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A 2009. évi költségveté-
si koncepció tárgyalásakor 
egyértelműen kiderült: tovább 
szűkül az önkormányzatok 
mozgástere. Az állami támo-
gatások ismét csökkennek.

Enese Község Önkor-
mányzata egy népszerűt-
len, de kényszerű lépéssel 
próbált felkészülni a 2009. 
évre. A kommunális adót és 
az iparűzési adót módosí-
totta, az emelés mértéke az 
iparűzési adónál jelentősebb 
volt /1 %-ról 1,4 %-ra/ a kom-
munális adónál összegsze-
rűségben nem /4.000,- Ft/
ingatlanról 6.000,- Ft/ingat-
lan. Ennek hatását –jelen-
tősen megnőtt adóbevétel 
formájában –nem éreztük. 
Minden bizonnyal szerepet 
játszik ebben a világgaz-
dasági válság. Enyhített az 
önkormányzat anyagi hely-
zetén, hogy Fehértó óvodája 
és alsó tagozata révén 2009. 
szeptember 1-től csatlakozott 
az intézményfenntartó társu-
láshoz, mindez 30 óvodást 
és kisiskolást jelentett. Ennek 
köszönhetően több normatí-
vát igényelhetett önkormány-
zatunk, csökkentve oktatási 
intézményeinknél mutatkozó 
hiányt. Iskolánkba 215 diák, 
óvodánkba /Fehértóval és 
Rábaszentmihállyal együtt/ 
101 óvodás jár.

NEHÉZ ÉV – KISEBB LÉPTÉKŰ FEJLESZTÉSEK
A 2009. ÉV TÖRTÉNÉSEI KÖZSÉGÜNKBEN

2009. évben utca aszfalto-
zásra nem került sor. Útjavítá-
sokat végeztettünk: a magas 
útpadka lenyesésére került 
sor a Szabadság utcában 
és a régi kónyi országúton, 
kisebb javításra a Rózsa, a 
Dózsa és a Kossuth  utcák-
ban. Itt jegyezném meg: az 
óvatos gazdálkodást két té-
nyező tette szükségessé.

1. Az elmaradó adóbevé-
telek.

2. Év közben derült ki: 19,5 
millió forintot nyertünk 
óvodabővítésre. Az új 
szárny tervezése folya-
matban van, bekerülési 
költsége minden bizony-
nyal eléri a 35 millió fo-
rintot, tehát 2009-ben ta-
karékoskodni kellett 2010. 
évi óvodabővítésre.

Az elképzelések szerint 
2010 márciusában hozzá le-
het kezdeni az építéshez és 
2010 június végéig elkészül 
az új épületszárny.

Legjelentősebb beruházás 
az új iskolaépület részleges 
felújítása volt. Céde pályá-
zaton 7,5 millió forintot ítéltek 
meg a közösségnek, amihez 
4 millió forint önerőt kellett 
hozzátenni. Ennek köszön-
hetően 11,5 millió forintból 
szépült meg a két szint vi-

zesblokkja, a villamos rend-
szer és a külső homlokzat.
2008-ról áthúzódó pályázat
2-2 millió forint értékben
az iskola és az óvoda fej-
lesztését tette lehetővé: az
iskolában tankonyha került
kialakításra, az óvodában
játékokat szereztek be más
kisebb értékű tárgyi eszköz
mellett.

Befejeződött az urnafal
megépítése a temetőben.

A 2009. évi rendezvények 
(tervek) között szerepelt két
új közösségformáló talál-
kozó megszervezése. Első
alkalommal került sor a Ha-
gyományok Napja megren-
dezésére. Jelentős civil ösz-
szefogás segítette a júniusi
nap sikerét, meghívásunkra
eljöttek a csíkszentmihályi
és bősi táncosok is. A helyet
biztosítottuk másik, szintén
„első szülinapos” fesztivá-
lunknak, a Tósziget Fesz-
tiválnak. Ennek szervezője

egy győri székhelyű rendez-
vényszervező cég volt.

Pályázatot adtunk be Eu-
rópa tér építésére, de tér-
ségünkben – ezen címre
benyújtott pályázatra – egyet-
len önkormányzatnak sem
ítéltek meg pénzösszeget.
A megállapodás szerint ez
2010-ben megvalósulhat és
megépülhet az iskola előtti
parkoló valamint az Európa
tér – 10,5 millió forint érték-
ben.

Turisztikai pályázatot  – a
tervekkel ellentétben – be
sem nyújtottunk. Nem lát-
tuk lehetőségét, hogy meg-
szerezzük az un. függönyös
épületet. Ennek csupán
anyagi okai voltak, a tulaj-
donos szeretné eladni.

Talán egy későbbi időpont-
ban – az önkormányzat anya-
gi helyzetének javulásával –
lesz erre lehetőség.

Mesterházy József
polgármester

KEDVES ENESEIEK!

Sikerekben gazdag boldog új esztendőt kíván

a község minden lakosának 2010-ben.

Enese Község Képviselő testülete
Mesterházy József polgármester
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Elérkezett a december a
Derőce háza táján. Egyik 
próbán valaki felvetette, hogy
Karácsony előtt ajándékoz-
hatnánk. Ezt mindenki jó öt-
letnek találta, és már csatolta
is hozzá a maga ötletét. Jani
bácsi felvetette, hogy lehet-
ne valami vetélkedő, játék 
is. Kármennel elvállaltuk,
hogy majd mi kitalálunk va-
lami szórakoztatót. Mások 
ajánlották, hogy sütnek sü-
teményt, főznek forralt bort.
Végül még karácsonyfát is
szerveztünk a rendhagyó
táncpróbára.

Kármival összeültünk, hogy
kitaláljuk a programokat. Már
az ötletelésnél nagyokat ne-
vettünk. Végül megbeszél-
tük, hogy én összeállítok egy
kvízt, ő pedig a csapatok ver-
senyére a feladatokat.

Eljött a december 18. Mi
még gyorsan egyeztettünk a
feladatokat illetően, s már a
többiek is sürögtek körülöt-
tünk. Készült a fi nom forralt
bor, fogytak a sütemények,
és Jani bácsi jóvoltából, már
a fát is díszíthették. Kis be-
szélgetés után elkezdődött a

csapatok vetélkedése. Már a 
csapatindulók elhangzása-
kor is nagyokat nevettünk, 
de a fi úk előadta mezőségi 
csujogatásoknál már a ha-
sunkat fogtuk. A következő 
feladatokban a fi úknak kel-
let eljárniuk a lányok üveges 
táncát, a lányok viszont a fi úk 
seprűsével próbálkozhattak, 
s végül nagy sikert arattak. 
Utolsó feladatukban a páros 
táncokat szerepcserével kel-
lett előadniuk, de ezt az aka-
dályt is (több-kevesebb siker-
rel) jól teljesítették. Ezután 
a kvíz következett, melyet a 
„Gólyahír” csapatnak sikerült 
a legjobban megoldani. (Bár 
valószínűleg sokat számított, 
hogy Jani bácsi is a csapatot 
erősítette.)

A program befejeztével 
leültünk körben, és átadtuk 
egymásnak ajándékainkat. 
Nagyon jó lezárója volt a 
Derőcés Karácsonynak a 
táncház, melyben mindenki 
lelkesen vett részt. Reméljük 
még sok Karácsonyt ünne-
pelhetünk így együtt!

Gecsei Zoltán

KARÁCSONY A DERŐCÉS
TÁNCCSOPORTNÁL!

