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SZÁMVETÉS A CIKLUS KÖZEPÉN 
Szintén pályázati pénzekből jelentettük meg az Enese SC 75 

évét bemutató könyvet, valamint a felnőtt és U19-es csapatain-

knak vásároltunk felszerelést.  Ehhez önrészt nem kellett bizto-

sítani. 100% volt a pályázati támogatás. 

Az elmúlt időszakban lehetőségünk nyílt megvásárolni az un. 

függönyös házat a falu közepén. Erre 6,3 millió forintot fordítot-

tunk – ezt természetesen önerőből. Az épület felújítását tervez-

zük és szeretnénk megtalálni a funkcióját. Számítunk az Önök 

véleményére,  javaslataira!

2010-ben indítottuk el a családi napközit. Az egyik volt óvodai 

csoportszobát alakítottuk át erre a célra. Az otthonosan beren-

dezett csoportszobában jól érzik magukat a legkisebb lakók.

A fenti sorokból is kiderült: önkormányzatunk minden pályázati 

lehetőséget megragad, hogy fejleszteni tudjon. A teljesség igé-

nye nélkül sorolok fel megnyert pályázatokat: iskola felújítás (2 

pályázat), a tér megépítése a Közön, lelátó építés, Hagyományok 

Napja 2013. évi rendezvény, stb. 

Az előttünk álló két évre is megfogalmazzuk terveinket. 

• Az iskola előtti parkoló megépítése 2013-ban, pályázati 

pénzből. Pályázat beadása: 2012. november. 

• Egy, a falu történetét feldolgozó kiadvány összeállítása és 

kiadása – profi  történészekkel. Természetesen az önkormányzattal 

szoros együttműködésben – pályázati pénzből (Leader). 

• Az un. függönyös ház felújítása és „belakása”,  funkciójának 

megtalálása. 

• A virágosítás, faluszépítés folytatása, a község polgárainak 

intenzív bevonásával. 

• A játszótér mellé  futópálya építése. és egy felnőtt játszótér 

kialakítása. Miután készek a látványtervek, ezt szeretnénk széles 

körben megvitatni Önökkel. Ezt középtávú tervnek gondoljuk – 

cikluson átnyúló, pályázati pénzből.

• Egy emlékmű építése – a magyar történelem fontos esemé-

nyeinek megjelenítésével és egy, az országot szimbolizáló Hun-

gária szoborral. Leader vagy más pályázat segítségével.

• Útjavítások, járdajavítások. 

• Egy kis teherautó vásárlása az önkormányzatnak. 

• Egy kb. 60 m2-es nyitott szín építése a focipályánál. 

• Játszótér megvilágítás,

• Kisbusz vásárlása, középtávú terv.

Enese Község Képviselő 

testülete 

2012.  októberében elérkeztünk a négyéves önkormányzati 

ciklus félidejébe. Ez lehetőséget ad arra, hogy számot vessünk 

az elvégzett munkával és meghatározzuk az irányt az előttünk 

álló két évre. 

    A Hírmondó 2011. januári számában olvashatták a Képviselő 

testület 2010. október 13-án elfogadott programját. 

Első pontban az útépítések folytatását határoztuk meg. Rögtön 

a ciklus elején – október végén-november elején – leaszfaltozásra 

került a Szabadság u. III. szakasza, a Dózsa u. II. szakasza és a 

József A. utca. 

 Régóta, több éve megfogalmazott elképzelés volt egy 

pihenőpark kialakítása a Közön. Ezt a tervünket végre 2011. 

őszére sikerült megvalósítani. Kellemes tér várja a pihenni vá-

gyókat, egy kis csobogó ad hangulatot a térnek. 

Az iskola további infrastrukturális fejlesztése  szintén szere-

pelt a tervek között. Két sikeres pályázatnak köszönhetően kö-

zel 40 millió forintos fejlesztést tudhatunk magunk mögött. 

Korszerűsítettük a fűtési rendszert, részleges nyílászáró cserére 

került sor, a héjazatot újítottuk fel az új épületen, a raktárépület 

bővült, 100 m2-en térköveztünk. 

   A közbiztonság javítása érdekében térfi gyelő kamerarend-

szer kiépítését terveztük. Ez a beruházás 2012. december elején 

megvalósult. Több helyen több kamera fi gyeli a ki- és bejövő 

forgalmat, a rendszer az éjjeli közlekedést is tudja kontrollálni. 

Bővíthető – és  reményeink szerint – a győri rendőrkapitányságon 

is fi gyelemmel kísérik az enesei történéseket. 

Fontos irányvonalként határoztuk meg a község virágosítását.  

A Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület nagy munkát fejtett 

ki az elmúlt időszakban. A 85. sz. főút mellett több rózsaágyás 

dicséri munkájukat. A falu polgárainak egy részét szintén ki kell 

emelni, hiszen mintegy 100 jelentkező vállalta a saját háza előtti 

virágosítást. Településünk rendezett képet mutat. 

Az Önkormányzat anyagi lehetősége függvényében támogatta 

a civil szervezeteket. Ezek a kis közösségek jó lehetőséget biz-

tosítanak, hogy polgáraink komfort érzése jobb legyen és egy 

kedvelt társaságban töltsék el szabadidejük egy részét. 

Négyéves ciklusra megfogalmazott elképzeléseink között nem 

szerepelt, az éves programadásban viszont igen:

• Felújítottuk focipályánkat. Ezt a beruházást önerőből sikerült 

megvalósítani, költsége 7,7 m forint. 

• Leader pályázatból  lelátót építettünk  a focipályán. Erre 8 

millió forintot nyertünk, 2,2 milliót önerőként tettünk hozzá.
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Az oktatási és közigazgatási 

átalakítások nem kerülték el 

községünket sem. Hitelállo-

mányunkat eltörölték.

A jogszabályi változásoknak 

megfelelően az iskola fenn-

tartását állami kézbe kellett 

adnunk. 2013. január elsejét 

követően a pedagógusok, 

az iskola titkár és a takarí-

tók állami alkalmazottak – a 

Klebelsberg Intézményfenn-

tartó Központ a munkáltató. 

Az új évtől szintén a Központ 

rendezi az iskola dologi kiadá-

sait – a közüzemi díjakat és 

JELENTŐS VÁLTOZÁSOK
mindenféle, a működéshez 

szükséges eszközt ők szerez-

nek be.

Az épületek tulajdonjoga 

marad az önkormányzatnál. 

Természetesen nem kapjuk 

meg az eddigi különböző 

jogcímeken kiutalt normatí-

vákat sem - kiadásunk sem 

lesz az iskolával kapcsolatban. 

(Legalábbis az eddig rendel-

kezésünkre álló információk 

szerint.) Elméletileg azonban 

ez az átállás az iskolai min-

dennapokat gyökeresen nem 

változtatja meg.

al, Enese. Megjelenik: negyedévente 650 példányban. Felelôs szerkesztô:
rade Kft., Gyôr, Viza u. 4., Tel.: 96/517-793, Fax: 96/517-794

KEDVES ENESEIEK!KEDVES ENESEIEK!
Sikerekben gazdag, boldog új eszendőt kíván Sikerekben gazdag, boldog új eszendőt kíván 

a község minden lakosának 2013-bana község minden lakosának 2013-ban!!
Enese Község Képviselő testületeEnese Község Képviselő testülete

TÁJÉKOZTATÓ A NAGYTÉRSÉGI 

HULLADÉKPROJEKTRŐL

Községünk is részese a Mosonmagyaróvár és nagytérsé-

ge hulladékgazdálkodási projektnek.

A Medius tájékoztatót  tart a projekt jelenlegi állásáról

a kultúrházban február 6-án szerdán 18 órai kezdettel.

Mindenkit szeretettel várunk!

