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HAGYOMÁNYOK NAPJA 2012
Az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezésre
került Hagyományok napi
rendezvényünk. Ahol a
Derőce Táncegyüttesen kívül Bezi, Szil és Bős tánccsoportjai valamint különböző
vendég fellépők is színpadra
léptek.
Kora reggel már nagy volt
a nyüzsgés az iskola udvarán, a Faluszépítő egyesület
tagjai és a civil támogatók
nagy lelkesedéssel kezdtek
bele az udvar és a színpad
díszítésébe. Ekkor már javában rotyogtak a katlanokban készülő finom ételek,
melyeket Németh Attila és
csapata készített a rendezvényre látogatóknak. Mire
megérkezett a zenekar, a
Derőce tagjai feltérképez-

délelőttjét. Egy rossz lépés
következtében Évike ( Hefi )
lábára gipsz került. Így délután csak az első sorban
szoríthatott a többiekért.
Rövid ebédszünet után
a táncosok lelkesen tértek
vissza a délután megnyitójára. A kultúrház nagytermében falvédő kiállítást tekinthettek meg a kilátogatók.
Itt mindenki találkozhatott
és felidézhette a régi konyhák hangulatát. Eközben a
színpadon kezdetét vette a
tánccsoportok műsora. Az
enesei óvódások nyitották
a táncos blokkot. A bezi
kisiskolások követték őket
a színpadon, akik az idén
tanult új koreográfiáikat
mutatták be. Majd a sziliek
több generációja mutatta

ték a színpadot, és kezdetét vette a zenekari próba.
Egy kisebb baleset sajnos
beárnyékolta a táncosok

meg, hogy idős és fiatal is
jól megfér egy színpadon.
A bősiek a korábbi évekhez
hasonlóan remek táncokkal

kápráztatták el a közönséget. A Derőce Táncegyüttes
legkisebbjei is bemutatkoz-

botos táncaikat mutatták
be szüleiknek és a falu lakóinak. A haladó csoport a

hattak a közönségnek. Majd
a kéménymag fiú tagjai új
viseletükben járhatták el a
székelyföldi táncokat.
Amíg a táncosok pihentek, átadták a színpadot Csiba Júliának és zenekarának,
akik fülbemászó dalokkal
mulattatták a közönséget.
A Garagulya gólyalábas
kompániája kicsiket és nagyokat is ámulatba ejtett
vásári komédiájával. Az előadások után kezdetét vette a néptáncosok második
blokkja, melyben a bősi és a
Derőcés táncosok egymást
váltva léptek a színpadra.
A Derőcés lányok saját készítésű fejdíszekben léptek
színpadra, az elmúlt évben
tanult Magyarlapádi koreográfiában. A kisebb korosztály tagjai üveges és

tábor ideje alatt elsajátított
Szatmári táncokkal léptek
fel. A műsor zárásaként a
Derőce apraja-nagyja közösen ropta a Rábaközi
táncokat. Jóleső érzés volt
az éljenző közönség tapsviharára újra táncra perdülni.
A fergeteges műsor után
a Fehér Táltos Dobcsapaté
lett a színpad. Ők emelték
az este fényét.
A nap lezárásaként a tábortűz körül táncban olvadt
össze táncos és táncolni
vágyó .A Tulipánt zenekar
az egész napos muzsikálás
után éjfélig húzta a talp alá
valót. A nap végére minden
fellépő elfáradt, de a közönség lelkesítő tapsa az óta is
cseng a fülünkben.
Hittner Kármen és
Gecsei Zoltán
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VIRÁGOSÍTÁS – CSIKK ÉS SZEMÉT
A virágosítás terén sikerült
még egy lapáttal rátenni a
tavalyi sikeres évre. Nagyon
sokan megmozdultak felhívásunkra és csinosították,
szépítették portájuk utcafrontját, kertjüket, környezetüket. Nem kevés elismerő
véleményt könyvelhettek el a
Faluszépítő Egyesület tagjai –
méltán és teljes joggal!
Több mint jó ötlet volt virágládák elhelyezése az ut-

canév táblák alá. Öt virágláda
azonban csak pár napig „bírta”
Mocskos kezek ellopták őket.
Ilyen kezek áldozati lettek a
Radnóti utcai muskátlik – ott
a láda maradt. Randalírozók
gázoltak pár virágágyásba.
A jó érzésű emberek felháborodnak ezeken a cselekedeteken. Hisz nincs más cél:
bosszúságot okozni és elrontani mások faluszépítő, a közösséget építő munkáját.

