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ENESE SC -75 – JUBILEUMOT ÜNNEPELTÜNK
Az Enese Sport Club alapításának 75. évfordulóját ünnepeltük július 20-án. A szép számú
résztvevő Mesterházy József
elnök köszöntőjét és visszaemlékezését hallgathatta meg. Az
elnök szólt a kezdetekről, Gősi
Sándor sorait citálta. Majd a sikerekről, a sportlétesítményről
és a jelenről – jövőről mondott
pár gondolatot.
A meghívott vendégek
között volt Gyopáros Alpár
országgyűlési képviselő. A
képviselő úr a közelmúltban

megjelent könyvből idézett és
sok sikert kívánt az Egyesületnek. Az elkészült focipályát és a
létesítményt méltatta Horváth
László, a Megyei Labdarúgó
Szövetség vezetője. Emlékplakettet adott át a 75. évforduló
alkalmából.
Az ünnepségen Mesterházy
József megköszönte minden
egykori és mai játékos valamint
szurkoló munkáját, az Egyesületért végzett tevékenységét.
Külön köszönetét fejezte ki
az egykori és mai vezetőknek

ÚJABB LABDARÚGÓ
ÜNNEP
Az enesei labdarúgás igazi
ünnepnapja volt 2001. június
27. Ezen a napon került sor a
kibővített sportöltöző átadására, a villanyvilágítás birtokba
vételére. Labdarúgó csapatunk
az NB I-ben szereplő MATÁV
Sopronnal játszott. 2012. július
20. péntek újabb labdarúgó ünnepként vonul be Egyesületünk
történelmébe. Az enesei öregfiúk a Rába ETO egykori bajnokai,
mai „öregjei” ellen játszhattak.
A kezdőrúgást a legidősebb
(Kovács Imre bácsi) és a legfiatalabb (Balogh Csongor) enesei
labdarúgó végezhette el.
A hazaiak talán egy kicsit
meglepték a vendégeket,
mert a mérkőzés elején gyors
egymásutánban két kapufát is
rúgtak. Ügyesen tették a labdát
a mezőnyben. De komolyan

nem gondolhatta senki, hogy
az ETO nem jelzi: mégiscsak ők
a jobbak. Az első játékrészben
erre négy alkalommal került
sor – igaz szinte helyzet nélkül.
Egykori gólkirályunk – Horváth
Vili – tudott válaszolni az egykori bajnokoknak.
A második játékrészben fogyott a hazaiak ereje, az ETO
sokkal többet birtokolta a labdát s a félpályán is nehezebben
jutottak át a hazaiak.
A vendégek ismét négyszer
voltak eredményesek, mi pedig Dombi Arnold jóvoltából
szépítettünk.
Igazi futball időben, nagyszerűen előkészített pályán
játszhatott egymás ellen a két
csapat. A nézők jó hírét vihették a focinak, a látottak megerősítették: szép játék a foci!

egy-egy palack névre szóló
bort adva át nekik.
A jubileum keretében avatták
fel a focipályát. Egy éve kezdődtek a munkálatok és egy nagyszerű 100x57 méter nagyságú
játékteret vehetnek birtokba a
játékosok. A nemzeti színű szalagot Dömötör Csaba, a felnőtt
csapat új edzője, Gyopáros Alpár
és Mesterházy József vágta át.
A résztvevők megemlékeztek
azokról a játékosokról, szurkolókról, akik már nem lehetnek
köztünk. Egyperces néma

vigyáz-állással adóztak emléküknek.
Az Enese – Rába ETO örekfiúk
mérkőzés után az önkormányzat minden résztvevőt meghívott vacsorára. A Rábakész Kft. a
jubileumra egy kis focipálya-tortát ajándékozott. A jelenlévők jó
étvággyal elfogyasztották.
A program vége fele már
esőfelhők gyülekeztek, de a
kellemes-zenés hangulatot nem
tudták elrontani.
Mesterházy József

ENESE SC 1937–2012
Több mint
egy éves munka eredményét
vehette kézbe
az érdeklődő.
Elkészült az
Enese SC történetét feldolgozó
kiadvány.
A könyv három fejezetre tagolódik:
Labdarúgás–
Kézilabda–Sakk.
Legnagyobb
terjedelmű rész
természetesen
a labdarúgással
foglalkozik, hiszen ezzel
kapcsolatban található a
legtöbb információ. Visszaemlékezések, régi és mai lab-

darúgók, csapatok fényképei
színesítik a kiadványt.
Az érdeklődők a polgármesteri hivatalban juthatnak hozzá a könyvhöz.
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HÍREK A DERŐCE TÁNCEGYÜTTESRŐL
„Kopog már a barna dió,
véget ért a vakáció.
Vidám ruhák, fénylő szemek,
gyülekező gyereksereg. […]
(Hárs Ernő: Vége a vakációnak)

