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KÉT KITÜNTETETT SZERVEZET:
A DERÔCE NÉPTÁNCCSOPORT ÉS A FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLET
Június 22-én kettős jubileumot ünnepeltünk Hagyományok
Napján. 15 éve kezdődött a néptánc oktatás községünkben
és öt éve rendeztük meg először a Hagyományok Napját.
Az évfordulók, az ünnep kiváló lehetőséget biztosított a kitüntetések átadására. A Képvielő testület június 3-i döntése értelmében
idén két szervezet is megkapta a község rangos elismerését.
A laudáción Mesterházy József polgármester kiemelte:
az alapítás óta eltelt két évtizedben mindössze 24 alkalommal nyújtott át a község vezetője elismerő oklevelet. Ez is
bizonyíték arra, hogy a kitüntetést azok vehették át, akik
teljesítményükkel tényleg rászolgáltak.
A Derőce Néptánccsoport az egyik kitüntetett szervezet.
Az Enese Községért Emlékérmet a Csoport jelenlegi vezetői
- Merkó Ildikó, Hittner Kármen és Gecsei Zoltán - vették át.
A polgármester hangsúlyozta: a Derőce számos alkalommal
öregbítette Enese hírnevét. A képzeletbeli dobogó legfelső
fokára állhattak a Gyömörei Hagyományőrző Napon, különdíjasok lettek a „Kultúrával a Nyugat Kapujában” rendezvénysorozaton. 2001-ben a Revita televízió filmet készített róluk,

melyet a Duna TV is bemutatott. Táncoltak a rigópusztai Megyei
Hagyományőrző Napon, testvéközségeinkben: Bősön és Csíkszentmihályon. Állandó fellépői községi rendezvényeinknek:
majális – falunap – idősek napja – hagyományok napja.
Másik kitüntetettünk a Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület. Az elismerést az Egyesület elnöke Lengyelné Szlovacsek Éva
és elnökhelyettese Némethné Kránicz Anikó vette át.
Az Egyesületet a bíróság 2007-ben jegyezte be. A mai vezetéssel a munka új lendületet vett. Jelentős munkát végeznek
a tagok a falu csinosításában. Kezük munkáját dicsérik a főút
menti rózsaágyások. Pályázat útján tovább színesedett a falu
központja – a bolt és az orvosi rendelő közötti terület. Évrőlévre új területeken jelennek meg virágok, egyedi ötletekkel
gazdagítják Enesét, környezetünket.
Az Egyesület tagjai dekorációkkal díszítik a faluközpontot
– húsvétkor, az adventi időszakban. Kezdeményezésükre a
magánházak előtt is egyre több a virág. Gratulálunk és további
eredményes, közösségépítő munkát kívánunk.
Mesterházy József

RÖVID HÍREK

• Leader keretében adtunk be pályázatot a Korn-kúria (függönyös épület) felújítására. Kedvező elbírálás esetén még az
idei évben felújításra kerül az épület. Elképzeléseink szerint
idősek napközi otthona (8-16 óráig) és babamúzeum nyer itt
elhelyezést.
• Aszfaltos kézilabdapálya építésére adot be pályázatot az önkormányzat a Belügyminisztériumboz. A pályát az iskola udvarán
építenénk meg. Nyertes pályázat esetén még az ősszel.
• Téli hóeltakarításra és útkárra önkormányzatunk 1,750 millió
forintot kap vis maior alapból.

• Az iskola előtti parkoló építése júliusban kezdődik és be is
fejeződik. A fejlesztésnek köszönhetően 24 autó parkolására
nyílik lehetőség. A beruházás Leader pályázatnak köszönhető.
Bekerülési értéke 12,6 millió forint.
• Óvoda bővítésére nyújtot be pályázatot az önkormányzat.
A pályázatot sajnos elutasították. Új kiírás esetén ismét benyújtjuk.
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JÓKEDV ÉS KAKAÓ
Csillag Imre bácsi júniusban ünnepelte 90. születésnapját.
Csillag Imre bácsi 1923. június 18-án
látta meg a napvilágot. Régi enesei
család az övé, a nagyszületi is itt éltek.
Nyolcan voltak testvérek -szüleiknek
jutott elég feladat abban a szegény
világban.
Imre bácsi Ószhelyre és Rábacscsénybe
is járt iskolába, de az utolsó osztályokat
már Enesén fejezte be. Akkoriban 6 osztályt jártak a gyerekek, utána dolgozniuk
kellett – gulyásgyereknek mehettek egyegy gazdához. Imre bácsinak is ez a sors
jutott. Szigorú rend szerint éltek, 18 éves
koruk előtt a kocsmába se mehettek
be. A kemény mezőgazdasági munkát
nem „jutalmazták” fényesen – évente(!)
18 q gabonáért kellett, nem napi 8 órát
dolgozni.
A háború elérte az enesei fiatalságot
- Imre bácsi 1944. október 6-án Komáromba vonult be a lovassághoz. Ekkor
a front és az oroszok már Magyarországon voltak. Nagykanizsánál sok magyar