Júniusban plakáton kértem
dohányzó társainkat. Most
megteszem ezt a Hírmondóban is.
NE DOBJÁK EL A CSIKKET!
Közmunkásaink napi egykét órán át szedik a dohányzók által eldobott cigaretta
véget. Május végén – június
elején szinte elborította az utcákat a csikk. Azóta – a rendszeres csikk összeszedésnek

köszönhetően – kevesebbet
lehet látni. De még mindig
sokat!
Eldobott csokis papír, kólás
palack és más egyéb szemét
szintén zavarja a rendet szerető embereket. A rend és
tisztaság pénzbe nem kerül,
mindössze egy kis odafigyelésbe.
Vigyázzunk együtt környezetünk tisztaságára!
Mesterházy József

FOLYTATÓDNAK A FEJLESZTÉSEK – NYERTES PÁLYÁZATOK
Az Önkormányzat és az Enese SC
több pályázatot adott be az elmúlt
hónapok során. A Vidékfejlesztési Hivatal a közelmúltban tette közé az
eredményeket.
Az Enese SC két pályázatban volt
érdekelt. Kis értékű eszközök beszerzésére 754.263 forintot nyertünk. Ezen
összegből a felnőtt és U21-es focicsapatnak vehetünk mezeket, melegítőket. Sport egyesületünk idén ünnepli
fennállásának 75. évfordulóját. A jubileumra könyvet jelentetünk meg, várhatóan július közepén kézbe vehetik

az érdeklődők. Erre projektre 828.802
forintot ítéltek meg számunkra. Egyik
pályázathoz sem kell önerőt hozzátenni. Itt jegyezném meg: a Magyar Labdarúgó Szövetség szabad utat adott
un. TAO-s pályázatunknak. A Fatelep
vállalta, hogy társasági adójának adott
részét Egyesületünknek adja. Eszerint
kétmillió forintot fordíthatunk majd
utánpótlás nevelésre!
Önkormányzatunknak is két nyertes
pályázata volt. A focipályán egy 68 ülőhelyes fedett lelátó épül, a beruházást
várhatóan már júliusban megkezd-

jük. Az elnyert támogatás összege:
7.997.417 forint. Hagyományok Napi
rendezvényünkre a bírálók 1.273.998
forintot ítéltek meg. Ezen összeget
2013 júniusában használjuk fel.
A Leader keretében szerettük volna felújítani a „függönyös házat”. Ez
a pályázatunk sikertelen volt. Szeptemberben újra próbálkozunk. Ekkor
nyújtjuk be az iskola előtti parkoló
építését célzó pályázatunkat is.

VÁLASZOLT A FELÜGYELŐSÉG
A februári közmeghallgatáson jelen lévő polgárok közül
többen jelezték: az M85 elkerülő szakasza túl zajos. Javasolták, kezdeményezzük zajvédő
fal építését – ők aláírásukkal
Mérési pont helye
Enese, Dózsa Gy. u. 41.
Enese, Szabadság u. 96.
Enese, Kossuth u. 40.

megerősítik az önkormányzat
e tárgyban írt levelét. A levelet az összegyűlt aláírásokkal
márciusban postáztuk az
Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
Megítélési szint
LAMkönappal (dB)
53
51
51

és Vízügyi Felügyelőséghez.
Június közepén megérkezett a válasz. A Felügyelőség rövid levelében közölte
a mérési pont helyeket – a
mért szintet – és a zajter-

LAMköéjjel (dB)
50
48
47

helési határértéket. A levél
utolsó mondatát idézném:
„A közlekedésből származó zaj
ügyében hatósági intézkedés
megtétele nem indokolt”
Mesterházy József

Zajterhelési határérték
LTH nappal(dB)
LTHéjjel (dB)
65
55
65
55
65
55
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10 ÉVES AZ ENESEI POLGÁRŐR EGYESÜLET
2002. december 1-én
Enesén 12 ember elhatározta,
hogy a megyében már egypár falu példájára Polgárőr
Egyesületet alapít abból a
célból, hogy Enesén a közbiztonság javuljon, illetve a
faluban egyre bővülő számú
és egyre nagyobb létszámú
rendezvényeket biztosítsa.
A megalakuló egyesület első
elnöke Böcskei György, helyettese Polgár Gyula, titkára Albert János lett. Az egyesület
létszáma dinamikusan bővült.
2004-ben már 41 fő volt. Jelenleg az aktív tagok száma 34.
A járőrnapló adatai szerint az
elmúlt időszakban 8342 óra
szolgálatot adtak az egyesületünk tagjai. Több alkalommal
előztünk meg betöréseket, és
segítettük a rendőrség felderítő munkáját.

Örömteli hír, hogy a lakosság egyre nagyobb körültekintéssel figyeli a faluban
mozgó idegen személyeket
és autókat, amiket jeleznek a
polgárőrség telefonjára.
6 fő ifjúsági polgárőr csapatunk is van, akiknek fő feladata a játszótér épségének
védelme a néha előforduló
vandalizmus ellen.
2012. június 9-én jubileumi
rendezvényt szerveztünk. A

meghívottak horgászversenyen és kispályás fociversenyen mérhették össze tudásukat. A résztvevők az enesei
polgárőrökön kívül az ikrényi,
rábapatonai és kónyi polgárőrtársaink voltak.
A horgászversenyt az
ikrényi, a fociversenyt az
enesei polgárőr csapatok
nyerték.
A jubileum alkalmával az
Országos Polgárőr Szövetség

emlékérmet adomnyozott
Horváth Jánosné, Csorba
László és Polgár Gyula polgárőröknek.
Végül az egyesület nevében szeretnék köszönetet
mondani a falu lakosságának
a Vállalkozóknak és az Önkormányzatnak az elmúlt 10 évben nyújtott támogatásért.
Az Enesei Polgárőr
Egyesület nevében:
Polgár Gyula, elnök

NÉPTÁNC TÁBOR 2012
A néptáncos gyerekek nagy örömére idén is szerveztünk néptánc tábort,
amely megelőzte a szokásos Hagyományok napi rendezvényt. Ez remek
felkészülési lehetőség volt minden táncos számára.