Szeptember 14-én ismét
kitárta kapuit a Derőce Táncegyüttes minden táncolni
vágyó kisgyermek és felnőtt
számára. Az idei tanévben 6 új
kisiskolás lépett be érdeklődve a táncterembe, és várták,
hogy elkezdődjön életük első
néptáncpróbája.
Hasonlóan nagy izgalommal és lelkesedéssel érkeztek
a próbára a régebbi táncosok
is, hiszen az új tanév mindenki számára különleges lesz:
2013-ban fogja ünnepelni

az együttes fennállásának
15. évfordulóját. Erre a jeles
eseményre már most, szeptemberben elkezdett készülni
a csapat, és teljes odaadással igyekeznek, hogy a nyári
ünnepségen a legjobb formájukat hozhassák. Természetesen, addig még sok víz
lefolyik a Dunán, és a jubileumi műsoron kívül számos
rendezvényen szeretne részt
venni az együttes. A hideg
őszi napok felderítésére az
idősebb táncosok családi
délutánt szerveznek, mely
során a gyerekek játszóházban tölthetik el az időt, illetve mindenkinek lehetősége
nyílik táncolni, hiszen a Ha-

gyományok Napjáról már jól
ismert Tulipánt együttes fogja
húzni a talpalávalót egészen
addig, amíg a jókedv tart. Az
együttes hagyományait őrizve
az új tanévben sem maradhat
el a betlehemezés. Ennek keretében a nagy csoport tagjai
indulnak útnak, és járják be a
falut felelevenítve ezt a régi
szokást. A tavasz beköszöntével a locsolás és a pünkösdi
verbunk tradícióját idézik fel a
csapat ifjú legényei.
A sok tánc mellett többek között ezekkel a hagyományokkal
ismerkednek meg évről évre a
kisebb diákok, sőt, ők maguk is
beszámolhatnak róla, milyen
ismereteik vannak a falu ha-

Az ötletdoboz tavalyi kincsei:

gyományaival kapcsolatosan.
Az együttes ötletdobozába
tehetik be írásaikat, rajzaikat
egy adott témában. Az idei év
első ilyen gondolatköre az őszi
népszokások köré épül.
A hagyományőrzésen kívül
az együttesnek természetesen
elsődleges célja, hogy minél
több tájegységgel ismerkedjen
meg. Ennek érdekében a legfiatalabb táncosok a helyi, rábaközi táncokról tanulhatnak, a
haladó csoport a táborban már
részben megismert tájegység,
Szatmár vidékéről bővíti tudását, a nagy csoport pedig Székelyföld táncaival ismerkedik
meg részletesebben, valamint
újdonságként, külsős oktató
segítségével lehetőségük nyílik
gyimesi táncok elsajátítására.
A sok tennivaló ellenére a
csoport igazán nagy lendülettel
vágott neki az évnek, és remélhetőleg, ez a lelkesedés az idő
múlásával sem hagy alább!
Bízunk benne, hogy az új tanévben is sok lehetősége nyílik
az együttesnek, hogy megmutassa, milyen kincseket őriz e kis
falu hagyományairól, valamint
más népek kultúrájából.
Merkó Ildikó

VIRILISTÁK, A LEGJOBB ADÓFIZETŐK
KÖZSÉGÜNKBEN 2011. ÉVBEN
Egyéni vállalkozók:
Takács Norbert
Csonkáné Balikó Éva
Szlovacsek Imre
Kiss Tibor
Stoiber János

Gazdasági társaságok:
KACO Hungary Kft.
GTO-HOLZ Kft.
INICIA Zrt.
BÖDŐ Kft.
L-Duplex Pivo Kft.

Köszönjük! Munkájukhoz további sok sikert kívánunk!
Enese Község Önkormányzata
Impresszum: Enesei Hírmondó. Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Enese. Megjelenik: negyedévente 650 példányban. Felelôs szerkesztô:
Mesterházy József. Nyomdai elôkészítés és nyomás: Wasco Trade Kft., Gyôr, Viza u. 4., Tel.: 96/517-793, Fax: 96/517-794
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TÁBOROZTUK 46 ALSÓS KISGYEREKKEL
Élményekben gazdag napokat töltöttünk együtt július
első hetében kis tanítványainkkal a 40 oC-os, rekkenő
hőségben. Élveztük egymás
társaságát, a napsütést, a fagyit, a tanszerek és tanulás
nélküli közös időtöltést.
Minden délelőtt Győrben
mulattuk az időt. Nagy siker
volt a gyerekek részéről kipróbálni a tudományos játszóház csodáit. A MOBILIS ez
év márciusa óta működik a
megyeszékhelyen. Egy olyan
hely, ahol fiatal és idős egyaránt önfeledten, játszva,
szórakozva tanulhat, ki-ki
a saját szintjén felismerhet

összefüggéseket, foglalkozhat jelenségek vizsgálatával.
Bátran ajánlom családi programként mindenkinek.
Jártunk a Kisalföld napilap szerkesztőségében, ahol
Gülch Csaba újságíró kalauzolt körbe bennünket. Még
a nyomdába is bepillanthattunk, ahol a Breki magazint
is készítik. Egy másik napon
a tűzoltóságra látogattunk,
ahol Rátkai Roxi apukája fogadott bennünket. Éppen egy
éles riasztás közepébe csöppentünk, szóltak a szirénák,
a szakemberek sisakokkal,
maszkokkal felszerelkezve
rohantak a balesethez. Né-

hányan beülhettek a tűzoltóautók kormánya mögé, volt,
aki még a csizmát is felvette.
Szerdán az Egyházmegyei
Kincstárban voltunk, ahol a
gyerekek érdeklődéssel figyelték a kézi hímzésű papi
palásokat, kelyheket, egyházi
ékszereket. Természetesen az
állatkert sem maradhatott ki
a programjaink közül. A záró
napunkon még a zsiráf is az
enesei gyerekek tenyeréből
falatozott.
A legmelegebb időszakot a
hét minden napján a vízben
töltötték a gyerekek. Képzett
oktatók irányításával zajlott
az úszás; ki-ki a maga szintjén

