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A DERŐCE TÁNCEGYÜTTES HÁZA TÁJÁRÓL
A Derőce táncegyüttes ismét egy sikeres tanévet tudhat maga mögött.
Tekintsük vissza egy évvel
ezelőttre! A II. Hagyományok
napján nagy fordulópontot
vett az együttes élete: Jani Bácsi elbúcsúzott, négy oktatóra
bízva a további tanítást.
2010. őszén 3 korosztályban, közel 60 fővel kezdődött az oktatás Enesén. A
legifjabb táncosok Hittner
Kármen és Gecsei Zoltán
segítségével ismerhették
meg a néptánc alapjait. A
haladó csoport továbbra is
Merkó Ildikó és Csorba László irányítása alatt működött.
Legnehezebb feladatnak
a nagy csoport erejének
és tudásának összekovácsolása bizonyult, mivel a
haladó csoportból 4 pár a

Budai Ilona énekel

legidősebb táncosokhoz
csatlakozott. Saját magunk
is kételkedtünk abban, hogy
meg tudunk-e felelni az
előttünk álló kihívásoknak,
hiszen már nem volt Jani

Színpadon a Derőce

Bácsi, akire eddig mindig
támaszkodhattunk.
A nagy lelkesedésnek köszönhetően azonban minden
elénk kerülő feladatnak sikerült megfelelnünk.
Sok környékbeli településen, valamint Győrben is
több alkalommal mutathatta
meg tudását a táncegyüttes.
Fontos megemlíteni, hogy az
apró talpú táncosoknak idén
először nyílt lehetőségük arra,
hogy szerencsét próbáljanak
a gyömörei Hagyományőrző
nap néptáncversenyén. Ennek eredményeképpen ezüst
fokozattal térhettek haza. Ez a
fellépés volt az igazi fő próba
a III. Hagyományok napjára.
E rendezvény előzményeképpen, hogy a tánccsoport
még jobban összeszokjon, a legidősebb táncosok
néptánctábort szerveztek.
Ez idő alatt a gyerekeknek
lehetőségük nyílt kézműves

foglalkozásokon részt venni,
valamint új táncokat elsajátítani, melyeket a fáradhatatlan
közönség is megcsodálhatott
a szombati „Hagyományok
napja” rendezvényen.
E délelőtt a zenekarral való
próbával, a díszítésekkel és a
délutáni főzésre való készülődéssel telt. Kora délután
megérkeztek a bősi, bezi,
dunaszegi és enesei táncosok
is. Ekkor már a kézművesek
és a kürtöskalácsos is tárt karokkal várta az érdeklődőket.
Eközben a próbateremben
már javában zajlott az öltözködés, a hajfonás valamint a
csizmapucolás. Mire elérkezett az idő, az utolsó szalag is
a helyére került, és mindenki
izgatottan várta, hogy megmutathassa tudását a színpadon.
A második felvonásra már
szinte rutinosan jöttek vissza
a táncosok annak ellenére,

hogy az igazi megpróbáltatás csak most következett,
hiszen az új táncot ekkor
láthatta először a közönség.
Mindennek ellenére a félénk
arcok a zárótánc végére teljesen kisimultak, és a közönség
egy szívből jövő, felszabadult
táncegyüttes koreográﬁáját
láthatta a színpadon.
Ezen a délutánon, ezekben
a percekben mutathatta meg
leginkább a csoport legkisebb
és legnagyobb tagja egyaránt,
hogy miről is szól számára a
néptánc szeretete.
Reméljük, ez a lelkesedés
sok éven keresztül kitartó
lesz. Természetesen nem szabad megfeledkeznünk azokról a támogatókról sem, akik
egész éven át, teljes odaadással segítenek nekünk, hogy
növelni tudjuk értékeinket.
Köszönjük munkájukat, és
számítunk rájuk az előttünk
álló években is!
csorba lászló
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A SZÍNJÁTSZÓ KÖR
Iskolánkban hagyomány, hogy a jeles napokat, évfordulókat színvonalas
műsorral ünnepeljük meg. Évről évre
mindig sok új, ötletes előadás születik.
A gyerekek örömmel készülnek ezekre
az alkalmakra.
Miután Tschurl Károly 2000-ben látta
az egyik bemutatott darabot, elhatározta, hogy támogatja a színjátszó kör
működését. Azóta minden évben tavasszal, de más alkalommal is előadunk
egy színdarabot.

sunk. Többször vettünk részt különböző
versenyeken, bemutatókon. Sikeresen
szerepeltünk Gyömörén a Hagyományőrző Napokon, a Kultúrával a Nyugat
Kapujában kulturális seregszemlén,
Öttevényen és Nagybajcson A kispüspök
című, valamint a Ki mit tud? vetélkedőn
Mosonszentmiklóson Az elcserélt levél
című bohózattal.
A már említett darabok mellett 2001
októberében Simonﬀy András Rozsdaősz
című önéletrajzi regényének feldolgozásá-

Légy jó mindhalálig című előadás

Két egymást követő évben dolgoztuk
fel Jézus szenvedésének történetét, a
Passiót, majd szintén a húsvéti ünnepekhez kapcsolódva Keresztelő Szent
János életét és a Fehérke című darabot
mutattuk be. Sikerrel szerepeltek színjátszósaink a Hetvényi István életéről szóló
„Ébred a magyar”, valamint a „Jósika Júlia
élete” című darabokban.
Sok vidám történettel, komédiával,
népszínművel, mesejátékkal is megörvendeztettük a közönségünket. Előadtuk
J.R.R. Tolkien A sonkádi Egyed gazda,
Illyés Gyula Tűvé- tevők, Szigligeti Ede
Nőuralom, Hunyady Sándor A tanító úr
nadrágja, Molnár Ferenc Ibolya, Nagy
Endre Tóni című művét és A rátóti csikótojás című darabot. Felix Salten regénye
nyomán készült a Bambi, Kipling regénye
alapján A dzsungel könyve című előadá-

val emlékeztünk meg 1956 eseményeiről.
2006-ban a forradalom 50. évfordulóját
Gülch Csaba Három lövés című művének
ősbemutatójával ünnepeltük. Ezt a darabot Ménfőcsanakon is bemutattuk 2007ben. Ezen év karácsonyán Hans Christian
Andersen A kis gyufaárus lány meséjének
feldolgozását adtuk elő.
2008 őszén Wass Albert A gombacsináló című verses mesejátékát és az életéről,
munkásságáról szóló verses összeállítást
mutattuk be az író emlékkiállításához
kapcsolódva.
2010. októberében felújítottuk a
Rozsdaősz című darabot.
2011. április 20-án a Tavaszköszöntőn
adtuk elő a Légy jó mindhalálig című
musical feldolgozását. A zenés darab
Móricz Zsigmond azonos című regénye
alapján készült. A táncokat csakúgy, mint

