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Ezek vagyunk mi… a Derôcérôl
Múlt…
„Adott Isten szekeret,
szekeremnek kereket,
üvegemnek feneket,
abból iszom eleget…”
Amikor ez a népdal elhangzott 1998-ban a gyömörei hagyományôrzô napon az enesei kis táncos
lányok szájából, azt hiszem, jobban remegett az
üveg a fejünkön, mint az értünk izguló, nekünk
hangosan tapsoló szüleink kezei. Az izgalom, a
készülôdés, a kitartó próbálások meghozták gyümölcsüket, hiszen megvolt az elsô sikerünk: elsô
helyezést értünk el!
Ettôl kezdve folyamatosan felfelé ívelt Enesén
a néptánc, hiszen számos rendezvényen eredményesen szerepeltünk, sok helyen különdíjasok
lettünk. Ez ugyan nem csoda, hiszen a közönség
90%-át eneseiek tették ki, akik kitartóan kísértek bennünket mindenhová. A tomboló, támogató
közönségnek, Kati néninek, Janinak, és Balázsnak és természetesen magunknak köszönhetôen
országos versenyekre is eljutottunk: Emeletes
busszal indultunk Gyöngyösre, egy évvel késôbb
már 2 napos fesztiválon szerepeltünk „az Isten
háta mögött”, Vépen.
Természetesen a bakik sem hiányoztak a fellépésekrôl: Krisi kezébôl szép ívben repült ki Rábapatonán a seprû, csúsztak le nadrágok, harisnyák, estek szét hajfonatok, olykor a zenekar is
számunkra idegen dallamot játszott, de az akkor
még aprócska gyerekek ennek ellenére is tovább
járták a cifrát, marsot, höcögôt és csárdást, ha
nem is sikerült mindig egyszerre elkapni az üte-

met… Nagyon büszkék voltunk, amikor a Duna
TV-ben viszontláthattuk, hogy hogyan is tudunk
mi táncolni.
Soha nem felejtjük el a mi Kati néninket a szôke
fonott hajával és a nála is nagyobb hátizsákjával,
aki nem csak a táncoktatónk volt, hanem nevelt is
bennünket, megtanította, hogy hogyan kell szívbôl táncolni, egyfajta „pótanyukánk” volt hétfôn
és csütörtökön 3-tól fél 5-ig. Nem volt könnyû
feladata, talán nagyot is nézett az elsô próbán,
amikor meglátta a közel 40 fôt számláló „arany
lábú táncost”. Meg is jegyezte Jani bácsinak:
„Te…ezek marha sokan vannak!!” Nem lehetett
könnyû ennyi eleven ördöggel, kellett oda Jani
bácsi szigora.
Észrevétlenül repült el az elsô 5 év, s elérkezett
az elsô jubileumunk, a névadó ünnepségünk, ahol
az enesei legények büszkén járták (a mindenki
szerint hosszú, de eredeti) enesei verbunkot a
kultúrház színpadán, büszkén viselve az együttes
új nevét: mi lettünk a DERÔCE néptánccsoport.

A lelkesedés, a láz csak fokozódott, a rábaközi, bodrogközi, kalocsai dallamok hallatán közönségünk pirosra tapsolta a tenyerét. Erika néniék kötényeket hímeztek, Márti néniék hajakat
fontak, Éva néniék tapsoltak a színpad mögött,
anyukáink zsebkendôket varrtak, nagypapáink
seprûket faragtak, Feri bácsi pedig boldogan
emelte magasra a megérdemelt serleget. Minden
anyuka és apuka, testvér, nagymama és nagypapa támogatott bennünket, kísért a mosonszentmiklósi „Ki mit tud?” –ra, a színvonalas félévi
és év végi vizsgára, valamint az enesei falunapi
fellépésekre.
Sajnos azonban Jani bácsi messzebbre költözött, Kati néninek is távoznia kellett, sokaknak
pedig nem sikerült megoldani a próbára járást a
középiskola miatt. Tulajdonképpen itt ért véget
néptánc-pályafutásunk!….helyesebben: annak
elsô szakasza…

Jelen…
„Te…Neked ismerôsöd a Rab Jani iwiw-en?”
„Igen…”
„Írnunk kellene neki, hogy nincs-e kedve visszajönni táncot tanítani. Annyira fáj a szívem,
amikor látok másokat táncolni, mert tudom, hogy
mi is folytathattunk volna…
Ez az érzés kavaroghatott mindünkben, míg
nem felkerestük a mi Jani „bácsinkat”. Úgy vélem, a legmegfelelôbb embert választottuk erre a
feladatra, hiszen kész tényekkel, nagyszabású, ötletgazdag tervekkel állt elô. „Jól megnôttetek…”jegyezte meg.

