. Jelenleg a néptánc ifi csoportja kapta meg a helyiséget használatra.
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Baba-Mama Klub
az egészségházban
„Amikor még piciny voltál,
olyan nagyon enyém voltál,
engem ettél, engem ittál,
rám nevettél, nekem ríttál.
Mikor késôbb nagyobb lettél,
Mindig messzebb, messzebb mentél,
Elôször csak a kiskertbe,
Aztán a nagy idegenbe.”
(Várnai Zseni: Úgy megnôttél, szinte félek)

Gólya – hírek
2007 évben születettek illetve beköltözöttek névsora
1. Bajnok Milán 		
2. Szabó Anna Leila
3. Gulyás Ábel		
4. Bessenyei Kevin		
5. Parraghy Anna Zsófia
6. Bacon Timon Károly
7. Major Petra		
8. Pécskai Levente		
9. Koh Ramóna		
10. Nuser Ádám Barna
11. Balogh Csongor Lajos
12. Király Izabell		
13. Nagy Hajnalka		
14. Fodor Eliza		
15. Szokolics Cintia		
16. Varga Virág		
17. Rátkai Johanna		
18. Házas Fanni		

2007. 01. 07.		
2007. 01. 10.
2007. 01. 12.
2007. 01. 14.
2007. 01. 15.
2007. 01. 28.
2007. 02. 09.
2007. 02. 26.
2007. 03. 07.
2007. 03. 07.
2007. 03. 21.
2007. 03. 26.
2007. 04. 02.
2007. 04. 09.
2007. 06. 27. 		
2007. 07. 24.
2007. 09. 14.
2007. 12. 26.

Az anya-gyermek kapcsolat az egyik legmeghatározóbb
az ember életének, jellemének fejlôdésében. Védônôi munkám során is mindig ennek a hangsúlyozását tartottam szem
elôtt.
Ennek szellemében három évvel ezelôtt egy babamasMikulás a Babamama klubban
százs tanfolyamot szerveztünk a községbeli anyukáknak.
Egyszeri ötlet volt, de az anyukák közötti siker eredményeként már egy úgynevezett Baba-Mama klubot tudhatunk
magunkénak.
Klubunkban immár második éve havi rendszerességgel
összejönnek az anyukák és menegetô korú gyermekeik. A
szülôk így gyermekeik körében egymással is megoszthatják
a gyereknevelés során szerzett tapasztalataikat, gondjaikat,
hasznos tanácsokkal szolgálhatnak egymásnak.
Dr. Szabó György háziorvos az összejöveteleken rendszeresen tart az anyukáknak rövid elôadásokat, konzultációkat.
Tavaly, az utolsó rendezvényünk Mikulás-napjára esett,
elhatároztuk, hogy egy igazi Télapóval tesszük felejthetetlen
emlékké a gyerekek és az anyukák részére is ezt a napot.
A Mikulás egy önként vállalkozó, rátermett édesapa volt.
Anyukák, kisbabák
A „tipegôk” Mikulás bácsija név szerint, egyesével megés a Védônô
ajándékozta a gyermekeket csoki mikulással és szaloncukorral, igazi mesebeli hangulatot sikerült közénk varázsolnia. Az apróságok elôször megilletôdötten, de aztán örömteli nevetéssel és puszival köszönték meg a Mikulás bácsi
ajándékait.
Az anyukák sem voltak tétlenek, teát és süteményt készíTalán kevesen tudják de több mint 15 éve van nôi torna az
tettek a vendégeknek. Nagyszülôk, édesapák és édesanyák enesei általános iskolában. A kezdetekhez képest sokat váltoigazi meghitt órákat tölthettek gyermekeikkel, unokáikkal zott a torna jellege 15 év során. Oktatónk igyekezett mindig
együtt. Igazi Mikulás-nap volt!
a legújabb gyakorlatokat bele vinni az órákba. Hétfôn és
csütörtökön este 6-7 óráig tart. Bemelegítéssel kezdünk majd
Háziorvosunk és az asszisztensek nevében kívánok min- van egy intenzív rész ahol alaposan megizzadunk. Eztán erôden kedves olvasónknak jó egészséget gyermekeikben sok sítô gyakorlatok következnek. Az utolsó 5 percben lazítunk.
örömet Békés Boldog Új Esztendôt.
Mindvégig a gyakorlatokhoz illô zene szól. Akik redszeressen
Minden kedves anyukát és kisgyermeket 2008-ban is járnak érzik a mozgás jótékony hatását. A tornát Domonkos
szeretettel vár a Baba-Mama klub!
Lívia tartja kezdettôl fogva. Az órák nagyon jó hangulatban
telnek. A Hírmondó kérésére Csonkáné Balikó Éva nyilatkoNagy Károlyné, védônô zott.