esett hadifogságba – a katonákat Bajáig
gyalog hajtották. Majd marhavagonokba Oroszországba transzportálták őket.
Imre bácsiék fát vágtak – a sok hó és a
hatalmas erdőségek megmaradtak emlékezetében. Egy sérülésnek, balesetnek
köszönhette, hogy hazakerült. Famunka
közben összeroncsolódott a keze – már
úgy nézett ki: amputálni kell. Azonban
egy német orvosnak köszönhetően
megmenekült a csonkítástól.
Az oroszok a betegeket hazaengedték, így érkezett Magyrországra 1946.
szeptember 12-én.
Egy ideig nem volt munkahelye,
majd gyalog elindult egy-két társával
Győrbe munkáért. Közvetítőt segítségével a Vagongyárban helyezkedett el.
Segédmunkásként 8 Ft volt az órabére - akkor az jónak számított. Később
elvégzett egy tanfolyamot, hátsó futóműveket szereltek össze. Sokat túlórázott, 1983-ig – nyugdíjba vonulásáig

dolgozott a Rába-ban. Feleségével –
aki 11 éve hagyta itt- egy tűzoltóbálon
került közelebbi kapcsolatba. Fiatal
kora óta ismerte, hisz ő is enesei volt.
1950-ben kötöttek házasságot. Két
gyerekük született.
Imre bácsi egészsége nem rossz, de
a jobb lába gyakran fáj. Elnézeget az
utcán, beszélget unokája műhelyében.
Reggelente elolvassa a Kisalföldet és
megnézi a híreket a TV-ben.
S ahogy fogalmaz: „nem várom a vékonylábú embert” . Soha nem hagyta
el jókedve s ez – többek között – annak is köszönhető, hogy minden reggel
megissza a kakaót... (S huncutul kacsint
hozzá, tudatva – hogy ez a kakaó bizony
magyar gyümölcsből készült...)
Orbán Viktor miniszter elnök Emléklapot küldött Imre bácsinak – gratulálva 90. születésnapja alkalmából.
Mesterházy József
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KÖZTÜNK ÉLNEK
PATAI ZOLTÁN KIÁLLÍTÁSA A KULTÚRHÁZBAN
A Hagyományok Napjára szóló meghívóban két kiállításról is értesülhetett
Enese közössége.
Podmaniczkyné Marika már gyakorlott kiállítónak számít, hisz babáit
több alkalomal csodálhatták meg az
érdeklődők. Neki köszönhető, hogy
Patai Zoltán festményeiből láthattak
egy csokorra valót. Ő biztatta Zolit:
mutassa be alkotásait.
Aki látta, nem csalódott. Ismét bebizonyosodott: sokszor nem is tudjuk
milyen értékek rejtőznek Enese falai
között.
Zoli két évvel ezelőtt kezdett komolyabban foglalkozni a festészettel. Igaz
15 éve – egy fertődi rokon biztatására – már belekóstolt a művészetbe, de hamar abbamaradt az akkori
próbálkozás. Legutóbb a pincében
rakodott és akkor jött az isteni szikra.
Több órás próbálkozás után látja egy
-egy festménynél, lesz-e belőle valami.
A rosszabb napokon nem érdemes
kísérletezni, sok függ a hangulattól is.
Érezni kell az ecsetet, a színeket.
Amikor témaválsztásról kérdezem,
így vall: szeretem a tájakat, igen szí-