A dzsungel könyve előadásakor Élőné
Ruzsa Brigitta tanította be.
Az előadásokat hosszú és bizony fárasztó próbaidőszak előzi meg. A számtalan próba azonban mindig meghozza
az eredményt. Közönségünk sokszor
kacagva, máskor könnyes szemmel, legutóbb pedig állva tapsolta meg a produkcióinkat. A tizenegy év alatt Bartos
Ilonával, Mészáros Krisztinával, Gülch
Eszterrel, Élőné Ruzsa Brigittával állítottuk színpadra a darabokat. A díszletek
elkészítésében komoly feladat hárult a
karbantartókra, Lőrincz Csabára, majd
Varga Istvánra. Az utóbbi években nagy
segítségünkre volt Szalai Zoltán is. A jelmezek kiválasztását segíti, hogy komoly
kelléktárral rendelkezünk és sok ügyes
kezű anyuka van a szülők között. A Légy
jó mindhalálig című előadás díszletét 8.
osztályos diákokkal Beneiné Jobbágy
Anita tanárnő festette, talárokat pedig
a Győri Ítélőtábla bíráitól kaptunk.
A munkánkat mindig elismerik, a
szereplők emlékül meg szokták kapni az előadások felvételét, így több év
elteltével is vissza tudják idézni a szép
pillanatokat. Az enesei kábel Tv-n is be
szokták mutatni műsorunkat, sőt tavaly
nyáron közkívánatra többször megismételték a A dzsungel könyve című
előadásunkat. Idei bemutatónk után
pedig a musicalben szereplő gyerekekkel egy felejthetetlen napot tölthettünk
Lipóton az élményfürdőben az Enesei
Önkormányzat jóvoltából.
Az eltelt tizenegy év alatt 120-160
tanuló vett részt a színjátszó kör munkájában. Az iskolából kimaradt diákok
szívesen visszatérnek megnézni társaikat, sokszor hasznos tanáccsal segítik
munkánkat.
Ezúton is szeretnénk megköszönni
mindenkinek a segítségét.
Élőné Ruzsa Brigitta
Lakatosné Rozsnyai Henriette
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A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATRÓL
A családsegítés egy segítő szolgáltatás,
melyet a lakosság önként és ingyenesen
vehet igénybe. Fordulhatnak hozzánk
gyerekek és szülők, idősek és ﬁatalok,
egyének és családok egyaránt.
Segítő tevékenységet végzünk,
mely a következőket foglalja magában:
• Információkat szolgáltatunk az anyagi nehézségekkel küzdők számára az
általuk igénybevehető pénzbeli és
természetbeni ellátásokról, valamint
szociális szolgáltatásokról, továbbá az
ezekhez való hozzájutás módjáról.
• Segítséget nyújtunk a hozzánk fordulóknak különböző ügyek intézésében
(telefon, internet, valamint nyomtatás
és fénymásolás rendelkezésre áll).
• Feladatunkhoz tartozik a szociális,
életvezetési és mentálhigiénés problémákkal kapcsolatos tanácsok nyújtása.
• Elősegítjük a családban jelentkező
működési zavarok, illetve konﬂiktusok
megoldását.

• Segítséget nyújtunk az álláskeresésben.
• Feladatunkhoz tartozik a különböző
szabadidős rendezvények, programok (Játszóház gyerekeknek) szervezése és lebonyolítása (Falunapon,
Majálison).
• Ezenkívül különféle adományokat (jó
állapotban lévő ruhákat, bútorokat, továbbá tartós élelmiszereket) gyűjtünk
és továbbítunk. Minden szerdán 10
és 11 óra között ingyenes ruhabörzét
tartunk a Polgármesteri Hivatal udvarában.
Tehát forduljon hozzánk bizalommal, amennyiben:
• Anyagi problémája van, és nem részesül semmiféle támogatásban, ellátásban,
• Segítségre van szüksége bizonyos
ügyek intézésében,
• Családi- kapcsolati gondokkal küszködik,
• Lelki-mentális problémái vannak,

KÉZILABDA ÉS FOCI
A Hírmondó áprilisi számában kértem
Önöket: ha régi fényképük van az enesei
focicsapatról, egyes focistákról – hozzák be
a polgármesteri hivatalba. A fényképek a
jövőre 75. születésnapját ünneplő Enese SC
– kiadványba, könyvecskébe kerülnek. Pár
régi fotót kaptam is. Köszönöm!
Enesén több évtizedig női kézilabda szakosztály is működött. Kérném: akiknek a kézilabda csapatról, játékosokról van felvétele
–juttassa el hozzám! Természetesen az Egyesület történetének szerves része a kézilabda
is. Várom a fényképeket, régi bajnoki eredményeket –tabellákat. És minden hírt, ami
kézilabda. Köszönöm a segítséget!
Mesterházy József
Enese SC elnök

• Segítséget igényel az álláskeresésben,
• Nehézségekkel küzd a gyermeknevelésben.
Hol, mikor és ki segít?
Problémái megoldásában a Családsegítő Szolgálat családgondozója, Göncz
Marietta áll rendelkezésre, aki a Kultúrház épületében (Enese, Petőﬁ u.) várja a
hozzá fordulókat minden héten három
alkalommal:
Hétfőn: 9.00-11.00
Kedden: 14.00-16.00
Szerdán: 9.00-11.00.
A családgondozó elérhetősége
06 70/978-0474.
Központi telefonszámunk:
96/280-648.
Forduljanak hozzánk bizalommal!
Göncz Marietta
családgondozó

A GYÓGYSZERTÁR
ÚJ NYITVA TARTÁSI IDEJE
2011 JÚLIUS 1-TŐL
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

13.00–15.00 óráig
08.30–11.30 óráig
13.00–15.00 óráig
13.00–15.00 óráig
13.00–15.00 óráig
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TÍZÉVES A BABAHÁZ
Június 4-én szombaton kedves vendégei voltak a tíz évvel ezelőtt megnyitott
babaháznak.
Nagy izgalommal készültem-e napra,
de mint mindig most is voltak segítőim.
Már napokkal előbb a szürke garázsoldalt hetedikes diákok Lakatosné Heni
tanárnő szervezésében színes rajzokkal
tették hangulatossá.
Megnyitón Mesterházy József polgármester úr mondott köszöntő szavakat.
Valamint két hetedikes kislány Heni tanár nénitől kapott verssel színesítette
az ünnepi hangulatot. Meglepetés volt
Dr. Kéry Klára szemorvos könnycsalogató köszöntője és meséje. Valamint férje
Hatvanger Imre „rokonom” tangóharmonikával való fellépése. Akik itt lehettek
e jeles napon, mindannyian valamilyen
formában részesei az elmúlt évtizednek.
Legnagyobb meglepetést szerezte Botos Gábor úr Óvárról. Tíz évvel ezelőtt
anyagi segítséget nyújtott, most viszont
elismerő szavakkal szólt az elmúlt időszak változásairól. Jelenléte nagy megtiszteltetés volt számomra. Családtagok,
férjem öt testvére, valamint a barátok
gondoskodtak arról hogy, ﬁnom sütemények kerültek az asztalra. Most jó szolgálatot tett az udvaron lévő kemence,
ﬁam Miklós húst sütött, míg sógorom
főzte a bográcsot. Úgy érzem: ez a nap
éreztette velem mennyi jó szándék és jó
barátság, szeretet tud egyesülni. Visszagondolva nagyon gyorsan telt el ez az
évtized, de rengeteg minden belefért.
Sokan nem is hinnék, mennyi minden
szépet is tud hozni egy ilyen pici házikó.
A sok munka szinte feledésbe merül a
sok-sok emlék és jó barátság mellett. Nagyon sokszor kellett átrendezni, hogy a
rengeteg baba és apró dolgok valahogy
láthatók legyenek. De nem volt nehéz
az átrendezés, hisz az évek folyamán a
babák, ládákban, dobozokban csomagolva sok vidéki meghívásra utaztak.
Volt olyan év, hogy három meghívásnak
is eleget tettünk. Ilyen apró törékeny,
sok méretű darabot csomagolni tisztán
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Torta és muzsikaszó a jubileumra