Torna
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Egyházközösségi hírek
Az Enesei Római Katolikus Egyházközség nevében kivánok Boldog Uj Esztendôt miden
Kedves Enesei Testvéremnek és mindazoknak, akik ujságunkat olvassák. Keresztény szóhasználattal mi a röviditést
igy töltjük meg a magunk értelmezése szerint: BUÉK!
Bizzuk Ujra Életünket Krisztusra! Valóban csak a Jóistenbe vetett hittel érdemes kezdeni minden uj évet, hiszen csak
a Vele való együttmüködés hozhat az emberek számára igazi
sikereket, örömöket és békét.
A 2008-as év elején éppen ezért HADD HIVJAK MINDEN
KATOLIKUS TESTVÉREMET nagy szeretettel a vasárnapi és
ünnepnapi szentmisékre, hogy együtt tudjuk dicsérni és áldani az Istent életünk javaiért, és kérni Ôt mindig nagy bizalommal, hogy segitsen meg minket minden ügyünkben, bajunkban,
gondjainkban, s így éljük meg az ISTENGYERMEKSÉG LÉNYEGÉT: az ember mint Isten teremtménye élô kapcsolatban
van Teremtôjével, Akihez mindenkor bizalommal fordul kéréseivel, és amit pedig Tôle kap, azt kellô tisztelettel mindig meg
is köszöni hétköznapjaiban és ünnepi istentiszteleteken!
Itt most szeretném tájékoztatni a KEDVES TESTVÉREKET az elkövetkezô idôszak istentiszteleti rendjérôl:
Minden vasárnap de. negyed 12-kor van szentmise (FÜTÖTT TEMPLOMBAN) ÖKUMENIKUS istentisztelet lesz a
katolikus templomban evangélikus testvéreinkkel:
• Jan. 27-én de. 11 órakor. Utána szerény AGAPÉ /szeretetvendégség/
• Február 6-án kezdôdik idén a NAGYBÖJT hamvazószerdával
és nagypéntekig tart. Ezen a két napon tartunk szigorú böjtöt: 3
szori étkezés és hústilalom a felnôtt keresztényeknek.
• Márc. 16-án Virágvasárnap, mikoris elénekeljük a szentmisén a PASSIÓT.
• Márc. 17. A Gyôri Könnyezô Szûzanya búcsúnapja lesz.
• Márc. 20-21-22. Nagycsütörtök, Nagypéntek, Nagyszombat, mely a keresztények legnagyobb ünnepének elôkészülete. Mindhárom napon van istentisztelet. A kezdési idôpontokat majd kifüggesztjük a templomajtóra.
• Márc. 23. HÚSVÉT, Urunk Jézus Krisztus feltámadásának
ünnepe. Hitünk legnagyobb misztériuma, mely emberségünk számára a REMÉNY TÜNDÖKLÉSE.
• Mi Jézust követjük, aki képes átvezetni minket a halál sötétjén,
és képes új élettel megajándékozni majd a Feltámadásban.
• Márc. 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Urunk Jézus fogantatásának emléknapja.
Minden vasárnapi és ünnepi alkalomra szeretettel várjuk
Katolikus Testvéreinket megkeresztelt gyermekeikkel együtt,
hogy hitben megélt életünkkel valóban boldog esztendôt érhessünk egymás örömére és Isten dicsôségére.
KÖZLEMÉNY: Az idei évtôl az EGYHÁZI ADÓT legyenek szivesek a helyi TAKARÉKSZÖVETKEZETBE befizetni, lehetôleg Aug. 15-ig. Mértéke: 3500 Ft/fô
A betegekhez és idôsekhez ezután is kimennek az adószedô
testvérek.
Gyökér Gyula
plébános
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„S míg a csillagok kezdenek pislákolni
Töprengjünk az eljövô felôl:
Hogyan kellene megszólalni?
S mindent elülrôl kezdeni?”
			