JÁTSZÓTERET NYERTÜNK
2009 utolsó napjaiban kap-

tuk a hírt, hogy az Égáz-Dégáz 
Zrt által 2010-re meghirdetett 
Környezetünkért akcióra be-
érkezett pályázatok közül az 
Enesét érintő pályázat meg-
valósítása mellett döntöttek 
az északi régióban. Ami annyit 
jelent, hogy 1.000.000 millió Ft 
összeggel támogatják egy ját-
szótér kialakítását. A játékok 
kiválasztása és beszerzése az 
Önkormányzat feladata. Az új 
játszóteret a Takarékszövet-

VÍZDÍJ. A lakossági és önkormányzati alapdíj: 250 Ft +
ÁFA/hó. Az ivóvíz díja 4,6 -kal kerül többe mint 2009-ben. 
A szennyvízre 4%-kal kell többet fi zetnünk.
Ennek értelmében a következő díjszabással számol-
hatunk:
Ivóvíz: 181 Ft/m3 + ÁFA (2009: 173 Ft/m3 + ÁFA)

Szennyvíz: 365 Ft/m3 + ÁFA (2009: 351 Ft/m3 + ÁFA)

546 Ft/m3 + ÁFA bruttó: 682,5 Ft/m3

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS. A Rekultív Kft. 2010 évre 4,98%-
os emelést  javasolt a Képviselő testületnek.
Ennek értelmében:
80 L gyűjtőedény br. 300 Ft/ürítés (2009: 274 Ft/ürítés)

120 L gyűjtőedény br. 449 Ft/ürítés (2009: 410 Ft/ürítés)

KÖZÜZEMI DÍJAK
A Képviselő testület december 15-i ülésén tárgyalta 
és fogadta el a közüzemi díjakat 2010 évre.  2009. év
elején 20% volt az ÁFA mértéke, 2010-ben már 25%!

TÜDŐSZŰRÉS FEBRUÁRBAN
2010. február 1-jén, 2-án és 3-án tüdőszűrő vizsgálat lesz
Enesén a Kultúrházban. 40 éves kor alatt munka alkalmassági
vizsgálat céljából házi, ill. üzemorvosi beutalóval végzik el a
szűrést, melynek térítési díja bruttó 850 Ft. A lelet lakcímre
juttatásához – aki igényli – megcímzett és felbélyegzett vá-
laszboríték szükséges.  40 éves kor felett a szűrés ingyenes
és beutalóra sincsen szükség.

kezet mögé tervezzük, és az
átadás gyermeknapon lenne.
Örültünk ennek a lehetőség-
nek, mert a Delikat akcióban
már 2 éve részt vettünk. Ez a
lehetőség most nem jelenti azt,
hogy a Delikát játékot tovább
nem  folytatjuk. A gyűjtésben
ugyanolyan lelkesedést szeret-
nénk a továbbiakban is, ha ott
is nyerünk, akkor nekünk ez a
játszóterek éve lesz.

Szabóné Horváth Judit

 AZ ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNYA 
 2009. DECEMBER 31-ÉN
 2009. évben a betervezett ütem szerint fi zette vissza 

önkormányzatunk a felvett hitelt. 2009. december 31-én
a következő hiteleink voltak.

1. Telekkialakításra felvett: 12,094 m Ft visszafi zetendő. 
A még eladható telkekből befolyó összeg fedezi a hitel
visszafi zetését és aszfaltút építését.

2.Beruházási hitel 20 évre, törlesztését már megkezdtük.
A felvett 30 millióból 24,7 m-t kell még visszafi zetnünk.
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Az egyesület szeptemberi 
újjáalakulása óta rövid idő 
telt el. A tavalyi évre tervezett 
feladatainkat kis létszámú 
csapattal, családtagjainkat 
is bevonva hajtottuk végre. 
A temetőnél a növényeket 
megszabadítottuk a gaztól. 
Jeleztük a polgármesteri 
hivatal felé, hogy az út és 
a virágágyás közé murvát 
kellene szórni, mert a parkoló 
autók esős időben mély ár-
kot hagynak. Reméljük, ez 
az idei évben megvalósul 
majd.

Októberben a néptán-
cosok és a polgárőrség 
segítségével szemétgyűj-
tést szerveztünk. Örömmel 
nyugtáztuk, hogy a falu bel-
területén és a bekötő utak 
mentén is sokkal kevesebb 
volt a szemét az előző évek-
hez képest. Csalódás volt 
azonban, hogy a jóval előre 
meghirdetett felhívás ellené-
re a lakosok kis létszámmal 
jöttek el.

A falu közepén és a bolt 
mellett felástuk, és újra te-
lepítettük a már meglévő 

A HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET HÍREI
ágyásokat. A buszmegálló 
mellett, és a kettős keresztnél 
kialakítottunk egy új virágos 
részt. Szeretnénk megkér-
ni a templomba érkezőket, 
hogy lehetőség szerint, ne 
a keresztnél parkoljanak, 
mert a füvet is feltöltöttük, 
az autókkal tönkreteszik 
munkánkat.

Az elültetett növényeket 
Szabó Tamás ajánlotta fel. Az 
ő közbenjárásával jutottunk 
hozzá a tél elején rengeteg 
tavaszi virághagymához. 
Szerencsére az enyhe idő 
miatt valamennyit el tudtuk 
még ültetni.

Nagy meglepődést okozott, 
amikor a Kisalföldben az új-
jáalakulásunkról megjelent 
cikk után felhívott bennünket 
egy abdai lakos,  és nagyon 
sok növényt ajánlott fel,  az 
egyesületünk számára. Eze-
ket elhoztuk és elültettük.

A köznél pár négyzetmé-
ternyi helyet szándékosan 
hagytunk üresen, ide min-
dig valamilyen ünnephez, 
évszakhoz kötött dekorá-
ciót szeretnénk elhelyezni. 

Legnagyobb sikere a Mi-
kulásnak volt. A falu leg-
apróbb lakói szinte minden
nap megálltak nézelődni,
felültek a szarvas hátára.
Nagyon sok elismerő di-
cséretet kaptunk a falu la-
kóitól. Köszönjük!

Az adventi délutánon új öt-
lettel vettünk részt. Bognár
László és felesége felvetet-
ték, hogy szívesen kihoznak 
pár házi állatot, és „állatsi-
mogatót csinálnak”. Köszön-
jük nekik, mert a gyerekek 
nagyon élvezték.

A jövőben tovább szeret-
nénk csinosítani a faluképet:
új virágos részek kialakítá-
sával, a bejövő utak mentén
üdvözlő táblák elhelyezésé-
vel.

A munkák további folyta-
tásához lelkes, tenni akaró
lakókra volna szükségünk.
Tavasz elején egy tagtoborzó
megbeszélésre várjuk majd
a régi és új faluszépítőket.

Mindenki felajánlását (vi-
rágmagok, növények, mun-
ka…) szívesen vesszük, hisz
az egyesület pénztára a ta-
valyi évben üres volt. Az idei
évben az önkormányzattól
100.000 forintot a néptánco-
sok ruhavásárlására, 150.000
forintot pedig faluszépítésre
igényeltünk. Lehetőség sze-
rint pályázunk is.

Várjuk a jövőben is ötlete-
iket, észrevételeiket!

Boldog új évet kívánunk 
mindenkinek!

ENESE EGYSZERŰEN JÓ!
TEGYÜK SZEBBÉ ÉS
BARÁTSÁGOSABBÁ!

