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MEGÚJULT A KÖZ

Szeptember 23-án, pénte-

ken átadták a falu központját, 

a valamikori KÖZT, ahol ré-

gen állt az ORSZÁGZÁSZLÓ, 

KETTŐS KÚT, az ARTÉZI KÚT 

és a MÁZSA HÁZ.  A régóta 

megfogalmazódott tervet, 

alapos, mindenki kritikus sze-

me előtt zajló munka előzte 

meg.  Böcskei György, Takács 

Béla, Ifj . Dőry Csaba vállalko-

zók keze munkáját dícséri a 

szökőkút és a park. A beru-

házás az Új Magyarország Vi-

dékfejlesztési Program kere-

tében nyújtott támogatásból 

valósult meg.  Az ünnepélyes 

megnyitón Mesterházy József 

polgármester és Gyopáros 

Alpár országgyűlési képvi-

selő köszöntőjében kiemelte 

a tér közösségszervező sze-

repét a település életében. 

Az avató műsorban Tompos 

Gergely tangóharmonikával, 

a Derőcések tánccal szórakoz-

tatták a közönséget. A téren, a 

„közön” álló új padok minden-

kit hívnak, csalogatnak, időst 

és fi atalt egyaránt: fáradtan 

megpihenni, édes-búsan 

visszaemlékezni, nézelődni, 

suttogva összehajolni vagy 

hangosan nevetve integetni. 

Egyszerűen csak összefutni. 

Hiszen mindig is ezt a célt 

szolgálta a falu központja: 

összehozni utakat és embe-

reket. 

 Persze tere, központja min-

den településnek van és nem 

is ettől különleges az enesei, 

hogy egyetlen lenne az or-

szágban. Attól különleges, 

hogy a miénk. Hogy onnan 

hoztuk a vizet, amíg nem volt 

vezetékes. Hogy mi ültünk ott 

a hajóhintán és a nagypapánk 

lökte a hajót, amikor még ott 

volt a búcsú. Hogy mi vártuk 

ott a háborúból hazatérőket, 

szorongva fi gyeltük onnan a 

falun átvonuló tankokat és 

onnan láttuk, amikor először 

gyúltak ki Enesén a közvilá-

gítás fényei. Ott láttunk meg 

először valaki számunkra 

nagyon fontosat és azóta is 

él bennünk ez  a kép. Hogy 

ott volt találkánk, nagy vi-

tánk, könnyes búcsúzásunk 

valakivel. Attól egyedi, hogy 

minden őrzünk valamilyen 

emléket róla, számos generá-

ció óta. Hogy a magunkénak 

érezzük, hogy vigyázunk rá, 

hogy évek múlva is ilyen vagy 

még ennél szebb állapotba 

találja az idelátogató.

„Mi vagy Te nékem? 

Szomjamra ital, 

Sebemre ír és 

bánatomra dal, 

Tűzhely, amelyhez 

térni soh’se késem. 

Márvány, amelybe

álmaimat vésem. 

Át egen, földön, folyón, 

tengeren, 

Rögön, hanton,

koporsófedelen: 

Szeretlek mindhalálig, 

nemzetem!”

…vallja meg  Reményik 

Sándor Mindhalálig című 

versében – amely Horváth 

Ibolya és Szántó Bernadett 

tolmácsolásában hangzott el 

az ünnepélyen – és valahogy 

így van ez a mi „Megszépült 

szívű” falunkkal is: bárhova 

indulunk innen és bárhonnan 

érkezünk ide, így vagy úgy, de 

ide tartozunk.  

Bartos Ilona

Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő és 

Mesterházy József polgármester átvágja a szalagot

Miénk a Tér
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A KÖZ RÉGI FÉNYKÉPEKEN

A köz a nagy bolt felől az 1940-es években

A köz az iskola felől az 1980-es évek végén

Varga István (Szabadság utca) fényképe

A Hősök szobra az I. világháború után

A köz az 1940-es évek végén

A köz a Fregatt felől az 1980-as évek végén

Varga István (Szabadság utca) fényképe

A köz a Tschurl kúria padlásáról fényképezve
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Győri u.
Böcskei György 
Tokovicz Tibor
Csorba László
Horváth András
Molnár János
Fejes Pál
Kocsis József
Ferenczi Imre
Gősi János
Takács Ferenc
Fodor Zsolt
Cigle Istvánnné virágbolt
Nagy György

Rózsa u.
Varga Ferenc 
Káldi Gyula
Lengyel Gábor
Mentusz Péter
Szlovacsek Péter
Szabados Tibor
Csapó Jenő
Feller Emil
Dombi Mihályné
Horváth Jánosné
Horváth Sándor
Horváth Tiborné
Varga György

Radnóti u.
Csapó Gyula 
Deli Kálmánné
Mikó Anita 

Bartók u. 
Erdélyi Jenő
Lenzsér Imre
Magyar Frigyes
Nagy Gyula

Deák u.
Bödő Csaba

Bári Antal
Ratatics Gábor

Eper u.
Horváth Sándorné
Horváth Jenőné 

Ady u.
Élő Ferencné
Bancsó Anna
Schmidt László

Hunyadi u.
Nagy Attila

Szabadság u. 
Fregatt söröző
Füsi András
Nagy Gáborné
Nagy Károly
Merkó Sándorné
Hécz István
Ifj . Nagy Lajos
Ihász Csaba
COOP dolgozói
Szépség Kuckó dolgozói

Dózsa u.
Nagy Imréné
Ilyés Ilona
Kovács Ida
Stemler Tibor
Rigó József
Major Zoltán 
Németh József

Kossuth u.
Szalai Zoltán
Merkó Tibor
Sallai József
Sujtó Edit
Pintér Jenő
Szakács Ferencné
Strasszer Mihály

Sport u. 
Csillag Imre 
Varga István
 
Petőfi  u. 
Varga Tibor 
Polgár Gyula 
Kovács Zsolt 
Varsányi Lajosné 
Varga István 
Rostásné Patyi Katalin 
Kiss Tibor 
Herczeg Tamás 
Fehér Tibor 
Podmaniczki 
Nagy István 
Dombi Tamás 
 
Soproni u.
Szlovacsek Imre                      
Dombi Jenőné 
Szlovacsek Dezsőné 
Lele József 
Kocsis Nándor 
Takarék  gondnok
 
József A. u. 
Görcs Zoltán 
Szalai Mikós 
Csöngei Jánosné 
Végh Attila 
Kókai Józsefné 
Bedőkné Gecsei Aranka         
 
Jókai u. 
Lövei Mátyásné 

Rákóczi u. 
Magyar Béláné 
ifj . Ferenczi István 
Szabó Sándor 
Szabó Tamás 

ifj . Horváth Zoltán 
Vörösmarty u. 
Preisz Károly 
Molnár Zsuzsanna 
Takács Istvánné 
László Jánosné 
Szűcs Irén 
Szammer Vilmosné 
Nagy Péter Krisztián 

Csalogány u. 
Csillag Ferenc 
Horváth Szilveszter 
Bessenyei Ferenc 
Giczi István 
Márkus Tamás 
Tóth György 
Takács Viktor 
Dani István 
Boros József 
Lukács Dénes 
 