(Dsida Jenô)
Ó és új esztendô küszöbén mindannyian más módon ünnepeljük Szilveszter éjszakáját. Sôt –megkockáztatom- az
év búcsúztatásának minden családban megvan a maga kultúrája. Valaki emlékezik a közelmúltra, s az emlékezés során lepegeti az elmúlt hetek és hónapok eseményeit.
Mások vidáman élik meg az évfordulót. A múltból átmulatják magukat a mába, s bíznak abban, hogy a jókedvvel kezdett új esztendô elsô percei meghatározóak lesznek
az elkövetkezendô idôben.
Jómagam az emlékezô-elmélkedô típushoz tartozom, így
hát –mint máskor is- csendes volt az óév estém. Eltûnôdtem
az elmúlt hónapok eseményei fölött, mérlegeltem a rám bízott gyülekezetek helyzetét, s egyszerre tudtam mi mindenért kellene hálát adnom Istennek.
Például az ifjúsági munkáért. Persze mehetne még jobban is, de közel tíz éves szolgálatom alatt megtanultam: nekünk, evangélikusoknak, mindig kis számokban kell gondolkodunk.
Mert áldott alkalom volt a nyári hitten és alkotótáborunk,
melyet hagyományszerûen tizedik alkalommal tartottunk
meg Rábcakapin, s mintegy 6o embert mozgatott meg.
Vagy jó szívvel emlékszem Bezin tartott közös ádventi
délutánunkra, melyre a mintegy 20-25 fôt számláló színjátszó körünk is lelkesen készült , miközben a háttérben szorgos kezek készítették elô az ádventi vásárt. 160-180 ember
járult hozzá valamilyen módon ennek az alkalomnak az Úrtól megáldott sikeréhez.
De azért elôre is tekinthetek. Január negyedik hetében az
ökumenikus imahetet egy közös istentisztelet és szeretetvendégség alkalmával szeretnénk együtt ünnepelni katolikus testvéreinkkel.
Közel van húsvét ünnepe /idén március 23-24!/, a nagyhétre máris készülünk Jézus Krisztus szenvedéstörténetének elôadásával, a Passióval. Tavaly Ittzés János püspök úr
maga is elismerésével köszönte meg az elôadását szereplôinknek.
Szükségünk van elismerô szavakra éppúgy, mint önzetlen segítô kezekre. Olyanokra, akik nem csupán külsô
szemlélôi az eseményeknek, hanem maguk is részesei Isten
Országa építésének.
Új év, Új kezdet. Tele feladatokkal, talán lehetôségekkel.
S mindezek fölött ott áll, ránk vár a Mindenség Ura, s köszönt minket a keresztény BUÉK szavával:
Bízd Újra Életed Krisztusra!
Farkas Ervin
Evangélikus lelkész
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Diákszemmel a pályaválasztásról
Az óvodában határozottan tudja az ember gyermeke, hogy mi lesz ha „nagy lesz”, sôt átgondolva
a szakma elônyeit és hátrányait havonta más és
más szeretne lenni. Azután amikor „nagy lesz” ez
a határozottság eltûnik a semmibe és ott áll teljesen
tanácstalanul, diák és szülô.
Nekik szeretnénk segíteni. Olyan tanulók nyilatkoznak, akik már döntöttek tovább tanulásukról
pályaválasztásukról.
Zsenák Ingrid:
Hunyadi János Gimnáziumba járok, rendvédelmi
szakra. A legnehezebb, de egyben érdekes tantárgy
a Belügyi Rendészeti Ismeretek. Sok mindent megtudunk a Rendôrség feladatáról és még a lövészettel
is megismerkedünk. Az iskolában vannak délutáni
programok, ilyenek a kézilabda, foci és a kosárlabda amikre lehet járni. Ebben az intézményben
nem csak rendvédelmi képzés van, hanem lehet
még választani az általános tantervû gimnáziumot,
a pedagógiait, közgazdaságit és az angol nyelvi elôkészítô évfolyamot is. Én két év múlva érettségizek
és a választott tantárgyam bármi lehet.
Horváth Ramóna:
Szeretnék segítséget nyújtani az iskolaválasztáshoz. Én a Kazinczy Ferenc Gimnázium tanulója
vagyok. Nagyon szeretek ide járni, mert a tanárok
és a diákok is nagyon barátságosak, segítôkészek.
Igaz, hogy sokat kell tanulni, de megéri, mert sok
lehetôség áll elôtted. Remélem segítettem a pályaválasztásban. Sok sikert kívánok.
Lengyel Boglárka:
2007 ôszétôl a Krúdy Gyula Gimnázium tanulója
vagyok. A két tannyelvû szakra járok. Az elsô évben
heti 19 órában csak angol nyelvet tanulunk, ezzel
felkészítenek bennünket a középfokú nyelvvizsgára. A következô évtôl a matematika, történelem és
földrajz tantárgyakat két nyelven oktatják (angol,
magyar), emellett németet is tanulunk. Az érettségi
vizsgát az ötödik év végén teszünk szintén magyar
és angol nyelven.
Az iskolában sok sport illetve szakköri foglalkozásra van lehetôség.
Tanáraink nagyon kedvesek, megértôk és segítôkészek. Felsôbb évfolyamba járók mindig segítik
a beilleszkedést közös programok szervezésével.
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Aki ebbe az iskolába szeretne jönni, csak bíztatni
tudom.
Csonka Dávid:
Bemutatom röviden az iskolámat, a PattantyúsÁbrahám Géza Ipari Szakközépiskolát. Ez az
iskola elektrotechnikai képzést folytat. Fô tantárgyak a fizika és a matematika és ezek a legnehezebbek is. Az elsô 2 évben még csak ismerkedünk
a szakmával. Van lehetôség nyelvtanulásra is. Az
osztályunk fele németet, fele angolt tanul. A 0.
évfolyamba pedig csak nyelvet tanulnak. Az iskola 4 év után érettségit ad majd 1 év a technikusi
képzést. Délután van lehetôség sportolni és más
szakkörökre is járni.
Dôry Erna:
A Pálffy Miklós Ker. Szakközépiskolába járok.
Az iskola nagyon jó hely, mert jó fej tanárok
vannak, és változatos mindig vannak újdonságok. A felsôbb évesek szerveznek különféle
programokat pl: teaházat ,vásárokat ünnepek
alkalmával stb.
Szakok: nos én általános tantervû kereskedelem-marketing szakma csoportba mentem, de ezen
kívül még vannak elôkészítôk és szakképzô részlegek, osztály(ok) is.
Szakkörök ill. foglalkozások: szakmai ill. pályaorientáció tudtommal csak a szakmunkás osztályokban van. (Jó dolog, hogy már ôk is kapnak
érettségit!)
Szakkörök ill. sport szk. is vannak: kosár, kézi,
röpi, és foci is.
Tanulmányi szk. pedig: töri ,matek stb.
Remélem tudtam segíteni ezzel a kevés írással is.
Bedôk Máté:
A Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai
Középiskola 9-es tanulója vagyok két tannyelvû
gépész szakon. E mellett informatikai és gazdasági informatikai szakok mûködnek. Akik ebben
az iskolában akarnak tanulni, meg kell birkózniuk
a többszörös túljelentkezéssel, de megéri mert jó
tapasztalataim vannak. A tanárok segítôkészek, a
hangulat jó. A nagy tornacsarnokunk lehetôséget
kínál szinte minden sportág kipróbálására. Ha többet akarsz tudni a www.jedlik.eu honlapon még több
információt is megtalálsz.
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Építôtábor a faluban
A Hírmondó 2007. szeptemberi számában egy rövid írás jelent meg az egykori KISZ-táborról. Az írás végén azt kértem, hogy
további információt és fényképeket szívesen közölnénk.
Az alábbi fényképek Stoiber János közvetítésével jutottak el hozzám, egy soproni ismerôse által. A fényképek Berta Attila
gyûjteményébôl valók. A csepeli Kossuth Lajos Gép és Öntôipari Technikum diákjai jártak Enesén 1970 július 26 és augusztus 8.
között. A Hanság csatornarendszer építésén a karbantartásán dolgoztak.
Köszönjük a fényképeket!
Mesterházy József
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Tánclépésben
A korábbi évhez hasonlóan idén ismét elindult a társastánc tanfolyam az Enesei Általános Iskolában. Örömmel tapasztaltam, hogy az elsô évben nagyszámban érdeklôdtek és beiratkoztak a táncórákra,- a kíváncsiságot
biztosan növelte a televízióban sikeresen futó táncos
mûsor is,- azonban idén sajnos ez nem mondható el. A
tavalyi csoport nagy része ebben az évben is jókedvvel
vetette bele magát az újabb tánclépések elsajátításába,
de kezdô csoportot nem sikerült indítani a kevés, illetve
a sok visszalépô jelentkezô miatt.
Bízom benne, hogy ez nem a tánc iránti érdektelenséget jelenti, hanem a rossz idôzítést, vagy a gyerekek
kevesebb szabadidejét. Ez év során ismételten meghirdetjük kezdô tanfolyam indítását, akár tavasszal, akár
ôsszel, érdeklôdéstôl függôen és reméljük, sor kerülhet újabb csoport indulására és még több gyermek
szabadidejének hasznos eltöltésére. A hangsúly ezen
van: véleményem szerint az iskolai teendôk, a házi
feladatok, a különbözô szakkörök mellett a szabadidô
minél teljesebb kitöltése is nagyon fontos a gyerekek
fejlôdésének szempontjából. A tánc, mint fogalom
sokféleképpen jellemezhetô, lehet tanulási folyamat,
a koncentráció képességének fejlesztôje, sport és testmozgás, de leginkább szórakozás!
Részletesebben: a tánc során a gyerekek különbözô
lépéseket tanulhatnak meg, amelyeket az idôk folyamán tanfolyamról tanfolyamra összekötnek és kész
táncsorokat, koreográfiát táncolnak. A tanulás és a