Lengyelné
Szlovacsek Éva

Állatsimogató

Mikulás bácsi rénszarvasán
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Határtalanul Fesztivál és Kiállítás Bu-
dapesten a Magyar Kultúra Alapítvány
Székházában 2009. nov. 5-8-ig. Erre a
nagy eseményre a mi kis csoportunk 
is nagy örömmel készült. Terveztünk 
magunknak jelvényt, amit minden
rendezvényünkön viselünk. Levelet
varrtunk a „Barátság fájára”, melyen
nevünk, lakhelyünk is szerepelt. Belé-
péskor fel is helyeztük a fára, ahogy az
a képen is látható. A kiállítás zárására
megtelt levelekkel a fa. Nagyon sokat
fotóztunk. Láthattuk az afgán-magyar
közös munkákat, melyekből a legjobb
12 került a céh 2010-es naptárába. Mi
is szavazhattunk, s amire voksunkat
tettük, bekerült a naptárba.

20 ÉVES A MAGYAR FOLTVARRÓ CÉH (1989-2009)

ADVENT
Az adventi készülődés keretében
megtartottuk 10. jubileumi kiállítá-
sunkat 2009. december 5-én. Elég
sokan megtekintették. Nagy sikert
aratott a tombola, melyen értékes
nyereménytárgyak találtak gazdára
a jelenlévők nagy örömére. Tagjaink 
önzetlenül ajánlották fel munkáikat
tombolatárgynak. Meg is lett az ered-
ménye! A befolyt összegből tudunk 
előadókat hívni, s így továbbfejleszt-
hetjük tudásunkat, mert a foltvarrás
olyan szerteágazó, sokféle techni-
kából tevődik össze, hogy kimerít-
hetetlen!
Kiállításra készülés kihívás is egy-
ben. Arra ösztönöz bennünket, hogy
bizonyítsuk be: tudunk újat alkotni,
egyre nehezebb feladatokat megol-
dani. Nincs megállás, haladni kell
előre! Továbbra is igyekszünk szép
munkákat készíteni.  Reméljük, hogy
nemcsak a mi örömünkre! 

Füsi Andrásné, klubvezető

Monumentális munka volt a két ma-
gyar-ír falikép, ahogy a fényképen is
látni. Megcsodáltuk a kékfestő anya-
gokból készített képeket, a külföldi
kiállításokon díjazott magyar munká-
kat, s a környező országokból érkező
guilteket. Nekünk legjobban Veronina
Irina „ Szökőkút„ című képe tetszett.
Megtörtént a tisztújítás is a céh tagok 
szavazatával. Foltvarráshoz szüksé-
ges eszközöket vásárolhattunk, s
új ismeretségek is jöttek létre más

foltvarrókkal. A foltvarrók mindenfelé
barátként köszöntötték egymást.

Fáradtan, de élményekben gazdagon
térhettünk haza a bezi mikrobusszal.
Köszönjük a kényelmes utaztatást!
Reméljük, hogy a kiállításon látottak 
mindannyiunk munkájában jelentős
fejlődést hoznak, hisz sok ötletet adtak!
Ehhez kívánok minden foltvarrónak jó
egészséget, szorgalmat, kitartást!

Füsi Andrásné, klubvezető

„A foltvarrás  megtanít arra, hogy 
kezdj kicsiben, s álmodj nagyot!”

(Marie Osmond)
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Hajlamosak vagyunk arra, hogy
megszerzett vagyontárgyaink értéke
csak akkor tudatosul bennünk, ha
azt az idegen megrongálja jogtalanul
eltulajdonítja.

A vagyon elleni bűncselekmények 
többsége kellő odafi gyeléssel, és
megfelelő vagyonvédelmi eszközök-
kel megelőzhető. Sajnos azonban
gyakran fordul elő, hogy néhány perc
alatt is besurranó tolvajok áldozatává
válhatnak.

Az ajtók kulcsait tartsák maguknál,
ne tegyék azt az ajtó közelében lévő
–dugi helyekre- higgyék el, hogy eze-
ket a helyeket a bűnözők már gyakor-
latból ismerik. Ne hagyják a kulcsot
a zárban sem, mert az olyan, mintha
be sem zárnák ajtajukat.

Amennyiben otthonaikat elhagy-
ják, úgy az ajtókat terasz ajtókat és
ablakokat indulás előtt ellenőrizzék,
hogy gondosan bezárták-e. Az abla-
kokat még bukóra se hagyják nyitva.
A lakásaikat akkor szellőztessék, ha
otthon tartózkodnak. A mellékhelyi-
ségek ablakait szintén ne hagyják 
nyitva, mert vékonyabb testalkatú sze-
mélyek azokon is be tudtak mászni.
A lehúzott redőny és a szúnyogháló
önmagában nem véd az ablakot is
be kell csukni.

Gépjárműveik minden esetben
zárják be még akkor is ha rövid
időre szállnak ki. Sem az utcán sem
az udvarban ne hagyják nyitva. A 
gépjárművekben különösen látható
helyen ne hagyjanak értéket, táskát,
mobil telefont, hifi- vagy navigációs
berendezést, mert azokat az ablak 
betörésével a zár felszúrással egy
gyakorlott betörő pillanatok alatt
ellophatja. A lopáson kívül a gépko-
csiban nagyobb összegű rongálás
is bekövetkezhet (üveg kár, zárbe-
rendezések cseréje és a karosz-
széria sérülései) amely jelentősebb
kiadást jelenthet az ön számára
mint az eltulajdonított tárgy. A vidéki
településeken gyakran megjelentek 

VIGYÁZZUNK ÉRTÉKEINKRE!
a házaló vagy magukat annak kiadó
árusok. A leggyakrabban előfordu-
ló „házalási trükkök”: házvásárlás,
telekmegtekintés, késköszörülés,
csatornaszerelés, tűzifa árusítás,
diófa megvétel, aranynak látszó
ékszer bizományba adása kész-
pénzért, állatvásárlási szándék… A 
bűnözők leleményességei kifogyha-
tatlanok. Minden esetben legalább
ketten hárman vannak, egy két tár-
suk terelő tárgyalást folytat, eltereli
a tulajdonos figyelmét miközben a
magára maradott társuk szabadon
garázdálkodhat a lakásban, udvar-
ban. Legyen egy ismeretlen személy
története bármilyen hihető, kezelje
azt mindig egészséges gyanak-
vással! Sajnos az ilyen jellegű bűn-
cselekmények az egyedül élő vagy
otthon éppen egyedül tartózkodó
elsősorban idősebb korosztály-
hoz tartozó személyeket szemelik 
ki. Az ilyen bűnözők elfogásában
sokat segíthet ha a gyanús ide-
gen gépkocsi rendszámát feljegy-
zik és átadják a körzeti megbízott

rendőröknek. Az is megoldást je-
lenthet és nagy segítséget jelent
az egymásra való odafigyelés. Ha
figyelnek a környezetükben élőkre, a
szomszédjaikra és ők is megteszik 
ezt Önökkel, akkor nyugodtabban
mehetnek el otthonról, bátrabban
hagyhatják hátra ingóságaikat. A 
vagyonvédelem ezen formája, nem
kerül pénzbe.

Gyermekeink a leggyakrabban ke-
rékpárral vagy gyalogosan érkez-
nek a helyi oktatási intézményekbe,
mely során gyakran fi gyelmen kívül
hagyják a közlekedésrendészeti
szabályokat. A korlátozott látási
viszonyok között lakott területen
belül is célszerű fényvisszaverő ru-
házatot, vagy mellényt viselni, ha az
úttesten gyalogosan közlekednek.
A kerékpáros közlekedésre is érvé-
nyes a fényvisszaverő ruházat, vagy
mellény használat korlátozott látási
viszonyok fennállása esetén, de ez
nem helyettesíti a kötelezően előírt
világító berendezések meglétét és
használatát.

Mesterházy József polgármester 
köszöntötte az 50. házassági év-
fordulóját ünneplő Hajner Jenőt és
feleségét Irma nénit

Kányádi Sándor: 
Csendes pohárköszöntő

újév reggelén

Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.

Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.

Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,

s megint többre. Tiszta szívből
ezt kívánom.

Szaporodjon ez az ország
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,

s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.

Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…

A többit majd apródonként
megcsináljuk.

Végül pedig azt kívánom,
legyen béke. –

Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe’!

(1956)
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Hosszú évekre visszamenőleg kel-
lene átnézni a krónikákat, ha olyan jó
kezdésre szeretnénk találni, mint az
őszi: váratlan győzelem Kunszigeten,
majd egy szinte kötelező itthon Patona
ellen –közben egy vereség- de ismét
győzelem Hegyeshalomban. Úgy nézett
ki: megváltozott csapatunk ismételten
az élbolyban foglal helyet. A jó kezdet

MINDKÉT CSAPATUNK KÖZÉPMEZŐNYBEN

Jelentős változást hozott 2009 nyara az Enese SC háza táján. Főleg a bajnokságot nyert 
tartalékcsapat játékosai széledtek szét –ki vidékre ment, ki az első csapat irányába. 

Jóformán hírmondó sem maradt a bajnokcsapatból az őszi bajnoki kezdésre. De változást 
hozott a bajnoki kezdet felnőtt csapatunknál is: volt, aki befejezte az aktív játékot, többen 
más csapat mezét öltötték magukra.

A Károlyháza, Püski, Dunasziget a ta-
bellán mögöttünk foglalnak helyet s
itthon mindössze egy soványka pontot
tudtunk ellenük szerezni. Megindultunk 
az alsó régióba. Néhányan „temet-
ték” a csapatot. Pedig nem játszot-
tunk rosszul, egy ellenfél sem focizott
le bennünket. Legnagyobb gólarányú
vereségünk Mosonszolnokon 4:2 ará-

fele közeledve aztán kiegyenesedett
a görbe: nagy küzdelemben legyőz-
tük –hazai pályán- a Győrsövényházát
majd az utolsó mérkőzésen, parádés
játékkal kiütöttük a Bősárkányt. A ki-
tűzött célt -5-10. hely- sikerült elérni, a
nyolcadik helyről várhatjuk a folytatást.
Idegenben jobb a mérlegünk –ötödik 
helyet szereztük meg, hazai pályán a
tizenkettedikre tellett. A Dunakiliti után
a második legkevesebb gólt kaptuk.
Nagyobb odafi gyeléssel és főleg jobb
hazai mérleggel még az előbbre lé-
pésre  is látok esélyt, bár a 2009/10-es
bajnokságot csapatépítésnek szántuk 
és egy-két év elteltével, tapasztalattal
felvértezve lenne lehetőség ismét jobb
eredményre.

Tartalék csapatunknál nemcsak a
csapat cserélődött ki, az edző szemé-
lyében is változás történt. A bajnokcsa-
patot irányító Benkő Imre leköszönt s
helyére Dömötör Csaba került. Tarta-
lékcsapatunkkal szemben helyezésbe-
li elvárást nem is fogalmaztunk meg.
Csapatot kell építeni s az eredményeket
elfogadjuk. Dömötör Csaba jó munkát
végzett, nem esett szét az enesei U21-
es csapat.

Helyenként jól focizva, talán előbbre is
végzett mint azt jó néhányan elképzelték.
Kilencedik hely a középmezőny tagjává
avatta csapatunkat. Hazai környezetben
jobban szerepeltünk –négy győzelmet
arattunk, vendégként kétszer hagyhat-
tuk el győztesként a pályát.

A Hírmondó hasábjain is szeretném
megköszönni szurkolóinknak a bizta-
tást, szponzorainknak a támogatást.
2010 márciusában folytatjuk!

 Mesterházy József
Enese SC Elnök

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG - ORCHIDEA HOTEL MEGYEI II. - 2009/2010
hely csapatnev merkőzes győzelem döntetlen vereség lőtt gól kapott gól pont
1. DUNAKILITI KSE 15 9 4 2 29 18 31
2. RAJKA SE 15 9 3 3 50 22 30
3. MÁRIAKÁLNOK SE 15 9 3 3 33 21 30
4. MOSONSZENTMIKLÓS SE 15 8 2 5 24 22 26
5. BŐSÁRKÁNY KSE 15 7 5 3 39 23 26
6. MOSONSZOLNOK SE 15 7 5 3 30 23 26
7. GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE 15 6 3 6 20 25 21
8. ENESE SC 15 6 2 7 24 21 20
9. HÉDERVÁR KSE 15 6 1 8 29 28 19
10. HEGYESHALMI VSE 15 6 1 8 22 35 19
11. KÁROLYHÁZA SKE 15 5 4 6 30 37 19
12. DUNASZEG SE 15 5 3 7 32 29 18
13. PÜSKI KD SE 15 4 6 5 24 30 18
14. DUNASZIGET KSE 15 3 5 7 20 28 14
15. KUNSZIGET SE 15 2 5 8 19 30 11
16. G+SOLAR RÁBAPATONA 15 1 2 12 14 47 5

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG - ORCHIDEA HOTEL MEGYEI II. U-21 – 2009/2010
hely csapatnev merkőzes győzelem döntetlen vereség lőtt gól kapott gól pont
1. DUNASZEG SE 15 12 2 1 60 20 38
2. DUNAKILITI KSE 15 12 1 2 54 17 37
3. BŐSÁRKÁNY KSE 15 12 1 2 52 19 37
4. RAJKA SE 15 12 1 2 43 16 37
5. KÁROLYHÁZA SKE 15 10 2 3 54 26 32
6. MÁRIAKÁLNOK SE 15 8 1 6 43 38 25
7. MOSONSZOLNOK SE 15 7 1 7 38 33 22
8. KUNSZIGET SE 15 6 4 5 37 29 22
9. ENESE SC 15 6 1 8 29 46 19
10. MOSONSZENTMIKLÓS SE 15 5 3 7 29 37 18
11. PÜSKI KD SE 15 5 1 9 31 33 16
12. GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE 15 4 0 11 28 42 12
13. DUNASZIGET KSE 15 4 0 11 21 53 12
14. HEGYESHALMI VSE 15 3 0 12 29 53 9
15. G+SOLAR RÁBAPATONA 15 3 0 12 19 70 9
16. HÉDERVÁR KSE 15 1 2 12 18 53 5

azonban nem jelentett jó folytatást,
sőt! Sorban vereségek vagy döntetle-
nek következtek –hazai környezetben,
verhető ellenfelekkel szemben nem
sikerült győztesen elhagyni a pályát.

nyú. A különbség annyi volt a tavalyi
őszhöz képest: akkor befele pattant
a labda –most az sem volt gól, amit
már bent láttunk. És milyen óriási a
különbség!! Az őszi szakasz vége
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Egy népi jókívánsággal kö-
szöntöm az újév alkalmából a 
Hírmondó olvasóit: Adjon Isten 
három é-t, három f-et, három 
b-t. Vagyis legyen bőven ész, 
erő, egészség, legyen friss, fi -
atal feleség, legyen bőven bor, 
búza és legyen békesség.