tartani, ki-be pakolni: nem volt könnyű
feladat. Segíteni, lányom Andreán kívül,
más nem tudott, hisz vele már minden
darabot tudtunk hova hogyan kell helyezni. De nagyon fárasztó napok voltak.
A végeredmény mindig örömteli volt.
Sok embernek szerezhettünk örömet, ez
viszont semmivel nem mérhető. Az a sok
ismeretség, barátság, amit e kiállítások
alkalmával kaptunk semmivel össze nem
hasonlítható. Ez adta az erőt.
Pápa Nemzetközi Játékfesztivál alkalmával a főúton kitett plakáton büszkén
olvastuk az „enesei babák kiállítása”. Vagy
amikor Balfon abban a helyiségben volt
a kiállítás, ahol akkor 40 évvel azelőtt,
volt az esküvőnk. De szívesen gondolok
vissza az enesei kultúrházban megrendezett kiállításra is, ahol egyetlen hónap
alatt több százan írták be a nevüket az
emlékkönyvbe. Szeretettel gondolok Füsi
András valamint neje Margitka elismerő
szavaira. Sok kedves érdeklődő vendéget
invitáltak, kísértek ezen idő alatt látogatóként. Éreztem hozzáállásukon az elismerést. Voltunk egy szlovák kiállításon
is, ahol reggel 8-tól késő estig sorban
álltak az emberek, pedig oda nem is tudtunk minden darabot magunkkal vinni.
De itt a kicsi házikót is rengetegen látogatták. Vannak állandó átutazó külföldi
vendégeink is. Volt vendégünk Amerikából, Németországból, Ukrajnából,
Kínából, Franciaországból, Svájcból és
Hollandiából. Szinte mindannyian több
alkalommal visszajöttek, de sosem üres
kézzel, így a babatár már nagyon megsokasodott. Kaptam Ukrajnából „herceget”,

Amerikából Nagy László úr, és kedves
felsége Éva asszony az idén lepett meg
egy gyönyörű indián babával. Nagyon
örülök a kapott tárgyaknak, babáknak.
De mindig fontosabb azt érezni, hogy
akik hozták, küldték, tudom szeretettel teszik. Hisz ha valaki ezt a kiállítást
megnézi, találkozik velem, valamilyen
formában a tiszteletét, szeretetét juttatja
el a tárgyakon keresztül, és ez nekem
mindennél fontosabb. Hisz ma e rohanó
világban sokan elfáradtak, elfásultak,
szükség van egy kis mosolyra, szépre. Ez
a kis pici ház egy kis időre kizökkenti a
napi gondokból, azt aki ide betér. Most
már egy kicsit nagyobb, tágasabb helyen
tudom fogadni a kedves látogatókat.
Segítséggel megépülhetett egy plusz
helyiség. Nem tudom elégszer megköszönni Mesterházy József polgármester
úrnak a hozzáállását, amivel támogatta a
bővítést. Segítséget küldött a munkálatoknál, asztalokat, szekrényt adott így az
elrendezés bemutatás jobban átlátható.
Erre már csak azért is szükségem van,
mivel a vándor élet fárasztó, és családi
okok miatt végleg le kellett zárni.
Nagyon nagy öröm és váratlan meglepetés volt számomra 2010. augusztus 20-án kapott Eneséért emlékérem.
Mindenkinek köszönöm „most utólag”,
aki úgy érezte erre érdemes vagyok.
Hisz én azt teszem, amit szeretek. Ezt
elismeréssel díjazták, meglepődve, de
őszinte örömmel fogadtam. Annyi sok
szeretettel találkoztam az évek során,
ami mindig erőt ad a folytatáshoz. Nehéz
és küzdelmes életünk elviselhető. Bízom
benne, hogy a megőrzött értékek valaha
itt Enesén méltó helyre kerülnek. Addig
is szeretettel várok minden kedves látogatót itt a babaháznál.
Mindenkinek jó egészséget
szép nyarat kíván: Babaházas Marika
Látogatni mindennap lehet délutánonként. Bejelentkezni csoportosan
06-30-405-0517 számon lehet.

Enesei HÍRMONDÓ

2011. július

ISKOLAI HÍREK
A második félév eseményeiről és a tanév végi eredményekről
szeretnék beszámolni a kedves Olvasóknak.
A hosszú farsangi időszak lehetőséget adott arra, hogy az alsósok
ötletes jelmezekben farsangoljanak, a felsősök pedig még ötletesebb műsorokkal szerepeljenek. Részt vehettünk a bezi Szülői
Munkaközösség által szervezett mulatságon és a katolikus farsangon
is. A farsang nemcsak szórakozást jelent, hanem az ifjúsági pénztár
sovány kasszájának feltöltését is. A tombolából befolyt összeggel
gazdálkodik az ifjúsági szervezet egész évben, ezért szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét, akik akár az ifjúsági szervezetet,
akár a szülői munkaközösséget támogatták bármilyen formában. A
néptáncosok sikeres műsorral mutatkoztak be egy szerda reggelen
az iskolának, fellépésüket nem csak kedvcsinálónak szánták, hanem
a népi hagyományok népszerűsítésének is. A március 15-i községi
ünnepélyt az iskolások műsora, a Borostyán kórus és a téti fúvósok
fellépése tette emlékezetessé. Nyílt órákat, nyílt napot szerveztünk
a leendő első és 5. osztályos szülők részére.
A tavaszi ifjúsági napon az alsósok a Győri Nemzeti Színház Kisfaludy-termében az Ágacska c. előadást, az 5-6. osztályosok pedig a
Hrabal-moziban a Szalmabábuk lázadása című ﬁlmet nézték meg. A
7-8. osztályosok győri városvetélkedőn vettek részt. Ezt programot
a SZM anyagi támogatásával valósítottuk meg.
Március 30-án volt az első osztályosok beíratása, előreláthatólag
19 tanuló kezdi meg a tanévet szeptember 1-jén.
Bővült a sportszertár, mivel a magyar Labdarúgó Szövetség
támogatásával 100. 000 Ft értékben vásárolhattunk a testnevelés
tanításhoz eszközöket. A szülői munkaközösség anyagi segítségével
az iskolaudvarra vásároltunk kukákat, hátha nagyobb esély lenne
arra, hogy a szemét a ne a bokrok tövében, hanem a megfelelő helyen landoljon. Gyakran előfordul, hogy a tanulóink egymás közötti
konﬂiktusaikat agresszív módon oldják meg. Nem is gondolják, hogy
az agresszió nemcsak ﬁzikai, hanem lelki is lehet. Igyekszünk minden
módon arra nevelni őket, hogy tartsák tiszteletben a másik ember
személyiségét, méltóságát. Ezért is indítottuk az iskola honlapján a
Levelek a szülőknek c. oldalt, hogy egy kicsit tájékozódjunk nevelés
témakörében. Pályázatot írtunk ki azon tanulók részére, akik javítani
szeretnének a félévi osztályzataikon. A következő diákok nyerték a
pályázatot, akik tanév végén könyvjutalomban részesültek: Papatyi
Eszter 3.o., Németh Patrik 4.o. és Kovács Kata 8.o
Az önkormányzat pályázott az iskola-felújítás folytatására, valamint egy sportpályára, az iskolaudvarra. Mostanra már el is dőlt
a pályázat sorsa, 15 792 000 Ft nyertünk a következő feladatok
megvalósítására:a felső tagozat tetőfedése, szigetelés, bádogozás,
bejárati ajtók, ablakok cseréje (igazgatói, nevelői szoba),tantermek
műpadlózása, technika szertár felújítása, festés-mázolás.
Generáli a Biztonságért Alapítvány Szimba intézményi pályázatot
írt ki : „ Baleset- megelőzés az intézményben” címmel, sajnos ez a
pályázatunk nem nyert. A határon túli kirándulásra a pályázatot
nem tudtuk beadni a kevés érdeklődő miatt.