gyakorlás során a koncentráció fejlesztése is megtörténik, mert téved, aki azt gondolja, hogy a tánc közben
nincs szükség szellemi felkészültségre! A lépések, a
koreográfia sikere a fejben dôl el!
A tánc ugyanakkor sporttevékenységként is megállja
a helyét, mert önfeledten gyakorolva jótékony hatással
van a testre, szórakoztatva a gyerekeket és megteremtve a fizikai kikapcsolódás lehetôségét számukra.
Ami pedig napjainkban talán a legfontosabb tulajdonsága, hogy építô jellege van az emberi kapcsolatok
kialakításában: a társastánc nevébôl adódóan nem egyéni tevékenység, nem egy ember ûzi, a gyerekek párban
táncolnak, és csoportot alkotnak. Fontos dolog már
gyermekkorban a fiú lány kapcsolat kiépítése, amely a
táncban is megnyilvánul, kezdetben nehézségeket okozhat egy idegen, vagy egy másik társ testközelségbe való
beengedése, de a késôbbiekben akár újabb barátság szövôdését is eredményezheti. A csapatmunka pedig segíti
a gyerekek együttmûködését, felelôsségvállalását, és
fegyelmezett viselkedésének kialakulását.
Összességében elmondhatom, bármilyen elfogultságtól mentesen, hogy még nem találkoztam olyan fiúval
vagy lánnyal, férfival vagy nôvel, aki megbánta volna,
hogy valaha is kijárt egy tánctanfolyamot: Mi ennek
szellemében várjuk szeretettel az érdeklôdôket!
Kupi Adrienn
táncoktató