Tekintsünk vissza az előző 
évre, mi történt az iskolában 
az utolsó jelentkezés óta. Sok 
érdeklődővel, színvonalas 
iskolai és községi ünnepély 
keretében emlékeztünk meg 
1956. hőseiről. Novemberben 
az egészséges életmód kere-
tében az alsó tagozatosok sült 
almát készítettek, a felső tago-
zatosoknál pedig érdeklődés 
hiányában elmaradt az aerobik, 
kozmetikai tanácsok valamint 
a spárgából és gyümölcsből 
készült ételek kóstolója. Vi-
szont eredményt hirdettünk a 
receptgyűjtő versenynél, ahol 
gyümölcsből és spárgából ké-
szült recepteket kellett gyűjteni. 
A Kisalföld Kiadó Kft. értékes 
szakácskönyvét vehették át a 
legtöbbet gyűjtők, Ivaszjuk Inna 
( Bezi), Lenzsér Noémi, Varga 
Kata ( Fehértó), Szalai Eszter. 
A DSK bálon jól szórakoztak a 
felsős tanulók, a hangulathoz 
az is hozzájárult, hogy annyi 
Dj volt, hogy a színpadon alig 
fértek el. A hideg idő beálltával 
elkezdtük a madarak etetetését 
is,akik számítottak ránk, mert 
szívesen jönnek az „étterem-
be”. A 6. osztályosok pedig 
rendhagyó történelem óra ke-
retében honfoglaló őseinkkel, 
valamint Győr belvárosával 
ismerkedtek.

Máris elérkeztünk december-
hez, ahol minden héten, ked-
den gyertyagyújtásra gyűltünk 
össze az aulába. Ezekre az al-

LOGÓPÁLYÁZAT
Általános Iskola Enese pályázatot hirdet logó készítésére

1) A logónak tükröznie kell tevékenységét, szellemiségét Elvárás,hogy 
a készülő logó jelképezze az iskolához való kötődést. A logón 
szerepeljen Általános Iskola Enese felirat!

 Követelmény, hogy a logó legyen színesben és fekete-fehérben, 
valamint kis és nagy méretben is jól megjeleníthető, jelvény 
formába is elkészíthető.

 Az iskola a logót saját működési körében, valamint kimenő do-
kumentumain, népszerűsítő kiadványokban, illetve az Interneten, 
jelvényen, zászlón kívánja használni.

2) A pályázatra bárki, személyenként legfeljebb 3 tervvel nevezhet. 
Kiskorú pályázó csak törvényes képviselője jóváhagyásával 
nyújthat be pályázatot.

3) A logó tervét papíron (A/5-ös méretű lapon fekete-fehér és színes
kivitelben), illetőleg számítógépen elkészített formában lemezen 
vagy CD-n kell benyújtani.

 A pályázathoz rövid, maximum 10 soros magyarázat fűzhető.

4) A pályázat jeligés. A benyújtott terv hordozóin csak a jelige tűn-
tethető fel. A pályázó adatait – név – szül. év, hó, nap – lakcím 
– elérhetőség és nyilatkozatait külön, jeligével ellátott lezárt borí-
tékban kell mellékelni.

5) A pályázatokat a következő címre kell beküldeni:
 Általános Iskola Enese 9143 Petőfi  u. 24.

6) Beérkezési határidő: 2010. február 28.
    Eredményhirdetés: 2010. március 12.

7) A benyújtott terv kizárólag e pályázat keretében használható. 
A pályázatra történő nevezés után a logó az iskoláé lesz, és mint 
tulajdonos rendelkezik a jogokkal.

 A nyertes munkát az iskola bármikor és bárhol használhatja.
 A pályázó a beküldött tervet máshol nem használhatja, s nyilatkoz-

nia kell arról, hogy művével az iskola szabadon rendelkezhet.

8) Az elbírálás esztétikai és megvalósíthatósági alapon az iskola 
által felkért zsűri által történik.

 A három legjobbnak ítélt logó közül a tanulók szavazással vá-
lasztják ki a nyertest. A legjobb logó nyereménye 10.000 Ft.

9) Az iskola pályamunkát nem küld vissza. 
 A pályázónak el kell fogadnia a kiírásban foglaltakat.

ISKOLAI HÍREK 2010
kalmakra meghívtuk a szülői 
munkaközösség vezetőit, hogy 
egy kicsit betekinthessenek az 
iskolai ünnepekbe. A második 
gyertyagyújtás alkalmával a 
Mikulások látogatták meg az 
alsó tagozatos tanulókat az 
osztályokban, a harmadik al-
kalommal az 5. osztályosok 
mutattak be egy rövid betle-
hemest, tánccal fűszerezve. 
Kivettük részünket a falunak 
szervezett adventi programok 
megvalósításából is, többek 
között közel 5 kg lisztből süt-
hettek az érdeklődők mézes 
fi gurákat.

22-én mennyezetig érő csil-
logó karácsonyfa köszöntötte 
az iskola tanulóit, kollégákat, 
volt dolgozókat, hogy együtt 
ünnepeljük az iskolában a 
karácsonyt. Majd este a meg-
szokott pohár punccsal, harmo-
nikaszó mellett, kívánhattunk 
egymásnak békés, boldog 
ünnepeket.

Tárgyi feltételekben is gyara-
podtunk, a legszembetűnőbb a 
felső tagozat külső vakolása, de 
elkészült ugyanennek az épü-
letnek az elektromos felújítása, 
a vizesblokk teljes felújítása, az 
új konyhába még a hiányzó 
beépítettszekrény. Kijavították 
az alsós udvaron a betont, és 
megtörtént az aula bejáratának 
akadálymentesítése. Vásárol-
tunk 6 darab új számítógépet, 
a Jézuska pedig hozott még 
egy szép pingpongasztalt.

Az év vége alkalmat ad a 
segítőszándékú embereknek 
az „adakozásra”, nálunk is így 
történt, ezért itt szeretném meg-
köszönni a két fenyőfát, amit 
felajánlottak, az ÁFÉSZ-nak 
a nyalókákat, Varga Gyuláné 
Violnak a fi nom almát, Gősi Já-

nosnak a karácsonyi sütiket, a
szülői alapítványi támogatást.

 Januártól az alsó tagozatos
tanulók, egy pályázat kereté-
ben, mindennap kapnak al-
mát. Reméljük, hogy minden-
ki elfogyassza a tízóraihoz a
gyümölcsöt, és egészségükre
is válik, hisz a szólás szerint,
minden nap egy alma, az or-
vost távol tartja.  A tanév során
folytatjuk a 160. évhez kapcso-

lódó rendezvényeket, ennek 
keretében szeretnénk egy
kiadványt az iskoláról. Ehhez
kapcsolódóan várunk minden
ötletet. Az évforduló alkalmából
logó pályázatot hirdetünk, ami
alapján készülhet az iskolá-
nak zászló, jelvény. A pályázat
részleteit a Hírmondóban és a
honlapon olvashatják.

Bartos Ilona, igazgató
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Enesei civil szerveztek részére rendelkezzünk Adónk 1 %–áról!

ISMÉT FELAJÁNLHATÓ AZ ADÓ 1%-A

2009. évben a következő összegek kerültek civil szervezeteink számlájára az adó 1 %-ából.

Enese SC:......................................................................................................................................................................... 128.250 Ft

Közalapítvány az Enesei Óvodás Gyermekekért .............................................................................................. 814.925  Ft

Alapítvány az Enesei Általános Iskoláért ............................................................................................................. 501.777  Ft

1%1
Rendelkező nyilatkozat
Az SZJA egy százalékáról
az 1996. évi /CXXVI. Tv. szerint/
A kedvezményezett neve:

1
Enese Sport Club
A kedvezményezett a

1118970812-1-081Rendelkező nyilatkoz11Az SZJA egy százalé11az 1996. évi /CXXVI. 11A kedvezményezett 11Közalapítvány az Enesei Óvodás11
Gyermekekért
A kedvezményezett adószáma:
18974469-1-08

%kozat%%zalékáról%%VI. Tv. szerint/%%ett neve:%%Alapítvány az Enesei Általános%%
Iskoláért
A kedvezményezett adószáma:
19110712-1-08

%
Rendelkező nyilatkozat
Az SZJA egy százalékáról
az 1996. évi /CXXVI. Tv. szerint/
A kedvezményezett neve:

%%
Egyesület

%%
ett adószáma:

%%%%
Mesterházy József 
polgármester 
köszöntötte az 
57. házassági év-
fordulóját ünneplő 
Bancsó Károlyt 
és feleségét Erzsi 
nénit

Mesterházy József 
polgármester 
köszöntötte az 
53. házassági év-
fordulóját ünneplő 
Nagy Lászlót és
feleségét Olgi 
nénit
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Az előző számban elkezdett 
sorozatot folytatva bemutatjuk 
az újabb Hetvényi díjasokat. 
Ezt a díjat azon tanulók kap-
ják, akik nyolc éven keresztül 
kitűnő tanulók és részt vesz-
nek tanulmányi versenyeken. 
Mostani számunkban Kiss 
Eszter és Nagy Klára pálya-
futását olvashatjuk. Ők ketten 
2000-ben vehették át a dijat.
Először Kiss Eszter számol 
be tanulmányairól.