Július végén tartottunk egy egy hetes „edzô
tábort”, ahol a sok nevetés, a „kemény” munka
mellett nagyon jól éreztük magunkat. Sokat nevettünk a közel egy évtizedes videofelvételeken,
majd felelevenítettük a régi táncokat. A létszám
ugyan nagyon csekély volt (10), de elég volt ahhoz, hogy egy szép vasárnapi napon megmutassuk a falunak, hogy tudunk mi táncolni! Nem
csalódtunk az eneseiekben, hiszen szép számmal
jelentek meg, s bíztattak bennünket mosolyukkal,
tapsukkal, sôt, a kalapba is került pár forint.
Igyekeztünk a nyáron önállóan próbálni (Jani
bácsi idônként – egyszer nagy meglepetésünkre- meglátogatott és segített bennünket). Bemutatkoztunk a téti fúvószenekar záróestjén, az idei
enesei falunapon, valamint a téti városnapon, sôt
egy „éjjeli” fellépésre is sor került a kultúrház
udvarán!

Jövö…?
Hogy mit hoz a jövô? Nem tudhatjuk…, de
célunk az van: szeretnénk egy olyan közösséget teremteni, ahová mindenki szívesen tér be.
Igyekezünk a falu, magunk és mindenki örömére
táncolni, ôrizni az egyre értékesebbé váló, eltûnô
hagyományokat. Szeretnénk minél több embert:
Leendô és egykori táncosokat, piciket és nagyokat, fiatalokat és idôseket bíztatni arra, hogy álljanak be közénk! Örömmel fogadunk mindenféle
bíztatást (csizmákat, ruhákat, kellékeket, fellépési
lehetôséget, anyagi támogatást), valamint szeretnénk megköszönni mindenkinek az eddigieket!
Ne feledjék: 2008-ban 10 éves a DERÔCE!!!
Varga Csilla

A polgármester
új telefonszáma
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Iskolai hírek
Szeptember elérkeztével megint szembesülhettünk a
repülô idôvel. Az idôvel, mely ajándék, valóság, mely változtat, melyben változni kell.
Vajon mi változott az iskola életében?
Aki júniusban még alsós volt, ma már felsôs, a tavalyi
nagycsoportosok már komoly elsôsként jönnek reggelente
az iskolába. A nyári balatoni táborról, napközis táborról is
csak a képek árulkodnak a faliújságon.
Szeptember 3-án a termeket 206 tanuló népesítette be.
Akik közül 82 a környezô településekrôl jár be. Többen
azért kerültek hozzánk, mert korábbi iskolájuk a közelmúlt
változásai miatt részben vagy egészben megszûnt. Húsz
iskolai dolgozó, ebbôl 16 pedagógus,3 takarító,és egy
iskolatitkár tevékenykedik azon, hogy a diákok, legjobb
tudásuk szerint megfelelô környezetben tanulhassanak.
Az iskolafenntartó társulás tagja lett Enese,
Rábaszentmihály, Kisbabot, Bezi mellett Fehértó is. A konyhát a RÁBAKÉSZ KFT. üzemelteti, ezért az étkezés bejelentés és a fizetés az iskolásoknak az iskolában, az óvodásoknak
az óvodában, a felnôtteknek a konyhán történik.
Ebben az évben, új formában, az egész falura kiterjesztve
szeretnénk a papírgyûjtést megszervezni. Az így összegyûlt
pénzt a tanulók által megjelölt célra fordítjuk.
Zenemûhely támogatásaként 190. 000Ft-ot kaptunk Tschurl
Károlytól. A zeneoktatást továbbra is a Harmónia Mûvészeti
Iskola szervezi, de a néptáncoktatás terén az önállóság útjára
léptünk, Rab János néptáncoktató vezetésével. Bízunk abban,
hogy a kezdeti lelkesedés kitart, jelenleg 55 néptáncos van.