Az osztályok kirándulásait áprilisban szerveztük, az alsó tagozat és
az 5. osztály Nagycenkkel ismerkedett, a 6. osztály a sümegi várral, a
7-8. osztályosok pedig Budapest nevezetességeit tekintették meg.
A színjátszó kör áprilisban a Légy jó mindhalálig című musicalt mutatatta be nagy sikerrel. A tanév végi programok közül ki kell emelni
a gyereknapot, ami a család éve jegyében zajlott,és a bensőséges
ballagási ünnepséget. A fogászati vizsgálatok ebben az évben is
Enesén történtek, köszönjük Dr. Ferenczi Éva doktornőnek, hogy
a rendelőjében helyet adott a vizsgálatok lebonyolítására.
A kötelező OKÉV mérés mellett iskolánkat kiválasztották két
nemzetközi mérés résztvevőjének. A TIMSS- felmérés a tanulók
teljesítményét vizsgálja a matematika és a természettudományok területén, a PIRLS-mérés az olvasási, szövegértési területeket
vizsgálja. A mérések célja a világ kb. 60 országában tanuló ﬁatalok
teljesítményének nemzetközi szintű összehasonlítása, valamint a
korábbi mérések eredményeivel való összevetés.
A különböző tehetséggondozó szakköröket szerveztünk: felvételi
előkészítő magyarból és matematikából, színjátszó-kör, matematika
3-4. ill. 6-7. osztályosoknak, német valamint számítástechnika. A
tanulmányi versenyek eredményét bemutató táblázatot folytatjuk,
a sportversenyekről pedig álljon itt néhány adat. Több területen is
megmérettük magunkat a versenysportban. A legkiemelkedőbb
eredményeink:
Asztalitenisz:
Megyei 1. hely Nagy Bianka (országos helyezés)
Megyei 5. hely Nagy Bálint
Labdarúgás:
Diákolimpia Megyei elődöntő 2. korcsoportos (3.-4.o) ﬁúk
Diákolimpia Megyei elődöntő 4. korcsoportos (7.-8.o) ﬁúk
Diákolimpia Megyei elődöntő 4. korcsoportos(7.-8.o) lányok
(mindegyik korcsoport körzeti bajnok)
Sárkányhajózás: Iskolák bajnoksága 3. helyezés
A délelőtti tanítás mellett délután két napközis és egy
tanulószobás csoportban folyt a munka. Látogathatták a
tanulók az iskolai és a községi könyvtárat, valamint különböző
szabadidős szakkörökön vehettek részt. Az osztályfőnökök
is szerveztek külön programokat osztályaiknak.
A tanév végén a kitűnő és jeles tanulók mellett 28 tanuló
kapott közösségi munkájáért könyvjutalmat és 4 tanuló
részesült igazgatói dicséretben, Szabó Júlia 8. osztályos tanuló pedig tantestületi dicséretet érdemelt ki tanulmányi és
közösségi munkájáért. Az iskola környékének virágosítása
Kissné Eszes Anikó munkáját dicséri. A tanévzáró után indultak az iskolai táborok. Az alsó tagozatosoknak Takácsné
Szűcs Andrea vezetésével úszás kezdődött, a felsősök pedig
Dömötör Csaba irányításával a Bakonyban táboroztak.
A nyárra jó pihenést kívánok a szülőknek, tanulóknak és
a Hírmondó olvasóinak.
Bartos Ilona igazgató
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VERSENYEREDMÉNYEINK A 2010/2011. TANÉVBEN
2010/2011. tanév tanulmányi versenyek 2. rész
Hó

Tanuló neve

Oszt.

Verseny neme, fokozata

Helyezés

Felkészítő tanár

04.

Cseresznyák Flóra

5.

Kisbajcsi német nyelvi verseny

3. hely

Bedőkné Gecsei A.

04.

Horváth Lili

5.

Kisbajcsi német nyelvi verseny

15. hely

Bedőkné Gecsei A.

05.

Varga Viktória

3.

Reflex Környezetvédő Egyesület:
Mozdulj a klímáért ! rajzverseny

1. hely

Varga Istvánné

05.

Nyiri Kíra

3.

Reflex Környezetvédő Egyesület :
Mozdulj a klímáért ! rajzverseny

2. hely

Varga Istvánné

05.

Herczeg Erik

2.

Reflex Környezetvédő Egyesület :
Mozdulj a klímáért ! rajzverseny

3. hely

Molnár Andrea

06.

Németh Júlia

2.

Bendegúz levelezős verseny, nyelvtan

arany fokozat

Molnár Andrea

06.

Veszprémi Ábel

2.

Bendegúz levelezős verseny, matematika

ezüst fokozat

Molnár Andrea

06.

Varga Balázs

2.

Bendegúz levelezős verseny, matematika

arany fokozat

Molnár Andrea

06.

Herczeg Erik

2.

Bendegúz levelezős verseny, matematika

arany fokozat

Molnár Andrea

06.

Roncz Gábor

2.

Bendegúz levelezős verseny, matematika

arany fokozat

Molnár Andrea

06.

Varga Viktória

3.

Bendegúz levelezős verseny, matematika

arany fokozat

Bedőkné Gecsei A.

06.

Szabó Laura

3.

Bendegúz levelezős verseny, matematika

arany fokozat

Bedőkné Gecsei A.

06.

Szabó Karola

3.

Bendegúz levelezős verseny, matematika

arany fokozat

Bedőkné Gecsei A.

06.