2007. július elsejétől 2012. 

december 31-ig működött 

az Enese-Ferhértó-Kisbabot-

Rábaszentmihály körjegyző-

ség. Mivel a négy település 

három kistérségben/ járás-

ban található, az új szabályo-

zás szerint, a jövőben nem 

működhet. Több hónapos 

előkészület és egyeztetés 

után 2013. január 1-jétől 

Enese Közös Önkormányzati 

Hivatal néven négy település 

alkot új közigazgatási egy-

séget. Enese-Bezi-Fehértó 

és Győrsövényház mintegy 

3650 lakossal. A megállapo-

dás szerint az új hivatalban 12 

köztisztviselő látja el a felada-

tokat. Az ügyintézés szinte 

változatlan. 

Az elmúlt években telekki-

alakításra és útfelújításra vett 

fel hitelt a képviselő testület. 

A törlesztést az ütemtervnek 

megfelelően feljesítettük. 

Egy parlamenti döntésnek 

köszönhetően azonban le-

nullázták 25,5 millió forikntos 

hitelünket. Az új évtől kezdő-

dően tehát Enesének nincs 

hitelállománya.

KÖZMEGHALLGATÁS 

ÉS FALUGYŰLÉS
Szeretettel várunk mindenkit a 2013. február 21-én 

csütörtökön 18 órakor kezdődő közmeghallgatás és falu-

gyűlésre a kultúrházba.

Napirendi pontok

• Beszámoló a 2012. évi  önkormányzati munkáról

• A 2013. évi költségvetési koncepció

• Fejlesztések, tervek 2013. évben

• Egyebek

Mesterházy József polgármester köszöntötte az 50. 
házassági évfordulóját ünneplő Élő Mihály bácsit és 
feleségét Gabi nénit.
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Ilonka néni 2011 októberé-

ben ünnepelte 90. születés-

napját. Életéről beszélgettünk 

a jeles évforduló kapcsán.

Sok mindent meg kellett 

érnem, sok mindenen keresz-

tül kellett mennem az elmúlt 

kilenc évtized során – vallja. 

Újvidéken születtem, és ott 

is nőttem fel. Édesanyám ko-

rán meghalt, a nagymamám 

nevelt fel. Ott laktunk a Duna 

parton.

A férjemmel szülőváro-

somban ismerkedtem meg. 

Katonaként került Újvidékre, 

hajón szolgált távírászként. 

Egy magyar-szerb szótár se-

gítségével már egészen jól 

tudott szerbül, így tudtunk 

beszélgetni. Még a háború 

alatt 1942 májusában háza-

sodunk össze, első fi únk ott 

született.

A férjem gondolt arra is, 

hogy ott telepedjünk le. De 

aztán másként alakult. Tito 

partizánjai vadásztak a ma-

gyarokra és én azt mondtam: 

menjünk, meneküljünk ne-

DOMBI JÓZSEFNÉ ILONKA NÉNI 90 ÉVES VOLT

„SOK MINDENEN KERESZTÜL KELLETT MENNEM”

hogy valami bajunk történ-

jen. Nem volt könnyű döntés, 

mert az élet itt is nehéz volt. 

Itt senkim se volt, se segítség 

se rokon. Rövidesen megszü-

letett a második fi únk, Dezső 

– Jóska bácsit pedig ismét 

visszavitték a frontra. Kilenc 

hónapig volt távol, kettőt 

itthon és harmadszorra is a 

front következett. Hét évig 

volt katona, a háború vége 

fele Németországba akarták 

vinni, de sikerült megszök-

nie. Majd Szibéria következett 

volna, az utolsó pillanatban 

leállították a transzportot.

A család élete sok munkával 

telt. Így emlékezik vissza Ilon-

ka néni: Sokat dolgoztunk. A 

meneküléskor alig tudtunk 

valamit magunkkal hozni. A 

hét gyerek felnevelése elég 

feladatot adott, akkor tudtam 

mosni, amikor már lefeküd-

tek. Egy hétre való kenyeret 

sütöttem. A háztáji föld és az 

állatok rendezése szintén sok 

energiát követelt. A házunkat 

hitel nélkül építettük fel. Az 

Uram sokat dolgozott, min-

dent elvállalt. A gyerekeket 

szorgalomra neveltük. 

Ilonka néni mind a hét 

fi a megjárta a katonaságot. 

Elsőként a Dezső és a Jóska 

vonult be 1961-ben, majd 

utolsóként a Jancsi 1976-ban. 

Sok csomagot küldtek postán 

a katonafi úknak. 1976-ban a 

Belügyminisztériumból jött 

autó a szülőkért és Buda-

pestre vitte őket. Ilonka néni 

a parlamentben kormányki-

tüntetést ve-

hetett át.

A rokono-

kat 1958-ban 

l á t o g a t t a 

meg először 

Ú j v i d é k e n , 

utoljára pedig 

1990-ben volt 

szülőföldjén, 

amikor eskü-

vőre mentek. 

Öt testvére 

közül ma már 

csak egy öccse 

él, de ővele 

rendszeresen 

beszél telefonon –természe-

tesen anyanyelvén, hisz azt a 

mai napig nem felejtette el.

Ilonka néni örül annak, 

hogy – miután a fi úk meg-

nősültek és családot alapí-

tottak – elment dolgozni a 

téeszbe és most saját jogon 

kap nyugdíjat. Egészségéről 

ennyit mond: „Néha rosszul 

érzem magam, de ha a lábaim 

nem fájnának, megvolnék.” Ma 

is dolgozgat, megcsinál amit 

tud, mert szereti a rendet.

Dombi Jóska bácsi nehéz 

sorból küzdötte fel magát. A 

háború után kezdetben az 

ÁFÉSZ-nál dolgozott. 1951-

ben került a tanácshoz, ahol 

nyugdíjazásáig dolgozott 

1978-ig. Munkahelyén tanács-

titkárként intézte az ügyeket. 

A falu életét minden szinten 

szervezte. Nagyon örült mi-

kor elmondhatta: minden fi a 

saját házban lakik. És annak, 

amikor 50. házassági évfordu-

lójukon 48-an – szűk család, 

gyerekek és unokák – vették 

körbe az asztalt.

Mesterházy József

A polgármester köszöntötte Ilonka nénit

7 katonafi ú és szüleik
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„Zene lesz Enesén“: így lett beharan-

gozva 1993 áprilisában az, amit hosszas 

előkészítő munka előzött meg. Erről 

szeretnék egy kicsit beszámolni.

‘91 nyarán kerékpárral jártam be az 

országot. Enesén többek között id. 

Káldy Vilmos barátomat is megláto-

gattam. Sok mindenről beszélgettünk, 

de egyik fő témája volt, hogyan is le-

hetne Enesén turizmust létrehozni. Ő 

horgászásról beszélt a Rábán (Mérges, 

Rábacsécsény), a turisták itt laknának 

és szállítani kellene őket ide- oda. Ne-

kem ez elég körülményesnek tünt, 

leintettem. Ekkor jegyeztem meg, mi 

lenne, ha zenei kurzusokat rendeznénk? 

Tetszett az ötlet, kezdtünk spekulálni: 

itt a kultúrház, az iskolai termek és a 

konyhának sincs sok dolga nyaranta, 

továbbá  a sok új házban biztosítani 

lehetne a szállást. Én mindjárt nem is 

u.n. mesterkurzusra, ahol néhány profi   

résztvevővel egyénenként foglalkoz-

nak, hanem  zenekarra gondoltam,  ami 

nagyobb létszámmal járna és ahol a 

résztvevők kedvtelésből, nem hivatás-

ból alkalmazzák hangszertudásukat. 

Visszatérve Németországba, meg-

próbáltam részleteiben kidolgozni, 

hogyan is lehetne ezt a gyakorlatban 

megoldani. Előnyömre szolgált, hogy 

hivatásomnál fogva egy 90 tagú ze-

nekarban dolgoztam, így jó néhány 

részletkérdésben tapasztalatom volt. 

A tervet aztán nagy nehézségek 

árán legépeltem egy őskorabeli köl-

csön-írógépen, tele javításokkal, mivel 

gépírás terén semmi gyakorlatom sem 

volt. Tervezetemet elküldtem az akkori 

polgármesternek, Böcskei Gyögynek. 