Rövid hírek
• Június 30-án megalakult az Enese, Fehértó, Kisbabot és
Rábaszentmihály körjegyzôség. A Képviselô testületek
augusztus 1-én Kiss Lászlónét nevezték ki körjegyzôvé.
• Községünk önkormányzatának Képviselô testülete
augusztus 7-én döntött a konyha bérbeadásáról. A közbeszerzési eljárás lefolytatása után a Rábakész Kft üzemelteti a konyhát szeptember 1-tôl.
• Szeptember 11-én tárgyalta a Képviselô testület a
község költségvetésének elsô félévi teljesülését.
• Szeptember elején a müncheni Odeon Orchester volt a
vendégünk. A német zenészek kilenc napot töltöttek nálunk,
záró koncertjüket a gyôri Richter teremben tartották.
• Letette a képviselôi esküt szeptember 11-én kedden a
–Képviselô testület soros ülésén- ifj. Bencsik Vilmos.
Az új képviselô a közelmúltban elhunyt Kolonics István
mandátumát kapta meg.
• Új Leader csoport alakult. Szeptember 6-án az ikrényi
sportcsarnokban megalakult a Pannonhalma-SokoróaljaRábcatorok Leader csoport. A megalakult csoporthoz csatlakozhatnak Civil szervezetek, vállalkozók ill. a közszféra.
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Mivel a következô évben lesz a Derôce néptáncegyüttes 10
éves, szeretnénk ezt azt évfordulót színvonalasan megünnepelni. A néptáncoktatóval együtt szeretnénk, hogy ha erre
az alkalomra minél több enesei férfi megtanulná az enesei
verbunkot. A tanítási órák mellett szakkörök, DSK várja a
tanulókat. Valamint ebben az évben is megszerveztük a felsôs
tanulók részére a tanulószobát. Ajánljuk mindazoknak, akinek
szükségük van segítségre a tanuláshoz.
Kívánom, hogy találjon otthonra itt minden új és régi
diák-, hiszen olyan sok idôt fogunk itt együtt eltölteni 2008.
június 13-ig.
A 2007-2008. tanév rendje
Elsô tanítási nap: 2007. szept. 3. (hétfô)
Ôszi szünet: 2007. október 29-október 31.
A szünet elôtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat),
a szünet utáni elsô tanítási nap november 5. (hétfô)
Téli szünet: 2007. december 22-2008. január 2.
A szünet elôtti utolsó tanítási nap 2007. december 21.
(péntek), a szünet utáni elsô tanítási nap 2008. január 3.
(csütörtök)
Az elsô félév 2008. január 18-ig tart. Az iskolák január
25-ig értesítik a tanulókat, ill. a szülôket az elsô félévben
elért tanulmányi eredményekrôl.
Tavaszi szünet: 2008. március 21-március 25.
A szünet elôtti utolsó tanítási nap március 20. (csütörtök),
a szünet utáni elsô tanítási nap március 26. (szerda)
OKÉV mérés: 4., 6., 8. osztály, 2008. május 28.
Utolsó tanítási nap: 2008. június 13. (péntek)
Bartos Ilona

Falunapi Kupa 2007.
végeredmény
1. Futottak még…
2. Bôs
3. III. félidô
4. Luzer FC

5. Kóny
6. Bödô
7. Cuki

Gólkirály: Kántor Tamás, Bôs 4 gól
Legjobb kapus: Szabó Tibor, „Hakan” III. félidô
Legjobb játékos: Kiss Miklós, Futottak még

Virilisták 2007
Gazdasági társaságok
Kaco Hungary Kft.
L-Duplex Pivo Kft.
Inicia Zrt.
Bödô Kft.
GTO-Holz Kft.

Egyéni vállakozók
Lendvai Szilárd
Horváth Gyula
Stoiber János
Csonkáné Balikó Éva
Takács Norbert
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Fitness-wellness a
József Attila utcában

Enesei babák
Pápán és Balfon

Kevés, Eneséhez hasonló nagyságú település mondhatja el, hogy helyben van lehetôsége polgárainak szaunázni, vagy kondigépeket kipróbálni.
Községünkben –a József Attila utca 19. sz. alattÉzsely József és felesége Mariann egy ilyen kis csodavilágot hozott létre. Olaszországban –Dél-Tirolban- több
mint egy évtizedig tanulták a vendéglátást és most ebbôl
szeretnének valamit Enesén hasznosítani.
A házigazda meséli: ott, ahol dolgoznak, ez természetes.
A déltiroliak fontosnak tartják az egészséget. Ha valaki a
pihenésnek ezt a fajtáját választja, ezután nem kell Gyôrbe
utaznia.
Egy baráti kapcsolat révén kerültek Enesére és szeretnék
jobban megismerni a falut, az itt élôket. És remélik, hogy
ôket is megismerik majd. A gyerekek ide járnak óvodába és
iskolába –ezáltal is több lehetôség lesz az ismerkedésre.
A falusi izzasztó nevet kapta a fitness- welness részleg. A felszerelés és a berendezés profi –azonban külön
végzettség kell, kellett volna, hogy az „elôkelôbb” nevet
akaszthassák ki cégérül. De nemcsak ezt a nehézséget
kellett legyôzni –az ÁNTSZ-n és az építésügyön sem volt
egyszerû túljutni. Aztán idén július 9-én megnyithattak. A
pihenni vágyókat finn szauna, infra szauna, gôzkabin várja. Közérzetjavító szerek /a valóságban ez a konditerem/
és pihenô szoba. A tervek között szerepel egy sóbarlang
megnyitása -ahol asztmás gyerekek, légúti panaszokkal
küzdôk, allergiások gyógyulhatnának. Az emeleti részen
három szobát szeretnének kialakítani a tulajdonosok.