Hegedüs Melinda

3.

Bendegúz levelezős verseny, matematika

arany fokozat

Bedőkné Gecsei A.

06.

Kovács Kristóf

3.

Bendegúz levelezős verseny, matematika

ezüst fokozat

Bedőkné Gecsei A.

06.

Kovács Kristóf

3.

természetismeret

ezüst fokozat

Varga Istvánné

06.

Németh Bálint

4.

matematika

arany fokozat

Bedőkné Gecsei A.

06.

Horváth Zoltán

4.

matematika

arany fokozat

Bedőkné Gecsei A.

06.

Bognár Vivien

4.

olvasás

arany fokozat

Bedőkné Gecsei A.

06.

Németh Patrik

4.

olvasás

ezüst fokozat

Bedőkné Gecsei A.

STATISZTIKA 2010/2011.TANÉV
Iskola

fő

%

1. Létszám

186

2. Bejáró

70

38%

3. Napközis

74

40%

11. Osztály tanulmányi eredmények

4. SNI

19

10%

1.o.

4.3

2.o.

4.6

6. Mulasztás( mulasztott napok száma/fő

Gimnázium

4

19%

Szakközépiskola

10

48%

Szakiskola

7

33%

1 főre eső igazolt

12.6

3.o.

4.2

1 főre eső igazolatlan

0.135

4.o.

4.2

5.o.

4

7. Bukások
1-2 tantárgyból

6

3%

6.o.

3.8

Több tantárgyból

2

1%

7.o.

3.9

Tanévi munkája előkészítő jellegű volt (1.o.)

2

1

8.o.

3.9

8. Kitűnő tanulók

24

13%

12. Iskola magatartás átlag

4.5

9. Jeles tanulók 4,75 fölött

19

10%

13. Iskola szorgalom átlag

4

14. Iskola tanulmányi átlag

4.1

10. Továbbtanulás
6. oldal

Enesei HÍRMONDÓ

2011. július

ÖTÖDIK HELYEN ZÁRTUK A BAJNOKSÁGOT
Egy évvel ezelőtt azt a célt fogalmaztuk meg: a csapat végezzen
az első ötben. Ha a számokat nézzük, röviden kijelenthetjük: ezt
a célt elértük. Örömünk tehát nagyrészt jogos. De azért egy kis
üröm is vegyül hozzá. A bajnoki évad vége fele közeledve ugyanis
egyre inkább a bronz érem lebeghetett a szemünk előtt. Sokan és
sokszor mondták, ha a Börcs ellen …, ha legyőzzük a Zámolyt…
És bizony ezeken a mérkőzéseken múlt, hogy a Bezenye elleni
hazai mérkőzés után nem volt éremosztás.
A bajnokságban azonban jóval több pozitívumot lehet a csapat mellett felsorolni mint kritikát. Az utóbbi időszak legjobb
legerősebb közösségévé érett a csapat. Már ősszel is nagyon
szép focit láthatott a publikum. Tavasszal sikerült rátenni még
egy lapáttal. Több ellenfelünk csak kergette –kereste a labdát
és már a 70. perc táján a végső sípszót várta. Az őszi kritikák a
védekező szellemet érintették.
Tavasszal a támadó foci dominált játékunkban és meg is lett
az eredménye: szép játék, gólgazdag mérkőzések és győzelmek.
A bajnoki ezüst megszerzésének évében fordult elő, hogy hét
egymást követő mérkőzésen győztesként hagytuk el a pályát –és
2011 májusában- júniusában! Gólarányunk is egészen káprázatos
az utolsó fordulókban – 28:6! Az biztos: erre a teljesítményre lehet
építeni. Tavasszal 10 győzelem, 3 vereség, 2 döntetlen sorakozik

nevünk mögött. Ezzel a teljesítménnyel a tavaszi évad bajnoka
vagyunk. A bajnok Hédervár egy pontot szerzett ellenünk, a bajnoki ezüst és bronz érmesnek rúgtunk 10 gólt –kettőt kaptunk.
Tisztelet parancsoló eredmény-sorok. Igaz: a végig kieső-jelölt
Böcstől mindössze egy pontot tudtunk rabolni. A 2010/2011.
évi bajnoki eredményt az elmúlt évtized jobb eredményei közé
sorolhatjuk. Bizakodva tekintünk a következő mérkőzésekre –
ősszel, idegenben. Hisz nyáron elkezdődik pályánk felújítása.
Utánpótláscsapatunk ismét a középmezőnyben zárta a versengést. Helyezést tekintve javulásnak lettünk szemtanúi. Sikerült
egy helyezést előbbre lépni. Volt nagyon rosszul /Máriakálnok/
és jól sikerült /Bezenye/ mérkőzésünk. Összességében átlagos
teljesítménynek értékelhetjük az évadot. Talán az edzéslátogatottság javult, ehhez minden bizonnyal hozzájárult a két csapat
együtt-edzése. Legkisebb utánpótlás csapatainkban sok ügyes
játékos focizik. Ezt az idén is bebizonyították. Részt vettek a szokásos utánpótlás tornákon, de télen és tavasszal egy külön tornát
szerveztek az enesei szülők Bartus Csaba irányításával.
A Hírmondó hasábjain is szeretnék köszönetet mondani minden
szponzornak, játékosnak, edzőknek és segítőnek, aki hozzásegített
bennünket a sikeres évhez. Köszönjük!
Mesterházy József elnök

TABELLA
Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség - Orchidea Hotel Megyei II. - 2010/2011
helyy csapatnév
p
mérkőzés győzelem
gy
döntetlen
vereségg
lőtt ggól
1. HÉDERVÁR KSE
30
20
7
3
96
2. BEZENYE SE
30
19
2
9
80
3. MOSONSZENTMIKLÓS SE
30
16
7
7
64
4. DUNAKILITI KSE
30
16
6
8
62
5. ENESE SC
30
16
6
8
60
6. BŐSÁRKÁNY KSE
30
15
6
9
51
7. PÜSKI SE
30
15
5
10
56
8. GYŐRZÁMOLY SE
30
13
8
9
48
9. MOSONSZOLNOK SE
30
14
3
13
69
10. HEGYESHALMI SC 1931
30
11
7
12
60
11. DUNASZEG SE
30
11
5
14
55
12. GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE
30
8
8
14
41
13. MÁRIAKÁLNOK SE
30
8
4
18
51
14. IFJÚ KENYÉR BÖRCS KSE
30
6
8
16
49
15. KÁROLYHÁZI SKE
30
7
4
19
41
16. DUNASZIGET KSE
30
2
0
28
27