KISS ESZTER:
2000-ben fejeztem be tanul-

mányaimat az Enesei Általá-
nos Iskolában. Osztályunkból 
ketten kaptunk Hetvényi-díjat 
(Nagy Klári és én), s a sors 
úgy hozta, hogy a középis-
kolában sem szakadtunk el 
egymástól, hisz mindketten 
a Révai Miklós Gimnázium 
humán tagozatára nyertünk 
felvételt. Általános iskolámra 
most is jó szívvel emlékszem. 
Úgy vélem, erős alapot kap-
tam itt ahhoz, hogy a későb-
biekben máshol is sikeresen 
megálljam a helyem.

A „Nagymúltú”-ban eltöltött 
4 év felejthetetlen marad szá-
momra: emlékezetessé tették 
mind az osztálytársak, a taná-
rok, mind az összetartó, révais 
légkör, amire még manapság 
is jó visszagondolni. Humán 
tagozatosként elsősorban a 
magyar irodalommal és törté-
nelemmel foglalkoztunk sokat, 
valamint az idegen nyelvekkel. 
Erős képzést kaptunk azon-
ban a reál tárgyakból is, így 
aztán nem okozott gondot, 
ha valaki ilyen területen sze-
retett volna továbbtanulni. A 
gimnáziumot kitűnő érettsé-
givel és két középfokú nyelv-

ÉLETUTAK A HETVÉNYI DÍJ UTÁN 
vizsgával zártam. Érettségi 
után a Veszprémi Egyetem 
(ma már Pannon Egyetem) 
idegenforgalom és szálloda 
szakára nyertem felvételt. Ez 
rendkívül sokrétű szak, hisz a 
turizmusnak is rengeteg ága, 
megközelítése létezik, ám le-
hetőségünk volt mindenbe 
beletekinteni, és a későbbi-
ekben a hozzánk közel álló 
szakirányt választani. Én az 
utolsó két évben turizmus me-
nedzsmenttel és marketinggel 
kezdtem el foglalkozni.

2004-ben diplomáztam és 
már az utolsó évben meg-
fogalmazódott bennem a 
gondolat, hogy még két évig 
maradok az egyetemen, és 
másoddiplomát szerzek.

Jelenleg a Pannon Egyetem 
vezetés-szervezés mestersza-
kán vagyok utolsó éves. Noha 
gyakorlatiasság szempontjá-
ból a turizmus szakra sem le-
het panaszom, most azonban 
a kis létszám miatt (nappalin 
16-an vagyunk) még gyakor-
latorientáltabb a képzés, még 
közvetlenebb a kapcsolatunk 
az oktatókkal. Ezenkívül válla-
latvezetők is tartanak nekünk 
órákat, tréningeket, illetve mi 

is rendszeresen járunk ki he-
lyi nagyvállalatokhoz. Már
a turizmus szakon is, illetve
jelenleg is hallgatok szakmai
tárgyakat idegen nyelven, így
németből és angolból is si-
került felsősokú nyelvvizsgát
tennem néhány éve.

Gyakorlatomat a veszpré-
mi Polgármesteri Hivatalban
töltöttem projekt asszisztens-
ként, és szakdolgozatomat is
projektmenedzsment témá-
ban írom. Igyekszem azonban
nem elszakadni a turizmustól
sem. A tavalyi év végén két
szaktársammal egy országos
verseny keretében Veszprém
Városmarketing Stratégiáját ké-
szítettük el, melyet várhatóan a
város is felhasznál majd.

Bár a gazdasági válság
megnehezíti most számunkra
az álláskeresést, bízom ben-
ne, hogy a diploma átvétele
után sikerül majd munkát ta-
lálni. Ha tehetem, szeretnék 
Veszprémben maradni. 

NAGY KLÁRA: 
A Hetvényi-díjat nyolcadik 

osztályos diákként 2000-ben
vehettem át. Az általános is-
kola befejezését követően a

Révai Miklós Gimnázium hu-
mán tagozatára jelentkeztem,
ahol 2004-ben érettségiztem.
Tanulmányi eredményem alap-
ján a győri Széchenyi István
Egyetem jogász szakára nyer-
tem felvételt. Angol és német
nyelvből felsőfokú nyelvvizs-
gáimat egyetemi éveim alatt
szereztem, és nekikezdtem az
olasz nyelv elsajátításának is.
Számos Tudományos Diákkö-
ri Konferencián szerepeltem.
Legjobb eredményemet 2007-
ben értem el, amikor az orszá-
gos diákköri konferencián a III.
díjat nyertem el az „Adatvé-
delem a biometrikus adatok 
tükrében – különös tekintettel
a biometrikus útlevélre” című
dolgozattal. 2009 nyarán ve-
hettem át diplomámat summa
cum laude eredménnyel.

2009 szeptemberétől sem
szakadtam el az Egyetemtől:
a Bűnügyi Tudományok Tan-
széken dolgozom, ahol bün-
tetőjogot oktatok. Emellett a
győri Doktori Iskolában első
éves PhD hallgató vagyok.

A következő számban foly-
tatjuk.

Szabó Gáborné

2009. II. FÉLÉVBEN SZÜLETETTEK

Újszülött neve szül. idő Apa neve     Anya neve  Lakcím

Horváth Réka 2009. 07. 13. Horváth Krisztián László Laura Fecske u. 20.

Bajnok Alíz 2009. 07. 16. Bajnok Zsolt Szabó Kinga Dózsa u. 26.

Boros Levente 2009. 08. 01. Boros Gyula Tóth Anita Szabadság u. 96.

Dombi Adrián 2009. 08. 10. Dombi Tamás Dombi Krisztina Petőfi  u. 35.

Szabó Katica 2009. 09. 26. Szabó Tamás Higi Bernadett Rákóczi u. 9.

Nagy Sándor 2009. 10. 04. Nagy Sándor Kuznesz Henriette Sport u. 29.

Németh Friderika 2009. 10. 10. Németh Csaba Hajzer Szilvia Fecske u. 11.

Elek Emma Dóra 2009. 10. 13. Elek György Ravazdi Krisztina Ady u. 7.

Burányi Máté 2009. 11. 06. Hunyadi István Burányi Hermina Péterháza puszta

Maller Mira 2009. 11. 30. Maller László Kovács Barbara Dózsa Gy. u. 25.

Baranyai Martin 2009. 12. 26. Baranyai Krisztián Csillag Adrienn Rákóczi u. 13.

Örömökben gazdag békés boldog új évet kívánok minden családnak! Nagy Károlyné
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Községünkben működő
Nyugdíjas Klub 38 évvel
ezelőtt alakult Mesterházy
Ernőné vezetésével. Rövid
megszakítással –amikor Var-
sányi Lajos vette át a veze-
tést- Jolika vezette a klubot
2002-ig, halála után vettem
át a vezetést.