Újra Enesén a Derôce
A tavalyi évben az iskola vezetôsége szülôi kéréseknek eleget téve váltott a néptánc oktatás területén.
A Derôce néptánc csoport nevében Rab János
oktatja táncos lábú fiataljainkat, akik már nem egy
esetben bizonyították ügyességüket.
Legutóbb betlehemezni voltak néhány családnál,
errôl számol be Nagy Bálint a Derôce egyik táncosa.
- December 23-án délután néptáncos társaimmal
felkerekedtünk és elindultunk tánctanárunk, Jani
bácsi ötletétôl vezérelve betlehemezni. Népviseleti
ruhába bújva jártuk a falut, hogy elôadhassuk karácsonyi énekkel átszôtt kicsiny mûsorunkat. A családok kedvesen és örömmel fogadtak bennünket,
néhol meleg itallal vendégeltek meg minket, amit
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szívesen fogadtunk, hiszen a lányok hangja egy idô
után egyre haloványabbá vált. Este bár fáradtan, de
elégedetten fejeztük be a betlehemezést, mivel úgy
éreztük, hogy e régi hagyomány felelevenítésével
igazi karácsonyi hangulatot teremtettünk.
Bízunk benne, hogy e hagyományt jövôre is folytatjuk.
Ezúton szeretnénk megköszönni a családok vendégszeretetét és adományaikat. Eddig a beszámoló,
kedves Eneseiek, kérjük ne feledjék idén 10 éves lesz
a Derôce (mivel már Enese is hozzájuk tartozik így)
méltó meglepetéssel készülnek táncosaink erre az
alkalomra.
Folyamatosan hírt adunk fellépéseikrôl ,látogassanak el ezekre az eseményekre.
2008. Január

Aktuális
Január elsejétôl a kónyi székhelyû Birtok Coop
Zrt bérbe adta a Sport utca elején mûködô élelmiszerboltot. Hegedûs Ferencné Tímea, aki eddig is
boltvezetôként dolgozott az üzletben, mostantól
vállalkozóként üzemelteti. Továbbra is a bolt dolgozója maradt Reiderné Galambos Marianna.
A jövôre nézve az üzletvezetô tervei között szerepel, hogy folyamatosan bôvítse az árukészletet
az igényeknek megfelelôen.Februártól szeretné
bevezetni a csomagolt elôhûtött húsok árusítását.
Bôvült az üzlet nyitvatartási ideje:
hétköznaponként

17 óráig

szombaton

12 óráig

vasárnaponként

8-10 óráig

Tüzelô árak az enesei tûzépen:
• Ledvicei dió szén
2785Ft/q
• Ledvicei dara szén
2425Ft/q
• Herkules dió szén
2560Ft/q
• Orosz dió szén
2600Ft/q
A Ledvicei szenek ára már tartalmazza a januári áremelést.
A fakéreg a tûzépteleprôl ingyen elvihetô a
nyitvatartási idô alatt.

Az enesei pék szíves figyelmébe ajánlja, hogy
minden pénteken friss meleg langaló, pizza,
kuglóf, kifli, zsemle, kenyér rendelhetô a pékség
sütôdéjében..
A hét többi napján friss termékeinket a Kati
büfében megvásárolhatja.
Elérhetôségeink:
0696/363-099
0670/521-9886

Újra nyitva a Nyárfa!
Az elmúlt év novemberétôl a soproni székhelyû TOM-KÔ Vendéglátó Kft. üzemelteti a Nyárfa vendéglôt 10 alkalmazottal.
A nyitás elôtt a söntés rész került átalakításra, színvonalas új bútorzatával a vendégek kényelmét
szolgálja.
A megújult helyiség hangulatával fiatalos, modern hatást kelt. Az éttermi rész színében és dekorációjában változott, vendégcsalogató, barátságos lett az összhatás.
Ha már az étteremben járunk, vessünk egy pillantást az étlapra! Az elô- és a fôételek széles kavalkádja
sorakozik több oldalon keresztül, fényképekkel fokozva a betérô vendégek étvágyát.
A jövôben hagyományosabb ételek is részét fogják képezni a kínálatnak, megcélozva ezzel a bátortalanabb, visszafogottabb vendégkört is. Az italok kínálata a koktéloktól a teákig mindenre kiterjedô.
Az árakra tekintve elmondható, hogy a „pénztárcabarát” kategóriába tartoznak.