ELTÁVOZOTT ÖRÖKRE EGY
KIVÁLÓ TANÁR!
1957-ben került az enesei iskolába matematika-fizika szakos tanárként.
Nagytudású, lelkiismeretes, igazi nevelő volt, sokunk példaképe.
Rengeteget kísérletezett a kémia és fizika órákon. Nem restellt Győrből
termoszban folyékony széndioxidot hozni, hogy nekünk megmutathassa,
milyen nagy hőelvonással jár a párolgás. Örült, ha a matematika feladatok
sokféle megoldását hoztuk, és logikusan gondolkodtunk.
Önbizalmat adott nekünk, biztatva, hogy falusi gyerekként is megálljuk
majd helyünket a városi középiskolákban.
Megszerettük a tantárgyait, mert érdekesen tanított.
Örültünk, hogy ő volt az osztályfőnökünk. Nyáron a Balatonra is elvitt
bennünket táborozni akkor, amikor ez még ritkaságszámba ment.
Ötvenéves osztálytalálkozónkon még velünk volt 93 évesen.
Szép kort ért meg szerető családja körében.
Sokan köszönhetjük neki, hogy megálltuk a helyünket közép- és felsőfokú
iskolákban, valamint az életben.
Hálás szívvel gondolunk SÁRKÖZI ANTAL tanár úrra, aki 97 évesen távozott
el örökre.
Köszönjük az emberségét, szeretetét!
Búcsúzunk Tanár Úr! Emlékét megőrizzük!
Enesei diákjai nevében: Füsi Andrásné nyugdíjas tanár

ügyeskedhetett a medencében, s elárulhatom, hogy minden kisgyerek sokat fejlődött
a hét folyamán.
A hazafele úton általában
„nótázástól” volt hangos a
busz - a legnépszerűbbnek
Fluor Tomi Mizu – mizu-ja
bizonyult, amit talán az első
osztályosok fújtak a leghangosabban. Volt, aki még
táncra is perdült az ülések
között.
A fürdőruháját senki se
csomagolja túl mélyre télen
a szekrényben, mert a sátras uszoda jövőre is várja az
enesei gyerekeket.
Ági tanító néni

KÖNYVAJÁNLÓ
Ajánlat a 100 legjobb könyvből
a szavazás szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Gárdonyi Géza: Egri csillagok
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
Szabó Magda: Abigél
George Orwell: 1984
Jókai Mór: Az arany ember
A. A. Milne: Micimackó
Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
J. R. R.Tolkien: A Gyűrűk Ura I-III.
J. K. Rowling: Harry Potter és a
bölcsek köve
Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita
Fekete István: Tüskevár
Gabriel García Márquez: Száz év magány
Tamási Áron: Ábel a rengetegben
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
Rideg Sándor: Indul a bakterház
J. K. Rowling: Harry Potter
és az azkabani fogoly
J. K. Rowling: Harry Potter
és a Titkok Kamrája
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Fekete István: Vuk
Ernest Hemingway: Az öreg halász és a
tenger
Erich Kästner: A két Lotti
Margaret Mitchell: Elfújta a szél
Victor Hugo: A nyomorultak
Alexandre Dumas: Monte Cristo grófja
Wass Albert: A funtineli boszorkány
J.K. Rowling: Harry Potter és a Főnix Rendje
3. oldal
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ISKOLAI HÍREK
A tanév befejezése után tanulóink különböző táborokban vehettek részt, úgymint néptáncos, úszás, napközis tábor. A
felső tagozatosok Halásziban pihentek és
ismerkedtek a Szigetköz nevezetességeivel. Egész nyáron gondozták a tanulók a
dolgozók segítségével az iskola környékét,
így szeptemberben újra virágos és rendezett iskolában kezdtük meg a tanévet.
Elkészült az alsó tagozatos udvaron a
közösségi tér is, ami az összefogás szimbolikus példája is lehetne, hiszen az épület
pályázati pénzből, a tető SZM támogatásból, a térkövezés az önkormányzat finanszírozásával valósult meg. Az asztalokat
és a padokat papírgyűjtésből szeretnénk
finanszírozni.
A 2012/2013-as tanévben 185 gyerek tanul az iskolában, közülük 70-en a környező
településekről járnak be. Az évnyitón ünnepélyes keretek között 19 elsőst fogadtunk
az iskola tanulói közé. Az oktató munkát
14 fő állású, 3 részmunkaidős és 2 óraadó
látja el. Új nevelő a tanévben Polgár-Hudy
Andrea, aki GYES-ről tért vissza, valamint
Káposzta Ildikó földrajz – biológia szakos
tanárnő Rábapatonáról.