Tetszett neki az ötlet és Szabó András 

győri zenészhez irányított, hogy ő akart 

már valamit kezdeményezni Enesén,  

bizonyára segítségemre lesz. 

Felvettem vele a kapcsolatot, ami-

nek az lett a vége, hogy személyesen 

leutaztam vonattal Győrbe (1.200 km). 

Ott várt az állomáson és mindjárt azzal 

HOGY IS VOLT AZ? –  A „ZENEI NYÁR“ SZÜLETÉSE

kezdtük, hogy kivitt autóval Enesére 

Böcskei György lakására. Itt aztán jó 

néhány részletkérdést megbeszél-

tünk. A fő probléma ott volt, hogyan 

tudjuk Enesére csalni a külföldieket, 

hisz senki nem ismeri e kis falut. Ekkor 

jött az ötletem, ha az egy hetes mun-

ka után a munka eredményét valami 

reprezentáns helyen adhatjuk elő, az 

vonzaná a résztvevőket. Igy mentünk 

el Böcskei Gyurival Fertődre Bak Jo-

lánhoz, az Eszterházy Kastély akkori 

igazgatónőjéhez. Kértük, hogy lehet-

ne-e ott a kurzusaink zárókoncertje. 

Beleegyezett, mire én örömömben 

akkorát ütöttem Gyuri térdére az 

asztal alatt, hogy biztosan kék-zöld 

lett a helye. Tulajdonképpen ez volt 

sikerünk leglényegesebb pontja, lett 

egy nagyszerű cégérünk!!!

Persze ezzel még csak a kezdet volt 

meg, következett a résztvevők szer-

vezése. Visszaemlékeztem, kiskorában 

lányom egyszer résztvett egy szervezet 

kurzusán furulyával. Az IAM-re gondol-

tam, - ez rövidítés, a teljes név magyar 

fordítása: Nemzetközi Zenei Munkakör. 

Ők bel- és külföldön több száz külön-

böző zenei kurzust szerveznek évente, 

elsősorban zenekedvelőknek. Elutaz-

tam Kasselba, hogy a vezetőjükkel  Herr 

Langgal személyesen tárgyaljak. Tet-

szett neki az ötlet, mivel Magyarorszá-

gon még nem volt rendezvényük. Főleg 

pedig annak örült, hogy az Eszterházy 

Kastélyban lesz a zárókoncertünk. Tud-

valevő, hogy Haydn, a zeneszerző közel 

30 évig az Eszterházyak szolgálatában 

állt és pont Fertődön volt a közismert 

Búcsu-Szinfónia ősbemutatója (első 

előadása). Mindjárt javasolta, nevezzük 

az általuk meghirdetett kurzust Haydn-

hétnek. Persze ez nem azt jelentette, 

hogy csak Haydn műveket játszottunk, 

ez csak a kurzus neve volt. 

Ide-oda számolgattunk Enese és az 

IAM vezetőjével, igy aztán kialakult 

az árfolyam is. Szakmailag egy kikö-

tése volt Herr Langnak, hogy magyar 

karmester legyen a művészeti vezető, 

továbbá a különböző hangszerekhez is 

magyar tanerők legyenek alkalmazva: 

hegedű,  cselló és fúvósoknak egy-egy 

személy, kik a műsor betanításában 

segítkeztek, továbbá az együttjátéknál 

vezették a szólamot. 

Anyagilag is volt egy kikötése, csak 

akkor irja ki prospektusukban a kurzust, 

ha a Polgármester, ill. Enese  garantálja 

a megegyezett személyenként megál-

lapított részvételi díj betartását. Ez neki 

nagyon fontos volt, mintegy szerződés 

helyett, ugyanis sok esetben ráfi zetett, 

ha nem volt hasonlóan biztosítva, me-

net közben emelkedett az ár. Ez pedig 

ezeknél nem lehetséges, mert az egész 

ügy az egyének részvételdíjából lesz 

fedezve, amit előre meg kell állapíta-

ni. Itt kell kiemelnem Böcskei György 

bátorságát, vállalta, sőt bevallotta, fél-

retett egy bizonyos összeget a bizton-

ság kedvéért, ha nem stimmelt volna a 

számítás, de nem volt rá szükség,  igenis 

jól számoltunk.

Persze az IAM-en kívül több helyen 

hirdettem, különböző zenei lapokban, 

valamint egy részletes honlapot is ké-

szíttettem, minden lehetőség vázolá-

sával és képekkel Enese és környékéről 

Musikwerkstatt-Ungarn (Zeneműhely 

Magyarországon) cimmel.  Így jelentke-

zett aztán Münchenből a Szakfőiskola 

zenekarának vezetője, hogy jönne a ze-

nekarával. Itt is akadt sok részletkérdés, 

de végül is minden elő volt készítve. 

Talán még megnyugtatásként szeret-

ném megemlíteni, az én költségeimmel 

(hirdetés, utazás, stb., fáradságomról 

nem is beszélve) semmiképpen sem 

terheltem a falut, ezt én előlegeztem. 

Itt nekem is volt egy erős rizikóm, az is 

a bevételből lett fedezve.

Az IAM kuzus előkészítéséről és egye-

bekről még a későbbiekben igyekszem 

beszámolni – ha megérem.

Karcsi bácsi
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SZEBB ŐSZBEN REMÉNYKEDTÜNK
A 2012/2013. évi bajnokságra egy nagy 

változás bekövetkezett a labdarúgó csa-

pat életében. Öt és fél év edzősködés 

után lemondott Kovács Zsolt. Az új edző 

Dömötör Csaba lett.

A játékoskeretben nagy mozgásra 

nem került sor, egy érzékeny veszteség 

azonban érte az együttest: Menyhárt 

Adrián Koroncóra távozott.

Az őszi szakasz első fele halványabbra 

sikeredett. Egy szerencsésnek mond-

ható döntetlennel kezdtünk itthon a 

Dunaszeg ellen, a Győrsövényház el-

len gyűjtöttük be a három pontot. Ezt 

követően inkább a balszerencse keserű 

ízét ismerhettük meg. Nem játszottunk 

jól /igaz nagyon rosszul sem/ az első 

kilenc-tíz mérkőzésen.

 Nem szenvedtünk nagy gólarányú 

vereséget, de játékban –ebben az 

időszakban- többet vártunk. Az egész 

őszi szezon alatt sűrű volt a mezőny, 

egy alkalommal „sikerült” az utolsó he-

lyet elfoglalnunk –amire elég régen volt 

példa.

A Barbacs elleni mérkőzés forduló-

pontot jelentett. Nagy nehezen kétvállra 

fektettük őket. Ettől a mérkőzéstől fogva 

magabiztosabb lett a csapat, ismét a Foci 

dominált. Ezt szoktuk meg az elmúlt 

években!

A Kunsziget szaladt bele egy nagy 

vereségbe, kifejezetten látványos játékot 

produkáltunk a „mumus” Börcs ellen.

Tudás és az ősz második felében muta-

tott játék alapján előbbre van a helyünk! 

Hihetetlen módon szórtunk el pontokat. 

Ebből kettő külön kiemelhető. Máriakál-

nok – ott, ahol az ellenfél egyszer rúgott 

kapura és nyerni tudott 2:1-re, míg mi 

ziccereket hibáztunk el. Mosonszolnok – 

ahol beírtuk magunknak az egy pontot, 

majd észrevettük a 93. percben, hogy az 

nullára változott.

Nagyobb koncentrációval, jobb edzés 

látogatottsággal előbbre léphetünk.

Az átszervezések végett U21-es csa-

pat helyett U19-t indítottak. Ez min-

den csapat helyzetét megnehezítette 

egy kicsit. A miénket nagyon. Ez mind 

eredményben ill. minden téren meg-

látszott. Teljesen szétesett a csapat. A 

régi lemez – az edzés nem –látogatás- 

ismét szólhat. Fegyelmi téren tovább 

romlott a helyzet –sárgalapok, kiállítá-

sok… Többször gondot jelentett a 11 

játékos összeszedése. 