Tóth Gyula 
Németh Csaba 
Szalai Sándor 
Horváth Ottó 

Külsőréti dűlő 
Lacsik Imre 
Varga Csaba 
Nemes Árpád 
Parraghy György 
ifj . Lőrincz Csaba 
Németh Ferenc 
Végh Tamás 
Németh Attila 
Oláh Gábor 

Kiskerti sor 
Fekete Imre 
Báthori Antal

A közelmúltban azt a célt tűztük ki 

magunk elé, hogy községünk a környék 

legvirágosabb települései közé tartoz-

zon. Az Önkormányzat nagy gondot 

fordított a közterületek kaszálására, a 

Faluszépítő Egyesület tagjai pedig a vi-

rágosítást vállalták magukra a közterü-

leteken. Nagyot sikerült előre lépnünk 

2011-ben: a faluközpontban, a 85-ös sz. 

főút mellett sorra bújtak ki a földből a 

VIRÁGOS ENESE
virágágyások. A községünkbe látogató 

vendégek, ismerősök, turisták dicsérték 

Enese (a házak, utcák) gondozottságát 

és a virágosítást.

Elképzelésünk szerint Enese szépítésé-

nek második pillérét a lakóházak előtti 

virágosítás jelentette. Az Önkormányzat 

adott virágot, de sokan „saját erőből sa-

ját virággal” csatlakoztak a felhíváshoz. 

Jövőre ezt a vonalat szeretnénk erősíteni 

és az utcák között egy kis versenyt, ve-

télkedést hirdetni. Ennek részleteit majd 

a Hírmondó 2012. évi január számban 

olvashatják.

A mostani számban szeretnénk meg-

köszönni – utcák szerinti lebontásban 

– azon polgártársaik munkáját, akik 

virággal színesítették a házuk előtti 

közterültet.

Köszönjük!
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Játékvezetői díjak 386.360,- Ft

Közműdíjak 436.888,- Ft

Tagdíjak, nevezési díjak, versenyengedélyek 303.625,- Ft

Sportszerek, felszerelések 252.000,- Ft

Buszköltség, kocsifutás 520.386,- Ft

 1.899.259,- Ft

Az Enese SC 2010. évi összes kiadása 2.437.194,- Ft volt. A beszámolót az Enese 

SC évi rendes közgyűlésén 2011. július 19-én fogadta el.

Enese, 2011. szeptember 14.   Mesterházy József, Enese SC elnök

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ AZ ENESE SC 

2010. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁRÓL

Enese Község Önkormányzata 2010-ben 1.780.000,- forint támogatást szavazott meg 

a költségvetésben az Enese Sport Club részére. Az alábbiakban szeretném ismertetni 

az Egyesület főbb kiadásait az önkormányzati támogatás összegéig.

2011. október 7.

Földi László (az Információs Hivatal egykori műveleti igazgatója)

„Magyar titkosszolgálatok a XXI. század elején”

2011. november 18.

„Magyar történelmi borvidékek –Szekszárd”

Meghívott borász: Heimann Zoltán

2011. december 16.

Borbély Károly: Karácsony a képzőművészetben

ENESEI VIDEÓK A HONLAPON
Újdonsággal szeretnénk meglepni az 

eneseieket és a honlap látogatóit. A Fő-

menü/Enesei videók alatt nézhetik meg 

a feltelepített videó fi lmeket, melyek 

községünkről készültek. A közeljövőben 

folyamatosan szeretnénk feltenni a Szín-

játszók elmúlt évekbeli fellépéseit.

A számítógépre fel kell telepíteni a 

VLC media player letöltő programot, ezt 

követően lehet a fi lmeket megnézni.

Gazdasági társaságok

KACO Hungary Kft.

LAVINAMIX Kft.

INICIA Zrt.

Bödő Kft.

Lukoil Kft.

Egyéni vállalkozók

Takács Norbert

Szlovacsek Imre

Csonkáné Balikó Éva

Stoiber János

Kiss Tibor (Petőfi  u. 13/C)

VIRILISTÁK 

2011

A civil szervezetek 
köszönik az adó 1 %-át

Civil szervezeteink 2011-ben szép 

összeget könyvelhetnek el az adó 

1%-ból. Köszönet érte minden enesei 

és nem enesei polgárnak, aki ezúton 

is segít szervezeteinknek!

• Enesei Faluszépítő és Hagyomány-

őrző Egyesület 79.135,- Ft

• Az általános iskola alapítványa

 538.886,- Ft

• A tündérkastély óvoda alapítványa 

426.577,- Ft

•  Enese SC  80.565,- Ft

AZ ENESEI NÉPFŐISKOLA 

TERVEZETT ELŐADÁSAI

Kérjük, segítsenek a gyűjtésben:

Továbbra is folyamatosan gyűjtjük az alumínium palackokat 

az óvodában, amit elszállítanak tőlünk és ezzel az összeggel 

egészítjük majd ki a gyerekek kirándulását.

A koronás kristálycukor, porcukor, kockacukor tasakjainak 

vonalkódját,  ha elegendő mennyiséget tudunk beküldeni, 

KEDVES ENESEIEK
ezzel megnyerhetünk egy tartalmas gyermeknapi programot 

és 50.000 Ft értékű játékot. Gyűjtjük továbbra is a Delikat 

tasakokat 1 kg-os kiszerelésig (ezt becseréljük majd koronás 

vonalkódra) November 15-ig gyűjtjük még a műanyag kupa-

kokat. Köszönjük a segítséget!

 Szabóné Horváth Judit, óvodavezető
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5-6. osztály 1949-ben.
Felső sor: Németh János, Győri 
László Péterháza Varga Ferenc, 
Székely ..., Ludván Jenő, Tóth 
István, Bognár Dénes.
Második sor:  Jáger Edit, 
Dobrádi Bözsi, Tóth Margit 
Péterháza, Tenyeres Ella, Ki-
rály Ilus, Füzi Irma, Horváth Irén, 
Hadarics Mária, Tóth Anna. 
Harmadik sor: Tóth Edit, Tóth 
Bernadett, Eördögh Izabella, Füzi 
Irén, Nagy Mária, Bárdosi Miklós, 
Nagy Éva Fotóriporter, Egyed Má-
ria, Szűcs Irén, Sándor Éva, Nagy 
Magdolna.
Alsó sor: Ludván István, Dombi 
Endre, Tóth Jenő, Kovács István 
(Kukuli) Merkó István, Turi Fe-
renc Fudpuszta, Kovács István.

RÉGI CSALÁDI FOTÓ 
– köszönet érte Füsi Andrásnénak

Halász Gyula
Halász Gyuláné (Bancsó Erzsébet)
Halász Sarolta (Mayer Mihályné)
Halász Erzsébet (Kraicz Edéné)

Az aktuális események beszámolói mellett igyekszünk  tehetséges enesei gyökerekkel ren-
delkező fi atalokat bemutatni. Olvashattak már Futó Péterről aki a hobbija révén egészen  

Amerikába a Houstoni űrközpontig jutott. Bemutattuk az Általános Iskolát Hetvényi díjjal végző 
tanulókat. Az előző számban pedig Dr. Lenzsér Gábor ígéretes karrierjéről olvashattak. Mostani 
számunkban szintén egy nagyon tehetséges fi atal mutatkozik be, Fodor Csilláról olvashatnak.