nes világ. Van, amikor a szomorúbb
őszi hangulat fog meg. Szívesen festek mediterrán utcarészleteket – ott
a vidám színek dominálnak. Zoli soha
nem készít másolatot egy-egy ismert
vagy kevésbé ismert festményről.
Valamit mindig hozzátesz, változtat.
Ha jön az ihlet, saját maga találja ki
témáit. Folyamatosan képzi magát,
antikváriumban, könyvesboltban vásárol festészeti témájú könyveket. Az
ott szerzett elméleti tudást próblja
átültetni a gyakorlatba.
„A festészet erőt, lendületet ad. Kikapcsol. Ha festek, sokszor hallgatok
komolyzenét”. – vallja Zoli. Első kiállítására természetesen Enesén került
sor. Elmondása szerint fantasztikus,
elmondhatatlanul jó érzés volt. Odamentek hozzá az emberek és gratuláltak. Nem csak eneseiek.
A júniusi szombaton 30 festményt
állított ki. A tervek szerint a közeljövőben, a fehértói falunapon sor kerül
a második kiállítására is!
Gratulálunk és további sok sikert
kívánunk!
Mesterházy József
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A KÖRÜLMÉNYEKHEZ KÉPEST ELFOGADHATÓ
EREDMÉNY
Felnőtt csapatunk a középmezőnyben zárta a bajnokságot.
A pontvadászat kezdetén sokan jobb eredményt vártak, azonban
ha megvonjuk a mérleget, nem lehetünk elégedetlenek.
Miért? 1. Sérülések tovább kurtították rövid kispadunkat.
2. A Megyei Szövetség érthetetlenül szigorú döntései.
3. Csapatunkat sújtó játékvezetői tévedések.
A bajnokság során általában magas színvonalú meccseket
játszottunk, ellenfeleink – két mérkőzést leszámítva – nem nőttek
fölénk. A legfájóbb hazai vereség a Márakálnoktól elszenvedett öt
gólos különbség, Bősárkányban a bajnoktól szintén ennyit kaptunk – több mint tartalékosan. Alsóházbeli riválisainkkal szemben,
idegenben helyt álltunk, különösen fontos volt a Károlyháza és a
Dunakiliti elleni mérkőzés. Mindkét csatában kétgólos hátrányból
álltunk fel, hoztuk döntetlenre és győzelemre a 90 percet. Ez a
két idegenbeli csata meghatározta hátralévő mérkőzéseinket
– Barbacs, Hegyeshalom, Kunsziget csapatát magabiztosan
győztük le, 17 gólt szereztünk a három ellenlábassal szemben.
Közönségszórakoztató mérkőzéseket láthatott a nagyérdemű!
A Börcs és a Győrzámoly ellen többet érdemeltünk. Szép játékkal mutattuk meg milyen a jó enesei foci – egyszer a sípmesterek,
egyszer pedig mi magunk voltunk ellenfelek.
Egy esetleges előrelépéshez játékosokat kell igazolni. Nem
sztárokat. Olyanokat, akik megütik az osztály színvonalát. Mindez
a közeljövő feladata.

Tartalékcsapatunk (U19) szereplése ember emlékezet óta nem
volt ilyen rossz. Utolsó előtti helyen zártuk a pontvadászatot,
mindösze a Barbacsot előztük meg. Szégyenteljes, nagy gólarányú
vereségeket szenvedtünk. Innen csak felfele vezethet út! Sajnos
egy mérkőzésen nem tudtunk kiállni (Börcs ellen)
Örömteli esemény volt, hogy hosszú évek kihagyása után
ismét indítottunk serdülő csapatot. A fiúk helyt álltak. Szereztek
is jó pár pontot, elértek egy két meglepetés-eredményt. Jövőre
összeszokottabb lesz a gárda és jönnek az eredmények! Természetesen örülünk a minél szebb helyezésnek, de őnáluk még
nem ez a perdöntő.
A 2012/2013. évi bajnokságban külön tornákon vettek részt
legkisebb focista palántáink (U7-U9-U11). Megelégedésünkre
sok kicsi gyerek szerepel a Bozsik programban.
Női csapatunk megmutatta magát hazai közönség előtt is.
Lányaink 3:1 arányban bizonyultak jobbnak a bezieknél. Több
tornán is részt vettek, jó eredménnyel.
A bajnokság végén köszönetet mondok mindenkinek, aki segítette Egyesületünk munkáját. Köszönjük a szurkolóknak, hogy
buzdították labdarúgóinkat. Külön köszönöm edzőink munkáját
– Dömötör Csaba, Bartus Csaba és Lakatos Dezső hozzáállását.
Meleg Ferenc és Csorba László ténykedését. Gondnokunknak
Hécz Istvánnak és feleségének Líviának áldozatos munkáját.
Hajrá Enese!
M.J.

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség - Orchidea Hotel Megyei II. - 2012/2013
Hely csapatnev
mérk.
GY
D
V
Lőtt
Kapott
1. Bősárkány KSE
30
21
4
5
82
29
2. Győrzámoly SE
30
18
8
4
72
37
3. Bódi-trans mosonszolnok SE
30
18
5
7
70
30
4. Máriakálnok SE
30
18
2
10
78
52
5. Dunaszeg SE
30
17
4
9
81
56
6. Győrsövényház SE
30
16
6
8
78
51
7. Börcs KSE
30
15
5
10
55
60
8. Enese SC
30
11
9
10
62
50
9. Mosonszentmiklós SE
30
11
8
11
67
73
10. Püski SE
30
7
11
12
56
79
11. Károlyházi SKE
30
9
4
17
53
69
12. Dunakiliti KSE
30
8
6
16
47
63
13. Hegyeshalmi SC 1931
30
7
9
14
55
66
14. Bezenye SE
30
6
8
16
44
63
15. Kunsziget SE
30
6
3
21
42
117
16. Barbacs SE
30
4
4
22
39
86
4. oldal