Még itthon is rezgett a léc. Mindezek 

eredménye a 14. hely. Nagy gödörben 

van U 19-es utánpótlásunk. A javításhoz 

gyökeres változások kellenek.

Hosszú évek után önálló serdülő-

csapattal (U16) nevezhettünk a baj-

nokságba (tavaly Rábapatona- Enese 

együtt nevezett) Bartus Csaba irányí-

totta a fi úkat.

Ügyes gyerekek vannak közöttük, évek 

múlva biztos lesz pozitív eredménye 

a befektetett munkának. Nem az elért 

helyezést tartjuk elsőrendűnek –hisz itt 

a fi zikai erőfölény legtöbbször megha-

tározó.

A Bozsik program továbbra is működik 

az Egyesület keretein belül.

Mesterházy József , elnök

hely csapatnev mérk. GY D V lőtt gól KG* GK* PONT

1. GYŐRZÁMOLY SE 15 10 4 1 32 14 18 34

2. BŐSÁRKÁNY KSE 15 10 2 3 35 10 25 32

3. MOSONSZOLNOK SE 15 9 3 3 32 15 17 30

4. DUNASZEG SE 15 8 2 5 31 26 5 26

5. MOSONSZENTMIKLÓS SE 15 7 5 3 39 31 8 26

6. BÖRCS KSE 15 7 3 5 30 29 1 24

7. GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE 15 7 2 6 30 27 3 23

8. MÁRIAKÁLNOK SE 15 7 1 7 30 34 -4 22

9. ENESE SC 15 5 4 6 24 19 5 19

10. KUNSZIGET SE 15 5 1 9 20 44 -24 16

11. HEGYESHALMI SC 1931 15 4 4 7 23 25 -2 16

12. KÁROLYHÁZI SKE 15 5 0 10 27 39 -12 15

13. DUNAKILITI KSE 15 4 3 8 23 24 -1 15

14. PÜSKI SE 15 2 8 5 32 42 -10 14

15. BEZENYE SE 15 2 6 7 20 33 -13 12

16. BARBACS SE 15 3 2 10 17 33 -16 11

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség – Orchidea Hotel Megyei II. – 2012/2013

KG: kapott gól; GK: gólkülönbség
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hely csapatnev mérkőzes GY D V lőtt gól KG GK pont Megj.

1. BŐSÁRKÁNY KSE 15 11 1 3 50 18 32 34

2. HEGYESHALMI SC 1931 15 9 5 1 64 20 44 32

3. GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE 15 10 1 4 31 20 11 31

4. DUNASZEG SE 15 9 4 2 55 22 33 31

5. MOSONSZOLNOK SE 15 9 2 4 45 21 24 29

6. MOSONSZENTMIKLÓS SE 15 9 2 4 45 23 22 29

7. MÁRIAKÁLNOK SE 15 9 1 5 42 34 8 28

8. BÖRCS KSE 15 9 0 6 47 36 11 27

9. DUNAKILITI KSE 15 8 2 5 37 27 10 26

10. PÜSKI SE 15 7 1 7 36 40 -4 22

11. BEZENYE SE 15 4 3 8 23 43 -20 15

12. KUNSZIGET SE 15 4 1 10 32 60 -28 13

13. GYŐRZÁMOLY SE 15 4 0 11 18 40 -22 11

14. ENESE SC 15 3 1 11 19 66 -47 10 -1 pont

15. KÁROLYHÁZI SKE 15 1 2 12 32 56 -24 5

16. BARBACS SE 15 1 0 14 9 59 -50 3

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség - Orchidea Hotel Megyei II. U-19 - 2012/2013

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség - Megyei U16 C csoport - 2012/2013

hely csapatnév mérkőzés Gy D V lőtt gól KG GK Pont

1. MOSONSZENTMIKLÓS SE 9 9 0 0 107 8 99 27

2. WHB-MÉNFŐCSANAK ESK 9 8 0 1 105 11 94 24

3. ÖTTEVÉNY TC 9 7 0 2 81 20 61 21

4. ABDA SC 9 5 1 3 49 23 26 16

5. KUNSZIGET SE 9 4 2 3 30 26 4 14

6. LÉBÉNY SE 9 4 0 5 38 36 2 12

7. TÉTI SOKORÓ FC 9 3 0 6 34 73 -39 9

8. BŐSÁRKÁNY KSE 9 2 0 7 25 78 -53 6

9. ENESE SC 9 1 1 7 21 83 -62 4

10. IKRÉNY SE 9 0 0 9 7 139 -132 0

Elkészült a 60 m2-es nyitott szin A 68 férőhelyes fedett lelátó
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ISMÉT FELAJÁNLHATÓ AZ ADÓ 1 %-A!

ENESEI CIVIL SZERVEZTEK RÉSZÉRE RENDELKEZZÜNK ADÓNK 1%-ÁRÓL.

Rendelkező nyilatkozat az SZJA egy százalékáról az 1996. évi (CXXVI. Tv. Szerint)

A kedvezményezett neve: ENESE SPORT CLUB
A kedvezményezett adószáma: 18970812-108

A kedvezményezett neve: KÖZALAPÍTVÁNY AZ ENESEI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT
A kedvezményezett adószáma: 18974469-1-08

A kedvezményezett neve: ENESEI HORGÁSZ EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma: 18536807-1-08

A kedvezményezett neve: ENESEI POLGÁRŐR EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma: 118974328-1-08

A kedvezményezett neve: ALAPÍTVÁNY AZ ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT
A kedvezményezett adószáma: 19110712-1-08

A kedvezményezett neve: ENESEI FALUSZÉPÍTŐ ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET
A kedvezményezett adószáma: 18986233-2-08

NÉPFŐISKOLA
HETESI ZSOLT

Ahol a kincsetek, ott a szívetek -mond-

ja Jézus Krisztus az evangéliumban. Az 

eneseiek szíve -úgy látom- jó helyen van. 

Örömömet fejezem ki, hogy ilyen szín-

vonalas előadók után egy nagy múltú 

népfőiskolán beszélhettem és beszé-

lgethettem bölcs és körültekintő igaz 

magyarokkal. A további előadásokhoz 

is jó előadókat és kiváló hallgatóságot 

kívánok.

TAKLER ANDRÁS
Nagy öröm volt ma este itt lenni s 

látni, hogy a szekszárdi bor híre ennyi 

érdeklődő borkedvelőt összehozott. To-

vábbi sok ilyen estét kívánok az itteni 

borbarátoknak a magyar bor jóhírének 

öregbítésére.

Köszönettel a meghívásért.

REBÁK SÁNDOR
Világjáró, világlátott tanárként nagy 

szeretettel érkeztem Enesére. Szíria és 

Jordánia kultúráját, történelmét mu-

tatam be a közönségnek. Utazni jó, 

utazni álom. Remélem, előadásommal 

örömet okoztam a helyieknek. 

Jó egészséget, erőt, minden szépet 

minden Eneseinek.

Szeretettel Rebák Sándor
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A területi védőnőt kereső pályázati felhívásra a ksz.gov.hu 

internetes oldalon találtam rá, melyre sikeresen pályáztam. 

Enese Község Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy 

határozott, hogy a területi védőnői feladatokat 2013. január 

1-jétől én látom el Enese védőnői körzetben.

2004-ben végeztem védőnőként a Pécsi Tudományegyetem 

Egészségügyi Főiskolai Kar Szombathelyi Tagozatán. 2006-ig 

Börcsön, 2007-2011-ig Győrsövényházon dolgoztam területi 

védőnőként. Munkám során tapasztalatokat szereztem a 

gondozási folyamatokról. Tudásom aktualizáslása és bővítése 

érdekében részt vettem a Szoptatásért Magyarország Egyesü-

let által szervezett Korszerű Szoptatási Ismeretek című, 40 

órás tanfolyamon. A várandósok körében, az újszülött korú 

gyermekektől 6 éves korig, valamint az általános iskolába 

járó gyermekek körében a kötelezően elvégzendő védőnői 

teendőkön túl egyéni és csoportos egészségfejlesztési munkát 

végeztem. Az egészségfejlesztés szellemében baba-mamak-

lubok, szülésre-anyaságra felkészítő tanfolyamok, ringató 

foglalkozások, anyatejes világnapi rendezvények, egész-

ségnapok, tüdőszűrő vizsgálatok szervezésében és lebo-

BEMUTATKOZIK A VÉDŐNŐ
nyolításában vettem 

részt.