Az Enesei Általános Isko-

la 7. osztályának befejezése 

után a mosonmagyaróvári  

Kossuth Lajos Kéttannyelvű 

Gimnázium kísérleti osztá-

lyába kerültem, ahol egyi-

dejűleg a 8. osztályt és az 

előkészítő évet végeztem. 

Ebben a gimnáziumban a 

történelem, földrajz, fi zika 

és biológia tantárgyakat ta-

nultam németül és itt érett-

ségiztem 1995-ben. Ezt kö-

vetően az ELTE német-orosz 

szakára felvételiztem, siker-

rel. Az egyetemi évek alatt 

volt szerencsém Moszkvá-

ban, a Puskin Intézetben és 

Heidelbergben, a Heidelbergi 

Egyetemen is tanulni. 2000-

ben és 2001-ben szereztem 

meg a diplomáimat, majd 

ezután az ELTE-n PhD-ztem, 

a Nyelvtudományi Doktori 

Iskolán belül összehasonlító 

EGYIK LEGNAGYOBB KINCSÜNK A TEHETSÉG
nyelvészetből (orosz-német-

magyar) írtam a disszertáció-

mat, és 2006-ban nyertem el 

a „nyelvtudományok dokto-

ra” címet (summa cum laude 

minősítéssel). 

Időközben dolgoztam 

az Osztrák Nagykövetség 

Kereskedelmi Osztályán, 

közvetlenül a kereskedelmi 

tanácsoshoz beosztva, ahol 

a diplomáciai testületek 

mindennapjait ismerhettem 

meg. Aztán nyelvtanárként 

dolgoztam nyelviskolákban, 

majd egy osztrák érdekeltsé-

gű biztosító társaság osztrák 

anyanyelvű vezérigazgatóját 

segítettem fordítással, tolmá-

csolással napi munkájában. 

Emellett elvégeztem a gö-

döllői Szent István Egyetem  

posztgraduális szakfordító 

képzését is, amelyből egy fél-

évet Bécsben, a  Bécsi Egyete-

men hallgathattam.  Jelenleg 

Budapesten élek, kisfi amat 

nevelem, mellette fordítással 

foglalkozom.
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„Itt állunk most újra, diáktársak, együtt.

Kézen fogva kísér a nyár íze még.

Szünetünk véghez ért, a szeptembert köszöntjük,

Kíváncsian állunk elé: hát hajrá, új tanév!”

Elkezdtük a 2011/2012-es tanévet, de bevezetésként azért 

vegyük sorra, hogy mi történt nyáron az iskolában. A szünidő-

ben is tovább folyt a munka, hiszen befejeződtek a 2010-es 

tanévben nyert pályázat felújításai. Az év során megvalósult 

a részleges nyílászáró csere, nyárra pedig a fűtéskorszerűsítés 

maradt. Új kazánok, több fűtőkör és szabályozós radiátorok 

készültek. Bízom benne, hogy kevesebb gázfogyasztás és 

megfelelő hőmérséklet lesz az épületben. A korszerűsítés 

munkálatai több mint 11 millió Ft-ba kerültek, remélem, hogy 

a tanulók is vigyáznak rá. A tanév során folytatódik a felső 

tagozat felújítása, hiszen 2011-ben is nyertünk pályázatot, 

az önrésszel együtt közel 20 millió Ft-ot.

A nyár a táborokról is szólt: sikeresnek és hasznosnak ítéljük 

meg a nyár során szervezett úszás, bakonyi, napközis, hittanos, 

és néptáncos tábort. Mindegyik lehetőséget biztosított a kul-

turált kikapcsolódásra és a szülők nyugodtak lehettek, mert 

biztosított volt a gyerekek felügyelete. Köszönöm azoknak a 

felsős tanulóknak a munkáját, akik a gyakorlókerti napokon 

szorgalmasan gazoltak az iskola területén. Gratulálunk az 

enesei legényeknek, akik a nyáron a  RÁBA ETO- ÚJPEST 

meccsen játékos felvezetők lehettek. 

ISKOLAI HÍREK
A néptáncosok a Hagyományok Napján és a falunapon 

nyújtott munkájuk elismeréseként a tanévet osztályfőnöki 

dicsérettel kezdték. Köszönet és elismerés illeti meg a buzgó 

néptáncos szülőket is, akik elkísérik a gyerekeket a fellépé-

sekre, és lelkesen tapsolnak a nézőtéren.

Az új tanév újdonságot, változatosságot is jelent. 183 tanuló 

ült be az iskolapadokba szeptember elsején, közülük 66-an más 

településekről érkeznek. Az első osztályosokat a tanévnyitó 

ünnepélyen fogadtuk hivatalosan is az enesei iskola tanulóivá.   

Aradi Katalin által készített rajz díszíti azt az  emléklapot, amit 

ebből az alkalomból kaptak. Új dolgozó az iskolában Szarka 

Judit (Lenzsér Judit), aki az angolt tanítja a 7-8. osztályosoknak.  

Csillag Ferencné Marika helyett augusztusban kezdett Éger 

Eszter (Nagy Eszter). Kívánunk nekik jó munkát és reméljük, 

hogy jól érzik magukat az enesei iskolában. 

Ahogy a községi honlapon láthatták, megszűnt az iskola 

honlapja, így egy helyen tudnak tájékozódni a falu esemé-

nyeiről. Elkészültek az iskola logójával ellátott pólók a felső 

tagozatos tanulók részére, 800 Ft-ért lehet megvásárolni az 

iskolában. Örülnénk, ha minél több gyerek használná testne-

velés órán és sportrendezvényeken is.  Szintén kapható még 

az iskoláról készült emlékkönyv.

Köszönöm a tantestület és a tanulók nevében, hogy adójuk 

1%-ával az iskolát támogatták, és ebben az évben 538 886 

Ft-ot utal át APEH.

Bartos Ilona, igazgató

Az első tanítási nap: 

2011. szeptember 1. (csütörtök), 

Az utolsó tanítási nap: 

2012. június 15. (péntek). 

A szorgalmi idő első féléve 2012. január 13-ig tart. 

Az iskolák 2012. január 20-ig értesítik a tanulókat, kiskorú 

tanulók esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi 

eredményekről. 

TANÍTÁSI SZÜNETEK 
• ŐSZI SZÜNET: 

2011. november 2-től  november  5-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek), 

a szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő). 

• TÉLI SZÜNET: 

2011. december 22-től 2012. január 2-ig tart.

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2011. december 21. (szerda), 

a szünet utáni első tanítási nap 2012. január 3. (kedd). 

• TAVASZI SZÜNET: 

2012. április 5-től április  9-ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2012. április 4. (szerda), a 

szünet utáni első tanítási nap 2012. április 10. (kedd). 