A Nyárfa vendéglôben
Menü rendelhetô: 480,- Ft/fô áron
Hidegtálra rendelést rövid határidôvel felveszünk
Vállaljuk bármilyen családi vagy céges rendezvény lebonyolítását
Telefon: 363-024

2008. január
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Farsang van!
Kötelezô irodalmi olvasmányaink üde színfoltjának
tarthattuk sokan Csokonai Vitéz Mihály „furcsa vitézi
versezetét” a Dorottyát (vagyis A dámák diadalma a fársángon).
Bár a farsang szó hallatán inkább az álarcosbálok, a táncos mulatságok hangulata, az evés-ivás, a jelmezes felvonulások színes kavalkádja elevenedik meg elôttünk.
Már a XV. század óta szólnak feljegyzések álarcviselésrôl, állatalakoskodásokról.
Mátyás király idejében a királynô itáliai rokonsága
mûvészi álarcokat küldött ajándékba a magyar rokonoknak.
De valójában mit is ünneplünk, vagy netán mitôl búcsúzunk? A farsang évszázadok óta tartó, évenként ismétlôdô ünnepsorozat, mely vízkereszt napjától a húsvétot megelôzô negyvennapos nagyböjt kezdetéig – azaz a
hamvazószerdát megelôzô nap éjfélig – tart. Ez az idôszak évrôl évre hol hosszabb, hol rövidebb farsangi idôt
jelöl. Idén a legrövidebb a farsang: január 6-tól február
5-ig fog tartani. A farsang a tél és a tavasz küzdelmének
szimbolikus megjelenítése is egyben, a tél búcsúztatása
és a tavasz várásának ünnepe. A farsangi népszokások is
a tavasz közeledtét jelzik. Ilyenek a kormozás, busójárás,
téltemetés – melyek a tél, mint gonosz elûzését jelképezték. A legtöbb népszokást a farsangi idôszak végén, a
farsang „farkán” tartották – azaz farsangvasárnap, farsanghétfôn és húshagyókedden. Ilyenkor maskarába bújt
emberek jártak házról házra, adományokat gyûjtöttek,
köszöntôket mondtak, mellyel az esztendô bôséges termését, az emberek jövôbeli sikereit hivatottak megjósolni.
Általános volt a tánc és a bálozás szinte minden faluban. A táncházban aztán hajnalig tartott a mulatság,
ugratásokkal bôven tarkítva az estét. Amikor elérkezett
húshagyó éjféle, megkondult a harang, jelezve, hogy
vége a farsangnak. Abbahagyták a mulatozást, és másnap a hamvazó – vagy böjtfogadó – szerda már a hosszú
böjt megkezdésének elsô napja volt. Ebben a negyven
napban az egyház azért tiltotta a vigadalmat, még a lakodalmat is, hogy az emberek teljesen megtisztult testtel és
lélekkel várják a közelgô keresztény ünnepet, a húsvétot.
Hogy valójában mit is fogyasztottak a régi farsangi lakomákon, hogy voltak-e kizárólag erre az ünnepre készített
ételek – sajnos nem sok ismeret áll a rendelkezésünkre.
Az biztos, hogy sokat és sokfélét ettek, hiszen a sok-sok
étel fogyasztásától a következô év bôségét remélték. Az
is biztos, hogy a farsang jellegzetes étele a fánk, melynek
mágikus erôt tulajdonítottak elôdeink.
Farsangi rendezvények Enesén
február 8-án pénteken:
- az óvodások farsangi Morzsa bálja

- az általános iskola felsôseinek rendezvénye
február 9-én szombaton:
- az általános iskola alsósainak farsangja
- az óvoda Szülôi Munkaközössége által szervezett
farsangi bál