Védőnői végzettsé-

gemnek megfelelően 

olyan munkakört ker-

estem, ahol a területi 

védőnői feladatokat 

nagyobb lélekszámú 

településen, magas-

abb számú gondo-

zott körében vége-

zhetem. Különösen 

fontosnak tartom, 

hogy lakhelyemhez 

közeli településen 

dolgozhassak, mert így probléma esetén a személyes ta-

lálkozás munkaidőn túl is lehetséges. 

Remélem, hogy munkám során és az egészségfejlesztő 

programok keretén belül sikerül a falu minél több lakosát 

megismernem. Horváthné Kurunczi Melinda

KÖRNYÉKBELI KITEKINTŐ – FERTŐ TÓ
Kenutúra a nádasban, hajna-

li madárles, kalandtúra, hajókázás, 

vagy éppen kerékpártúra…ez mind 

lehetséges  a Fertő tavon! A kenutúra 

a Fertő nyugati oldalán a nádasok, a 

csatornák és a nádasba záródott belső 

tavak élővilágát mutatja be egy kalan-

dos, 6 km hosszú túra alatt. Az útvonal 

nyomvonala a Fertő összefüggő, sűrű 

nádasába vágott közlekedő csatorná-

in haladva viszi be az érdeklődőt egy 

szinte zavartalan világba, a Csárda-

kapui-csatorna és a Kláder-tó közötti 

részre, ahol a fi gyelmes szemlélődőt 

megannyi csoda várja. 

A csoportos gyalogtúra a Sziki Őszi-

rózsa Tanösvényen zajlik. Tartalmazza 

a madármegfi gyelést, a régi magyar 

háziállatok bemutatását, valamint 

ürgelest. A túra időtartama 2-3 óra. 

Sokféleképpen ismerheti meg a Fertő 

tavat, akár változatos hajókirándulások 

formájában is, amelyek a természet 

szépségeit a szórakozással kötik össze. 

jon a falu, hanem az épületegyüttes a 

hagyományőrzést szolgáló közösségi 

programoknak is alkalmas, méltó hely-

színe legyen.

A régi sarródi kikötő helyén találha-

tó hazánk ötödik nemzeti parkjának 

1993- ban átadott központi épülete, 

a Kócsagvár. Nevét a helyi madárvi-

lág egyik jellemző képviselőjéről, a 

nagy kócsagról kapta. A Kócsagvár 

nem csupán igazgatási központ, ha-

nem tudományos műhely és turisztikai 

centrum is.

Forrás: www.ferto-hansag.hu
http://www.fertotavihajoutak.hu/

http://www.fertopart.hu/

Naponta többször rendszeres hajójárat-

ok közlekednek Mörbisch - Rust - Illmitz 

kikötőibe. Szervezett hajós programok: 

a Mulatságok, az Ínyencutak, a Puszta-

túrák, a Rusti élményút kíváló szórako-

zást nyújtanak, felejthetetlenné téve a 

hajós kirándulásokat. A sarródi Szeder 

utcában található az 1930-as években 

épült parasztházból 2005-2006-ban ki-

alakított téglaépítésű Tájház. A Tájház 

kialakításánál szempont volt, hogy ne 

csak egy „bemutató” házzal gyarapod-
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Október elején a lelkes ta-

nulók- és szülők - 18 600 kg 

papírt gyűjtöttek, a legered-

ményesebbnek a 2. osztály 

bizonyult.

Ősszel és majd a tavasszal is 

folytatjuk az alsós udvarnál a 

közösségi tér továbbfejleszté-

sét. Ehhez anyagi segítséget 

jelentett az SZM bál bevétele, 

köszönjük minden szülőnek a 

támogatást, valamint Dom-

bos Réka szüleinek a termő 

földet, ami a füvesítéshez 

kell. 

Ősszel megemlékeztünk 

az Aradi vértanúk napjáról 

és Takács Viktorné, Takácsné 

Szűcs Andrea, Molnár And-

rea szervezésével került sor 

az október 23-ai iskolai és 

községi ünnepélyre. Nagy 

öröm volt látni, hogy minden 

tanuló az alkalomhoz mél-

tó ünneplőruhában foglalt 

helyet az aulában. Közben 

különböző közösségi prog-

ramok is zajlottak: a napkö-

ziseknek rendőrségi előadás 

és bemutató, a 8. osztályo-

soknak pályaválasztási ki-

állítás, egészségnap, DSK 

bál saláta büfével és persze 

az elmaradhatatlan osztály 

ISKOLAI HÍREK 
bulik, a novemberi idősek 

napján a néptáncosok is 

felléptek. Megvalósult több 

beszerzés is, többek között 

befejeződött az alsó tagoza-

tos tantermek lambériázása, 

így minden terem barátsá-

gos fenyőborítást kapott. 

Fénymásolót, vetítővásznat 

vásároltunk az alapítvány-

ból. Megoldódott az alsós 

udvaron a fűtésnél keletkező 

kondenzvíz elvezetése, ami 

tavaly télen lefagyott és na-

gyon balesetveszélyes volt. 

Sikeres pályázatot írt Szeli 

Istvánné és 4 számítógépet 

nyert az informatikaoktatás 

korszerűsítéséhez. Az isko-

lás szülők tapasztalhatták, 

hogy ebben az évben isko-

lapszichológus, Gyurasitsné 

Puska Hedvig segíti a neve-

lőmunkát. Kis csoportokban 

foglakozik a tanulókkal, de 

időpont egyeztetés után 

személyes megbeszélésre 

is sor kerülhet a szülőkkel. 

A házirendünket módosí-

tottuk, miszerint az iskolában 

és az iskolai rendezvényeken 

tilos az energiaital fogyasztá-

sa. Több helyen lehet olvasni 

az energiaital káros hatásairól, 

ezért szeretnénk a tőlünk tel-

hető módon megakadályozni 

a fogyasztását.

A tanév során Merkó Ildikó 

utolsó éves tanítóképzős hall-

gató végzi nálunk a tanítási 

gyakorlatát, így a néptánco-

sok az iskolában is találkoz-

hatnak vele.

A december lázas ad-

venti készülődéssel telt. Az 

5. osztályosok Lakatosné 

Rozsnyai Henriette és Hor-

váth Károlyné vezetésével 

retro teaházat szerveztek. 

Az adventi délutánon a ta-

nár nénikkel, tanár bácsival 

lehetett társasjátékozni, 

bütykölni, Takács Lajos bá-

csival és a feleségével pedig 

kürtőskalácsot sütni. Az első  

adventi gyertyagyújtáskor 

jött a Mikulás,  a következő-

nél a 2. osztályosok Lucáz-

tak, ezután a harmadikosok  

egy mesével tanítottak ben-

nünket arról,hogy  „Az iga-

zi Karácsony a szívünkben 

van. Bennünk, emberekben. 

A szeretetünkben, ahogy 

azokat szeretjük, akik velünk 

vannak, s ilyenkor magunk 

mellett érezzük azokat is, 

akik már nincsenek.” 

A gyerekek számára las-

san, a felnőttek szerint vi-

szont gyorsan elérkezett a 

szünet előtti utolsó tanítási 

nap, amikor az aulában állt 

a gyönyörűen feldíszített 

karácsonyfa, Szilbek Imréné 

ajándéka. Délelőtt és este a 

községi ünnepélyen az is-

kola színjátszó köre Charles 

Dickens Karácsonyi ének című 

művét mutatta be, Lakatosné 

Rozsnyai Henriette és Élőné 

Ruzsa Brigitta rendezésében. 

Az ünnepre hangolódás foly-

tatódott az iskola udvarán 

Lengyelné Szlovacsek Éva ha-

gyományos puncsa és Tom-

pos Gergely harmonikázása 

mellett.