• ORSZÁGOS MÉRÉS, ÉRTÉKELÉS 

   A 2011/2012. TANÉVBEN

Az Oktatási Hivatal 2012. május 30-án szervezi meg szakértők 

bevonásával az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek 

fejlődésének vizsgálatát a negyedik, a hatodik, a nyolcadik és 

a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. 

A 2011-2012. tanév rendje
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Enese lakói a 2013-as évtől 

érzékelhetik majd azokat a 

változásokat, melyek a hul-

ladékgazdálkodás területén 

a Mosonmagyaróvári Nagy-

térségi Önkormányzati Hulla-

dékgazdálkodási Társulás által 

elnyert támogatás eredmé-

nyeként valósul meg a térség 

70-en településén.

 Enesén a szelektív hulladék-

gyűjtés elősegítése érdekében 

2 helyen lenne egyenként 4-4 

db-os szelektív hulladékgyűj-

tő edényből álló szelektív hul-

ladékgyűjtő sziget, ahol papír, 

műanyag, üveg, fém hulladék 

begyűjtése valósul meg. Kü-

lön edényzetben gyűjthetők 

a papír, a műanyag fl akonok 

(üdítős, mosószeres), az üve-

gek és a fém csomagolóanya-

gok (sörös üdítős dobozok, 

alufólia.)  A szelektív hulla-

dékgyűjtő szigetek vagy 1100 

l-es hulladékgyűjtő edények 

vagy 1,5 m3-es hulladékgyűjtő 

edények vásárlásával kerülnek 

kialakításra.

 Ezen felül a mostani zsá-

kos rendszert kiváltandó a 

szelektív gyűjtéshez a lakos-

ság körében a külön erre a 

célra szolgáló 60-240 literes 

edényzetek kerülnek kiosztás-

ra, melyekben ömlesztetten 

helyezhető el az ételmaradék-

októl mentes műanyag, papír 

és fém hulladék. 

A zöldhulladékok kezelé-

sében nagy szerepet kap a 

házi komposztálás népsze-

rűsítése, hiszen a projekt ösz-

szes településén nem meg-

valósítható a házhoz menő 

zöldhulladékgyűjtés.

VÁLTOZÁSOKAT HOZ A 2013-AS ÉV 

A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSBAN
A projekt keretein belül 

hulladékudvarok is épülnek. 

Sajnos a településen hulla-

dékudvar a projekt kereté-

ben nem kerül kialakításra, az 

a településhez közeli Kónyban 

épül meg, de a tervek szerint a 

Társulással, valamint a leendő 

szolgáltatóval a Rekultív Kft-vel 

folytatott tárgyalások eredmé-

nyeként helyben is kialakításra 

kerülhet udvar erre a célra.

A hulladékudvarokon té-

rítésmentesen leadhatóak a 

szelektíven gyűjtött hulla-

dékok (papír, műanyag, fém, 

üveg, fa), veszélyes hulla-

dékok (festék göngyölegek, 

használt olaj stb.), HEEB hul-

ladékok, lehetőség szerint 

zöldhulladékok. A külön 

gyűjtött hulladékok innen a 

hulladéklerakó területére ke-

rülnek, ahol előkészítik őket 

hasznosításra.

A hulladékudvarok funkci-

ójának bővítése a hulladék 

keletkezés megelőzése ér-

dekében a hulladékudva-

rok újrahasználati központ 

funkcióval is bírnak. Az 

újrahasználati központban 

lehetőség van a megunt, 

feleslegessé vált, de még 

használható, működőképes, 

javítható tárgyak leadására 

is, melyeket a többi lakos el-

vihet a hulladékudvarról és 

használatba veheti. 

Az újra használatra leadott 

tárgyakat egy külön konténer-

ben gyűjtik a hulladékudvar 

területén. A hulladékudvarok 

kihasználtsága várhatóan nagy-

mértékben nőni fog a jelenle-

gihez képest, mivel a lakossági 

igényekhez igazodik kialakítá-

suk, és a lakosság is megfelelő 

tájékoztatással fog rendelkezni 

a használatukhoz.

A lakosság 2013-től új hul-

ladékszállító eszközöket is 

észrevehet majd a település 

utcáin, hiszen  projekt kereté-

ben 16 különböző felépítmé-

nyű (tömörítőlapos, láncos 

emelős, multiliftes) hulladék-

gyűjtő gépkocsi üzembe állí-

tása fog megtörténni. 

A hulladékgazdálkodási 

projekt legnagyobb beruhá-

zása azonban az összegyűj-

tött hulladékok kezelésére 

Jánossomorján létrehozandó 

új kezelőmű lesz, mely egy a 

szelektív hulladékok váloga-

tásra kiépített válogatócsarno-

kot és válogató-berendezést, a 

vegyesen gyűjtött hulladékok 

kezelésre szolgáló csarnokot 

és komplett gépsort, valamint 

a komposztáláshoz szükséges 

teret és gépsort, illetve ezek-

hez szükséges komplett inf-

rastrukturális fejlesztéseket 

tartalmazza.  

Hancz Attila

Rekultív Kft. üzemvezető

Dalra Magyar, tiszta – igaz dalra!

Szálljon dalunk jobbra is és balra!

Mindenkihez szóljon most ez ének!

Hol a gazdagok és szegények is élnek.

A nemzet lelkét emeld feljebb, magasabbra! 

Nem volt rég ily nagy szükség itt közös dalra. 

Énekeljünk munkát-reményt-jövőt szépet!

Gazdag hazát, s benne boldog népet.

Most vidd szél dalunk fel a magas égre!

Hirdesd, jobbra fordul a haza sorsa végre!

Hát dalra Magyar, fel az igaz dalra!

Biztasd csüggedt népünk a biztos diadalra!

Enese, 2011. április

Mezőfi  László, 

Győri nívódíjas költó

(”Petőfi  Sándor reinkarnációja”)

A vers Petőfi  Sándor hazafi as szellemiségének a mai 

korban való továbbéltetésére íródott, 

a méltó tisztelet szülte.

Dalra Magyar..!
(Petőfi  Sándor emlékére)
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Mint bizonyára sokan hallottak már róla – egy elmúlt év végi 

törvénymódosítás kapcsán 2011. szeptember 1. napjától – a 

szociális gázár támogatás egyidejű megszűntetésével változott 

az önkormányzatoktól igényelhető normatív lakásfenntartási tá-

mogatás feltételrendszere.  A módosítás szerint a lakásfenntartási 

támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában 

és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz 

kell nyújtani, amelyek megfi zetésének elmaradása a kérelmező 

lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyeztetik. 

 Normatív lakásfenntartási támogatásra az a személy jogo-

sult, akinek háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó 

havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 

nyugdíjminimum 250 %-át (ez az összeg jelenleg 71.250.- Ft 

– tekintettel arra, hogy a jelenlegi öregségi nyugdíjminimum 

28.500.- Ft), és a háztartás egyik tagjának sincsen vagyona.