GK.
53
35
40
26
25
27
-5
12
-6
-23
-16
-16
-11
-19
-75
-47

pont
67
62
59
56
55
54
50
42
41
32
31
30
30
26
21
16
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Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség - Orchidea Hotel Megyei II. U-19 - 2012/2013
Hely csapatnev
mérk.
GY
D
V
Lőtt
Kapott
GK.
Dunaszeg SE
30
21
5
4
117
43
74
Mosonszentmiklós SE
30
21
4
5
108
38
70
Hegyeshalmi SC 1931
30
20
6
4
109
40
69
Bősárkány KSE
30
21
2
7
108
38
70
Győrsövényház SE
30
20
2
8
76
44
32
Mosonszolnok SE
30
19
3
8
93
39
54
Máriakálnok SE
30
17
2
11
95
63
32
Börcs KSE
30
17
0
13
89
78
11
Dunakiliti KSE
30
16
3
11
94
57
37
Püski SE
30
11
2
17
54
88
-34
Győrzámoly SE
30
11
2
17
55
67
-12
Bezenye SE
30
8
3
19
56
100
-44
Károlyházi SKE
30
6
2
22
73
106
-33
Kunsziget SE
30
6
1
23
47
134
-87
Enese SC
30
5
1
24
39
162
-123
Barbacs SE
30
2
0
28
23
139
-116

pont
68
67
66
65
62
60
53
51
51
35
34
27
20
18
16
6

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség – Megyei U16 C csoport – 2012/2013
Hely csapatnev
1. MOSONSZENTMIKLÓS SE
2. ÖTTEVÉNY TC
3. WHB-MÉNFŐCSANAK ESK
4. KUNSZIGET SE
5. LÉBÉNY SE
6. ABDA SC
7. TÉTI SOKORÓ FC
8. BŐSÁRKÁNY KSE
9. ENESE SC
10. IKRÉNY SE

mérk.
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

GY
17
16
15
10
7
6
6
5
4
0

D
0
0
0
2
0
2
1
0
2
1

V
1
2
3
6
11
10
11
13
12
17

Lőtt
162
173
181
70
60
70
58
54
54
13

Kapott
18
26
29
52
83
65
137
143
127
215

GK.
144
147
152
18
-23
5
-79
-89
-73
-202

pont
51
48
45
32
21
20
19
15
14
1

HOGY IS VOLT AZ? – AZ IAM VENDÉGKÖNYVÉVBŐL:
„Nagy örömmel utaztunk Enesére az IAM 10. zenei hetére.
A falu lakói szívélyes fogadtatása által rögtön otthon éreztük
magunkat. A mindig türelmes karmester intenzív próbamunkája által idén is uraltuk a nem egészen egyszerű műsort. A jól
sikerült zárókoncert az Eszterházy Kastélyban a nagy hőség
ellenére nagy örömet jelentett számunkra, éppúgy a zenei hét
szórakoztató része. Várakozásunkban nem csalódtunk, ismét
jönni fogunk!! Hozzátéve reméljük, hogy sok más zenész úgy
van vele, mint mi és 2012-ben a Zeneműhely Enese fennállásának 20. évfordulóját együtt ünnepeljük.” (Susanna Wottawa
és Henning Zarnkow)
Sajnos ez utóbbi 20 éves fordulót nem éltük meg, de 15-t,
ez is nagy eredmény! Annak idején, amikor először felmerült
a zenélés gondolata, sokan úgy vélekedtek, Enesén ilyesmi
kizárt dolog.
Elmaradásának több oka volt: az utolsó karmester úgy viselkedett a résztvevőkkel, hogy sokan úgy reagáltak, többet

nem jönnek. Újabb kiírásra Medveczky Ádám – akit imádtak
– sajnos megint nem tudott jönni, másra meg nem jött elég
jelentkező. Az IAM tett egy ajánlatot, ha Medvczky vállalja
5 éven keresztül, újból kiírják. Felkértük, de kora és pesti
elfogalaltsága miatt nem vállalta, pedig minden évre két
lehetőséget is állítottam neki össze.
Persze a megszünésnek más okai is voltak:
• A nehéz gazdasági válság a németeket is igénybe vette.
• Itt Nyugaton egyesek valóságos Magyarország elleni hangulatot szítanak.
• Azelőtt jött a külföldi, mert a látnivalók és egyebeken
kívül itt olcsóbban tudott élni, olcsón megtömte a bendőjét.
Ez időközben megszűnt, az árak felmentek /csak a fizetések
nem ugyanúgy/
Ahhoz, hogy valami turistaforgalom létrejöjjön Enesén,
sokat kellene tenni, főleg a szállások és a kosztolás terén is.
5. oldal
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RÉGI ENESEI KÉPEK

Enesei búcsú 1980 (Varsányi Lajos felvétele)

Gazdasági épület a majorban 1980
(Varsányi Lajos felvétele)

Búcsúi forgatag 1980 (Varsányi Lajos felvétele)

Három ház a Soproni utcából
6. oldal

Győri utcai házak
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POLGÁR GYULÁNÉ RÉGI FOTÓI – KÖSZÖNJÜK!