Arany János versének egy 

részletével kívánok boldog 

új évet a Hírmondó olvasó-

inak.

„Kívül, belül maradjon 

Békében az ország; 

A vásárra menőket 

Sehol ki ne fosszák. 

Béke legyen a háznál.

És a szívredőben. 

Adjon Isten, ami nincs, 

Ez új esztendőben. „

 Bartos Ilona

igazgató

A SZŰRÉSRE HOZZÁK MAGUKKAL:

• Társadalombiztosítási (TAJ) kártyájukat

• személyi igazolványukat

• 40 éves kor alatt kizárólag munka alkalmassági célból házi, illetve 

üzemorvosi beutalóval végezzük el a szűrést, melynek térítési díja 

bruttó 850 Ft. A lelet lakcímre juttatásához-aki igényli-megcímzett 

és felbélyegzett válaszboríték szükséges! Boríték hiányában a győri 

Tüdőgondozóban vehető át (leletéről a szűrés után legkorábban 2 hét 

múlva érdeklődhet a következő telefonszámon: 96/418-244/1735-ös 

mellék. )

• Betöltött 40 éves kortól a szűrés INGYENES és BEUTALÓMENTES.

• Egy éven belüli negatív mellkasröntgen megléte esetén nem szüksé-

ges újabb felvétel. • A szűrővizsgálatok alkalmasak a tüdőbetegségek 

időben történő felismerésére. • Panasz nélkül is lehet beteg! 

• A szűréseken való részvétel önvédelem!

   Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

Pulmonológiai Gondozó, Győr Zrínyi u.13

TÜDŐSZŰRŐ
 VIZSGÁLATOT SZERVEZÜNK 

(DAGANAT ÉS TBC IRÁNYÁBAN) 

Enese, Kultúrház előtt az 
alábbi időpontokban:
 
 2013. február 11-én 9.00–14.00 óra
 2013. február 12-án 12.00–16.00 óra
 2013. február 13-án 8.00– 3.00 óra
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Átgondolva a sok évti-

zedet, azt hittem könnyű 

dolgom lesz írni, hisz annyi 

minden történt.

Sok-sok kedves emlék, 

pillanatok. De vannak pil-

lanatok, amelyek szépek 

és szívmelengetőek. Hisz 

hogy is lehet azt leírni, mi-

kor gyermekek látogatása 

során egy kisfi ú haza megy, 

és az udvaron heverő ba-

bát hozza nekem. Húga el-

dobta, de itt e kisházban 

ő biztos helyen látná. Egy 

ilyen iskolai csoportos 

látogatás idején történt: 

gyerekek, pedagógusok 

rácsodálkoztak a kiállított 

tárgyakra. Egyszer csak 

egy kisfi ú ott a falon egy 

egér. Ez még nem elég, a 

másik kisfi ú rákontráz, van 

ott még egy is! Nem kell 

mondanom, egy másod-

perc alatt  lányok, pedagó-

gusok elhagyták a kishá-

zat. A végén mindenki jót 

derült, hisz a két egér nem 

volt más mint felhúzhatós 

játék. 

Egy alkalommal  szom-

széd községből hoztak 

csoportot osztálykirándu-

lás alkalmából. Az egyik 

anyuka elnézést kért, 

hogy beteg kislányát is 

magával hozta, kinek já-

rása a betegség miatt im-

bolygós volt. Mondtam, 

semmi gond, sőt örülök, 

hogy ő is itt lehet. Nyoma-

tékul megsimogattam a 

kislány szép szőke haját. 

Szörnyű érzés volt, hogy 

a 11 éves kislány sírni 

kezdett. Akkor mondták, 

idegen nem érhet hozzá. 

Míg a gyerekek nézelőd-

BABÁK, SZERETET, KAPCSOLATOK
tek, beszéltem hozzájuk, 

de gyakran igyekeztem a 

kislány fi gyelmét lekötni. 

Észrevettem, már lassan ő 

is érdeklődve fi gyelt rám. 

Mikor a látogatás véget 

ért, az ajtóban állva bú-

csúztam mindenkitől. A 

kislány kilépett a sorból, 

átölelt, és megsimogatta a 

kezem. Ezen a napon már 

minden jól alakult, hisz az 

ilyen percekért érdemes 

mindezt fenntartani. 

Sok esetben említettem 

vidéki kiállításainkat, ezek 

között Pápa mindig sze-

repet kap. Nem véletlen, 

hisz ez a kiállítás felért 

egy olimpiai szereplés-

sel. Valamint egy kedves 

kis emlék is kapcsolódik 

hozzá. Amikor Pápára a 

meghívást kaptam, nem 

hiszem, hogy egészen 

tisztában voltam a feladat 

súlyával. Mire mindent át-

gondoltam, már nem volt 

visszaút „Most már nem 

bánom, sőt szép volt.”

Az utcán nagy táblák 

hirdették: Nemzetközi já-

téknapok. A sorok között 

ott volt a nevem, hihetet-

len volt számomra. Lehe-

tőségem volt a helyiséget 

megtekinteni - Somogyi 

Galéria! Két terem, tele 

üveg vitrinekkel  gyönyö-

rű pálmákkal, a régi épület 

minden pontja kiállításra 

csodálatos. Bár a meghí-

vóm, Dr. Molnár Katalin 

docens, ki itthon látta a 

babaházat, ő volt az aján-

lóm. Nagyon bíztatott, 

minden jól fog menni, de 

az izgalom csak fokozó-

dott.

Itthon lányommal And-

reával már előre dolgoz-

tunk, a négy évszakot 

választottuk témának, 

hisz abba sok minden 

belefér.

Elérkezett az izgalmas 

nap. Hajnalban kellett 

indulni, mint legtöbb 

esetben, Szalai Zoli szál-

lította a rengeteg dobozt, 

ládát. Délután 3-kor volt a 

megnyitó. Fáradhatatlanul 

dolgoztunk lányommal. 

Amikor az őszi jelenethez 

érkeztünk, egy babát, ami 

épp az ősz „főszereplője” 

lett volna, sehol sem ta-

láltuk. Átnéztünk minden 

dobozt újra, de sehol. Az 

idő szorított bennünket.

Már a megnyitó is lezaj-

lott, a kék esőkabátos eser-

nyős baba sehol. Nagyon 

sok látogató érkezett, az 

emberek beszélgetése-

iből jó érzés volt hallani 

az őszinte, elismerő sza-

vakat.

Egyszer egy kislány han-

gosan kérte édesanyját, 

ő szeretne beírni az em-

lékkönyvbe. Neki a kék 

esőkabátos baba tetszik 

a legjobban. Akkor mu-

tatott az egyik pálmalevél 

felé, ott ült az esőkabátos 

baba, fején esernyő, alat-

ta víztócsa. Gondolom a 

víz a virágládából folyt 

oda, mi viszont a nagy 

sietségben a babát vala-

hogy odatettük. Így lett a 

vendégkönyv pápai első 

bejegyzése, a kislány egy 

kis szívet rajzolt, a szöveg 

pedig így hangzik. Nekem 

a kék esőkabátos baba tet-

szett a legjobban – Mező 

Virág

Nagyon sok idős hölgy-

től kaptam régen őrzött 

babákat, amit hosszú 

évekig őriztek, javítás-

ra szorultak. Levélben 

kérdezték elhozhatják-e 

hozzám. Így történt egy 

baba esete, amit Kapuvár-

ról kaptam. Látszott rajt az 

évek múlása. A néni írta, 

ha nem tetszik dobjam el 

én, mert ő régóta őrzi, de 

én talán tudok valamit 

vele kezdeni. Babát persze 

átjavítgattam, régi ruháját 

meghagytam, haját pótol-

ni kellett, de igyekeztem a 

régi mivoltát megtartani. 

Bekerült egy kis fotelba, 

a régi „nappaliba”. Balfon 

voltunk kiállítani, mikor a 

megnyitó tartott, láttam 

egy idős hölgyet, a már 

„nappaliként” említett kis 

jelenetnél. Szemeit töröl-

gette. Alig vártam, hogy 

a szokásos megnyitónak 

vége legyen, siettem hoz-

zá.