Podmaniczky Miklósné Marika sok-sok éve gyûjti a
babákat. Pár évvel ezelôtt gyûjteményét Baba múzeumban rendezte be. Az akkori megnyitón Botos Gábor a
Megyei Közgyûlés elnöke is részt vett.
A múzeum megnyitót megelôzô és azt követô idôszakban is több kiállításon vett részt Marika a babáival.
Az idei nyár szintén elég mozgalmasra sikeredett.
Június közepén 17. alkalommal rendezte meg Pápa
városa a Nemzetközi Játékfesztivált. Molnár Katalin
fôiskolai docens ajánlására hívta meg a szervezô közösség Marikát.
A megnyitón Molnár Katalin méltatta Marika munkáját. „Babákat, gyermekjátékokat s mindezzel életképeket
gyûjt rendez, kitalál önmaga és mások: gyerekek, fiatalok,
családok, felnôttek –egyszóval mindannyiunk örömére”
Dr. Kovács Zoltán polgármester levélben köszönte meg a Babakiállítás megvalósulását és azt, hogy a
kiállítással hozzájárult a játékfesztivál programjainak
gazdagításához.
Röviddel a pápai kiállítást követôen Balfra „vándoroltak” a babák –oda, ahova Podmaniczky Miklóst rokoni
szálak kötik. Errôl a kiállításról a Regionális Televízió
felvételt készített, melyet egy pénteki napon láthattunk
adásban.
Sok sikeres kiállítást kívánunk Marikának! A babák
községünk jó hírét viszik szerte ez országban!

Nézzük, mennyiért lehet mindezt kipróbálni!
Szauna:
1.200,- Ft/óra
5 fô felett:
900,- Ft/fô/óra
10 órás bérlet:
9.000,- Ft
Konditerem:
500,- Ft/óra
5 fô felett:
400,- Ft/fô/óra
10 órás bérlet:
4.000,- Ft
Mesterházy József

Mesterházy József
Szeretnék köszönetet mondani Szalai Zoltánnak a kiállítás szervezésében nyújtott segítségért.
Podmaniczky Miklósné Marika

Egyszer volt, hol nem volt
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KACO 10 éve Enesén
2007.06.18-án
ünnepelte az enesei
KACO Hungary Kft.
fennállásának 10 éves
jubileumát.
A KACO Kft. minden típusú minôségi
gumi tömítôgyûrûk
elôállításával foglalkozik és az autóipar egy
elismert, kompetens
beszállítója. A KACO
cég, egy régi hagyományokkal rendelkezô
vállalkozás, melyet 1914-ben Heilbronnban
(Németország) alapítottak. További gyárak mûködnek Kirchardtban, Talheimben
(Németország) és St. Michaelben (Ausztria).
1993-ban a cég a Sabó csoporttal (Sao Paulo,
Brazilia) egyesült. 1997-ben kezdôdött meg az
enesei gyárban a termelés, melyet 2001-ben
még egyszer bôvítettek.