Délelőttönként 3 korosztályban új táncokkal ismerkedtek meg a gyerekek. Az
első osztályosok Ildikó nénivel Rábaközi
táncokat, a haladó csoportnak Ági néni
tanított Szatmári táncokat, az utánpótlás
és a nagy csoport Kármen és Zoli vezetésével elmerült a Székelyföldi táncok
rejtelmeiben. Az ebédszünet után
kipihenten vághattak neki a délutáni kézműves foglalkozásoknak, a
felkészítő próbáknak és a kora esti
sportjátékoknak. A gyerekek elővéve
kézügyességüket és fantáziájukat,
készíthettek batikolt pólót, hajtogathattak papír dobozt, fonhattak szalma díszt. Az utolsó napon a csoport
együtt festette meg a Hagyományok
Napján is látható lepedőt, melyen a
csoport címere és a táborozók kézlenyomata volt látható. A sportjáté-

kokon együtt izgulhattunk a gyerekekből
összeállított csapatokért. Akik egymás
ellen küzdve mutathatták meg miben a
legügyesebbek. Az első esti népies sorversenyen zsákban futhattak, mocsarat
járhattak és pulit futtathattak. Második
nap este élő „Ki nevet a végén” játékot
játszhattak. Amelyben ők voltak a bábuk
és dobhattak az „óriás” dobókockával. A
hét második felében felkészültünk a pénteken tartott métabajnokságra.
A gyerekek és az oktatók is kellemesen elfáradtak egy-egy nap végére. De
a következő napon új erőbedobással
álltak az aznapi feladatok elé.
A szervezők nagyon jól érezték magukat. Reméljük, a gyerekeknek is egy
élmény volt ez a hét, és jövőre is szívesen
vesznek részt a táborban.
Hittner Kármen & Gecsei Zoltán
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Enesei alsósok – 2-4. osztály 1966-67-ben

A fotókat köszönjük Füsi Andrásnénak

Enesei óvodások 1962-63-ban
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Korn Ida és Korn Erzsébet
a mai Szabadság utcában
1940 körül

A Korn kúria

A Korn család hintója

Cséplés valahol az enesei határban

A fotókat köszönjük Korn Erzsébetnek
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EGY RENDHAGYÓ BAJNOKSÁG
Focipályánk felújítása 2011. nyarán
kezdődött. A 2011/2012. évi bajnokságnak úgy indultunk, hogy tudtuk: az
őszt ill. a tavasz elejét biztos idegenben
játszuk le. Azonban a tavasz egészét is
Rábacsécsényben és Győrsövényházon
töltöttük. Az igazi hazai pálya ízét ebben
a bajnokságban nem tapasztalhattuk
meg.
Az elmúlt bajnoki évben nagyon
szoros volt a megyei II. osztály mosonmagyaróvári csoportjának mezőnye.
Mindössze pár csapat emelkedett ki.
A Hédervár a tabella élén –a Kimle, a
Győrsövényház és a Várbalog a mezőny
végén. A többi csapatot pár pont és a
jó szerencse választotta el egymástól. A
második és a tizedik helyezett egy-egy
jó ill. rossz nap cseréjével akár tabellát
is módosíthatott volna.

Felnőtt csapatunk jó őszt zárt. Helyezésben a középmezőnyben tanyáztunk,
de mindössze hat pont választott el bennünket a listavezető Hédervártól.
Jó előjelekkel várhattuk a tavaszi folytatást. Az új szezon csalódást hozott –főleg
helyezésben, de talán a mutatott játékban is. A dobogótól messze lemaradtunk,
játékunk az idény végére hanyatló tendenciát mutatott. Jóllehet a tavasz 10-11
mérkőzését többnyire szép játékkal hoztuk le. Csapatunk focizott /Bősárkány, a
Győrzámoly, a Börcs a Máriakálnok ellen/
és mégis vesztesen kellett elhagynia a pályát. Helyzetkihasználásunk katasztrófális
volt az egész tavaszi szezonban.
Amíg a ziccerek kihasználásában nem
lesz jelentős előrelépés, addig minden
bizonnyal a középmezőnyben kell pozíciót foglalnunk. A bajnokság utolsó

FELNŐTT BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE
1. Hédervár KSK
30
2. Bősárkány KSE
30
3. Győrzámoly SE
30
4. Dunaszeg SE
30
5. Mosonszentmiklós SE
30
6. Dunakiliti KSE
30
7. Enese SC
30
8. Agrowirt-Mosonszolnok SE
30
9. Máriakálnok SE
30
10. Bezenye SE
30
11. Püski SE
30
12. Ifjú Kenyér Börcs KSE
30
13. Hegyeshalmi SC 1931
30
14. Győrsövényház SE
30
15. Kimle KSE
30
16. Várbalog KSK
30

19
17
16
16
15
15
14
14
15
13
11
11
10
6
6
2

9
4
6
5
6
5
6
6
2
7
4
3
5
3
2
7

2
9
8
9
9
10
10
10
13
10
15
16
15
21
22
21

77-37
76-51
71-41
67-40
76-60
73-44
60-46
62-52
55-45
53-61
52-63
53-69
45-58
47-79
53-97
37-114