Búcsú a Közön 1978-ban

Petőfi utca 1976-ban (jobbra a Jáger féle ház)

Tél 1976 – jobbra a Radnóti utca

Óvodai farsang 1982-83-ban
7. oldal
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ÖT CSAPAT NEVEZETT, A VADKANOK
GYŐZTEK

KELL EGY TÁRS!
Kell egy társ, ki így szeret.
Kinek minden csókja édes.
Kivel az összes perc oly szépen telik.
S gyengéd karja mindig ölelésre éhes.

A Majális – Virágmajálison megrendezett főző versenyre idén
öt csapat nevezett. A zsűri az első helyet adta ki – 2013-ban a
Vadkanok főztjét ítélte legjobbnak.

NŐI FOCI – ENESE-BEZI 3:1

Kell egy társ, kit szeretni jó.
Kitől az élet egyből szép lesz.
Kit a hideg téltől, forró nyártól
Egész évben óvón-védőn féltesz.

A kellemes szerda délelőtti napsütésben mérte össze foci
tudását az enesei és a bezi hölgy csapat. Nagy küzdelemben a
hazaiak megérdemelten győztek 3:1 arányban.

Kell egy társ, akiért élni jó.
Kiért a szív ott mélyen ily szeretettel dobban.
Érzem, így még engem nem szeretett senki.
Soha ennél szebben, mélyebben és jobban...
Mezőfi László, enesei nívódíjas költő

FALUNAP: AUGUSZTUS 18. VASÁRNAP
A Hírmondó legutóbbi számában, a Rendezvény naptár 2013.
(12. oldal) című írásban tévesen jelent meg a falunap időpontja:
2013. augusztus 17., szombat.
A HELYES IDŐPONT: augusztus 18. vasárnap.

2013. ELSŐ FÉLÉVBEN SZÜLETETTEK NÉVSORA
Név
Lőrincz Flóra
Galambos Hanna

Születési dátum
2013. február 16.
2013. március 16.

Anyja neve
Horváth Petra
Gulyás Róza

Lakcím
Győri út 36.
Deák u. 5.

Horváth Anasztázia Mária
Dombi Alexander
László Evelin Szandra
Fülöp Franciska

2013. március 19.
2013. május 3.
2013. június 6.
2013. június 18.

Dobrádi Anasztázia
Kovács Eszter
Haurik Anna Anikó
Gecsei Hajnalka

Dózsa Gy. u. 13.
Dózsa Gy. u. 23.
Jókai u. 6.
Sport u. 27.

SAKK MEGYEI II. OSZTÁLY
Csapatunk a megyei II. osztályban szerepelt. A 2012/2013. évi bajnokság mezőnye erősebb
volt, mint egy évvel ezelőtt. A 8 mérkőzésből 4-4 alkalommal győztünk és szenvendtünk
vereséget.
A végeredmény
1. Kom-Szol – Győr
2. Szimultán 2 – Győrújfalu
3. SMAFC – Sopron
4. Levél
5. Kapuvár – Ferőszentmiklós
6. Szimultán 1 – Győrújfalu
7. Töltéstava
8. Enese
9. Kisfaludi Sakk Kör
10. Flesch – Mosonmagyaróvár
11. Szimultán 3 – Győrújfalu
12. Gönyű
8. oldal
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ÓVODAI HÍREK
Június elejére az óvodánkban az óvodások létszáma
kerek 90 lett. A magas létszám ellenére tartalmas és
szép programokat tartottunk az elmúlt három hónapban.
Pályáztunk az óvodabővítésre a magas gyermeklétszám miatt, hogy a gyerekek
elhelyezését 4 óvodai csoportban biztosítanánk. Sajnos ez a pályázat most nem
sikerült, tartalék listára kerültünk, ha lesz pénz ebben
az alapban, még megvalósíthatjuk az óvodabővítést.
Programjainkról: – Mindegyik csoportban a víz világnapja, föld napja be lett
építve a foglalkozásokba.
A nyuszi az ajándékát a hó
miatt az óvoda folyosóján
rejtette el, ennek ellenére
a gyerekek itt is élvezettel
keresték az ajándékokat.
A rossz időjárás miatt megkéstünk az udvartakarítással,
amit a Szülői Munkaközösség
szervezett ápr. 19-én péntek
délután és 20-án szombaton délelőtt. Nagyon kevés
szülő jött segíteni, ennek
ellenére a lelkes kis csapat
az óvoda minden dolgozójával szép rendet tett az
udvaron. Ezúton szeretném
megköszönni mindenkinek
a segítségét.
Április 30-án rendeztük
meg óvodánkban A szépen
szól a kis pacsirta énekmondó fesztivált, erről bővebben
egy külön cikkben olvashatnak.
Az anyák napját mindhárom csoportban megtartottuk, amire rengeteg érdeklő-