Szeptember 28-án Sarródra kirándult az
egész iskola, ahol a Fertő–Hanság Nemzeti
Park látnivalóival ismerkedtünk, előadásokat hallgattunk. A programra nyertes
pályázat megvalósításaként került sor.
Ehhez kapcsolódott egy rajzverseny, a
fenntartható életmód témában és minden osztály dekorálhatott szeméttárolót.
Ebben a tanévben is beadtunk egy pályázatot, sikeres elbírálás esetén táborok,
sportprogramok, rendkívüli osztályfőnöki
órák, továbbképzések, és eszközök támogatására kerül sor.
Október 8-án hétfőn szervezzük a papírgyűjtést, osztályok közötti verseny lesz. A
legtöbbet gyűjtő osztály 1 tanítás nélküli
napot kap, amikor közösségi programon
vehetnek részt.
A 2012-2013. TANÉV RENDJE
Az első tanítási nap:
2012. szeptember 3. (hétfő),
Az utolsó tanítási nap:
2013. június 14. (péntek).
A szorgalmi idő első féléve 2013. január
11-ig tart. Az iskolák 2013. január 18-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanulók esetén a

szülőket az első félévben elért tanulmányi
eredményekről.
Tanítási szünetek
• őszi szünet:
2012. október 29-től november 4-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat), a szünet utáni első
tanítási nap november 5. (hétfő).
• téli szünet:
2012. december 27-től 2013. jan. 2-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2012.
december 21. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2013. január 3. (csütörtök).
• tavaszi szünet:
2013. március 28-tól április 2-ig
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2013.
március 27. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 2013. április 3. (szerda).
Országos mérés, értékelés a 2012/2013.
tanévben
Az Oktatási Hivatal 2013. május 29-én
szervezi meg szakértők bevonásával az
anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálatát a negyedik,
a hatodik, a nyolcadik és a tízedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.
Bartos Ilona, igazgató

FILMAJÁNLÓ
Ezúttal egy filmet szeretnék a figyelmükbe, figyelmetekbe ajánlani, melynek
címe: A jövő kezdete
(amerikai filmdráma, 118 perc, 2000)
A történet napjainkban, Las Vegasban
játszódik, ahol Mr. Simonet társadalomismeret-tanár azt a feladatot adja az osztályának, hogy ki-ki találjon ki valamit,
amivel megváltoztathatja a világot.
Trevor, az iskolásfiú remek választ ad a
kihívásra. Ha valaki jót tesz veled, viszonozd három másik embernek – és a világ
lassan boldogabbá válik. Ez az egyszerű

és elképesztően optimista vezérelv adja
„A jövő kezdete” cselekményének hajtóerejét. Az elv sikere persze a gyakorlati
alkalmazásán múlik…
A film a szeretet valódi természetébe
vezet be minket. Megmutatja, hogy ha
szívből adunk, a világ jobbá válik tőle,
tőlünk. Lehet, hogy nem azonnal. Lehet,
hogy nem úgy, ahogy elképzeltük. Lehet, hogy meg sem tudjuk, hogyan. De
ettől még megtörténik, törvényszerűen.
…és persze ezáltal mi is kapunk, jobbak
és többek leszünk.

Mimi Leder, a Peacemaker és a Deep
Impact rendezője Catherine Ryan Hyde
regényéből készítette el ezt a szívhez
szóló és elgondolkodtató filmet, melynek a főszerepében A hatodik érzékből
frissen érkezett gyereksztár, Haley Joel
Osment, illetve a népszerűsége csúcsán
járó Kevin Spacey és Helen Hunt alakítják
a főszerepeket.
Tartalmas szórakozást kívánok!
Forrás: www.mtva.hu,
www.lifegarden.hu

FELHÍVÁS: Ha a kedves Olvasó szívesen ajánlaná kedvenc filmjét vagy könyvét az Enesei Hírmondó hasábjain,
kérem, küldje el az ajánlót az alábbi e-mail címre: viragbocskei@yahoo.de. Köszönjük!
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ÖSSZEFOGÁS!
Örömmel és nagy büszkeséggel tudatom mindenkivel, hogy átadtuk az
enesei horgásztanyát!
Ez a mondat egy apróhirdetésnek
megfelelne, de azzal tiszteljük meg
azokat az embereket akik időt, fáradtságot nem kímélve dolgoztak a tanya
létrejöttén, hogy kicsit részletezzük az
eseményt.
2012-tavaszán három horgász úgy
gondolta,hogy szebbé és barátságosabbá teszi azt a környezetet ahová, ha
idejük engedi szenvedélyüknek hódolva
pihenni és kikapcsolódni járnak.Olyan
helyet akartak teremteni, ahol van idő
beszélgetni,ahol van idő egymásra figyelni.
Abban biztosak voltak, hogy hárman
kevesen vannak, ezért ÖSSZEFOGÁSRA
kell építeni az elképzeléseket. Hamarosan egyre többen álltak az ügy mellé, ki
kétkezi munkával, ki anyagi vagy tárgyi
segítséggel.
Most meg kell állni egy pillanatra,
mert fontos, hogy megemlítsük azokat
a magánszemélyeket, cégeket és intézményeket akik nélkül most nem lenne
miről beszámolni.
Külön köszönetet mondunk
Mesterházy József polgármester úrnak,
aki minden támogatást megadott az első
pillanattól kezdve. Köszönet az enesei
Fatelep tulajdonosának, az LL.KFT-nek,
Böcskei Györgynek, Horváth Sándornak,
Pethő családnak, Csonka családnak és
minden horgásztársnak, aki munkájával
segítségünkre volt.
Visszatérve a munkálatokhoz, meg kell
állapítanunk, hogy kevesen voltunk, de
amit akartunk, azt elvégeztük. Munkánk
eredményét egy közös ebéddel szerettük
volna megkoronázni. A „gépezet” megint
beindult és az enesei vendéglátósoknak
és a vágóhídnak köszönhetően az ebédhez valót is sikerült előteremteni.
Augusztus utolsó vasárnapján a szakácsok munkája már kora reggel megkezdődött és 11 óra körül látható volt, nem