66
55
54
53
51
50
48
48
47
46
37
36
35
21
20
13

U-21-ES BAJNOKSÁG VÉGEREDMÉNYE
1. Dunakiliti KSE
30
2. Bezenye SE
30
3. Mosonszentmiklós SE
30
4. Győrzámoly SE
30
5. Bősárkány KSE
30
6. Püski SE
30
7. Ifjú Kenyér Börcs KSE
30
8. Enese SC
30
9. Agrowirt-Mosonszolnok SE
30
10. Dunaszeg SE
30
11. Hegyeshalmi SC 1931
30
12. Hédervár KSK
30
13. Győrsövényház SE
30
14. Máriakálnok SE
30
15. Kimle KSE
30
16. Várbalog KSK
30

25
23
21
19
17
15
13
13
12
12
12
11
6
5
6
5

3
2
2
4
3
2
5
4
6
4
4
4
2
5
0
0

2
5
7
7
10
13
12
13
12
14
14
15
22
20
24
25

106-33
104-37
97-47
78-42
83-60
69-64
98-71
77-66
63-53
65-44
60-63
67-53
46-96
42-107
42-138
35-158

78
71
65
61
54
47
44
43
42
40
40
37
20
20
18
15
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mérkőzéseire elfogyott a hit és elfogytak
játékosaink is. A csapat már nem hitt az
előbbrelépés lehetőségében és ez kihatott a szereplésre. Itt említeném meg: a
győrsövényházi pálya nem hozott szerencsét, a rábacsécsényin jobban tudtuk
játékunkat játszani.
2011 tavaszi játéka és az őszi, hat pontos hátrány a listavezetőtől tényeivel
szemben csalódás 2012 tavasza. Többet
vártunk, várhattunk –előbbrelépést helyezésben és magabiztosabb játékot.
Az utóbbi pár év helyezéseit, játékát
figyelembe véve nyugodtan mondhatjuk:
többre hivatott ez a csapat. Reméljük, a
következő bajnokságban –immár igazi hazai pályán- minden téren előbbre
lépünk.
U21-es csapatunk a középmezőnyben
végzett. Magát a helyezést elfogadhatónak ítéljük, ha a paraván mögé nézünk,
akkor látjuk /ismét/ azokat a problémákat,
amelyek ezen utánpótlás csapatunknál
visszatérően jelentkeznek: nagyon gyenge edzés látogatottság, fegyelmezetlenségek sokasága, akarat hiánya. Pedig – úgy
vélem- őnáluk is minden adott lenne a
jobb szerepléshez. Ha sikerül saját maguk
számára célokat kitűzni és majd megfelelő akarat párosul hozzá – akkor minden
téren eredményesebbek lesznek.
Jó pár év kihagyás után indítottunk serdülő csapatot, Rábapatonával közösen. A
nagy gólarányú vereségek elvették a fiatalok kedvét, a bajnokság végére elfogytak
a játékosok és visszalépett a csapat. Bízok
benne, hogy Enesén sikerül elérni a serdülő csapat indítását –fontos lenne. Minden
feltételt igyekszünk biztosítani.
Legkisebb utánpótlás csapataink (U7U9-U11) változatlan erőbedobással – Dömötör Csaba és Bartus Csaba vezetésével
– tornákon vesznek részt.
Idén tavasszal az enesei lányok összefogtak és csapatot alakítottak.
Köszönetet mondok mindenkinek, aki
hozzájárult az elmúlt bajnokságban az
enesei labdarúgás előbbre jutásához.
Mesterházy József, Enese SC elnök

Enesei HÍRMONDÓ

2012. július

ISKOLAI HÍREK
Nemcsak a tavaszköszöntőnek, hanem az iskolai évnek
is egy meghatározó élménye
volt a színjátszó kör bemutatója, amikor színpadra vitték
Szabó Magda Abigél című
művét. A darabot Lakatosné
Rozsnyai Henriette és Élőné
Ruzsa Brigitta rendezte. A
színpadra varázsolták a
Matula Leánynevelő Intézet
kertjét az Abigél szoborral,
és bemutatták egy elkényeztetett kisgimnazista lány,
Vitay Georgina (Bálint Dóra)
felnőtté válását. A két és fél
órás főpróba végén az egész

programsorozatra került
a sor. Az első rendezvény
áprilisban zajlott. Ennek
keretében a tanulók filmet
néztek, előadást hallgattak
a fenntartható fejlődésről,
környezetvédelemről, ökológiai lábnyom-számítást és
elemzést végeztek, kézműves foglalkozáson különböző tárgyakat készítettek. Az
előzetesen meghirdetett
„Ne pazarolj!” rajzpályázat
eredményhirdetésére is sor
került. A rajzverseny fődíját
– egy-egy kerékpárt- az alsó
tagozaton Döbör Zsanett 4.