kapott
p gól
g
37
45
49
34
42
38
53
34
56
55
64
71
79
75
80
98

gólkülönbség
g
g
59
35
15
28
18
13
3
14
13
5
-9
-30
-28
-26
-39
-71

pont
p
67
59
55
54
54
51
50
47
45
40
38
32
28
26
25
6

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség - Orchidea Hotel Megyei II. U-21 - 2010/2011
hely csapatnév
mérkőzés győzelem
döntetlen
vereség
lőtt gól
kapott gól
1. DUNAKILITI KSE
30
27
2
1
106
23
2. MOSONSZENTMIKLÓS SE
30
21
4
5
95
33
3. IFJÚ KENYÉR BÖRCS KSE
30
20
2
8
90
50
4. BEZENYE SE
30
19
3
8
111
50
5. HEGYESHALMI SC 1931
30
18
6
6
73
45
6. BŐSÁRKÁNY KSE
30
16
2
12
75
56
7. MOSONSZOLNOK SE
30
14
4
12
62
52
8. ENESE SC
30
14
4
12
83
77
9. GYŐRZÁMOLY SE
30
15
0
15
90
77
10. DUNASZEG SE
30
12
5
13
69
72
11. HÉDERVÁR KSE
30
11
3
16
53
63
12. PÜSKI SE
30
8
2
20
55
99
13. GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE
30
7
3
20
48
87
14. MÁRIAKÁLNOK SE
30
7
3
20
50
94
30
7
2
21
49
109
15. KÁROLYHÁZI SKE
16. DUNASZIGET KSE
30
1
1
28
34
156

gólkülönbség
83
62
40
61
28
19
10
6
13
-3
-10
-44
-39
-44
-60
-122

pont
83
67
62
60
60
50
46
46
45
41
36
26
24
24
23
4
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A SZERETET ÉS BÉKE SZIGETÉN JÁRTUNK
A 2010-2011-es foltvarró
időszakban foltvarró társaimmal úgy döntöttünk, hogy a
legkisebbeket („bölcsiseket”)
lepjük meg ajándékkal. Mindenki egyetértett, s szeretettel
készült a kacsa, katica, autó,
csiga, napocska, házikó, alma,
körte, kutyuska, kisﬁú, kislány
applikáció a faliképre.
A 10 db virággal díszített
zsebecske vajon mit rejt majd?
Ezt csak később tudtuk meg.
Ide kerültek a cumik, a tiszta
pelusok. Persze ők választották ki, hogy melyik zsebbe.
Mónika, Ica és Tündi – a házigazdák – szeretettel fogadtak bennünket. Mesterházy
József polgármester is jelen

volt az ajándék átadásánál.
Nekünk nagy élmény volt
látni, hogy milyen jó körülményeket biztosítottak a kicsiknek.
Heverő, pipere asztal, pelenkázó, ízléses ágyacskák, kis
asztalok és székek, rengeteg
játék, hangulatos dekorációk, szép szőnyeg. Nyugodtan
reggeliztek, boldogan játszottak, megölelték egymást, vigasztalták a sírva érkezőt.
Az utcán ugrókötelet és
egymás kezét fogva sétálnak nap, mint nap. Jó őket
így látni.
Sokat vannak szabad levegőn az udvaron, s a faluban.
Tudják, hogy hol a gólyafé-

szek, hol legelnek a tehenek,
mit rejt a Babamúzeum. A teremben gyakori a közös torna,
mondókázás, éneklés, beszélgetés. Gyurmáznak, festenek
koruknak megfelelően.
A szülők szerint is nagyon
szeretnek itt a gyerekek. Ők
is támogatják a csoportot
ﬁnom gyümölcsökkel, hogy
minél egészségesebbek legyenek.
Kinek köszönhetjük, hogy
megvalósult a kicsik elhelyezése?

Molnár Mónika ötlete volt
a Családi Napközi. A szülők
igénye, Szabóné Ica jó szakmai felkészültsége, Ihászné
Tündi elhivatottsága, a Tündérkastély Óvoda és az Önkormányzat segítsége is kellet a terv megvalósításához.
Megszokják a közösséget, s
így nem okoz majd gondot
az óvodába lépés sem. Hogy
érzik itt magukat a gyerekek?
Beszéljenek erről a képek!
Füsi Andrásné
szakkörvezető

BÓBITA BÓBITA JÁTSZIK...
Füsi Andrásné Margit néni kedves sorai után szeretném
a Bóbita családi napközi nevében megköszöni azt a sok
kedvességet, amivel elhalmoznak bennünket. Nehéz
lenne felsorolni a neveket, ezért köszönjük a gyerekek
nevében mindazoknak, akik segítettek az udvarunk kialakításában, köszönjük a felajánlott tárgyi eszközöket
a játékoktól a kiskanálig a pelenka alátétig. Köszönjük a
palacsintákat, a gyümölcsöket, zöldségeket.
Sajnos azonban gyarapodó létszámunk mellett egyre
kevesebbnek tűnik a játékaink száma, ezért nagyon szívesen elfogadnánk megunt, kinőtt, padláson porosodó
udvari és szobai játékokat. Egy valamiből nagyon sok van:
a plüss játékokból. Nem ingyen kérjük, minden ajándékozót szeretettel várunk agusztusban egy palacsinta partira
az óvoda udvarán.
A családi napközi életébe bepillantást kapnak a falu
honlapján lévő fényképekből.
Köszönettel: a gyerekek és a gondozónők
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CÉLOM, HOGY IDEGSEBÉSZ LEHESSEK
Egy szerény, tudását maximálisan kamatoztató ﬁatalembert Dr. Lenzsér Gábor
idegsebész jelöltet szeretném
bemutatni az újság olvasóinak.
Gábor szavait használva„talán
tanáraimon, óvoda és iskolatársaimon, rokonságomon és
szüleim baráti körén kívül kevesen emlékeznek rám”.
– Mióta laktok Enesén? Van
valamilyen kötődésetek a faluhoz?
– Nem volt a szüleimnek kötödése a faluhoz, három falu
közül Enesére esett a választásuk, így itt építettek családi házat és 1979-től lakunk Enesén.
Így adott volt, hogy óvodában
is itt jártam, általános iskolai
tanulmányaimat is ebben a
faluban folytattam. Negyedik
osztályos voltam, amikor lehetőségem lett volna Szegeden
hat osztályos- reál tárgyakra
koncentráló- gimnáziumban
folytatni tanulmányaimat, de
szüleim és persze én is úgy
gondoltuk, Enesén fejezem
be az általános iskolát. Az élet
igazolta, hogy jól döntöttünk,
mert későbbi tanulmányaim
során semmi hátrányt nem
jelentett. Nagyon jó tanári
testület irányított bennünket Enesén, hiszen a Czuczor
Gergely Bencés Gimnázium
tanulójaként már első évben
országos ﬁzika versenyen értem el eredményeket.
– Mikor gondoltál arra,
hogy orvos szeretnél lenni, és
a gyógyításnak szentelni az
életedet?
– Gimnázium végén, mikor
már dönteni kellett. Először
az állatorvosi egyetemben
gondolkodtam, hogy nem itt
folytattam egyrészt köszön-