Ünnepi beszédében Heinrich úr (ügyvezetô,
KACO Európa) elmesélte, hogy is kezdôdött
minden 10 évvel ezelôtt.
Egy vadvirágokkal teli nagy szántóföldön
épült fel egy olyan kíváló termelôüzem, melyre méltán lehetünk büszkék mindannyian.
Akkoriban 25 különbözô objektum (kooperációk, üres csarnokok, szántóföldek) közül
esett a választás Enesére. És ahogy ez az
évek folyamán bebizonyosodott, ez egy jó
E jubileum alkalmával látogatott meg ben- döntés volt. Itt emelte ki Heinrich úr a különünket Braziliából a Sabó cégcsoport vezetôsé- nösen jó együttmûködést Enese vezetésével
ge és a németországi igazgatóság, hogy közösen és reményét fejezte ki, hogy ez a jövôben is
így marad. A KACO érdeke Enese fejlôdése
ünnepeljük meg ezt az évfordulót.
is, melyet megmutat a számos összesen kb.
9,2 millió forintos átadott adomány az óvódának , a tûzoltóságnak, a sportegyesületnek
stb. És mi több: a KACO csak itt Enesén 268
motivált és szakképzett dolgozónak biztosít
munkahelyet. Az üzem éves forgalma mintegy
15 millió EUR és havonta több mint 3 millió
tömítôgyûrût állít elô. A legnagyobb vevônk az
Audi vállalat Gyôrben.
Az iparban tapasztalható kelet felé való
vonulással szemben a KACO-nak szilárd bázisa van itt Enesén. Ezzel kapcsolatosan beszélt
Heinrich úr a stratégiai elôremenetelrôl is és az
ezzel együtt megkezdôdô az üzemet is érintô
modernizálásról. A következô években milli2007. szeptember
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ós nagyságrendû befektetéseket és modern, a
jövôt is biztosító termékek bevezetését tervezik Enesén. Ha a gazdasági növekedés továbbra is így halad, nem kizárt az üzem további
bôvítése sem.
Beszédének végén Heinrich úr még egyszer
nyomatékosan megköszönte mindazok munkáját, akik az üzem felépítésében és beindításában
közremûködtek.
JE Sabó és A.Sabó urak szintén megköszönték minden dolgozónak és felelôsnek a sikeres
Végül a vendégeknek tartott üzembejáráson részmunkát és együttmûködést, illetve minden jót letesen megmutattuk számukra a különbözô berenkívántak a jövôben.
dezéseken végzett egyes gyártási folyamatokat.

9600 Sárvár, Medgyessy F. u. 20. • Tel.: +36-95-520-630 Fax: +36-95-520-650
Email: info@hotelarboretum.hu Web: www.hotelarboretum.hu

Sárvári „élmény” napok
Ha Ön Nyugat-Magyarország egyik kedvenc üdülôhelyén szeretne néhány kellemes pihenônapot eltölteni, akkor
jöjjön el kedves kis városunkba, Sárvárra. Ha az „édes
semmittevésre” vágyik, ellazulhat az Európai színvonalú,
egész évben nyitva tartó bel- és kültéri élmény és gyógymedencékkel, gyermekmedencével, egyedi szauna-világgal
valamint wellness és gyógyászati részleggel rendelkezô
sárvári Gyógy- és Wellnessfürdôben. A városban igazi
kulturális kikapcsolódást nyújt a nemzeti örökség részét
képezô Nádasdy-vár és múzeum, ahol – egyebek mellett
- a magyar huszárság, és Sárvár történetét felvonultató tárlatot is láthat. A városból – csillagtúra szerûen – a környék
számos látnivalóját, kirándulóhelyét is könnyedén elérheti
(pl.: Szombathely, Kôszeg, Somló-hegy, Bükfürdô, Ják).
Szállodánk, a Hotel*** Arborétum, a belvároshoz és a gyógyfürdôhöz is egyaránt közel, a több száz éves fáknak otthont adó
sárvári Arborétum mellett található. Csendes helyen, barátságos
környezetben, sok szeretettel várjuk Önt. Udvarunkon gépkocsiját díjmentes zárt parkolóban helyezheti el.
Idôpont: 2007. december 27-ig tetszôleges idôpontban
(kivéve: kiemelt ünnepek)
• 4 nap / 3 éjszaka szállás a megadott szobában
• Bôséges büféreggeli
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• 1 belépô a sárvári Gyógy- és Wellnessfürdôbe
• 1 belépô a nemzeti örökség részét képezô Nádasdyvárba és múzeumba
• 1 belépô a belvárosban található több száz éves fáknak
otthont adó sárvári Arborétumba
• Fél napos kerékpárkölcsönzés
• Zárt parkoló használat

4 nap / 3 éjszaka
Kétágyas szobában (Ft/fô)

20.900

Egyágyas szobában (Ft/fô)