dő szülő, hozzátartozó eljött.
A kiscsoportban sajnos nem
tudtunk elég helyet biztosítani. Az új részen ilyen probléma nem volt, mert tágasak
a termek.
Május 9-én a középső és
nagycsoportosokkal Tatára
kirándultunk. Szép kiránduló időnk volt, kibéreltük

a maradék csoportpénzükből fizették. A szülőket ezzel
a kiadással nem terheltük,
tartalékoltuk a pénzeinket
erre az alkalomra.
Közben a tanító néni is tudott egy kis időt szakítani és
meglátogatta a nagycsoportosokat, a leendő elsőosztályosokat.

a gyerekek óvodában készült
képeiből. Ez olyan ajándék
volt a szülőktől, amit venni
nem lehet, és hogy ilyen szépre sikerült az összeállítás éreztük a szeretetet, hogy szeretik az óvodát, a helyet ahová
hozzák gyermekeiket, a felnőtteket akik a gondját viselik
a rájuk bízott gyermekeknek.

a kisvonatot, és egy órás
városnéző körutat tett velünk. Utána a tó parti füves területen piknikeltünk,
majd újra buszra ültünk és
felmentünk a Turul madárhoz. A visszaúton az
elmaradhatatlan fagyi következett, amire egész nap
áhítoztak.
A kiscsoportosok egy héttel
később mentek, ők a győri
Ugri parkot látogatták meg.
A Tatai kirándulás 98.000
Ft, a kicsiké 47.000 Ft volt.
A kirándulást a mendika
pénzből (40.000 Ft), sörös
dobozokért kapott pénzből,
SZM pénzből és a csoportok

A hónap utolsó napján
tartottuk az évzárót, mindhárom csoport élménydús,
szép műsorral készült. A középső csoportosok műsora
végén elbúcsúztattuk Erzsi
dadust, a szeptemberi kezdéskor már nem ő fogja várni a gyerekeket. Megható és
szép szavakkal búcsúztatták
a gyerekek és az óvó nénik
Erzsi nénit.
A nagyok maradtak a végére, szem nem maradt szárazon, megsirattuk őket, ahogy
búcsúztak az óvodától. A végére maradt a szülők meglepetése (Majorné Bajnok
Eszter), egy DVD összeállítás

Elköszöntünk a Szülői Munkaközösség tagjaitól, Majorné
Bajnok Esztertől (SZM elnök
volt), Mentuszné Kovács Mártától és Gulyásné Németh Lillától. Köszönjük a sok segítséget amivel hozzájárultak a
programjaink szervezéséhez.
Természetesen a többi szülőnek is köszönjük az év közben
nyújtott segítséget, és most
a nyárra készülve, de már az
új nevelési év gondolatával
zárom az óvodai híreket.
Szép nyarat kívánok mindenkinek, jó nyaralást és kellemes időtöltést!
Szabóné Horváth Judit
óvodavezető
9. oldal
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GYEREKNAP AZ ÓVODÁBAN
Az idei évben június 6-án
csütörtök és 7-én péntek délelőtt került megrendezésre
a gyereknap. Az óvodások
és családi napközisek együtt
ünnepeltek. Az idei évben – a
magas gyermeklétszám miatt
– szülők nélkül szerveztük a
programot.
Csütörtök délelőtt a Léghajó
színház előadásában „A városi
és falusi egér” meséjét nézhették meg a gyerekek. Csütörtök délelőtt a gyerekekkel
közösen süteményt készítettünk az ünnepségre. A fő tevékenységek péntek délelőtt
voltak. Zenés reggeli tornával
kezdtük, amit én tartottam.
Göncz Marietta családsegítő,
Bognár Márta és Szabóné Higi

Bernadett óvónők vállalták az
arcfestést, minden kisgyerek
sorra került és gyönyörködhettek egymásban. Molnár Mónika gyermekjóléti szolgálat
vezetője, Reni óvó néni, Icu és
Tündi gondozók barkácsoltak.
Judit és Évi óvó nénik sorversenyeztek. Közben finom szörpöt
ittak, eszegették a süteményt
és rágcsálták a sós apró sütit,
amiről Tündi, Erzsi és Andi dajkák gondoskodtak. Az egyik
mókás program az volt, hogy
pilóta tallér süteményt kellet
a zsinórról leenni úgy, hogy
nem érhettek hozzá a kezükkel. A sok finomság mellett
még minden kisgyerek kapott egy tölcséres jégkrémet,
amit ebéd után ettek meg. A

gyereknapunk nagyon mókás,
érdekes és főleg jó kedvű volt.
Nagyon szép délelőttöt töltöttek együtt a családi napközis
és óvodás gyermekek. A vártnál sokkal jobban sikerült a
program és ez így volt szép.