hiába tüsténkedtek. Két bográcsban főtt
az ebéd, amelyből a meghívottakon és
a horgásztársakon kívül mindenki kedvére fogyaszthatott. Ahhoz hogy a pincepörköltet vagy a halászlét hamarabb
„ledolgozza” a vendégsereg, László Tamás
gondoskodott,ugyanis zenéje hallatán
senki nem bírt ülve maradni.
Reményeink szerint ez csak az első
ebéd volt a tanyán, és még számos, jó
hangulatú fogja követni!

Végezetül még két dolgot meg kell
említenünk.
A horgásztanyát bárki használhatja,akár
baráti összejövetelekre, születésnapok
megtartására, stb. Mi horgászok csak
azt kérjük, mindenki vigyázzon az értékeinkre és a tisztaságra!
Végezetül megköszönjük Gecsei Gyulának a munkáját mert nélküle most nem
lett volna miről írni.
Borbély János, titkár

Mesterházy József polgármester köszöntötte a 60. házassági évfordulóját ünneplő
Bancsó Karcsi bácsit és feleségét Bözsi nénit.
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Enesei HÍRMONDÓ

6. oldal

2012. október

Enesei HÍRMONDÓ

2012. október

7. oldal

Enesei HÍRMONDÓ

2012. október

Tisztelt Ügyfelünk és leendő Ügyfeleink!
Válasszon kiemelkedő konstrukciókkal rendelkező szolgáltatásaink közül,
melyek között megtalálhatja az Önnek legkedvezőbbet!
Szolgáltatásaink:
Lakossági számlavezetés kedvező számlacsomagokkal
Lakossági forint hitelek, lakás célra vagy szabad felhasználásra
Otthon teremtő támogatások
Kötelező gépjármű-, lakás-, élet- és utasbiztosítások
Fundamenta lakás előtakarékosság
Vállalkozói számlavezetés
Vállalkozói folyószámla-, forgóeszköz- és beruházási hitelek
Széchenyi Kártya és Gazdakártya
8. oldal

Keressen bennünket kirendeltségünkön!
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
Enesei Kirendeltsége
9143 Enese, Soproni u. 13.
Tel.: (96) 562-019, Fax: (96) 562-020
E-mail: enese@nyul.tksz.hu
Nyitva tartási idő:
H-Sz: 7.45-13.00 13.20-16.00
Cs: 7.45-13.00 13.20-16.30
P: 7.45-12.00
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ÖT ÉVTIZED OLVASATÁBAN BEMUTATOM A BABAVILÁGOT
Tisztelt olvasók, Kedves
Eneseiek!
Az eddigi tevékenységem
idején sok kiállítást terveztem, sok-sok meghívásnak
tettem eleget. Arról, hogy
a sok év anyagát valamint
munkám részleteit írásba is
foglaljam, gondolataimban
felötlött, de végül csak ötlet
maradt.
Most azonban Böcskei Virág
egy olyan kérdéssel fordult
hozzám, amit nem tudtam
visszautasítani. Sőt örömmel
mondtam igent. Bár az élet,
mint már sokszor, nehéz feladat elé állított, hisz akivel
45 éve hittel és szeretettel
küzdöttünk maradandó dolgokért, most már egyedül
kell tovább tennem. Az, amit
elhunyt férjem is támogatna.

Az ember szerencsés helyzetben élete végéig aktívan tevékenykedik. Ez történt velünk
is, mindketten megtaláltuk a
magunk útját. Miklós az órák,
én pedig a babák világát. Most
az órák sorban elnémulnak,
hisz nincs ki lelket adjon nekik.
Nekem viszont haladnom kell
a megkezdett úton. A babaház,
amely nemcsak mese, valóság
is. A mindennapi történések
adják az ötleteket, a rendszerezéshez és a több szempontú
bemutatáshoz. Előszőr csak
mint szórakozás indul el egy
ilyen világ. Azonban gyorsan
rá kell ébredni, sok-sok kutató
és felfedező munka szükséges
ahhoz, hogy az összkép érdekesen táruljon a nézők elé. Nagyon nagy kitartásra és óriási
hitre van szükség ahhoz, hogy

a látogató is felfedezze mindazt, amit én szeretnék bemutatni. Nagyon jól lehet játszani
az idővel, család vagy magam
vágyait, meg nem valósult
álmokat képekbe szőni. Mindenkinek ad valamit a kiállított
babák, tárgyak sokasága. Bár
úgy érezzük, a mese jelenetek
kicsikhez szólnak. Felnőttek
is rájönnek, még ma is élnek
köztünk Piroskák, Hamupipőkék. Vagy nagyon is életszerű,
a hétkrajcáros összeállítás.
Rengeteg a baba, a közel
5 évtized alatt 2000-nél több
a számuk. Magam készítette
babák már eleve az általam
gondolt világba készültek. Szeretem a verseket, így nem volt
nehéz –Ady –József A. –Petőfi
S. verseiből kiemelni és megalkotni egy egy színes részletet.