 A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási 

egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási 

szerkezetet kifejező arányszáma, ahol 

• ahol a háztartás első nagykorú tagja 1, 

• második nagykorú tagja 0,9

• minden további nagykorú tagja 0,8

• a háztartás első és második kiskorú tagja 0,8

2011. SZEPTEMBER 1. NAPJÁTÓL VÁLTOZTAK 

A LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS FELTÉTELEI

• a háztartás minden további kiskorú tagja 0,7  fogyasztási 

egységként vehető fi gyelembe.

 Ennek megfelelően kérelmezőnek nyilatkoznia kell

• a lakásban tartózkodás jogcíméről, 

• a háztartásban élő személyekről 

• és azok jövedelméről jövedelemnyilatkozatot kell tennie 

– a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemiga-

zolásaival alátámasztva 

• a lakás nagyságáról, amelyre tekintettel a támogatást kéri,

• arról, hogy a háztartásban előre fi zetős gáz- vagy áram-

fogyasztás mérő van-e felszerelve, 

• és vagyonnyilatkozatot kell tennie. 

      Az egy fogyasztási egységre jutó jövedelmet a háztartás 

összjövedelme és a háztartás tagjainak fentiek szerint meg-

határozott arányszáma alapján kell meghatározni. 

A normatív lakásfenntartási támogatás jogosultság esetén 

egy évre állapítható meg, havi összege az elismert lakás-

fenntartási költség és a háztartás egy fogyasztási egységre 

jutó jövedelem fi gyelembe vételével kerül meghatározásra, 

minimális összege 2.500.- Ft/hó.  A támogatás igényléséhez 

szükséges nyomtatványok a Körjegyzőség hivatalában  ren-

delkezésre állnak.  Gecsei Gyuláné

A szülői munkaközösség 

elnökeként pár gondolattal 

szeretnék köszönetet mon-

dani az idei évben elbúcsú-

zott nagycsoportos gyerekek 

és szülők nevében az Enesei 

Tündérkastély Óvoda min-

den kedves dolgozójának, 

a vezető óvó néninek, óvó 

néniknek, dadus néniknek 

és konyhás néniknek az ál-

dozatos munkájukért. Szép 

emlékképek jutnak eszünkbe, 

ha visszagondolunk az elmúlt 

4 évre, amikor gyermekeink 

különböző kirándulásokon, 

színvonalas óvodai programo-

kon vehettek részt.  Mindig 

vidáman léptük át a Tündér-

kastély Óvoda küszöbét, mert 

tudtuk, hogy szerető, gondos-

BÚCSÚ AZ ÓVODÁTÓL

Füleki János:  Óvodások búcsúztatása

Erdők-mezők dalos madárkája

Repülj a mi kedves óvodánkra.

Kicsik voltunk mikor idejöttünk

Három évet tarisznyánkba tettünk.

A három év sok-sok vidám napja

Kísér minket el az iskolába.

Szálljon érte boldogság és béke

Óvó nénink szerető szívére.

kodó kezek, jókedv és vidám 

játékok várnak bennünket. A 

nagycsoportos évünket pedig 

már az Óvoda új épületében, 

szép környezetben tölthettük 

el. Az Óvoda munkatársai az 

évek során szívvel lélekkel 

álltak gyermekeink mellett, 

s áldozatos munkájukkal 

eredményesen felkészítették 

gyermekeinket az iskolai érett-

ségre.

Köszönjük az óvó nénik 

és dadus nénik odaadó, lel-

kiismeretes munkáját, soha 

el nem fogyó türelmét és jó-

kedvét, a sok-sok vidám per-

cet, meghitt pillanatot, a 3-4 

évet és hogy ilyen jó csapatot 

hoztak össze!  

Majorné Bajnok Eszter 
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Folytathatnám úgy is a cí-

met: mint nekünk, szülők-

nek (rögtön meg is jegyzem, 

tisztelet a kivételeknek, de 

hát tapasztalataim szerint Ők 

vannak kevesebben)! Ami-

kor szülőkké válunk,sokan 

megpróbáljuk,hogy a saját bő-

rünkön megtapasztalt fogásza-

ti élményeink birtokában majd 

a gyerekeinknél sokkal jobban 

ügyelünk, megpróbálunk erre 

is odafi gyelni időben, amíg 

nem késő. Az alábbi cikkecske 

próbál ebben segíteni.

Fontos ezt már a tejfogazati 

időszakban elkezdeni, a legfon-

tosabb teendő ekkor, hogy ami-

kor megjelenik az első fogacska 

a szájban-amiről általában az 

egész család tudomást szerez, 

a babanapló egyik fontos dá-

tumaként jegyződik, egyszóval 

jól észrevehető-minden este, a 

fürdési-elalvás előtti ceremónia 

része legyen,hogy fogkefével 

benyúlunk a babánk szájába 

és megtisztítgatjuk ezt a kis 

aprócska tejfogat. Természete-

sen eleinte csak fogkrém nélkül, 

azt csak azután használjuk, ha 

már jól tud öblíteni a kisgye-

rek. Szóval csak jóval később. 

A fogápolás elkezdésével és 

folytonossá tételével a hang-

súly a rászoktatáson van, hogy 

ez a minden esti lefekvés előtt 

meglegyen és ezt természetes-

sé tegyük,megszoktassuk velük. 

Ezekután természetesen már 

csak vizet szabad(na) inni reg-

gelig. Ezt viszont már jó,ha még 

előbb is el tudjuk kezdeni.

Amikor már a kisgyereknek 

több fogacskája is van, 2–3 

éves kora körül, vigyék el a 

fogorvoshoz, ahová a szülők 

is ismerősként járnak, hadd 

szerezzen élményeket, járjon 

a rendelőben először csak is-

merkedni a hellyel és az ott 

MIT TEHETÜNK, HOGY GYERMEKEINKNEK 

EGÉSZSÉGESEBB FOGAI LEGYENEK?
dolgozó emberekkel. Mesél-

jünk neki ennek kapcsán ar-

ról, hogy néha ide is el fogunk 

jönni, akkor is ha nincs semmi 

panaszunk. Sokat jelent a sze-

mélyes kapcsolat a későbbiek-

ben! Ha egy szülő megvárja, 

hogy gyermekével csak akkor 

jön el, amikor már fáj az a frá-

nya fog, nem biztos, hogy jó 

élményekkel tér haza a pici és 

a szülő sem.

Ha fájós foggal kell eljönni, 

mert akkor már ugye muszáj, 

legalább ne mondjuk neki, 

hogy nem csinálnak semmit, 

csak megnézik,mert ezt min-

denki tudja,nem igaz, hiszen: 

„én nem születtem varázsló-

nak, csodát tenni sem tudok, 

és azt hiszem már észre vetted 

a Jótündér sem én vagyok,de 

ha elmúlna az arcodról az a sö-

tét szomorúság,úgy érezném 

vannak még csodák...” Szóval 

sokszor van az a helyzet,hogy 

a fájdalommal-félelemmel teli 

kisgyerek üvöltve kapaszkodik 

a szülőbe, hogy nekem már-

pedig azt mondtátok, hogy 

nem csinálnak semmit! A szülő 

is kétségbeesve közli, hogy Ő 

tényleg ezt mondta,mert kü-

lönben el se tudta volna hoz-

ni. Többször tapasztaljuk és ez 

nem jó, hogy anyuka-apuka 

azt gondolja, ő azzal megtette 

a maga dolgát, hogy elhozta. 