Minden hónapban tartunk 
klubdélutánt, ahol megbe-
széljük a teendőket, felké-
szülünk a soron következő
programokra. Nem feledke-
zünk meg tagjaink névnap-
jának ünnepléséről, és a be-
tegek látogatásáról sem.

De intézzük az üdülési
csekk igényléseket, méltá-
nyossági nyugdíj, és segélye-
zéssel kapcsolatos ügyeket
is. Az elmúlt év rendezvényei
az alábbiak voltak:

Márciusban tartottuk nőna-
pi rendezvényünket az Isko-
la aulájában. Szépen terített
asztalok várták tagjainkat és
meghívott vendégeinket. Mű-
sor, tombola, fi nom vacsora
és késő estig tartó zene,
tánc szórakoztatta a jelen
lévőket. Zenészünk Szilasy
Lajos volt.

Ugyancsak márciusban
vendégünk volt Arany Pi-
roska író, aki „Kendőmesék”
című könyvét mutatta be.
Kísérője volt Kovács Ildikó,
akinek szép alkotásit, szob-
rait a 2008-as falunap alkal-
mából rendezett kiállításon
láthattuk a Művelődési Ház
nagytermében.

Ebben a hónapban volt
vendégünk a helyi körze-

Eredményekben gazdag, 
Békés Boldog Új Esztendőt kíván a 
„Kis Tücsök” Miniüzlet
                          Szalainé Kati

BESZÁMOLÓ A NYUGDÍJAS KLUB 2009. ÉVI 
PROGRAMJAIRÓL

ti megbízott, aki az iskola 
aulájában filmvetítéssel 
egybekötve előadást tar-
tott a jelenlévőknek. Fel-
hívta fi gyelmünket az egyre 
sűrűbben előforduló bűn-
cselekményre, mely főleg a 
hiszékeny idős embereket 
fenyegeti a legnagyobb mér-
tékben. Az előadás nagyon 
tanulságos volt.

Április 23-án kirándultunk 
Ópusztaszerre. Korán reg-
gel indultunk, és késő este 
értünk haza.

Az ópusztaszeri park, a 
Feszty körkép egy életre 
szóló élmény volt mindany-
nyiunk számára. Szerintem 
ezt egyszer minden magyar 
embernek látni kell.

A déli órákban Szegedre 
utaztunk, ahol megebédel-
tünk és megnéztük a belvá-
ros nevezetességeit.

Április hónapban a helyes 
táplálkozásról tartott előadást 
Dr. Mejkli Aranka nyugalma-
zott belgyógyász.

Ebben a hónapban tekin-
tettük meg páran a Mun-
kácsy kiállítást.

Június hónapban a klub 
tagjai közül hat fő Olaszor-
szágba látogatott egy Mis-
kolci Utazási Iroda szerve-
zésében.

Gyönyörű helyeken jár-
tunk: Trieszt, Miramáre 
kastély, Bibione /az adri-
ai tenger partján/ Muránó 
és Buránó szigete, Velen-
ce csodálatos városa és 
Sirmione!

Augusztus 25-én kirándul-
ni mentünk. 

Útvonal: Szombathely – 
Kőszeg hegyvidék – Velem 
üdülőfalu – Csönge.

Vacsora a Csornai Remete 
Étteremben volt.

Tagjaink a Pannon Nyug-
díjas Szövetség szervezésé-
ben bakonyi túrákon vesznek 
részt, ezeken a túrákon a 
megye összes falujából ér-
keznek nyugdíjasok, és egy 
jó hangulatú kellemes kirán-
dulásban van részünk.

Rendszeresen járunk Ma-
gyar Nóta délutánokra, mely-
nek szervezője Krasznai Ta-
más művész úr. A klubtagok 
közül többen rendelkezünk 
színház bérlettel és a győri 
Nemzeti Színház előadásait 
tekintjük meg.

Október hónapban volt a 
harmadik kirándulásunk.

Útvonal: Zala község: itt 
megnéztük a Zichy kúriát, 
ahol Zichy Mihály festmény-
kiállításában gyönyörködhet-
tünk, majd Kápolnásnyékre 
utaztunk a Vörösmarty em-
lékházat néztük meg, onnét 
Agárdra mentünk és a szép, 
korszerű fürdő medencé-
iben töltöttünk el pár órát. 
A vacsora a helyi Vadász 
Étteremben volt. Jó vidám 

hangulatban indultunk haza
a késő esti órákban.

December 28-án tartottuk 
Óév búcsúztatónkat: 15 órá-
tól 21 óráig tartott a vidám
mulatás.

A program: egy órás mű-
sor, ahol falunk kis lakóinak 
színvonalas produkciói szó-
rakoztattak bennünket.

Francia Dominika mesével,
Kiss Vivien egy kedves jele-
nettel, Tompos Gergő pedig
tangóharmonikán adott elő
szép zeneszámokat.

Majd ajándékozás, és va-
csora következett. A zenét
Baranyai Miklós klubtagunk 
szervezésével a dőri Nosztal-
gia Együttes szolgáltatta.

A hangulat kitűnő volt,
mindannyian jól éreztük 
magunkat.Szeretném, ha a
2010-es év is sok szép él-
ményt, kirándulást tartogatna
tagjaink részére.

Rajtam nem fog múlni,
persze mint annyi mindent
ezt az évet is nagyrészt az
anyagi lehetőségek befolyá-
solják.

Végül minden klubtagnak,
és a falu minden lakójának 
kívánok, békés, boldog
egészségben eltöltött új-
esztendőt!
Szilbek Imréné,klub vezető
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„Adjon Isten minden jót, ez 
új esztendőben!” – így szól 
az ének, és én ezt kívánom 
minden Kedves Olvasónak!

A 2009-es év vége, mint 
minden évben, programok-
ban, eseményekben bővel-
kedett.

Novemberben a középső 
és nagycsoportban nyílt na-
pokat tartottunk, ezeken a 
délelőttökön a szülők bejö-
hettek gyermekük csoport-
jába, együtt játszhattak, 
foglalkozást nézhettek, és a 
látottakat délután szülői érte-
kezleten megbeszélhették.

A nagycsoportosoknál 
meghívtuk az iskola igazga-
tóját és a leendő elsőosztá-
lyos tanító nénit. A délutáni 
szülői értekezleten a fő téma 

ÓVODABŐVÍTÉS
2009. december elején a képviselő testület döntött, 

hogy melyik terv alapján épüljön föl az új óvodarész. Az 
új részben helyet kap 2 csoportszoba, mindegyik 60 m2

lesz, ezenkívül öltöző helyiség és mosdó, Vezetői iroda 
és óvónői szoba, elkülönítő és fejlesztő szoba, gazdasági 
iroda (konyhához kell). Az egész 250 m2-lesz. A pályázaton 
19.5 millió Ft-ot nyertünk, előre láthatólag 15 millió Ft-ot kell 
még hozzátenni, hogy felépüljön az új rész.

Jelenleg még mindig a szakhatósági engedélyek beszer-
zése van folyamatban, és január 10-e után remélhetőleg 
kiírásra kerül a közbeszerzési eljárás. 

Gyermeklétszámunk az elkövetkező időszakban itt 
Enesén nem fog csökkenni, ezért már nagyon várjuk az 
új óvodát, hogy gyermekeinknek kényelmesebb, egész-
ségesebb körülményeket biztosítsunk. Aki járt a jelenlegi 
épületünkben, ami nagyon szép, otthonos, de a jelenlegi 
létszámhoz kicsi és az egyik teremnek nincs külső szellő-
zési lehetősége. Ezenkívül állandó probléma a konyháról 
feljövő ételszag is. 