Sokszínű a kiállított anyag. Látogatók hozták el évtizedekig
őrizgetett „kincsüket” azzal a
mondattal, itt jobb helye lesz.
Külföldi vendégek, kik átutazásuk során betértek nézelődni, sokan a következő útjukról
már babákkal, játékokkal leptek meg. Így lett a babaház már
nemcsak babák, de játékok birodalma is. Már néha gondot
jelent az elrendezés és átlátható bemutatás. De így alakultak
ki történetek, egy egy baba
kalandos útja, rengeteg levélváltás. Szívet melengető történetek, amit szívesen osztanék
meg a kedves olvasókkal, egy
két rövidebb leírásban.
Bízom érdeklődésükben!
Babaházas Marika
A látogatókat szeretettel
várom!

ENESÉN MARADT A GÚTH KUPA

Mezőfi László
nívódíjas költő

A SZERETET VIRÁGA…!
A szeretetnek erős pajzsát magunk elé tartván
Megvéd az azoktól kik támadják azt balgán.
Ma túl sok a rossz ember, de akad azért jó is.
A napfény hatására majd elolvad a hó is.
Bár a fénynek nyomdokában mindig ott az árnyék.
Az emberibb lét lényege, hogy egyre jobbá váljék.
Ezért a fény és meleg is boldog párban járnak.
A hideg szívek láttán ők befogadást várnak.
Ha eljő ránk az a világ, a szíveknek világa,
Hol örökkön nyílik ki a Szeretet virága,
Ott dús virágmezők uralják majd a Földet.
S az emberiség elfeledi örökre a könnyet.
Enese, 2011. szeptember 15.

Július utolsó hétvégéjén rendeztük meg a Gúth János emléktornát. A torna első napján a Kóny könnyedén győzte le a
Rábacsécsény csapatát (6 : 1).
A megerősödött Győrsövényház az első félidőben meglapte
a hazai csapatot és jó játpkkal 3 : 1-es előnyhöz jutott. Ha a
Ziccereket kihasznáják a vendégek, az eredmény „csúnya” is lehetett volna a hazaiak szempontjából. A második játékrészben
aztán az Enese vette át a kezdeményezést és az utolsó percben
– némi szerencsével – sikerült egyenlítenie. Az idegek harcát
- a büntetőparbajt – a hazaiak bírták jobban. Náluk senki sem
hibázott, a sövényházból két játékos is elbiházta a büntetőt. Így
az Enese játszhatta a döntőt. A vasárnapi 3. helyért vívott mérkőzésen a Győrsövényház 6:0 arányban győzte le a Rábacsécsényt.
A döntőben az Enese - Kóny összecsapásra került sor. A hazaiak
a mérkőzés kezdetétől jobban akarták a győzelmet, helyzeteket
dolgoztak ki már az első játékrészben - de értékesíteni csak egyet
sikerült. A második félidőben ötletesen és eredményesen fociztak
a házigazdák. A döntőt 5 : 1 arányban az Enese nyerte és tartotta
itthon a Gúth Kupát.
A torna legjobb játékosa: Soós Roland (Győrsövényház), legjobb
kapus: Élő Szilveszter (Enese), Gólkirály: Máté Miklós (Kóny).
A legjobb hazai játékosnak Csillag Norbertet választották.
2012-ben ő kapta a Báthori Gábor díjat.
9. oldal
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z Enesei Hírmondóban ezentúl rendszeresen megjelenő, új rovat célja, hogy felhívja a
figyelmet azokra a történelmi, kulturális és természeti értékekre, amelyek közvetlen körA
nyezetünkben, régi-új közigazgatási határainkon belül, vagy attól nem messze találhatók. Az
ismeretterjesztés mellett a rovat célja a kedvcsinálás, valamint a programajánlás mindazok
számára, akik nyitottak az ilyen irányú időtöltésre.

KÖRNYÉKBELI KITEKINTŐ
PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG
Az 996-ban Géza fejedelem által, Pannónia Szent Hegyén
alapított, Tours-i Szent Márton tiszteletére emelt monostor
a fejedelmi alapítás szándéka szerint a középkori Európa
kultúrájának keleti hídfőállása lett.
Ezt a szerepét mai napig őrzi, a falai között folytatott sokrétű, minőségi tevékenység pedig színes, történelmét őrző,
ugyanakkor modern lelki, szellemi és kulturális fellegvárrá
tette a világörökségi helyszínt.
Pannonhalmi Apátsági Pincészet - Az Apátság szőlészet
területén végzett sikeres és eredményes munkáját mutatja,
hogy A Pannonhalmi Apátsági Pincészet nyerte el az „Év
Pincészete 2010” díjat.