Boldogan átölelt, és 

könnyek között köszön-

te, hogy ilyen méltó he-

lyet kapott, a felújított, 

de felismerhető, szívéhez 

nőtt emlék. Nekem ezek a 

pillanatok adják az élet-

hez való kedvet. Örömet 

szerezni másoknak, nem 

nagy dolgoknak tűnő ese-

tek, de emberiek.

Vannak még története-

im, a következő kiadásban 

újra jelentkezem.

Nagyon Boldog Újesz-

tendőt kívánok minden 

kedves olvasónak:

Babaházból Marika
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A 2013-as januári évkezdés a közok-

tatásban sok változást eredményezett. 

Az óvodánk Önkormányzati fenntartású 

maradt, és augusztus 31-ig a jelenlegi 

tagintézményekkel fogunk működni.

A 2013 szeptemberi kezdésre a választ 

még nem tudom, hogy a jelenlegi tag-

intézmények közül mindkettő marad-e, 

vagy a társult községek óvodáit szándé-

koznak-e hozzánk átadni.

Az enesei óvoda gyermeklétszáma az 

elmúlt években fokozatosan nőtt, most 

januárra a nagycsoport létszáma 28, a 

középsőé 29, kicsiké 30 fő. A családi 

napköziben óvodás korú gyermekek 

vannak, azok száma aug. 31-ig 7 fő, 

akik már nem kerültek be az óvodába 

és ezen kívül a tavasz folyamán még 

várható 3 gyermek a kiscsoportba (ha 

mind itt lenne 40 fő lenne a létszám). 

Nagyon magasak ezek a gyermeklét-

számok, és nekünk most pont időben 

jött egy óvodabővítési pályázat, amit 

a képviselőtestület jóváhagyott. A ter-

vező Korinek Judit megbízást kapott, 

hogy készítse el a pályázathoz beadható 

tervet. Jelenleg már a második tervnél 

vagyunk, amit ha megfelelőnek tartunk, 

akkor ennek alapján készítik el a pályá-

zati dokumentációt.

Nagyon bízunk abban, hogy a 2013-as 

év (nem vagyunk babonásak) és persze 

az alátámasztó dokumentumok hoz-

zásegítenek minket a pályázat elnye-

réséhez. A bővítés még egy csoport-

szoba, tornaszoba, logopédiai szoba, 

mosókonyha, szertár, mosdó, öltöző 

helyiségeket irányoz elő.

Tágasak a termeink, de a magas gyer-

meklétszám a minőségi munka rovására 

megy. Szeretnénk az ide járó gyerme-

keknek ideálisabb körülményeket biz-

tosítani, hogy több személyes törődést, 

fi gyelmet kapjanak.

Az idei évben változik a tankötelezett-

ség ideje. Augusztus 31-ig a 6. életévét 

betöltött gyermek tanköteles. Azoknál a 

6 éves gyermekeknél, akiknek a születési 

ideje január 1 és augusztus 31-közötti 

ÓVODAI HÍREK
időre esik, a szülő kérheti, hogy gyerme-

ke még egy évet maradjon óvodában. 

Természetesen csak abban az esetben, 

ha azt a gyermek óvónője indokoltnak 

tarja. Ha ezt az óvónők is javasolják és 

a mindkét szülő írásban nyilatkozott, 

akkor óvodavezetői jóváhagyással ma-

radhatnak. 

Személyi változás volt: 2012 no-

vember 15-től távozott óvodánkból 

Kettingerné Tóth Tünde, helyét január 

3-tól Dömötörné Gubicza Renáta kap-

ta meg, most ő a középső csoportosok 

egyik óvó nénije.

Az elmúlt időszak programjai 

voltak:

• október 19-én tartottuk a zöldségfesz-

tivált, sikeresnek mondhatjuk. Nagy 

volt az érdeklődés és a szülők segítsé-

gével rengeteg ötletes alkotás készült 

a termésekből. Egyben egészség nap 

is volt, zöldségekből, gyümölcsökből, 

magvakból készült ételeket kóstolhat-

tak a részvevők.

• november 24-én a nagycsoportosok 

adtak műsort az idősek napján

• november 26-án töltéstaván ovi-olim-

piás voltunk, ahol nagy örömünkre 3. 

helyezést értünk el

• szülőkkel december elején mézest 

sütöttünk az adventi vásárba

• az óvodai Mikulás december 6-án volt 

az óvodába, a gyerekek ajándékozása 

a Szülői Munkaközösség által vásárolt 

mikuláscsomag volt, valamint az óvó 

néniktől egy bábelőadást kaptak

• december 8-án a falu Mikulás ünnepé-

lyén az óvoda dolgozóival játszóházat 

szerveztünk a gyerekeknek, valamint 

adventi vásárt tartottunk és dajka né-

nik zsíros kenyérrel és teával kínálták 

a résztvevőket.

• a gyerekek óvodai karácsonyát de-

cember 20-án tartottuk, szerényebb 

körülmények között, új játékot keveset 

vásároltunk, viszont előkerültek régi 

időkből elrakott játékok, és olyan játék 

is került a fa alá, amit szülők hoztak be 

otthonról. A gyerekek ennek ellenére 

boldogan játszottak az ajándékokkal.

• december 21-én délután került meg-

rendezésre a karácsonyi ünnepélyünk, 

rengeteg hozzátartozó és meghívott 

vendéggel. A hely kicsinek bizonyult, 

nem tudtunk mindenkinek ülő helyet 

biztosítani. A nagyok a betlehemes 

játék  után mendikáltak, közel 40.000 

Ft –ot kaptak, amit majd a kirándulás 

alkalmával fogunk elkölteni.

Az elkövetkező időszak programjai:

• január 10-én hangversenyen veszünk 

részt, az iskolai aulában kerül megren-

dezésre, melyen az iskola alsós diákjai 

is részt vesznek. Ez az első alkalma 

annak a programsorozatnak, melyet 

Tschurl Károlytól kapnak a gyerekek. 

Ő fi nanszírozza a belépők árát.

• a gyerekek farsangját február 8-ra ter-

vezzük. Ha nem lesz sok hiányzó, akkor 

ezen a napon fogjuk megtartani.

• a felnőttek Farsangi bálja február 

16-án lesz, melyre szeretettel várunk 

minden érdeklődőt, aki szívesen jönne 

hagyományos bálunkra.

Szeretnék köszönetet mondani a szü-

lőknek, nagyszülőnek, volt kollégáknak 

és mindenkinek, akik segítették prog-

ramjaink megvalósulását, segítettek az 

elektromos háztartási gépek és sörös 

dobozok begyűjtésében.

Köszönjük a tavalyi évben az adó 1%-

ának felajánlást és az idei évben is kér-

nénk a segítségüket.

Továbbra is gyűjtjük a sörös dobo-

zokat, ezek elszállítása folyamatosan 

történik. A tavasz folyamán ismét fo-

gunk szervezni elektromos készülékek 

begyűjtését, ezért időben szólok, hogy 

tegyék félre és kérem hozzák ide majd 

az óvodához a megadott időben.

Minden kedves olvasónak jó egészsé-

get, sikerekben gazdag Boldog Új Évet 

kívánunk!

  Szabóné Horváth Judit

óvodavezető
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Tóth Lászlóné Annus néni 1958-ban 

került az akkoriban induló enesei óvodá-

ba dajkának, a szavait ismételve „minden 

képzettség nélkül”. Mostoha körülmé-

nyek között kezdte a munkáját, nem 

volt szappan a gyerekek mosdatásához, 

a mosdótálakat pedig homokkal kellett 

sikálni, hogy tiszták legyenek.

Az óvoda 50 éves évfordulójára ké-

szültünk és elmentem, hogy a készülő 

könyvbe az ő emlékei is bekerüljenek.