Bízunk abban, hogy márciusban elkezdődhet az építke-
zés és a nyár folyamán befejeződik, hogy szeptemberre 
már az új részben tudjuk fogadni a gyerekeket.

Szabóné Horváth Judit

ÓVODAI HÍREK
az iskolaérettség volt, erről 
tartott előadást Lengyelné 
Szlovacsek Éva tanítónő.  A 
szülőket ilyenkor nem akar-
juk megijeszteni, elrémíteni, 
csak tudatosítani azokat az 
elvárásokkal, amiket a gyer-
mekeknek tudnia kell mire 
iskolába mennek. Még van 
jó néhány hónap az iskola-
kezdésig, a gyermekeknél 
észlelt lemaradásokon még 
sokat lehet javítani. Termé-
szetesen ehhez nem ele-
gendőek az óvodai foglal-
kozások, a szülőknek otthon 
még sokat kell beszélgetni, 
foglalkozni a gyermekekkel.

Minden óvónő és dajka 
közreműködésével szer-
veztük a falu Mikulás ünne-
pélyét. Az idei évben nem 

terveztünk nagyobb adventi
vásárt, eladásra mézest sü-
töttünk, amit az ünnepségen
árusítottunk a könyvekkel.

Kétszer sütöttünk mézest,
az első alkalommal 7 anyuka
segített, a második alkalom-
mal nem volt segítségünk.

Programjainkat próbáljuk 
úgy összeállítani, hogy a szü-
lőket anyagilag ne terheljük 
meg. Mikuláskor ajándékot a
gyerekek a Szülői Munkakö-
zösségtől kaptak. Az óvodai
Mikuláskor bábelőadást tar-
tottunk a gyerekeknek, amit
élvezettel néztek. Nagy sike-
rünk volt.

Az óvodában 21-én tartot-
tuk a karácsonyt, a Szülői
Munkaközösség pénzéből
közel 50.000 Ft értékben
kaptak játékokat a gyerekek.
December 22-én az iskolai
aulában mindhárom csoport
karácsonyi műsort adott elő,
majd a betlehemes játék 
után a nagyok mendikáltak,
14.000 Ft-ot gyűjtöttek össze,
amit majd a tavaszi kirándu-
lásra fordítunk.

Az iskolai téli szünet ide-
jén nem volt óvoda, a jan
4-i kezdésnél szinte min-
den kisgyermek megjelent
az óvodában. A gyerekek 
létszáma folyamatosan nő,
érkeznek a kiscsoportba a 3.
életévüket betöltött gyerekek,
ezen kívül egy új kisgyermek 
fog érkezni a nagycsoportba,
így január közepén már 79
enesei óvodás lesz.

Pályázaton nyert pénzből
pedagógusoknak előadást
szervezünk, melyet január
29-én pénteken Antal Judit
fog tartani. Témája a kiégés
elleni védekezés.

A gyerekekkel készülünk a
farsangra, amit február 12-én
tartunk az óvodában.

A felnőtt bál előkészületei
folynak: február 20-án kerül
megrendezésre a Babilon
vendéglőben. A zenét Tóth
Ferenc szolgáltatja, a bálon
fellépő előadók egyenlőre
terv szintjén vannak.

Ezúton szeretnénk a bálra
hívni mindenkit, akik szeret-
nek táncolni, közösségben
lenni, szórakozni. A bálról
bővebben információt majd
a honlapon és a boltokban
kihelyezett plakátokról lehet
megtudni.

Kedves Olvasóim! Itt az
új év és a lehetőség, hogy
adójuk 1%-át hamarosan
felajánlhatják.

A gyerekek nevében kö-
szönöm, hogy a múlt évben
gondoltak ránk és közel
830.000 Ft-ot utaltak az ala-
pítványunk számlájára. A 
pénzzel körültekintően, taka-
rékosan járunk el, mondhat-
ni gyűjtögetjük forintjainkat.
Jelenlegi célunk az új óvoda
eszközeinek beszerzése, va-
lamint támogatni a gyerekek 
úszásoktatását.

Kérem Önöket, ha mód-
jukban áll: ajánlják fel adójuk 
1%-át és járuljanak hozzá
óvodánk további fejlesztésé-
hez, programjaink megvaló-
sulásához! Támogatásukat
előre is köszönjük!

Minden Kedves Olvasónak 
sikerekben gazdag eredmé-
nyes Boldog Új évet kívánok 
az óvoda dolgozói és óvodá-
sai nevében!

Szabóné Horváth Judit
óvodavezető
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2009. december végén máso-
dik alkalommal rendeztük meg 
az Enesei Asztalitenisz bajnok-
ságot. Közel húszan mérkőztek 
meg a Vándorserlegért. Három 
csoport legjobbjai egymással 
pinpongoztak a továbbjutásért. A 
döntőben Horváth Attila és Nagy 
László – a tavalyi bajnok- álltak 
szemben egymással.

Második alakalommal szerveztük meg az Enesei Sakk 
bajnokságot. A 2008. évi nyolc résztvevővel szemben 2009-
ben tizenegyen ültek asztalhoz. Izgalmas mérkőzéseket 
láthattak az érdeklődők, a végeredmény az utolsó fordulóban 
alakult ki. 

MIKOR LEGYEN 
A FALUNAP?

A Hírmondó legutóbbi számában
azt a kérdést tettük fel: egyetért-e Ön
azzal, hogy 2010-től júliusban legyen
a Falunap.

Három enesei polgár juttatta el vá-
laszát a hivatalba. Kettő egyet értett a
júliusi időponttal, egy nem. 

A község honlapján is feltettük a
kérdést. (Itt névtelenül és többször is
lehetett szavazni)

EREDMÉNY: 45 szavazat nem értett
egyet a júliusi falunappal, 22 egyet-
értett.

SAKK CSAPAT ALAKULT
2008 december végén megszerveztük az I. Enesei Sakk bajnokságot – nyolc játékos
részvételével. Ezt követően felvetődött a gondolat: bajnokságba is nevezhetnénk!
A gondolatot tett követte és az Enese benevezett a 2009/2010-es megyei II. osz-
tályba. Hét csapat vesz részt a bajnokságban és négy táblán zajlik a küzdelem.
Egy bajnokságban csak egyszer találkoznak, mérkőznek meg a csapatok.
A csapat eddigi eredményei:
 Nagymegyer – Enese   2 : 2
 Enese-Kapuvár-Fertőszentmiklós II. 2 : 2
 Kisfalud-Enese    2 : 2
A bajnokságban hátralévő mérkőzések:
 Enese – Töltéstava II február 21.
 Sopron –Enese  március 7.
 Enese – Töltéstava I. március 28.
A csapat tagjai:
Maller Tibor, Varga István, Nagy László, Horváth János, Németh Gábor, 
Zsenák György, Mesterházy József

ISMÉT MALLER TIBOR 
NYERTE  A SAKK TORNÁT

VII. Varga István
VIII. Szalay Zsolt
IX. Szabó Tamás
X. Horváth Csaba
XI. Vajda Zoltán

I. Maller Tibor
II. Mesterházy József
III. Horváth János
IV. Zsenák György
V. Nagy László
VI. Németh Gábor

HORVÁTH ATTILA NYERTE A 2009.
ÉVI ASZTALITENISZ BAJNOKSÁGOT

VÉGEREDMÉNY:
I. Horváth Attila
II. Nagy László
III. Nagy Bálint
IV. Cigle István
V. Lőrincz Csaba
VI. Horváth Csaba
VII. Horváth János
VIII. Kocsis József

Megkezdődött a verseny

A II. Enesei Asztalitenisz-bajnokság első három
helyezettje