Ballagó 8. osztály

iskola lelkesen tapsolt a szereplőknek.
A tavaszi népszokások közül most is, mint minden éven
felelevenítettük a kiszebáb
égetését, a pünkösdi király
választást és a pünkösdi királyné járást.
Egy sikeres pályázatnak
köszönhetően ebben a tanévben és a következőben is
„Zöld életmódra nevelés
az enesei iskolában” című

osztályos, a felső tagozaton
pedig Varga Kata 7. osztályos
tanuló nyerte.
Megvalósult, közel húsz
millió forint értékben a felső
tagozaton a tetőcsere, műpadlózás, bejárati ajtók és
ablakok cseréje. Alsó tagozaton festésre és mázolásra
került sor. Megújult a technika szertár, eléje pedig az
SZM támogatásával egy előtető került. Az utóbbi időben

három pályázatot adtunk be
ezek közül kettő sajnos nem
nyert, egyet pedig még nem
bíráltak el.
Májusban az osztálykirándulások során az alsósok Pápán
és Veszprémben jártak, a felsősök pedig Székesfehérváron
és Sopronban. Anyák napján
osztálykereten belül köszöntötték az anyukákat a 2. és a
6. osztályosok, a negyedikesek
pedig erre az alkalomra emlékkönyvet készítettek.
Ebben a tanévben bővült
zeneoktatás a gitár sulival,
olyan látványos a tanulók a
fejlődése, hogy
már több ünnepélyen is bemutatkoztak. A
következő tanévben várjuk
további érdeklődők jelentkezését. A gyereknapon ügyességi
akadályversenyek voltak, és
az éhes csapat
közösen az udvaron falatozhatta a paprikás
krumplit.
Utolsó tanítási
napon a búcsúzó nyolcadik osztályosokat
ünnepeljük, minden virág
őket köszöntötte, akik közül
szeptemberben hárman gimnáziumban, tizenketten szakközépiskolában, hatan pedig
szakiskolában fognak tovább
tanulni. Hagyományteremtő szándékkal vezettük be,
hogy a tanévzáró ünnepélyen
Mesterházy József polgármester emléklappal búcsúzott a végzős tanulóktól

A tanévzáró ünnepélyen
184 tanuló kapott bizonyítványt. Közülük 21-en kitűnő,
22-en pedig jeles eredményt
értek el. Három tanuló pótvizsgát tehet augusztusban
azért, hogy felsőbb osztályba
léphessen. Az iskola tanulmányi és szorgalom eredménye
4,1, a magatartás pedig 4,4
lett. A legjobban az első
osztályosok tanultak, a legfegyelmezettebb osztály pedig a negyedik osztály volt. A
tanév végén 86 jutalomkönyvet osztottunk ki tanulmányi,
közösségi munkáért, versenyeredményekért. Büszkék vagyunk azokra a 8. osztályos
tanulókra, akik kiérdemelték
a 8 év iskolai munkájával a
tantestületi dicséretet: Francia
Dominika, Hegedüs Tamás,
Horváth Ibolya, Mentusz
Réka, Szántó Bernadett. Második éve hirdetjük meg a „Javíts a jegyeiden” pályázatot
azoknak a tanulóknak, akik
szeretnének eredményesebben tanulni. Külön értékeljük
az alsó és a felső tagozaton,
akik a legtöbbet javítanak a
félévi eredményükhöz képest.
Ebben a tanévben különdíjjal
jutalmaztuk, akik az előző tanévhez képest sokat javítottak.
A nyáron gyakorlókertbe várjuk a felső tagozatos tanulókat, kedden délelőttönként
pedig ügyeletet tartunk. Az
alsó tagozatosok a családsegítő és gyermekvédelmi szolgálat által szervezett táborban
és úszás táborban vehettek
rész. A felsősök Halásziban
kenuzással, lovaglással, fürdőzéssel töltötték az időt.
Bartos Ilona
igazgató
7. oldal
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KALAPOS HÖLGYEK ENESÉN, A SZÖKŐKÚTNÁL?!
Találgatták az emberek,
kik lehetnek, akik a forróságban kiülnek a padokra,
s kalappal, napernyőkkel
védik magukat az erős napsütéstől, s közben vidáman
kézimunkáznak.
Nem mertek közeledni, de
mi szívesen invitáltuk őket,
hogy nézzék meg, mit készítünk.
Az ott készülő illatzsákokat, szívecskéket, nyuszikát
ajándékba adtuk.
Próbáltunk megfelelő környezetet teremteni a foltvarráshoz. Varga Istvánék
kerítésére tettük ki néhány
munkánkat, amit szívesen
meg is néztek az érdeklődők.
Közben kiderült, hogy otthon magányosan ők is tevékenykednek. Ötleteket adtak
és kaptak, kialakult egy kis
együttműködés. Nemcsak
nők, férfiak is érdeklődtek,
hogy mit készítünk.
– Honnét jött az ötlet a szabadban varráshoz?

8. oldal

– A Magyar Foltvarró Céh
felhívására.
Ki találta ki, s mikor indult?
Danielle Landesnek, a kötés amerikai szerelmesének
támadt az a zseniális ötlete
2005-ben, hogy egy napon
minden kötős álljon fel a foteljéből, s kint a szabadban,

másokkal együtt hódoljon a
szenvedélyének.
Így született meg a nemzetközi „Köss a szabadban”
nap.
Ennek hatására az Osztrák
Foltvarró Céh elnöke 2009ben kezdeményezte, hogy
a nemzetközi kötős nappal
párhuzamosan jöjjön létre

egy európai „Varrjunk a szabadban” nap, amire mindig
június harmadik szombatján
kerül sor.
Dánia, Olaszország,
Spanyolország, Norvégia,
Ausztria és Magyarország
csatlakozott.
Lényege: varrogatás közben beszélgetünk, megcsodáljuk egymás munkáját, ötleteket adunk és kapunk.
Nekünk ez volt az első alkalom, hogy résztvettünk,
de barátaink a győri foltvarrók is összefogtak, s a
3 csoport közösen varrt az
Ifjúsági Ház teraszán.
Az eseményről készült
képeket az Interneten kicseréltük. Az ország többi
foltvarró csoportját a Céh
honlapján láthatjuk. Sokan
bekapcsolódtak.
Mi is jól éreztük magunkat,
s reméljük, hogy kedvet is
csináltunk ehhez a hasznos
és szép tevékenységhez.
Füsi Andrásné
klubvezető