30.800

Az árak nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót.
Mértéke 18-70 éves korig 300 Ft/fô/éj
Menüválasztásos vacsora igényelhetô: 2 100 Ft/fô/alkalom
Gyermekkedvezmény: 2 éves korig ingyenes, 2-14 éves
korig pótágyon 50%.
Hotelunkban a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdô szolgáltatásai a helyszínen megvásárolhatók.
Üdülési csekket is elfogadunk, szerzôdött egészségpénztár partnereink tagjai pedig fizethetnek egészségpénztári
számlájuk terhére is!
Weboldalunkról azonnal letölthetô: Sárvár és környéke
látnivalói. Sôt…! Másnap egy egyedülálló, 10 részes,
ingyenes hírlevél sorozattal lepjük meg Önt!
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Harminöt éve zenél
Kapuvártól Ácsig-Pápától-Óvárig ismerik
A zene szeretete és az ütemérzék családi
örökség. Édesapja
és
nagybátyjai
hegedûn játszottak.
Ominger
Sándor nyolc évesen kapta meg az
elsô „zeneszerszámot”: egy szájharmonikát. Tíz évesen egy gombos
harmonika boldog
tulajdonosa, majd
két évvel késôbb
A tangóharmonikával
már tangóharmonikán próbálgatta
tehetségét.
Elmondása szerint a kottát ma sem tudja olvasni, hallás után tanulta meg a dalokat –nótákat.
Harminöt éve zenél, és ma is négy-öt órát eljátszik –ha arról van szó.
Az általános iskola után asztalosnak tanult,
részt vett egy nyolc hónapos rajztanfolyamon, de
lemezegyengetô lakatosként is kipróbálta magát.
A zene azonban erôsebbnek bizonyult mindenféle szakmánál. 18 éves, amikor Fészky Istvánnal
és Perlaki Istvánnal zenekart alapítanak – nagyon
hosszú idôn át, tizennégy évig zenélnek együtt
sokak örömére. A következô hármas –Merkó
Sándor/dob, Gyôri Kovács István/szaxofon és
Ominger Sándor/tangóharmonika –szintén sokáig zenél együtt.
Miután ez a trió is szétment, Ominger Sándor
regisztervizsgát tett –ezzel a képesítéssel hétvégente zenélhetett. Majd ezt követte egy un. C
vizsga, ezt Budapesten abszolválta.
Útja Mosonmagyaróvárra vezetett. Itt játszott oroszoknak, németeknek egyaránt. Az
orosz katonatisztek korsóból itták a vodkát,
szendvicset ettek hozzá. Az oroszoktól félt, a
németektôl nem.
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Nagy zenei fellépései közé tartozik, amikor
Dörgicsén Oszter Sándor éttermében játszott.
Két hónapot töltött a Balatonnál, jó sorsa volt
–külön lakást kapott. Délben szalonzenét játszott, este pedig szórakoztatót. Oszter Sándor
megígérte neki –ha Sopronba utazik- meglátogatja Enesén. Azóta is hiába várja…
Ma már csendesebben telnek napjai. A ház
körül tevékenykedik, újságot olvas. Hatvanhárom
évesen már nem tudna éjjeleken át játszani, de
ismerôsöknek szívesen elôveszi olasz harmonikáját, melyet fiától kapott.
Mesterházy József

A billentyûk mögött

Mesterházy József 50. házassági évfordulója alkalmából
köszöntötte Mezô Sanyi bácsit és feleségét Ani nénit.
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ÓVODAI HÍREK

doltunk kiadni, amiben volt dolgozók, szülôk és
volt óvodások élményeit, történeteit örökítenénk
meg. Várjuk a történeteket, emlékezéseket amiket az ötven év során óvodánkkal kapcsolatban
szereztek.
A sok új változás mellett maradnak a régi
hagyományok, óvodai programok, amikre az ovisok és szülôk egyaránt igényt tartanak.
Folytatjuk a Szülôk Klubját, szeretettel várjuk a
2. életévüket betöltött gyermekek anyukáját a hétfôi napok délutánjára esô idôben elôadásainkra, és
másnap a gyermekekkel egy kis játszásra óvoda
ismerkedésre.