Hoffmann László
orgonahangversenye
Dátum: 2012. december 26. 13.30 és 15.30
Helyszín: Bazilika
Belépőjegyek:
teljes árú 2000,- Ft/fő
diák, nyugdíjas 1000,- Ft/fő
EGYÉB PROGRAMOK
Múzeumok Őszi Fesztiválja
különleges tárlatvezetések, családi programok
Dátum: 2012. október–november
Szent Márton napja
Mártont köszöntő családi programok
Dátum: 2012. november 11., vasárnap és
az őszi szünet napjaiban
Múzeumok Őszi Éjszakája
Esti és éjszakai tárlatvezetés az Apátságban
Dátum: 2012. november
Adventi első gyertyagyújtás az Apátság előtti téren
Dátum: 2012. december 1., szombat este 17.00 óra

Vendéglátás – A VIATOR Apátsági Étterem és Borbár a Kosaras dombon, a pannonhalmi bencés szerzetesközösség
gasztronómiai jelképe – egyszerre tradicionális és modern,
olyan, amely érdemes a vendégek bizalmára.

Szent János-napi boráldás
Dátum: 2012. december 27., csütörtök 9.00 óra
IDŐSZAKOS KIÁLLÍTÁS

PROGRAMAJÁNLÓ
ORGONAKONCERTEK
Áment F. Lukács osb
orgonahangversenye
Dátum: 2012. október 23. 15.30
Helyszín: Bazilika
Belépőjegyek: teljes árú 2000,- Ft/fő
diák, nyugdíjas 1000,- Ft/fő
10. oldal

Van egy kert - Útikalauz monostori kertekhez
Időszaki kiállítás a Pannonhalmi Főapátságban
Látogatható: 2012. március 21-től november 11-ig
Kurátor: Szilágyi Klára

Információ az egyes programokról a +36 (96) 570-191-es
telefonszámon vagy az info@osb.hu e-mail címen illetve a
www.bences.hu weboldalon. Forrás: http://bences.hu/
http://www.apatsagipinceszet.hu/
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ÓVODAI HÍREK
„Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak” – az ősz beköszöntével megkezdtük
az új nevelési évünket.
A szeptembert 27 nagycsoportossal,
28 középsőssel kezdtük, a kiscsoportosok létszáma szeptember végére 27 lesz
és van még 5 előjegyzett gyermekünk a
kiscsoportban.
A kiscsoportosok a régi épület csoportszobáját kapták, Márti és Évi óvó néni,
valamint Ági dadus néni van velük. A
középső csoportban Tündi és Bernadett
óvó nénik, valamint Erzsi dadus néni,
nagycsoportban Judit és Alíz óvó néni és
Tündi dadus néni nevelik és gondozzák
a csoportjuk gyermekeit.
Az elmúlt évekhez képest nem volt
ilyen magas a gyermeklétszámunk,
mindegyik csoport a maximális létszám
felett működik.
Változás van a logopédiai ellátásban,
Juhászné Tölgyessy Klára foglalkozik a
beszédhibás gyerekekkel, minden héten szerdán 8-11.30-ig vannak az órái.
Örülünk az új logopédus személyének,
mert a beszédjavítás mellett a gyerekek
más irányú fejlesztését is végzi.

Havonta egy alkalommal Ritter Andrea
pszichológus jön Csornáról, szülőknek,
pedagógusoknak tanácsadás céljából.
Nagy segítség lesz számunkra, mert a
vele történő konzultálás során tudjuk a
megfelelő helyre irányítani vizsgálatra a
gyermeket, ha a problémái ezt indokolják.. Továbbra is lesz balett, keddi napokon a szokott időben Tallos Szilvia balett

oktatóval. Az angolt több gyermeknél
kérték, ennek időpontjáról még tájékoztatást nem tudok adni. Több programmal készülünk a gyerekeknek, hogy
élvezetessé tegyük a mindennapjaikat.
Továbbra is fogadjuk óvodánkban a
bábművészeket, bűvész és más előadókat. Mindhárom csoport óvodásai
részt vesznek a programokban.
Az új évben kezdődnek a zenei előadások, három alkalommal az iskolai
aulában, kettő alkalommal Győrben a
Richter teremben a középsős és nagycsoportos gyerekek. Ez Tschurl Karcsi
bácsit ajándéka lesz, a szülőknek ezért
fizetni nem kell.
Az idei almaszedés nem Szilsárkányban, hanem Rábaszentmihályon volt,
Lacsik Balázs almaültetvényén. A gyerekeknek minden évben nagy élmény
a szüret, látják a gyönyörű almáktól roskadó faágakat, amikről kényelmesen
tudják szedni a gyümölcsöt. A munka
végén pihenésképpen kóstoltunk a
leszedett almából. Amit a kiskosarakba szedtünk, ajándékba megkaptuk
és mindenki vihetett haza, valamint
adtunk a kicsiknek, és tettünk félre a
Mihály napi vásárra.
NÉHÁNY ŐSZI PROGRAMUNK:
Mihály napi vásár szept. 28.
Állatok világnapja okt. 04.
Zöldségfesztivál okt. 19.
(szülőkkel együtt)