Enesei HÍRMONDÓ

2012. július

MEGÚJULT A HŐSI
EMLÉKMŰ
Május végére – Hősök Napjára- megújult a Község
központjában lévő Hősi Emlékmű. Az 1920-as években
– közadakozásból épített memento- megszabadult a
tuják szorításából és régi fényében nézhetik meg az
arrajárók.

AZ IGAZI KINCS..!
Boldog az életem, pedig vagyonom az nincsen.
De Te vagy a mindenem, Te vagy drága kincsem.
A boldogság érték, a legnagyobb kincs.
Ennél is értékesebb kincs, bizony nincs.
Lehet palotád-ékszered bármennyi is talán.
De ha szívednek párja nincs, a boldogság az talány.
Bármit is megvehetsz, de a szeretet soha.
Az igaz nagy boldogságért a Szíved adod oda.
Enesén vendégeskedtek a Téti Ifjúsági Fúvosok

Enese, 2012. április 17.

Mezőfi László
győri nívódíjas költő

ÓVODAI HÍREK
Május 31-én a nevelési
évünket 75 óvodás létszámmal zártuk, akik közül 17-en
mennek iskolába.
33 gyermeket írattak be,
a 2009. dec. 31-ig születettek közül mindenki felvételt
nyert, a 2012-ben születettek előjegyzettként vannak nyilvántartva, és ha az
anyuka munkába áll, akkor
fognak felvételt nyerni a
családi napközibe vagy az
óvoda kiscsoportjába. A
csoportlétszámaink nagyon
magasak, a törvény által
meghatározott maximális
25-ös létszámot mindhárom csoportnál átlépjük. A

2011/2012-es nevelési évben a létszám a következő
képpen alakul:
Kiscsoport: 28,
Középső csoport: 28,
Nagycsoport: 26.
Két évre előreláthatólag
még magas lesz az óvodai
csoportok létszáma, utána
kevesebb lesz, mert a születések száma nem érte el
az évi 20 főt.
Javítani szeretném a hibát,
az előző Enesei Hírmondó
újságban Szarka Iván neve
szerepelt mint versmondó.
Nem ő vett részt ezen az eseményen, hanem a testvére
Nándor. A színek tánca rajz-

kiállítás díjazottjainak felsorolásából kimaradt Kósa
Rebeka középső csoportos
óvodás, aki külön díjat kapott. Utólagosan gratulálunk a szereplésükért.
Az elmúlt időszak eseményeiről:
Április 10-én öt középső
csoportossal (Dömötör Kíra,
Gayer Dorina, Kósa Rebeka,
Major Petra, Szabó Anna)
vettünk részt Nyúlon az
ének-mondó versenyen,
ahol Kósa Rebeka 2. helyezést ért el. Büszkék voltunk
gyerekeink szereplésére,
nagyon ügyesek voltak.

A föld napján Pérre hívták óvodánkat, ahol 7 óvoda részvételével vetélkedőn
vettünk részt. A gyerekekkel
erre külön felkészülni nem
tudtunk, hanem a meglévő tapasztalataik, tudásuk
alapján tudtak részt venni
a játékokban. Három nagycsoportost vittünk, Varga
Éva, Lőrinczi Laura és Mészáros Patrik képviselte óvodánkat. Környezetvédelem,
szelektív hulladékgyűjtés,
vizes játék, állatgondozás
témákban játékos módon
kellett a feladatokat a különböző állomásokon csapatmunkában megoldaniuk.
9. oldal
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Az anyukákat és nagymamákat köszöntöttük
anyák napján. Mindegyik
csoport műsorral készült
és átadták ajándékaikat.
Május végén tartottuk az
évzárót, ahol az év közben
tanult énekekből, versek-

gránátot dobtak, edzést
tartottak számukra, elektromos rollerrel mehettek, kifestették őket stb.
Köszönjük Albert Andreának, Babai Márk óvodásunk anyukájának, hogy
felhívta figyelmünket a

vaníliáskarika zsinórról leevése, ügyességi játékok és
a végén udvari játszás.
Nyugdíjas dajk áink
– Ferenczi Istvánné és
Nagy Gáborné – vállalták
a lángos sütést, nagyon
finom volt, mindenki bő-

ből, körjátékokból adtak
műsort a hozzátartozóknak. Hagyományőrző találkozón 16 kisgyermekkel
vettünk részt. Színvonalas
programokat láthattunk és
a mi gyerekeink is nagyon
szépen szerepeltek.
A kiscsoportosok a győri
állatkertbe mentek, a középső és nagycsoportosok
a kirándulásukon élmény
dús, felejthetetlen programon vehettek részt a
győri likócsi laktanyában
az Arrabona légvédelmi
rakétaezrednél.
Sokféle programmal várták az odaérkező csoportokat. A gyerekek kipróbálhatták a lőfegyvereket,