A nyár folyamán változások történtek, tagóvodát kaptunk, nevet változtattunk, más a konyha
üzemeltetôje és változás történt az óvoda dolgozói
között.
2007 július 1-tôl Rábaszentmihály óvodája az
enesei óvoda tagóvodája.
Felvetôdött az a gondolat, hogy óvodánknak
nevet adjunk, ami mindkét óvodának a neve
lesz. Az enesei óvoda épülete szép, impozáns
épület, egy kastély. Ez adta az alapot, és ehhez
gyûjtöttük az ötleteket. A rábaszentmihályi
Idôpontok a következôk:
óvoda programjának a neve Tündérkert, ebbôl
Okt. 29. 30.
vettük a tündér szót, és társítottuk a kastély
Nov.26. 27.
szóval.
Jan. 29. 30.
Óvodánk így kapta a TÜNDÉRKASTÉLY elneFebr. 25. 26.
vezést.
Márc. 25. 26.
Nagy Gáborné Marika nyugdíjba ment a nyár
Ápr. 28. 29.
folyamán. 1982 óta dolgozott az enesei óvodában
Máj. gyereknapi programokra várjuk a leendô
mint dajka, a 25 év alatt sok kisgyerek élvezhette
ovisokat szüleikkel.
gondoskodását. Aktív, boldog nyugdíjas éveket
kívánunk neki, és idejét teljes egészében gyermeReméljük minél többen jönnek ezekre a napokkei és unokái élvezhetik.
ra, és az óvodai életet vonzóvá tudjuk tenni szülôA konyha üzemeltetését a Rábakész Kft. üzenek és gyermeknek egyaránt.
melteti, és a gyerekek utáni térítési díjat októbertôl
már az óvodában Kettingerné Tóth Tündénél lehet
Szabóné Horváth Judit
befizetni, minden hónap 10-e utáni két munkanaóvodavezetô
pon reggel 8-tól 10-ig és az elsô nap délután 15tôl 16 óráig.
Óvodánk négy csoportos lett, három csoport
Enesén van, egy csoport Rábaszentmihályon.
A 2007-2008-as nevelési évre Enesén 64 beíraSZERETNÉNK
KÖSZÖNETET
tott óvodásunk van. Ebbôl 23 nagycsoportos,
MONDANI MINDAZOKNAK, AKIK
22 középsôs, 19 kiscsoportos akik okt. 1-ig a 3
ADÓJUK 1%-ÁT ÓVODÁNK JAVÁRA
életévüket betöltik és még 10 elôjegyzett, akik év
AJÁNLOTTÁK, VAGY
SEGÍTETTEK
közben töltik be a 3. életévüket.
ABBAN, HOGY MÁSOK IS AZ
Rábaszentmihályon 16 gyermeket írattak be,
okt 1-ig 14 a várható gyermeklétszám.
ALAPÍTVÁNYUNKNAK AJÁNLJÁK FEL.
Reméljük, hogy a két óvoda közti kapcsolat jó
AZ ÖSSZEG AMIT KAPNI FOGUNK
lesz és egymás munkáját segíteni tudjuk.
244.000 FT.
Óvodánk 2008-ban lesz 50 éves, ettôl kezdve
napközi otthonos óvoda. Az évfordulóra készülünk, szeretnénk méltón megünnepelni. Erre az
alkalomra egy óvodatörténeti kiadványt gon-
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Szabóné Horváth Judit
óvodavezetô
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Búcsúzó iskolai dolgozók
A mai nap nemcsak a kezdésrôl, hanem
a befejezésrôl is szól. Három dolgozónk
a prémiumévek program keretében szeptember 1-jétôl fiatal nyugdíjas lesz.
Rostásné Patyi Katalintól már a tanév
végén elbúcsúztunk, de én most mégis
kiszólítom, abból az alkalomból, hogy szeretném neki átnyújtani pedagógus munkája elismeréséül az Oktatási és Kulturális
Miniszter által adományozott Pedagógus
Szolgálati Emlékérmet. Gratulálunk a
kitüntetéshez, és jó egészséget kívánunk.
A másik két dolgozó Benkô Imréné és
Fodor Istvánné, akik a múlt héten fejezték
be a munkát. Ilike néni 1990-tôl takarított
a felsôben, igaz hogy a kinevezés az ô
nevére szólt, mégis gyakran családi vállalkozásban zajlott a munka, amibôl a legnagyobb részt Dávid vállalta azzal, hogy
söpörgette a mama idegeit.
Azután 1992-ben utcabeliként csatlakozott hozzá Irén néni is, aki elôször a
felsôben kezdett és kicsit félve jött át az
alsóba, amit végül nagyon megszeretett.
Ha rájuk gondolok, a szerénység, megbízhatóság, tapintat jut eszembe, és még
sorolhatnám a jó tulajdonságokat, erényeket. De mégis úgy érzem, hogy az
illik rájuk a legjobban, hogy: szeretettel
dolgozni.
És mit jelent szeretettel dolgozni?
„A magad képére alakítani mindent, saját
lelked leheletével.”
Úgy ahogy Ti tettétek, ahogy észrevétlenül varázsoltatok tisztává mindent, ha
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vizes volt a kô, nem zúgolódtatok, hogy
végigmentük rajta. Nem tettétek szóvá,
hogy sáros idôben miért nem vigyázunk
jobban a rendre. Türelmesen elviseltétek,
hogy nagytakarítás után csiszolják az
ablakpárkányt, verik le a falat, szerintem
ti ezt a felsorolást jobban tudnátok folytatni. Köszönjük lelkiismeretes munkátokat, amivel hozzájárultatok az iskola jó
megítéléséhez.
Lehet, hogy most azt gondoljátok, kedves ünneplôk, hogy „ Aki foglyul ejti a
szivárványt, és az ember képmására a
vászonra fekteti, az több mint aki sarut
készít a lábára.”
De én erre azt mondom,” a szél sem
beszél ékesebben a hatalmas tölgyfához,
mint a fûszálak legkisebbikéhez, és egyedül az nagyobb, aki a szél szavát a saját
szeretete által édesebb dallá teszi.
Mert a munka a láthatóvá tett szeretet.
Elhagzott 2007. szeptember 3-án, a tanévnyitó ünnepélyen.
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KISZ-tábor a pálya mellett
Neves mûvészek Enesén
Ma már egyre kevesebbeknek mond valamit a
KISZ betûszó. A Kommunista Ifjúsági Szövetséget
jelenti, az egykori állampárt ifjúsági szervezetét.
A 60-as évek végétôl a KISZ ifjúsági táborokat
szervezett Enesén, A középiskolás és egyetemista
fiatalok a Hanság fôcsatorna építésén dolgoztak
–„fôhadiszállásuk” községünkben volt. Nyaranta
katonai sátrakat telepítettek a focipálya mellé, a
fiatalok katonai vaságyakon aludtak, az étkezést
gulyáságyúval oldották meg.
A fiatalok váltották egymást, egy nyáron több
csoport is megfordult községünkben. Volt úgy, hogy
50-60 fô jött a Szabadság utcán.
A 60-as 70-es évek fordulóján talán 800 fô lehetett
Enese lélekszáma. Akkoriban kezdôdött a Lucernás
megnyitása, a falu növekedése.
A Lucernás és az Újtelepi rész még szántóföld
volt. A focipálya mellett a sátrak két sorban voltak
elrendezve, középen út vezetett. Volt egy nagy un.