Farsangi receptek
Leves
Gombás korhelyleves
Hozzávalók: 25 dkg füstölt hús, 10 dkg füstölt kolbász,
40 dkg savanyú káposzta, 10 dkg gomba, egy fej vöröshagyma, egy csokor petrezselyem, 4 dkg liszt, 2 dl tejföl,
2-3 evôkanál olaj, ôrölt bors, pirospaprika, só
A hagymát apróra vágjuk, olajban megpirítjuk, majd rátesszük a kockákra vágott húst, és pirospaprikával szórjuk
meg, majd pedig hozzáadjuk a savanyú káposztát. Erre aztán annyi vizet öntünk, hogy ellepje, és fedôvel letakarva
fôzzük. Közben a vékonyra szeletelt gombát kevés olajban
megpirítjuk, vágott petrezselyemmel, sóval, borssal ízesítjük. A pirított gombát a káposztához keverjük, felengedjük,
és felforraljuk. Világos rántást készítünk, ezzel a levest
besûrítjük. Végül beletesszük a felkarikázott kolbászt, valamint a tejfölt, és még 2-3 percig forraljuk.
Húsétel
Farsangi részeges csirke
Hozzávalók: egy csirke, 8 dkg vaj, 3 dl fehérbor, 12 dkg
füstölt szalonna, majoránna, ôrölt bors és só
A megmosott csirkét kívül-belül megsózzuk, belsejét
majoránnával, külsô felületét borssal fûszerezzük. Az így
elôkészített csirkét magas falú tepsibe helyezzük, leöntjük
olvasztott vajjal, továbbá aláöntjük a fehérbort. Sütôben,
letakarva pároljuk, szükség szerint pótoljuk az elpárolgott
bort. Amikor megpuhult, hajszálvékony szalonnaszeleteket
borítunk rá, és ropogósra sütjük.
Tésztaféle
Sonkás kifli
Hozzávalók: 20 dkg liszt, 10 dkg vaj, 2 tojássárgája, 1
tojás, 1 dl tejföl, 15 dkg sonka, 5 dkg vaj, pirospaprika, só
A lisztet a vajjal, tojássárgájával, kevés tejföllel és sóval
tésztává gyúrjuk. Vékonyra kinyújtjuk, és háromszögletû
darabokra vágjuk. A sonkát ledaráljuk vagy apróra vagdaljuk, vajjal és pirospaprikával gyúrjuk össze. Az így nyert
sonkás tölteléket a háromszögletû tésztácskákon elosztjuk,
majd ezután a kis háromszögeket kifli formára feltekerjük,
tojással megkenjük, és forró sütôben megsütjük.
Nagyné Dôry Andrea
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Mit vár Ön/mit vársz a 2008-as esztendôtôl?
Megkérdeztünk enesei lakosokat, hogy mit vár- kolákban folytatják tovább tanulmányaikat diáknak az elöttünk álló évtôl, mit üzennek az olva- jaink. Reménykedem abban, hogy a vidékrôl besóknak.
járó tanulóink egyre sikeresebben beilleszkednek
új környezetükbe. Remélhetôleg az oktatást érinMesterházy József polgármester:
tô változások a legkisebb zökkenôvel valósulnak
Bízom abban, hogy a rossz után jó következik, meg nálunk, és tanulóinkat úgy tudjuk oktatni és
hisz a 2007-es év nem tartozott életem legsze- nevelni, hogy azzal szülô, gyermek és a fenntartó
rencsésebb évei közé. Remélem, hogy jó gazdál- is elégedett.
kodással elôbbre tudunk lépni az önkormányzat
ügyeiben: szerencsésebbek leszünk a pályázatok
Varga Ferenc 8. osztályos:
bírálásánál, jó lenne folytatni az utak aszfaltozáA 2008-as évben a legfontosabb számomra a
sát, rendezvényeinket jó színvonalon megtartani. továbbtanulás. Szeretnék bekerülni a Móra Gimnázium informatika szakára. Jó lenne, ha lehetôséSzabóné Horváth Judit óvodavezetô:
gem lenne Enesén rockkoncertre járni.
Optimista vagyok, a rosszra nem gondolok,
csak a jóra, hisz a pozitív gondolkodás lehet csak
Farkas István 8. osztályos:
értékteremtô. Ehhez a jó egészség elsôdleges.
Számomra is a középiskolai felvételi a legfonOptimális a gyereklétszámunk, így több lehetô- tosabb, a Lukács Sándor Szakközépiskolában szeségünk van az óvodán kívüli programok meg- retnék továbbtanulni. Autószerelônek készülök.
szervezésére is. A szülôkkel való jó kapcsolat, a Egy jó iskolakezdés szeptemberben nagyon fontos
bizalom elengedhetetlenül fontos munkánkban. lenne.
Kerek évfordulókban lesz részem bôven, így nagyobb jelentôséget tulajdonítok ennek az évnek.
Bálint Sándor vállalkozó:
Bízom az óvoda 50 éves jubileumi rendezvényéA 2007-es év nem volt a legfényesebb, legjobb
nek sikerében.
évem. Bizakodó vagyok, ennél csak jobb lehet. A
2008-as évet 40. születésnapommal kezdtem, amit
Nyiri Kira nagycsoportos óvodás:
a családommal és a barátaimmal együtt ünnepelMost legjobban a farsangot várom, ahol hastán- tem. Stabil ügyfelekben gazdag évet remélek, és
cosnô leszek. Olyan nagyon jó, hogy ilyenkor a bízom abba, hogy két kollégámmal – Gayer Csaba
szülôk, a nagyszülôk is eljönnek az oviba. Egy in- és Burányi István – maximális szolgáltatást tudunk
teraktív babát szeretnék, de az se lenne rossz, ha nyújtani partnereinknek.
egy kistestvér érkezne a családba.
Nagy Istvánné takarékunk közel két éve nyugNagy Gergô nagycsoportos ovis:
díjba vonult vezetôje, minden enesei lakosnak a
Már most a nyarat várom, hogy újra lehessen legfontosabbat kívánja, az egészséget. Ezenkífürödni és mezítláb jönni az oviba. Az iskolát kö- vül, hogy elôbb-utóbb adassék meg mindenkizepesen várom. Ha lehetne egy kívánságom, inter- nek, hogy egy kis unoka jövetele ragyogja be a
netet szeretnék otthonra.
hétköznapokat.
Kissné Eszes Anikó az iskola igazgatóhelyettese:
Chapóné Horváth Hajnalka falunk egyik kézAz intézmény 8. osztályos tanulói számára ered- besítôje járhatóbb utakat, barátságosabb kutyákat
ményes felvételit kívánok. Bízom abban, hogy kíván.A lakosságnak pedig szeretne jó hírekrôl
képességeiknek, elképzeléseiknek megfelelô is- szóló leveleket kézbesíteni.
2008. január
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Ismét felajánlható az adó 1%-a
Enesei civil szervezetek részére rendelkezzünk adónk 1%-áról!