hetem háziorvosunknak Dr.
Szabó Györgynek. Meggyőző
érvei voltak.
– A gimnázium után hol végezted a tanulmányidat?
– A gimnázium befejezése után, 1995-ben, felvételt
nyertem a Pécsi Orvostudományi Egyetemre, ahol 2001ben általános orvosként végeztem. Egyetemi éveim alatt
már érdeklődtem a kutatások
iránt. Így 1999-től részt vettem az egyetem kutató munkájában- ezért felvételiztem a
budapesti Doktori Iskolába,
ahova sikeresen bejutottam
és a Klinikai Kísérleti Kutatóés Humán Élettani Intézetben kezdhettem meg kutató
munkámat.
– Amerikában is voltál.
Hogyan sikerült ezt elérned?
– 2004-ben lehetőségem
nyílt, hogy az USA-ban Észak
Carolina állam Winston Salem
város egyetemi laboratóriumában dolgozzak. Két és fél
évet töltöttem ott, ahol az agy
érelzáródással kapcsolatos
kutatásaim jelentős ugrást
jelentettek életemben.
Állatkísérletes modellen
vizsgáltuk az agyi érelzáródás
megszüntetését követően kialakuló káros következményekkel járó véragygát-megnyitás
mérséklésének lehetőségeit.
Amerikában volt arra pénz,
hogy a magas anyagi költségekkel járó kutatásaimat
elvégezhessem és eredményeimet külföldi tudományos
lapokban publikálhassam.
Winston Salem az USA keleti
felén, Washingtontól délre található, de szerencsés voltam,
mert konferenciák révén megismerhettem a nyugati részt is.

Eljutottam San Diegóba, San
Franciscoba és barangolhattam a sivatagban.
– Az USA után visszajöttél
Magyarországra.
– Célomat soha nem adtam fel, ami az volt, hogy
Magyarországon idegsebész
lehessek. Ezért még a doktori
iskola elvégzése előtt - egy
hazalátogatásom alkalmábóljelentkeztem a Pécsi Orvosi
Egyetem Idegsebészeti Klinikáján. A klinika igazgatója
a felvételem mellett döntött,
így hazajöttem és 2006 óta
előbb rezidensként, majd klinikai orvosként a mai napig
is ott dolgozom. Az aggyal
és a gerinccel kapcsolatos
sebészeti beavatkozásokat
végezzük. Többek között
agydaganatok, agyvérzések,
porckorong-sérvek, koponya
és gerincsérülések műtéti
gyógyítása a feladatunk.
Hazai munkámmal egyidejűleg befejeztem a doktori
iskolát, pályáztam a tudományos munka elismerését
jelentő PhD tudományos
fokozatra és 2011. február
23-án megkaptam ezt az elismerést. Orvosi pályámnak
köszönhetően több országban dolgozhattam, konferenciák révén eljutottam több

országba is. Voltam többek
között Kanadában, Törökországban, Görögországban,
Spanyolországban, Angliában, Németországban. Orvosi pályafutásomon Dr. Szabó
György helyi háziorvosunk
megtisztelő ﬁgyelme végig
kísért. Ott volt családommal
az orvosi diploma, valamint
a PhD diploma átvételekor is,
jó tanácsokkal látott el, ezért
nagyon hálás vagyok.
– A gyógyításon kívül mi
az ami érdekel és vonz a civil
életben?
– A gyógyításon kívül rendkívüli módon vonzódom a természethez, nagyon szeretem
a közvetlen környezetemet,
a Hanságot, a Rábca folyó
környékét. Szerencsésnek
mondhatom magam, mert a
környék egyik vadásztársaságának tagja lehetek, ezért ha
van egy kis időm felkeresem
a vadleseket, ahol éjszakákat
töltök a várakozással, máskor
nappal a határt és a környéket barangolom.
Kérdésemre, hogy most
már végzett orvos- e,- nem –
volt a válasz. Még körülbelül
két évnek kell eltelni, hogy
meglegyen azoknak a műtétek során nyújtott közreműködéseknek a száma, hogy
önállóan operálhasson.
Nézem a 2 m magas, csendes ﬁatalembert, aki egykor
az óvodásom volt és büszke
vagyok. Büszkék lehetünk
mindnyájan a kitartására,
tudásáért, elért eredményeire.
További sok sikert a munkájában és segítsen sok embernek a gyógyulásban!
Szabóné Horváth Judit
9. oldal
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ÓVODAI HÍREK
Az előző újságban közzétett adat változott és 39 főre
emelkedett az új beíratott
gyermekek száma. Sajnos 19
gyermeket kellett elutasítani az óvodából, felajánlva a
családi napköziben való elhelyezést attól az időtől
amikor a 3. életévét betölti,
illetve az édesanya munkába
áll. Ezekből a gyerekekből
8-an már családi napközisek,
hárman nem jelezték a családi napközi igényüket. Ez
a létszámváltozás még egy
családi napközis csoport
kialakítását indokolja, ami
most van folyamatban a régi
óvodában és a folyosó végén
kerül kialakításra.
Két évre előre láthatólag
magas lesz az óvodai csoportok létszáma, utána kevesebb lesz, mert a születések
száma nem érte el az évi 20
főt.
A 2011/2012-es nevelési
évben a létszám a következő képen alakul: Kiscsoport:
28. Középső csoport: 28.
Nagycsoport: 22. A nevelési
évünket május 31-el zártuk,

Óvodások a gólya gyűrűzésen
10. oldal

ebben a hónapban sok programmal. Kezdtük az anyák
napjával, kirándulásokkal,
részt vettünk a győrújbaráti
hagyományőrző találkozón,
mindegyik csoportnak évzáró műsora volt, majd június
elején gyereknapot tartottunk. Kezdtük egy zenés
reggeli tornával az udvari
térburkoló részen, sajnos
az eső miatt az udvari programok meghiúsultak, így a
tornaszobában kisebb csoportoknak voltak sorversenyek, a csoportokban nagy
kartonra közösen elkészített
festmények. A gyerekek
Rosta Géza zenés előadását nézhették. Erre a napra
udvari homokozó játékokat,
rollert, édességeket kaptak,
valamint az előadás díját is a
Szülői Munkaközösség ﬁzette 75.000 Ft értékben.
Újításként meghirdettük a
mérgesi biciklitúrát, aminek
vezetésére Horváth Róbertet
kértem meg. A 25 fős társaság, szülők, ismerősök, óvoda
dolgozói, óvodás és iskolás
gyerekek kellemes napot töl-

töttek együtt, szalonnát sütöttünk, követ pattogtattunk
a Rába vízén, gyerekek a fák
között bujócskáztak, játszottak, pihentünk, beszélgettünk. A gyerekek áradoztak,
hogy milyen jó volt. Ígéretet
tettem, hogy szeptemberben
megismételjük. Véletlenül
találtam a hírre, hogy gólyagyűrűzés lesz a faluban.
Kihasználva a lehetőséget
hamar megettük az ebédet
és délidőben kimentünk
megnézni az eseményt.
Június 20-án az enesei,
fehértói, rábaszentmihályi
óvoda dolgozói Bősön voltak óvoda látogatáson, ahol
egy kis ízelítőt kaptunk az ottani körülményekről. Az idő
rövidsége miatt csak külső
dolgokkal ismerkedhettünk
meg. Ha folytatódik a kapcsolatunk talán betekintést
nyerünk egymás óvodai
módszereibe és ötleteket
meríthetünk egymástól.
Szeptembertől az óvó
nénik maradnak a csoportszobájukban, változás nem
lesz.