elosztó sátor is. Egy nagy színpadot ácsoltak, ott
zajlottak a programok. Abban az idôben még falura
nem nagyon jöttek el neves mûvészek, Enesén a
KISZ táborban járt Katona Klári, Hofi Géza, Széchy
Pál, Harangozó Teri, az Omega, az Atlasz együttes.
A Neoton Família koncertjét –rossz idô miatt- a kultúrházban kellett megtartani.
Ezek a mûvészek a hét zárónapján adtak mûsort.
Természetesen táncos rendezvényeket is tartottak a
fiataloknak. Volt lehetôségünk sportolásra. A programok szervezésében sokat segített Rostás Gábor az
enesei iskola tanára.
A cikk megírásához nyújtott segítségért köszönet Füsi Andrásnak, Sándor Ernônek és Szabó
Sándornak.
Köszönettel vennék további információkat –esetleg
fényképeket –az egykori KISZ táborral kapcsolatban!
Mesterházy József

Falunap 2007
Augusztus 19-én ismét falunapi programoktól volt
hangos Enese – immár 18. alkalommal. A hagyományokhoz híven ökumenikus istentisztelettel kezdôdött a nap. A kultúrház udvarán tartott ünnepi mûsort
különlegesen hangulatossá tette az újraalakult Derôce
Néptánccsoport fellépése, akik virtusos táncukkal
elkápráztatták a vendégeket. Az idei évben ismét
színesedett a kiállítások témája, a Foltvarrók legújabb
alkotásai mellett szemet gyönyörködtetô gobelineket,
Kovács Lászlóné festményeit és az iskola aulájában
Tóthné Németh Lilla rajztanárnô és tanítványai változatos munkáját csodálhatták meg az érdeklôdôk.
A sportpályán nagy érdeklôdés kísérte a fellépôk
mûsorait, a Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
által megrendezetett játszóház pedig ismét szép számban vonzott asztalaihoz kisebbeket és nagyobbakat,
hogy aztán jó hangulatú bütyköléssel készüljenek a
szebbnél szebb apróságok. Akinek nem volt kedve
festéshez, ékszer- vagy képeslapkészítéshez, azt az

arcfestô keze varázsolta át cicává, pillangóvá, bohóccá. A gyorsan érkezô, majd szerencsére elég gyorsan
el is vonuló zivatar se tudta kedvét venni a falunap
vendégeinek, az esti zenés tûzijátékot és a Repeta
együttes bálját már kegyeibe fogadta az idôjárás.
Köszönet illeti a szervezôket és a közremûködôket
a színes, nagy számú közönséget vonzó programokért, a hangulatos napért!
Gülch Eszter
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