programra és kísérője
volt az egyik csoportnak.
A délután folytatásaként
Dunaremetére mentünk a
DODO vadasparkba állatokat nézni és a játszótéren
játszani.
A gyereknapot június
2-án szombaton tartottuk, sokan eljöttek, szülők,
nagyszülők testvérek is
részt vettek a programon.
Az idő sajnos nem kedvezett ennek a napnak, a
csoportszobákban kellett
a programokat megvalósítani. Kezdtük egy közös
tornával, majd Nuser Ádám
bábelőadását nézhették,
volt balett és néptáncos
bemutató, matrica csere,

ven ehetett a friss ropogós lángosból. Hálásak
vagyunk, hogy programjainkon még a mai napig
is aktívan részt vesznek.
Aktív, jól működő Szülői

10. oldal

Munkaközösségünk van,
akiknek a támogatását és
munkáját köszönjük, és
a továbbiakban is számítunk az aktivitásukra.
Köszönjük Tschurl Károlynak a támogatását, húsvét
előtt a tagóvodáink gyermekeivel közösen Enesén a
Sopron trió előadását nézhették meg. Ez volt Karcsi
bácsi húsvéti ajándéka.
Köszönet Horváth Orsika nagypapájának Kovács
Gyulának, hogy év közben
a gyerekek műsorait videóra felvette, számunkra
megörökítette.
Köszönjük mindenkinek
a segítségét az alumínium
dobozok gyűjtésében. Továbbra is folyamatosan
gyűjtjük.
A leendő kiscsoportosoknak augusztus 29-én
szerdán 16 órai kezdettel
lesz az első szülői értekezlet, amire várjuk a kedves
szülőket, hogy megbeszéljük az óvodakezdéssel járó
teendőket.
Minden Kedves Olvasónak szép nyarat kívánok!
Szabóné Horváth Judit
óvodavezető

BÚCSÚZÁSUL AZ ISKOLÁBA MENŐKNEK:
ÓVODÁBAN
Óvodában
nagy szobában
kicsi asztal,
kicsi szék.
Óvodában
fiúk- lányokŐk is mind- mind
kicsikék.

Évek jőnek,
nagyra nőnek
fiúk- lányok
kicsikék.
De sosem nő
már nagyobbra
kicsi asztal,
Kicsi szék.
Kiss Jenő
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CSINÁLJUNK JÓGATÁBORT!
A jóga a test, az elme, a tudat és a
lélek tudománya.
A heti két óra kevés arra, hogy a gyakorlatban minden fontos dologra sor
kerüljön.
A testgyakorlatok (ászának), a
légzőgyakorlatok (pránajámák) nyújtó
és lazító technikák segítik egészségünk megőrzését. Az egymásra figyelés, a közös program létrehozásához
több napos együttlétre van szükség.
A tábor helyére az ötletet Vass
Emilia adta. Polgár Gyuláné klubvezető komoly szervezésével, s a jógázók
megfelelő hozzáállásával létre is jött,
s indulhatott a gondosan szervezett
program. Így jutottunk el Sarródra a
Kócsagvárba. Szép nyugodt környezet, tiszta levegő, kényelmes szobák
vártak bennünket.
Tudtuk, hogy a testgyakorlatokon
kívül az életmódbeli változásokra is
figyelnünk kell. Nem fogyasztunk
húst, előnyben részesítjük a zöldségeket, magvakat, gyümölcsöket.
Igyekeztünk tehát így összeállítani az
étrendet, s gondoltunk arra is, hogy
egymást megkínáljuk az otthon el-

készített különlegességekkel. (padlizsánkrém, zakuszka, ajvár, hidegen
sajtolt olaj, házi sütésű barna kenyér,
magos kenyerek, zöldfűszerekkel ízesített zsemlye, gyógyteák)
Közösen főztünk egy hatalmas lábas
zöldségkrém levest. Ez ízlett a legjobban, mert mindenkinek volt benne
munkája.
A közös együttlét alatt sor került a reggeli napüdvözlet, az esti

holdüdvözlet gyakorlatsorokra, s a
relaxálásra.
Klubvezetőnk alaposan felkészült
az elméleti anyagból, s megosztotta
velünk tudását. Kerékpárokat lehetett
kölcsönözni. Így egy 13 km-es kerékpártúrát is megtettünk a Fertő tó körüli
természetvédelmi területen. Gyönyörködhettünk a vadlibák kecses vonulásában, az ürgék pajkos kergetőzésében, a
bivalyok, kócsagok látványában. Milyen
jó, hogy Tündike elhozta a távcsövét,
így jobban élvezhettük a látványt.
Megnéztük a Fertődi kastélyt, kihasználva az egyetlen esős délutánt.
Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat.
Minden ember arra vágyik, hogy
harmóniában legyen önmagával. A
jógával közelebb jutunk önmagunk
megismeréséhez, s a pozitív gondolkodásmód kialakításához.
Köszönjük Marikának ezt a szép
hétvégét, s Eminek a kerékpártúra
vezetést!
Reméljük, hogy továbbra is folytatódik a jóga szeptemberben, s idevárunk
minden érdeklődőt, kikapcsolódni
vágyót!
A tábor résztvevőinek nevében:
Füsi Andrásné
11. oldal