Persze nem kívánjuk, hogy meg 

tudják gyógyítani, arra vagyunk 

mi kitalálva, csak hát azért ha-

zudni-becsapni mégsem sza-

badna, mert mégiscsak fognak 

valamit csinálni velem. Ha ez 

nem így lenne,a szülő sem örül-

ne neki. Még ha nem is jártak 

itt,otthon a kisgyerek hallott 

egyet s mást, leginkább rosszat. 

A gyereknek idegen a hely,az 

ember, fél, fáj… biztosak lehe-

tünk abban, hogy most sem 

szerez jó élményeket, hiszen a 

kommunikáció is nehéz vagy 

leginkább lehetetlen ilyenkor. 

A szülő is kimerült, mindegy, 

csak csináljanak már valamit. 

Hát igen! Nehéz!

Az óvó néniket köszönet ille-

ti, hogy már több alkalommal 

hoztak el csoportosan gyere-

keket, volt aki 6 évesen először 

látott belülről rendelőt, először 

még bejönni is félt, de egy jó 

beszélgetés, a többi gyerek po-

zitív élményei megbátorították, 

rengeteg kérdésük volt, olyan 

is,ami nekünk nem biztos,hogy 

eszünkbe jutott volna. Sokan 

csodálkoztak is, hogy hiszen ez 

fogorvosnéni? Akivel találkoz-

tunk már itt is-ott is, szoktunk 

vele beszélni is, eddig nem tűnt 

félelmetesnek. Nagyon sokat 

számít!Van olyan kis páciensünk 

aki óvodás korában egyedül jött 

tömetni a fogát. Találkoztunk, 

saját maga megbeszélte velem 

a gondját és érkezett! A tejfo-

gakra – a fogorvoshoz járáshoz 

ennyi kis odafi gyelés kellene. De 

aztán jönnek 6 éves kor körül a 

maradófogak. Az először áttö-

rők hátul, fogváltás nélkül,szinte 

észrevétlenül. Hamar el is tud-

nak romolni, de van ez ellen 

is egy nagyon jó találmány,ez 

pedig a barázdazárás.

Mi is ez?

Sajnos még a leggondosabb 

fogmosással sem lehet ren-

desen kitisztítani a rágófogak 

rücskös, mélyedésekkel, ár-

kocskákkal, 0barázdákkal teli 

felszíneit. Itt hamar indul el 

fogszuvasodás, alattomosan, 

lefelé kráterszerűen terjedve. 

Nagyon veszélyes helyzeteket 

tud teremteni, mert a fogacska a 

szülőnek sokáig egészségesnek 

tűnik. A barázdazárás során eze-

ket a barázdákat feltöltjük egy 

alacsony viszkozitású, könnyen 

folyó,fl uoridot leadó, fogszínű 

tömőanyaggal, és ezáltal egy 

tisztára mosható,enyhén homo-

rú felületet kapunk.

Hogyan történik?

Megtisztítjuk a fogat egy kel-

lemes ízű fogkrémszerű pasztá-

val, forgó kefécskével.Kb. 30mp. 

Nyálszívóval, fog mellé helyezett 

vattacsíkkal izoláljuk a fogat, le-

szárítjuk róla levegőráfúvással a 

nedvességet, majd egy gyárilag 

erre a célra készített anyaggal 

bedörzsöljük a felszínét. kb. 

30mp. Ettől azt kapjuk, hogy fog-

zománc felszínét kissé felérdesíti 

és ragasztóanyagként is szolgál 

a fog és a barázdazáró anyag 

között. Majd fi nom levegővel 

lefújjuk a fogat, ezután egy fecs-

kendőből felvisszük a barázdazá-

rót és utána fotopolimerizáljuk: 

megvilágítjuk egy halogén lám-

pácskával. Ez kb. 30 mp. megint. 

A kis páciens ezután öblíthet, 

kb. 5mp.–2perc. A kezelés eny-

nyi! Teljesen fájdalommentes, 

gyors, maximálisan fogkímélő és 

olcsóbb,mint a tömés. Félévente 

kontroll szükséges! Tartósságát 

leginkább az elkészítés módja 

befolyásolja,a használata na-

gyon nedvességérzékeny, ha 

nem sikerül maximálisan szá-

razon tartani a fogat, van úgy, 

hogy fél év múlva ismételni 

kell, de egy jól sikerült beavat-

kozás 5 évnél tovább is tarthat. 

Fontos megjegyezni,hogy ezt 

csak ép fogakon lehet elvégez-

ni. Napjainkban ez a legjobb 

megoldás,amit megtehetünk 

gyermekeink egészséges fo-

gaiért. Szerencsére egyre több 

szülő ismeri és igényli, és a 

megnövekedett igény, a jó sta-

tisztikai mutatók az előállítókat a 

mindig jobb, fejlettebb barázda-

záró anyagok kutatására ösztön-

zi. Minden kedves Olvasónak jó 

egészséget kívánok!



Enesei HÍRMONDÓ  2011. október

10. oldal

MIHÁLY-NAPI VÁSÁR

ÓVODAI HÍREK
„Itt van az ősz itt van újra” 

és elhozta az új nevelési év 

kezdetét, új feladatokkal és 

célkitűzésekkel.

A szeptembert 21 nagy-

csoportossal, 28 középsőssel 

kezdtük, valamint szeptem-

ber 1-én 8 kiscsoportosunk 

volt, akiknek a száma hétről 

hétre egyre több lett, 21-re 

bővült és december végére a 

várható létszámunk 28 lesz.

Az idei évben két rész-

munkaidős óvónő felvé-

telét engedélyezte a fenn-

tartónk, az egyik óvónő a 

rábaszentmihályi óvodában, 

a másik Enesén dolgozik.

Jelenleg Enesén az idei év-

ben mindegyik csoportnak 

két óvónője van. Öröm ez 

szülőnek, mert tudja melyik 

óvónőhöz fordulhat, öröm a 

gyereknek, mert tudja kihez 

tartozik, öröm az óvodában 

dolgozónak, mert érdemi 

munkát tud végezni a saját 

csoportjában.

Az éves munkatervünk el-

készült, amit a Szülői Munka-

közösség véleményezett és 

ennek keretében folytatód-

nak a régi hagyományok az 

óvodában, az ünnepek meg-

ünneplése és azon alkalmak 

szervezése, amelyeken szülő 

és gyermek egyaránt részt 

vehet. 

Szeptember 14-én alma-

szüreten voltunk Szilsár-

kányban, a tulajdonos  Nagy 

Imre mindig szeretettel fo-

gad minket és amit lesze-

dünk, azt ajándékba adja az 

óvodásoknak. 