Rendelkezô nyilatkozat

Rendelkezô nyilatkozat

Az SZJA egy százalékáról

Az SZJA egy százalékáról

/az 1996. évi /XVI. Tv. szerint/

/az 1996. évi CXXVI. Tv. szerint/

A kedvezményezett neve

A kedvezményezett neve

Enese Sport Club

Alapítvány az Enesei Általános Iskoláért

A kedvezményezett adószáma

A kedvezményezett adószáma

18970812-1-08

19110712-1-08

Rendelkezô nyilatkozat

Rendelkezô nyilatkozat

Az SZJA egy százalékáról

Az SZJA egy százalékáról

/az 1996. évi CXXVI. Tv. szerint/

/az 1996. évi CXXVI. Tv. szerint/

A kedvezményezett neve

A kedvezményezett neve

Közalapítvány az Enesei

Enesei Polgárôr Egyesület

Óvodás Gyermekekért

A kedvezményezett adószáma

A kedvezményezett adószáma

18974328-1-08

18974469-1-08

2006. évben a következô összegek kerültek civil szervezeteink számlájára az adó 1 %-ából.
• Enese SC:								

110.955,- Ft

• Közalapítvány az Enesei Óvodás Gyermekekért:		

243.975,- Ft

• Alapítvány az Enesei Általános Iskoláért			

452.000,- Ft
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Rajz verseny
A Hírmondó rajz versenyt hirdet „Ébred
a természet” címmel. Az alkotások készülhetnek bármilyen technikával A/4-es (rajz
lap) méretben. Kérjük a mû hátulján feltüntetni az életkort a nevet, lakcímet. Nevezni
lehet 3-99 éves korig.
A rajzok leadhatók az oktatási intézményekben és a polgármesteri hivatalban február 29-ig. A díjazás korcsoportonként történik. A legjobban sikerült rajzokat késôbbiekben kiállítanák.

Tisztelt Olvasó!
Ezennel végére ért lapunknak. Miközben olvasta biztosan kialakult Önben egyfajta vélemény.
Kérjük ossza meg velünk! Szívesen fogadunk
minden ötletet, építô jellegû kritikát.
Véleményét

eljuttathatja

enesehirmondo@gmail.com

e-mailben
címre,

vagy

a polgármesteri hivatalban elhelyezett gyûjtô ládikában. Névvel, név nélkül, ahogy Önnek kényelmesebb.
Az alábbi sorokkal kíván boldog új évet a Hírmondó szerkesztôsége.
Szabó Gáborné
Nagyné Dôry Andrea

Újévi sütemény
Hozzávalók:
1 kg jó meleg szeretet
1 kg bátorság
3 dl szorgalom
1 dl jóság
1 tojásnyi kedvesség
Varga Pista bácsi és Marika néni 50. házassági Évfordulóját
ünnepelte 2007 októberében

Elôzetes
a következô szám tartalmából
• Mi lett a Faluszépítô egyesülettel?
• Kerékpár túrára hívjuk a mozogni vágyókat.
• Beszámolót olvashatnak a sítáborról.
• Várható programok nyárra.

2008. január

A szeretetet szitáld át a türelem szitáján,
nehogy pletykamag kerüljön bele! Az egészet gyúrd össze 1 tojásnyi kedvességgel
és takard le tiszta jókedvvel. Ha megkelt,
süsd meg a kitartás tüzénél. Szórd meg asszonyi kacagással és tegyél rá pár csepp
megfontolást!
Vágd fel annyi darabra, hogy eggyel
mindig több legyen mint ahányan az asztalt
körülülitek, hiszen mindig akad valaki, aki
még rászorul.
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Gyôkér Gyula plébános a nagycsoportosoknál

Képeslap varrás az oviban

Kiscsoportosok karácsonyi tízóraizása

Mikulás az oviban

Készítik az ovisok a mézes süteményt
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