Mosolygott és szeretettel jó szívvel 

gondolt vissza az elmúlt évekre. - Min-

denesként dolgoztam, takarítottam, 

segítettem a gyerekek nevelésében, az 

udvar rendbe tartásában. Pászli Mária 

óvónővel beneveztek a legszebb óvo-

da versenyre, ahol az előkelő második 

helyezést szerezték meg. Pajkosan je-

gyezte meg: „azért mi voltunk ám a 

legszebbek, csak a megyeszékhely in-

tézményének kellett nyerni”. 

Éveken át ő volt az óvodások Mi-

AZ ENESEI ÓVODA ELSŐ DAJKÁJÁNAK EMLÉKÉRE
a szigorúság sem hiányozhatott. Azóta 

is emlegetjük a „Szél Kálmánt”, amivel a 

kicsiket fegyelmezte. A termeken átfújó 

szél hangját nevezte annak.  Ahogy teltek 

az évek az óvoda bővült, és az egy csopor-

tos óvoda három csoportos lett. Jöttek 

az újak és nevetve mondtuk: Annus néni 

megmarad „fő” dajkának, vagy ahogy a 

gyerekek később nevezték, az óvodások 

nagymamájának. 

Közel 20 évig dolgozott együtt Kocsis 

Nándorné óvodavezetővel, segítette mun-

káját és az ő vezetése alatt működő óvo-

dából ment nyugdíjba 1983-ban. Nyug-

díjba vonulása után betegsége miatt 

elszakadt az óvodától, de szívében az 

óvodát megőrizte. 

2012 októberében hosszú betegség 

után csendesen elhunyt. Annus néni! 

Búcsúzunk! Emlékét őrizzük és köszön-

jük odaadó munkáját!

  Szabóné Horváth Judit, 

óvodavezető

                                  

kulása, amit nagyon jól csinált, is-

merte a gyerekeket, tudta kinek mit 

kell mondani. Szerette a gyerekeket, de 

nevelési módszerei közül természetesen 

Megérkezett a Mikulás bácsi

Az oviolimpián Készül az adventi sütemény



Enesei HÍRMONDÓ  2013. január

13. oldal

UTOLSÓ KÉRÉSEM…!

Életem lámpásában már halványulnak a fények.

Benne fogytán a kanóc, s egyszer végig is ég.

De én mégsem félek, mert melletted élek.

S engem így majd ott boldogan ér el a vég.

Oly jó-mily szép mindig veled felébredni.

S magunk mögött tudni egy újabb hosszú napot.

Szemed kék fényében mélyen elrévedni.

Es együtt csodálni meg a felkelő Napot.

De mielőtt leoltják majd bennem végleg a lámpát,

Hadd lehessen még egy utolsó kérésem.

Legvégül szépet láthassak, a kedvesem arcát.

S vihessem messze fel a legszebb földi érzésem.

Mezőfi  László, nívódíjas költő

Kedves Eneseiek!

Az Enesei Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület nevé-

ben BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ÉVET kívánok!

Az elmúlt években egyesületünk sokat tett Enese község 

faluképének javításában, és a hagyományőrzés terén.

A falu lakóitól és az ideérkező vendégektől  sok bíztatást, 

dicséretet kaptunk. A jövőben is szeretnénk számítani a 

segítségükre és az ötleteikre.

Elsősorban aktív, a munkáinkba segíteni tudó emberekre 

lenne szükségünk. Szeretnénk az idei évben is tovább virá-

gosítani, fákat telepíteni.

Reméljük, a korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat 

is támogatja terveinket. Kora tavasszal tájékoztatjuk a falu 

lakóit elképzeléseinkről.

Céljaink megvalósításához szeretnénk kérni, hogy adójuk 

1%-nak felajánlásával gondoljanak ránk.

Egyesületünk Adószáma: 18986233-2-08

Enese egyszerűen jó! Tegyük szebbé és barátságosabbá!

Lengyelné Szlovacsek Éva

ENESEI FALUSZÉPÍTŐ ÉS 

HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET

A színjátszók karácsonyi műsora

A faluközpontba megérkezett 
a Mikulás.

ENESEI ESEMÉNYEK

Idősek napja muzsikaszóval



FILMAJÁNLÓ
Aki nem látta volna a karácsonyi 

ünnepek alatt, az mindenképpen néz-

ze meg a közeljövőben a következő 

fi lmet:

Életrevalók
francia vígjáték, 112 perc, 2011

Az ejtőernyős baleset után toló-

székbe kerülő gazdag arisztokrata, 

Philippe felfogadja otthoni segítő-

nek a külvárosi gettóból jött Drisst. 

Azt az embert, aki most szabadult 

a börtönből, és talán a legkevésbé 

alkalmas a feladatra. Két világ talál-

kozik és ismeri meg egymást, és az 

őrült, vicces és meghatározó közös 

élmények nyomán kapcsolatukból 

meglepetésszerűen barátság lesz, 

amely szinte érinthetetlenné teszi 

őket a külvilág számára.

Horváth Lili Boglárka 2012.01.05. Varga Nikolett, Horváth Gábor

Csillag Kristóf 2012.01.23. Csillag Katalin

Nemes Kitti Nahla 2012.01.29. Nemes Kitti

Nikovits Réka 2012.02.21. Gősi Krisztina, Nikovits Tibor

Járóka Alex 2012.02.24. Tüske Réka, Járóka Sándor

Kollár Benjamin Norbert 2012.03.07. Németh Klaudia, Kollár Attila

Horváth Ámon 2012.03.10. Nyergesi Mónika, Horváth Zoltán

Bándli Léna Boglárka 2012.03.22. Ovádi Barbara, Bándli Ferenc

Horváth Erik 2012.04.25. László Laura, Horváth Krisztián

Major Liza 2012.05.03. Bajnok Eszter, Major Zoltán

Nuser Balázs Bende 2012.06.26. Lőrincz Ildikó, Nuser János

Élő Bendegúz Attila 2012.07.11. Rekenei Mónika, Élő Attila

Kovács Milán 2012.07.25. Baranyi Szilvia, Kovács István

Krecs Tamás György 2012.08.01. Németh Margit, Krecs Tamás

Dobrádi Bence Kevin 2012.08.02. Dobrádi Krisztina

Hokstock Hanna 2012.08.05. Szabó Enikő, Hokstock Miklós

Fodor Szofi  2012.08.07. Hajzer Anita, Fodor László

Gagyi Vanessza 2012.08.15. Tódor Ibolya, Gagyi Lajos

Vécs Lénárd 2012.09.01. Németh Szilvia, Vécs Jácint

Teke Bence 2012.09.03. Bedi Klaudia, Teke Tibor

Horváth Zétény 2012.09.04. Csapó Eszter, Horváth Péter

Rostás Gábor 2012.09.29. Meizner Evelin, Rostás Gábor

Szalai Máté 2012.10.14. Giczi Éva, Szalai Szabolcs

Nagy Laura 2012.11.04. Nagy Júlia, Nagy Attila

Áldott, békés boldog új évet, 

örömteli gyermekéveket kívánok!                                       Nagy Károlyné, védőnő

2012. ÉVBEN SZÜLETETTEK

ASZTALITENISZ BAJNOK: 

PATONAI GÁBOR
Ötödik alkalommal rendeztük meg az asztalitenisz baj-

nokságot. Kevesebb volt a nevező versenyző mint az elmúlt 

években – 12 játékos állt asztal mögé. A döntőbe hat játékos 

jutott, a végeredmény a következő:

Patonai Gábor, Kaszás Péter, Nagy Bálint, Nagy László, Lőrincz 

Csaba, Kovács Gergő.

Hét sakkozó nevezett az ötödik enesei házi sakk bajnok-

ságra. A hagyományoknak megfelelően mindenki játszott 

mindenki ellen, 2 x 15 percben. A következő végeredmény 

alakult ki:

Mesterházy József, Nagy László, Németh Gábor, Maller Tibor, 

Horváth János, Szabó Tamás, Tóth Csaba.

A 2012. ÉVI SAKK BAJNOKSÁG 

GYŐZTESE: MESTERHÁZY JÓZSEF