Nagy sikere volt a tavalyi év-

ben a zöldségfesztiválnak, az 

Szeptember 29-én Mihály 

napon vásárt tartottunk, ezt a 

programot első ízben szervez-

tük és csak a gyerekek részé-

re. Szorgalmasan készültünk 

erre a napra, a középsősök és 

nagyok tésztából nyakláncot 

fűztek, dísztököt, gyümölcsöt, 

apró játékokat gyűjtöttek. 

Szarka Tamás apuka mézet 

ajánlott fel, mi szörppel, lekvár-

ral készültünk, Élő Anna anyu-

idén októberben ismét lesz, 

valamint december elején a 

mézes sütés és remélem leg-

alább olyan sikeres lesz mint 

a múlt évben.

Az idén először próbálko-

zunk a Mihály-napi vásárral- 

kája süteményt sütött és kis 

üvegekben kompótot hozott, 

valamint magokkal megtöltött 

üvegeket készítettünk még a 

vásárra. Gulyásné Németh Lilla 

sajtos süteményt, Vajda Zoltán 

pogácsát, Stoiber Vass Éva má-

kos süteményt ajánlott fel.

A programunk a követke-

ző képpen zajlott. Németh 

Donát népi viseletben os-

tor csattogtatással kezdte a 

programot, majd a nagycso-

portos gyerekek kolomppal 

bevonultak és műsort adtak a 

többi óvodásnak és vendége-

inknek, a családi napközisek-

nek. Nuser Ádám középsős 

óvodásunk egy személyben 

Vitéz László és társai vásári 

bábjelenetét adta elő. Amikor 

a műsor befejeződött, hoz-

hatta mindenki a kiskosarát 

és vásárolhatott az óvodában 

kapott papírpénzén. Minden-

ki három pénzt kapott: egy 

sárgát, egy pirosat és egy ké-

ket. Megvolt, mit milyen szí-

nért vásárolhat. Az üvegekbe 

töltött dolgok és a pattoga-

tott kukorica mind elfogyott. 

A díszletünkhöz tartozott a 

falumúzeumból elhozott de-

mizson, kosarak, szakajtók, 

sajtár, kukorica morzsoló és 

a hagyományőrző találkozó-

ról ismert bábok, akiket most 

Miska bácsinak és Mari néni-

nek neveztünk.

Az óvó nénik és dadus 

nénik is az alkalomhoz né-

pies viseletbe öltöztek, ami 

feltűnt a gyerekeknek és tet-

szett nekik.

A vásári forgatagban 

ehették a sok fi nomságot 

és ihatták a fi nom gyümölcs 

szörpöket. Meglepetés sé-

takocsikázás várta a őket. 

Szakács Alexandra a közép-

sősöket és a nagyokat egy 

rövid útra vitte a faluba. Az 

idő rövidsége miatt a kicsik 

sajnos már kocsikázni nem 

tudtak, ők egy másik időpont-

ban fognak menni.

A gyerekeknek tetszett a 

program, örömmel vitték haza 

kis kosaraikat és mesélték a 

szülőknek az élményeiket.

Szabóné Horváth Judit

óvodavezető
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„A munka meg fog várni, 

amíg megmutatod a szivár-

ványt a gyereknek, de a szi-

várvány nem vár addig, amíg 

végzel a munkával.” 

Patricia Claff ord 

A mai rohanó világot rend-

kívül jól jellemzi e rövid idé-

zet. Ma, amikor a létfenntar-

tás, az egzisztencia kiépítése 

egyszóval a munka tölti ki a 

legtöbb időnket, egyre keve-

sebb idő jut a gyermekekkel 

való törődésre, a babusgató 

érintésre,a közös játék örö-

mére ,az együtt átélt élmé-

nyek összetartó erejére. Az 

örökösen változó világban 

mégis a legbiztosabb pont a 

család maradhat. Az a gyer-

mek, aki szerető, törődő, 

odafi gyelő családban nőhet 

fel, felnőttként sokkal ma-

gabiztosabban, bátrabban 

CIRÓKA BABA–MAMA KLUB ENESÉN
nézhet szembe az élet adta 

nehézségekkel. Az ilyen fel-

nőtt egy láthatatlan puttonyt 

hord a hátán, amely teli van a 

bíztató szavakkal, a meleg kéz 

simogatásával, az önfeledt 

kacajjal, a játék izgalmával. 

Ebből a puttonyból meríthet 

a későbbiekben erőt és ez ad-

hat újabb lendületet egy-egy 

nehéz helyzet megoldásához. 

A szülők egyik legfontosabb 

feladata, hogy ezt a képze-

letbeli zsákot megtöltsék a 

gyermekük számára. 

 Ehhez adnak nagyszerű 

segítséget az enesei kultúr-

házban – szeptemberben in-

dult  Ciróka baba- mama klub 

foglalkozásai. A heti rendsze-

rességgel megtartott fél órás 

program minőségi élményt 

nyújt az ide érkező anyukák, 

apukák és gyermekük számá-

ra.  Az összejövetelek során 

magyar népi ölbeli játékok, 

mondókák, sétáltatók, zsup-

poltatók, lovagoltatók és 

dalok elevenednek meg élő 

hangszerjáték és énekszó kí-

séretében.  A foglakozás úgy 

ad maradandó értéket, hogy 

eközben nem igényel drága 

játékokat és eszközöket. Itt 

csupán a szülő hangjára és 

két kezére van szükség, hogy 

együtt énekeljen, tapsoljon, 

mókázzon csemetéjével.  

A kisgyermek játékos fejlesz-

tése közben tovább fejlődik és 

erősödik az az anya- gyermek 

kapcsolat, amely a magzati 

lét során már kialakult. 

Az itt megtanult újabb 

dalok, mondókák segítenek 

abban, hogy a szülők otthon 

is színesítsék, gazdagítsák a 

mindennapokat.  

A cikk a 12. oldalon 

folytatódik!

ez a program csak a gyerekek-

nek lesz, szülőket erre most 

még nem hívunk. Ha sikeres-

nek és megvalósíthatónak ta-

láljuk, jövőre ez is lehet egy 

közös programunk.

A szélsőséges és forró nya-

rat szerencsésen átvészelte a 

nyáron vetett füvünk, mind-

ez köszönhető Kovács Attila 

apukának és az óvoda daj-

káinak, akik lelkiismeretesen 

napról napra odafi gyeltek a 

locsolásra. Jelenleg a családi 

napközisek használják ezt a 

területet és mivel a mi udva-

runkban van, jó gazda mód-

jára bánunk vele.

Már régóta esedékes volt 

az udvari játékok javítása, 

ennek egy része megtörtént, 

az elmaradt javítások még 

ezután fognak megvalósul-

ni. Az udvari játékok festé-

sét a Derőce néptáncosok 

néhány tagja elkezdte, de 

a nagy hőség miatt a mun-

kálatokat félbe hagytuk, 

amit októberben szeretnék 

befejezni, és ezzel együtt 

a kerítés festést is, amire a 

festéket még a múlt évben 

megnyertük. Köszönjük a 

Derőcések segítségét!