ÉRTÉKEINK VÉDELEM ALATT

ÚJRA INDUL A LEADER

A Képviselő testület június 20-i ülésén rendeletet alkotott
községünk építészeti értékeinek védelméről. Épített örökségünk megóvását eddig is külön figyelemmel kísértük, hisz
az egykori „Úri lakokat” felújítottuk az elmúlt évtizedben.
Ezt a figyelmet most írásos formába öntöttük. A következő
építmények szerepelnek a rendelet mellékletében:
• polgármesteri hivatal, volt Enessey-Barcza kúria
• kultúrház, volt Enessey – Tschurl kúria
• Tündérkastély óvoda, volt Purgly-Kesserű kúria
• római katolikus templom • evangélikus templom
• „Függönyös épület”, volt Korn kúria
• Enessey család kriptái –B41 jelzésű, C7 jelzésű
Minden enesei polgár javasolhat épületet helyi védelem
alá helyezni.

Augusztus 31-ig lehet eljuttatni a projetkötlet adatlapokat
a Pannónia Kincse Leader Egyesület irodájába /9024 Győr,
Kálvária u. 1-3/ Az ötleteket stratégiává állítják össze és 20132014-től lehet majd újra pályázni. A Leader pályázatban csak
azokra a témákra lehet igényt benyújtani, amelyek az ötletek
között szerepelnek.
Projektötlet adatlaphoz a polgármesteri hivatalban lehet
hozzájutni ill. letölteni az enesei honlapról valamint a www.
pkle.hu oldalról

MEGHÍVÓ
Az Enese Sport Club jubileumi ünnepségére

HÉT CSAPAT FŐZÖTT A MAJÁLISON
Nyári kánikulában készültünk a majálisra. Sok program
színesítette a napot – minden
korosztály találhatott magának megfelelő műsort.
A délelőtt a főzésé volt. Hét
csapat kondérjában készültek
a finom falatok. A zsűri 2012ben a polgárőrök babgulyását ítélte a legízletesebbnek.
A legötletesebb nevet a
„Körmönfontak” csapata választotta. Legjobban öltözött
csapat a Babrálók voltak.

Szeretettel hívunk és elvárunk minden egykori és mai
labdarúgót, kézilabdázót, szurkolót

az ALAPÍTÁS 75. ÉVFORDULÓJÁRA
2012. július 20. péntek
Program:
17.00 Ünnepi köszöntő és könyvbemutató
(Enese SC 1937-2012)
17.30 Focipálya ünnepélyes átadása
18.00 Enese – Rába ETO öregfiúk mérkőzése
20.00 Vacsora
20.30 Bál Ábrahám Tiborral (a belépés ingyenes)
Enese SC Vezetősége

Délután fellépett a Derőce,
karaoke-ban próbálhatták ki
magukat a vállalkozó kedvűek. Az estét a My Way koncertje zárta.

2012 ELSŐ FÉLÉVBEN SZÜLETETTEK
Horváth Lili Boglárka
Csillag Kristóf
Nikovits Réka
Járóka Alex
Kollár Benjamin Norbert
Horváth Ámon
Bándli Léna Boglárka
Horváth Erik
Major Liza
Nuser Balázs Bence

2012.01.05.
2012.01.23.
2012.02.21.
2012.02.24.
2012.03.07.
2012.03.10.
2012.03.22.
2012.04.25.
2012.05.03.
2012.06.26.

Varga Nikolett, Horváth Gábor
Csillag Katalin
Gősi Krisztina, Nikovits Tibor
Tüske Réka, Járóka Sándor
Németh Klaudia, Kollár Attila
Nyergesi Mónika, Horváth Zoltán
Ovádi Barbara, Bándli Ferenc
László Laura, Horváth Krisztián
Bajnok Eszter, Major Zoltán
Lőrincz Ildikó, Nuser János

Boldog gyermekéveket kívánok!
Május hónapban községünk asszonyai, lányai ingyenes
nőgyógyászati szűrővizsgálaton vehettek részt az egészségházban. Szórólapokon, hirdetőtáblákon tájékoztattuk a
lakosságot. Bejelentkezés, feliratkozás szükséges volt, mert
egy alkalommal 20 fő vizsgálatára volt idő. Két hetente 3
alkalommal jöttek a nőgyógyász szakorvosok Győrből, öszszesen 60 szűrés történt. Köszönjük a lehetőséget, bízunk

Sport u.17.
Petőfi u. 25.
Győri u. 10.
Deák u. 14.
Dózsa u. 22.
Rákóczi u. 14/a.
Kossuth u. 51.
Fecske u. 20.
Dózsa u. 30.
Külsőréti D. 10.

„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.”

benne, hogy jövőre folytatódik. Ezúton hívom fel asszonyaink,
lányaink figyelmét, hogy egészségünk érdekében a szűrővizsgálaton minél többen vegyünk részt.
„Nem a betegségekkel kell foglalkoznunk, hanem az életmódunkban lévő hibákkal. Szüntesd meg ezeket a hibákat, és a
betegségek maguktól eltűnnek.! (Are Wearland)
Nagy Károlyné, védőnő