A szülőkre semmilyen teher
nem hárult, mindent megszerveztünk, beszereztünk és SZM
pénzből és jutalék pénzből finanszíroztunk.
Szabóné Horváth Judit
óvodavezető

„SZÉPEN SZÓL A KIS PACSIRTA”
Éneklő óvodások fesztiválját szerveztük meg április 30-án. A
rendezvény támogatója Tschurl Károly volt, aki erre a rendezvényre
haza utazott, hogy részese legyen annak az élménynek, amit az
óvodások énekükkel, kis műsorukkal tudnak nyújtani.
A gyerekek nem versenyre jöttek, helyezés nem volt. A fesztivál
célja a zenei képességek fejlesztése, az éneklés élményszerűségére,
a dallamok sokszínűségére való felhívás, és egyben a közös éneklés
élménye volt! 15 óvodából 78 fellépő óvodás és közel 100 kísérő
vett részt ezen a programon. Az iskola aulájában volt a rendezvényünk, az óvodában erre nem lett volna megfelelő hely.
A köszöntés után a nagycsoportosok népi játékokkal köszöntötték az egybegyűlteket, majd a három dalt, amit minden óvodának
elküldtünk Farkas Katalin óvónő és szakértő, népművelő vezényletével az óvodások és óvó nénik közösen elénekelt.
Az óvodák a kihúzott sorszámaik szerint léptek a színpadra

10. oldal

és énekelték a maguk választott dalokat. Közben szünetet
tartottunk és mindenki jóízűen elfogyaszthatta volt dajkáink,
Kati és Marika néni által sütött friss pogácsákat.
A pihenő után sorra kerültek azok a gyerekek is, akik még nem
szerepeltek. Amikor már minden óvodás leszerepelt, minden óvoda
10.000 Ft értékben Mulungu vásárlási utalványt kapott, a szereplő
gyerekek pedig egy emléklapot és kasztanyettát.
Karcsi bácsitól nagyon sokat kaptunk, és mi is szerettük volna
valamilyen módon viszonozni az ő támogatását. Szűcsné Káldy
Judit apukájának Karcsi bácsi a barátja volt, és Judit tudta, hogy
kedvenc nótája „A daru madár fenn az égen”. Ezzel akartuk zárni
a fesztivált. Díszvendégünk Bende Ildikó színművésznő volt, valamint véletlenszerűen a győrújfalui óvodából az egyik apuka Szabó
Balázs a győri színház zenésze tárogatón eljátszotta, majd közösen
énekelték a dalt. A közönség felnőtt tagjai, akik tudták a dalt, szintén
csatlakoztak és egy megható szép befejezésnek örülhetett Karcsi
bácsi. Az aulát elhagyva még májusfát díszítettünk az óvoda előtt
és közös májusfa állítás és éneklés volt a teljes program zárás.
Örültünk, hogy szép délelőttöt tudhattunk magunk mögött,
amiben minden óvodai dolgozó munkája bent volt. Jó érzés volt
hallgatni a más falvakból jött emberek elismerését, amivel falunkat,
óvodánkat, rendezvényünket dicsérték. Az óvodák úgy távoztak,
hogy remélik még máskor is lesz ilyen fesztivál.
Szabóné Horváth Judit, óvodavezető
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ISKOLAI HÍREK
Amikor az ember kirándulni indul, vesz egy térképet
és megtervezi az utat. Majd
az út végén megáll, számba
veszi jó felé ment-e, hálát ad
a megtett kilométerekért.
Mi is így tettünk a tanév végén, amikor is 180 tanulóval
érkeztünk célba. Az, hogy
hogyan teljesítettük a távot,
a számok tükrében a következőképpen néz ki. Kitűnő
tanulónk 19 és ugyan ennyi
a jeles is. Iskolánk tanulmányi átlaga 4, a szorgalomátlag 3,9, a magatartás pedig
4,3.
Nézzük, kik teljesítettek
az elsők között? A tanulmányi munkában 4, 6-tal és a
szorgalomban 4, 4-es eredménnyel a 2. osztályosok az
elsők. A magatartásban a 4.
osztály vezet 4, 8-as átlaggal. Nemcsak rájuk vagyunk
büszkék, hanem mindenkire, aki erejét nem sajnálva
dolgozta végig a tanévet.
Sajnos három tanulónk nem
teljesítette a tanév követelményeit, de ők is bizonyít-