Az új Köznevelési Törvény szellemében kezdtük a nevelési évünket, az óvodánál az idei évben még sok változás
nem érezhető. A szülőket a különböző
fórumokon mindig értesíteni fogjuk az
őket érintő információkról.
Amit továbbra is nagyon fontosnak tartunk és kiemelt célul tűztünk ki, a gyerekek
kommunikációs készségeinek, képességeinek javítása, a neveltségi szint fejlesztése,
a gyermeki személyiség jobb megismerése, valamint a környezettudatos magatartást kialakításának segítését.
A Hírmondón szeretném tájékoztatni
a Kedves Olvasókat, hogy Enese honlapján megtalálható a Helyi Nevelési
Programunk, amit 2012 december 31-ig
kell módosítanunk, a Házirend (a módosítás most van folyamatban), Szervezeti
Működési Szabályzatunk, az óvoda éves
beszámolója, valamint az éves munkaterv is felkerül a jóváhagyás után. Az
előre betervezett programok időpontjait
a szülők itt is megnézhetik.
A végére hagytam: köszönetet szeretnék
mondani mindazoknak, akik adójuk 1%ával támogatták óvodánkat, ez az összeg
307.205 Ft. Ebből a pénzből a kuratórium
jóváhagyásával szeretnénk eszközöket
beszerezni, óvodai programokat megvalósítani, és udvari játékot pótolni. Az
évek óta felajánlott összegekből szépen
tudtunk fejleszteni, hálásak vagyunk a felajánlásokért, mert ezekkel az összegekkel
tudtunk több mindent megvalósítani.
Szabóné Horváth Judit
11. oldal

MIKOR NYIT KI
A „NAGY BOLT”?

MEGYEI RAPID SAKK
BAJNOKSÁG ENESÉN

A közelmúltban többen többször megszólítottak: mikor
nyit ki a „nagy bolt”? Felhívtam Vidra Csaba urat, a Szolnok
Coop Zrt. kereskedelmi vezetőjét, aki a következő tájékoztatást adta: A Szolnok Coop érdeke, hogy a bolt minél előbb
kinyisson. Időpontot nem szeretett volna megadni. Jelenleg
több érdeklődővel tárgyalnak. A leendő bérlők úgy nyilatkoztak: élelmiszer boltként szeretnék tovább üzemeltetni
az egységet.
Mesterházy József

Szeptember elején rangos sakk veresenynek adott helyet az
iskola aulája. A Győr-Moson-Sopron megyei sakkozók gyülekeztek Enesén, köztük NB I/B-s, NB II-ben versenyző játékosok.
A szervezők sikerrel bonyolították le a tornát. Mintegy 80
versenyző ült asztalhoz a jó helyezés reményében.

NÉPFŐISKOLAI
ELŐADÁSOK

A közelmúltban küldte meg a NAV a civil szervezeteknek
felajánlott egy százalékokról szóló levelet. Községünkben az
alábbi összegek érkeznek a számlákra:
Sportegyesület: ..........................................................110.831 Ft
Iskola ...............................................................................487.164 Ft
Óvoda .............................................................................307.205 Ft
Hagyományőrző és Faluszépítő Egyesület: .......103.485 Ft
A civil szervezetek köszönik szépen az adófizetők
felajánlását.

2012 őszén tovább folytatódnak a népfőiskolai előadások.
Október 5. péntek 18 óra – polgármesteri hivatal
Hetesi Zsolt: „A világ valós problémái napjainkban
Merre tovább emberiség?”
November 9. péntek 18 óra aula
Magyar történelmi borvidékek
–Szekszárd, Takler Pincészet
December 14. péntek 18 óra polgármesteri hivatal
Rebák Sándor: Barangolásaim Szíriában és Jordániában

RÉGI FOTÓKAT KÉREK
A jövőben szeretnénk egy könyvet kiadni Enese történelméről. A kiadvány terveink szerint pályázati pénzből, profi
történészek munkája révén valósulna meg.
Egy ilyen kiadványnak fontos része lenne a képanyag – ez
bemutatná régi és a mai Enesét is.
Ismét arra kérném Önöket, hogy régi fotóikat hozzák be a
polgármesteri hivatalba. Elsősorban épületekre, közterületen készült fotókra gondolok (Ebbe a kiadványba kevésbé
passzolnának a családi fotók). A korábban leadott képeket
felnagyítottuk és a hivatal folyosóján bárki megnézheti,
milyen is volt lakóhelyünk évtizedekkel ezelőtt.
Köszönöm segítségüket! Várom a régi fotókat!
Mesterházy József
polgármester

EGY SZÁZALÉKOS TÁMOGATÁS
CIVIL SZERVEZETEKNEK

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ
AZ ENESE SC 2011. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRÓL
Enese Község Képviselő testülete 2011-ben 1.780.000 Ft
támogatást szavazott meg a Sportegyesület részére.
Az alábbiakban szeretném ismertetni a Sport Club főbb
kiadásait az önkormányzati támogatás erejéig:
Játékvezetői díjak
Útiköltség, személyszállítás
Tagdíjak, nevezési díjak, átigazolások
Víz, villany, gáz
Felszerelések
Mosószer, ásványvíz, pályabérlet,
Bankköltség, hirdetés, serlegek, vegyszer,
Reprezentáció stb.

401.500 Ft
353.375 Ft
290.375 Ft
398.090 Ft
195.430 Ft

141.230 Ft
1.780.000 Ft

Az Enese SC 2011. évi összes kiadása: 2.540.206 Ft,
bevétele: 2.576.551 Ft. A Sportegyesületi beszámolót az
Egyesület közgyűlése 2012. július 17-én fogadta el.
Mesterházy József, Enese SC elnöke