A múlt évben az óvoda építés és beköltözés után még sok
minden elmaradt, de májusra
sikerült a kerítést megcsináltatni, a virágágyás mellé szegélyt
rakattunk le, valamint a logopédiai elkülönítő helységbe
egy szekrényt vásárolunk az
alapítványunk pénzéből. A
Generali Biztosító pályázatán
100.000 Ft-ot nyert az óvodánk
a kerítés elkészítéséhez. Sajnos
egyre kevesebb a pályázati lehetőség, két éve nincs a Közoktatási Közalapítvány pályázata,
amin eszközökre, programok
megtartására pályáztunk, nem
került pályázati kiírás a tavasz
folyamán a Megyei Közgyűléstől.
Köszönjük mindenkinek a
segítségét az alumínium dobozok gyűjtésében, továbbra is folyamatosan gyűjtjük.
A leendő kiscsoportosoknak aug. 29-én hétfőn 16
órai kezdettel lesz az első
szülői értekezlet. Minden
Kedves Olvasónak szép nyarat kívánok!
Szabóné Horváth Judit
óvodavezető

Gyereknap: Rosta Géza előadása
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TEREPRENDEZÉS AZ ÓVODÁBAN
Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik szabadidejükben eljöttek az óvodához és segítettek rendbe
tenni az új rész mögötti területet.
Még a tavasszal elkezdtük a munkálatokat, munkagéppel
fák gyökereit kellett kiszedetni, megtisztíttatni a kerítés
vonalát, földet egyengetni. Utána kértük a segítséget a
szülőktől egy pénteki és szombati napra. Szétbontották
a régi kerítést, kapáltak, bokrokat szedtek ki, udvart takarítottak, virágoskertet rendeztek. Azon a két napon sokat
szépültünk.
Földet kellett hozatni, ebben köszönjük Mayer Gyula
segítségét, aki azon kívül többször eljött az óvodába és
segített felmérni a terepet. A földet egy másik meghirdetett napon szülők segítségével elterítettük, elvetettük
volna a fűmagot, de a föld még mindig kevés volt. Utána
még két alkalommal hozattunk földet, amikor úgy láttuk,
hogy már elegendő lesz, gyorsan ismét segítséget kértünk, elegyengettük a földet és végre belekerült a fűmag.

Nyugtával dicsértük a napot és magunkat, hogy több
hónapig tartó munka és várakozás után végre a fűmag
a helyére került és este egy kiadós esővel ajándékoztak
meg minket az égiek, aminek köszönhetően most már
zöldell a területünk.
Itt fog helyet kapni a családi napközi és a megmaradt
területbő,l ha lesz rá lehetőség, egy kresz pályát alakítanánk ki.
Akik a segítségünkre voltak: Herczeg Tamás, Herczegné
Magyar Tímea, Kovács Attila, Stoiber János, Balogh Lajos,
Rátkai Attila, Füsi András, Molnár János, Molnár Mónika,
Böcskei György, Dobrádi József, Kovács István, Majorné
Bajnok Eszter, Lőrincz Éva, Éger Eszter, Albert Andrea,
Gajerné Németh Erika, nyugdíjas dajkáink Ferencziné
Istvánné és Nagy Gáborné, a családi napközi gondozónői Tóth Tamás és Ferenczi Máté óvodásunk és az óvoda
összes dolgozója.
Szabóné Horváth Judit

Régi enesei képeslap,1945-1952 között készülhetett. A Barcza illetve a Tschurl kuriák, községháza és kultúrházként
szerepelnek. Még áll az országzászló.
11. oldal

2011 ELSŐ FÉLÉVBEN SZÜLETETTEK
RÖVID HÍREK
• A Képviselő testület június 23-i
ülésén döntött az óvoda vezetői
és iskola igazgatói pályázatról. Az
iskola igazgatói állásra két pályázat
érkezett, egyik pályázó visszavonta
jelentkezését. A Képviselő testület
egyhangú döntéssel Bartos Ilonát
bízta meg az intézmény vezetésével 2016. augusztus 15-ig.
Az óvoda vezetésére Szabóné
Horváth Judit pályázott. A Képviselők egyhangú döntése alapján
vezetheti a Tündérkastély óvodát
a következő öt évben.
• Folytatódik az iskola felújítása.
A belügyminisztérium döntése
alapján iskolánk 15,7 millió forintot nyert, ehhez kell 20 % önerőt
hozzátenni. A fejlesztés érinti a tetőszerkezetet szigeteléssel együtt,
részleges nyílászáró cserét és a felsős tantermekben a padozat cseréjét.
• A Leader pályázatnak köszönhetően megújul a faluközpont. Az
Önkormányzat 2,6 millió forintot
kapott a fejlesztésre. A projekt
évekkel ezelőtt az Európa tér nevet kapta. Az elképzelés szerint a
tér közepén szökőkút és négy pihenőpad várja majd a megpihenni
vágyókat. A fejlesztés részét képezi
még: zászlótartó rudak elhelyezése
ill. két kandelláber felállítása.
• Június 4-én Gyömörén lépett fel
néptánccsoportunk. A nagy hagyományokkal bíró rendezvényről
néptáncosaink elhozták a második helyezést. Derőcéseink nyolc
együttes közül sárközi táncukkal
érték el az ezüstérmet.
Szintén szép sikert könyvelhettek
el népdal éneseink. Horváth Ildikó
második, Szalai Eszter harmadik
helyezést ért el.
• Június első vasárnapján utánpótlás
tornát szerveztünk községünkben.
Három pályán fociztak gyermekeink a kupáért, érmekért. A hagyományteremtő szándékkal létrehozott versenyre több településről
érkeztek nebulók.

Újszülött
Szabó Csongor

Anya
2011.01.11.

Apa

Lakcím

Prikler Enikő és Szabó Attila

Ady 5.

Molnár Márkusz Imre 2011.03.17.

Nagy Gabriella és Molnár Imre

Péterháza

Kollár Noel Attila

2011.0317.

Németh Klaudia és Kollár Attila

Szabadság 43.

Kozári Stella

2011.04.07.

Csepi Zsuzsanna és Kozári Szilárd

Sport 26.

Gergely Jázmin

2011.05.31.

Csillag Bernadett és Gergely Attila

Dózsa 9.

Németh Döníz

2011.06.10.

Hajzer Szilvia és Németh Csaba

Fecske 11.

Magyar Natália

2011.06.21.

Pukler Veronika és Magyar Tibor

Rákóczi 16.

Szabó Máté

2011.06.23.

Horváth Orsolya és Szabó István Viktor Petőﬁ 32/a.

„Mosoly, ami fontosabb, mint más
Öröm, amit másban nem találsz.
Fiatal a szíve, Mégis mennyi szépet hord.
Amikor csak játszik és nevet,
Csoda, amit kérni nem lehet.
Elmondani félek,
Elhallgatni miért kell:
Jó, hogy élsz,
Megadsz mindent,
És így teljes lett az életem,
Hisz létezel.”
Örömteli gyermekéveket kívánok:
Nagy Károlyné, védőnő
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