Ballagó 8. osztályosok

hatnak még az augusztusi
pótvizsgán.
A kitűnő és jeles tanulók
mellett 15-en vehettek át
könyvjutalmat közösségi munkáért. Márciusban
adtuk ki a Hetvényi - díjat
Lenzsér Noémi fehértói
tanulónknak. A tanévzáró
ünnepélyen Szabó Nóra
tantestületi dicséretben, Kovács Gergő (Bezi) Fülöp Liza
( Győrsövényház) és Lőrinczi
Dániel pedig igazgatói dicséretben részesültek. A „Javíts a jegyeiden!” pályázat
győztese az alsó tagozaton
Németh Júlia 4., felső tagozaton pedig Horváth Martin
7. osztályos tanuló. Harmadik éve szervezik meg a Vesd
bele magad! szemléletformáló programot és ebben a
tanévben mi is beneveztünk
Kissné Eszes Anikó vezetésével. A jelentkező iskolások
között vetőmag csomagot
osztottak ki. A csomagban 6
zöldség vetőmagja volt, amit
otthon a család kertjében
kellett elvetni. A növények

fejlődéséről rendszeresen
beszámolót kellett készíteni. A leglelkesebb kertész
Varga Benedek és Horváth
Zoltán volt, akik könyvjutalomban részesültek.
Közel 80 tanulmányi versenyen vettek részt tanulóink. Sportversenyeken
többször megmérettették
magukat focistáink, így az
5–6. osztályos lányok megyei 3., a 7–8.osztályosok
pedig megyei 4. helyezést
értek el. Az atlétika versenyen Hegedűs Tamás és Varga Kata( Fehértó) körzeti
első helyezettek lettek.

Június 14-én megható
ünnepély keretében búcsúztunk a ballagó 8. osztályosoktól, akik közül 4-en
gimnáziumban, 15-en szakközépiskolában, 8-an szakképző iskolában tanulnak
tovább.
Néhány gondolat a tanév
második felében szervezett
rendezvényekről.
Áprilisban zajlott az ifjúsági nap, ennek keretében kerékpárral bejártuk a
környéket és az ÖKOBUSZban megismerkedhettünk
a hulladékgazdálkodással,
szelektív hulladékgyűjtéssel, hiszen fontosnak tartjuk a környezeti nevelést, a
szemléletformálást. Az osztálykirándulások alkalmával
jártak tanulóink Szombathelyen, Sopronban, Mosonmagyaróváron és Budapesten.
Az utóbbi programon a 7-8.
osztályosok vettek részt és
az ő kirándulásukat az idén
is támogatta az iskola alapítványa. Három osztályban is
volt anyák ünnepség, ahol
családias keretek között köszöntötték az édesanyákat.
A pünkösdi népszokások alkalmával megválasztottuk
a pünkösdi királyt, az alsó11. oldal

sok pedig felelevenítették
a pünkösdi királyné járás
szokását.
Májusban a Zenebirodalom hangszerismertető
előadásának utolsó, negyedik rendezvényén jártunk
Győrben a Richter teremben. Nagy lehetőség volt
tanulóinknak a komoly zenével való ismerkedés úgy,
hogy az egész rendezvény
sorozatot Tschurl Károly
támogatta. A gyereknapon az alsósok Mosonmagyaróváron kirándultak a
FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpontban, a felsősök hadiösvényre léptek és az indián
kultúrával ismerkedtek.
Mi is kivettük a részünket
az árvízvédelemből, hiszen a katasztrófavédelem
szakembereit iskolánkban
szállásolták el. Büszke va-

Foltvarrók a Közön

gyok tanulóinkra, mert
nagyon együttműködőek,
megértőek voltak ebben az
új helyzetben. Sőt, voltak
olyanok is akik a gáton is
segítettek. Talán a végére
érünk az alsó tagozatos
udvar felújításának, mert

elkészült az ivókút, a kültéri
sakk, az ugróiskola, még a
füvesítés van hátra. Ezeket
csak az SZM támogatásával tudtuk megvalósítani.
Örülünk és hálásak vagyunk
a segítségükért, valamint
azért is, hogy ezen felül

még a programokat is finanszíroztak.
Köszönöm a tanulóknak,
szülőknek, minden segítőnknek az együttműködését.
Bartos Ilona
igazgató

Téti Ifjúsági Fúvosok a Szabadság utcában

Fát ültettünk
Emlékezés a Hősökre