Az új Közoktatási Törvény 

még készülőben van, ponto-

san még nem tudhatjuk mit 

hoz a jövő az óvodák számá-

ra, bízunk abban hogy nagy 

változásokat nem irányoznak 

elő.

Amit mi nagyon fontosnak 

tartunk és célul tűztünk ki, 

a gyerekek kommunikációs 

készségeinek, képességeinek 

javítását, a neveltségi szint 

fejlesztését, a gyermeki sze-

mélyiség jobb megismerését, 

valamint a környezettudatos 

magatartás kialakításának se-

gítését.

A Hírmondón keresztül sze-

retném tájékoztatni a Ked-

ves Olvasókat, hogy Enese 

honlapján megtalálható a 

Helyi Nevelési Programunk, 

a Házirend (a módosítás most 

van folyamatban), Szerveze-

ti Működési Szabályzatunk, 

az óvoda éves beszámolója, 

valamint az éves munkaterv 

is felkerül a jóváhagyás után. 

Az  előre betervezett prog-

ramok időpontjait a szülők 

itt is megnézhetik. A végére 

hagytam: köszönetet szeret-

nék mondani mindazoknak, 

akik adójuk 1%-ával támogat-

ták óvodánkat, ez az összeg 

426.577,- Ft. Ebből a pénzből 

a kuratórium jóváhagyásával 

minden középsős és nagy-

csoportos óvodásnak gye-

rekenként 1800 Ft értékben 

színházbérletet vásárolunk a 

győri Csörgősipka előadásai-

ra, valamint az udvari játékok 

fejlesztéséhez és egyéb esz-

közbeszerzéshez nyújt majd 

segítséget. Az évek óta fel-

ajánlott összegekből szépen 

tudtunk fejleszteni, hálásak 

vagyunk a felajánlásokért, 

mert ezekkel az összegekkel 

sok fejlesztést tudtunk meg-

valósítani. 

Szabóné Horváth Judit

óvodavezető



  „Boldog, aki örömmel tesz, s a tettnek örül.” (Goethe)

Ezzel az idézettel indították el megyénk alkotó nyugdíja-

sainak kiállítását a rendező szervek (Idősügyi Tanács, Pannon 

Nyugdíjas Szövetség, Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület) 

a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Klubtermében 2011. 

szeptember 15-én.

A kiállítás megnyitóján szép számmal résztvettünk Eneséről, 

hiszen a Borostyán Nyugdíjas Klubból többen is tagjai az 

Enesei Foltvarró csoportnak.

Kiállított munkáink: 

• Enesei Foltvarrók közös munkája, a „Lepke és virág 

 „falikép, 

• Márkus Tamásné Vasarely faliképe, fregoli táskája,   

• Nagy Károlyné Margitka articsókás terítői, tojástartó 

tyúkocskája,

• Polgár Gyuláné cicái, neszesszere,

• Füsi Andrásné táskái, városképe, kézimunka doboza.

Örültünk, hogy kedves ismerősökkel találkozhattunk a 

kiállítók között:

Zugmann Miklósné Ilike tanította meg nekünk 8 évvel ez-

előtt a foltvarrást, Urainé Erzsike sokszor segített nekünk az új 

technikák megismerésében, Kemenesi Ágostonné Margótól 

(Csorna) pedig a makramézást sajátíthattuk el.

A kiállításra Győrből, Felpécről, Csornáról és Eneséről ér-

keztek be munkák.

A megnyitón Horváth Ferenc könyvtár igazgató biztatott 

bennünket kedves szavaival, szép idézetekkel, hogy folytas-

suk tovább ezt a tevékenységet. Méltatta, hogy a szabadidő 

hasznos eltöltése, az emberek közötti kapcsolatok ápolása 

milyen fontos dolog rohanó világunkban.

Sok barátunk, ismerősünk is megnézte a kiállítást.

Öröm volt számunkra, hogy számítottak ránk a rendezők, 

immár harmadik alkalommal. Természetesen támogatás nélkül 

nem menne ez a munka, de szerencsére az Önkormányzat 

segít bennünket anyagilag és erkölcsileg. Mesterházy József  

polgármester rendszeresen résztvesz a kiállítások megnyitó-

ján, amit a rendezők is jónéven vesznek, s nekünk is jólesik. 

Folytatás a 11. oldalról.

A program tematikája is-

métlésen alapul, így a gyer-

mek ráismeréssel ismeri meg 

a játékokat és ez magabiztos-

ságot ad és nyugtatólag hat. 

Az itt elsajátított énekeket a 

gyermek idővel maga kéri az 

édesanyjától, hisz itt akarat-

lanul is egy tanulási folyamat 

megy végbe. A foglalkozás 

remek lehetőséget nyújt a 

ritmusérzék kialakítására, ösz-

tönzőleg hat a beszédkészség 

fejlesztésére, aktív gondolko-

dásra késztet.  Mindemellett a 

gyerekek és anyukák élvezik 

egymás társaságát. A picik 

az újbóli találkozásaik során 

egy közösséget alkotnak, 

ahol megtanulnak együtt-

működni, másokra fi gyelni, 

elfogadni és alkalmazkodni, 

miközben nagyszerű alkalom 

nyílik az önkifejezésre, a sze-

mélyiségük fejlesztésére. 

A fél óra alatt elcsendesedik 

a külvilág ilyenkor az egymás-

ra fi gyelés és a meghittség 

számít. Itt a szülő a legérté-

kesebb ajándékot adhatja 

gyermeke számára. Önmagát, 

a mosolyát, a gyengédséget, 

a hangját, amely gyermeke 

számára a legszebb a világon.

Szeretettel várunk minden 

anyukát, apukát és gyerme-

küket (2 és fél éves korig), va-

lamint nagymamákat és az ér-

deklődő várandós anyákat!   

Helyszín:  Enese, Kultúrház

Időpont:  kedd 15.30 óra

Foglalkozásvezetők: 

Nagy Júlia és Nagy Attila

Szervező: 

Nagy Károlyné – védőnő

ALKOTÓ NYUGDÍJAS FOLTVARRÓK KIÁLLÍTÁSA GYŐRBEN

Sok szép foltvarrást láthattak az érdeklődők, s mi is ötle-

teket kaptunk, hogy mit lehetne még készíteni. A terembe 

lépéskor azonnal felhívta magára a fi gyelmet a fekete-fehér 

Vasarely kép. Nagy sikert aratott a lepkés faliképünk, melyben 

minden foltvarrónk szíve, lelke benne van. Köszönet érte a 

csoportnak!

„Fordítsd arcodat a Nap felé, s minden árnyék mögéd 

kerül!” (Jan Golden ) – ezt tartjuk szem előtt, s jót tesz 

mindannyiunknak a kikapcsolódás, az alkotás öröme.  

Október 11-én újra indulnak a kéthetenkénti foglalkozá-

sok. Minden érdeklődőt, aki szeretne csatlakozni, szeretettel 

várunk.

                                                                                Füsi Andrásné

szakkörvezető

Ha van rá érdeklődő, a kezdőknek októbertől májusig 

minden hónap 2. szombatján egész délelőttös foglal-

kozást szervezünk. Anyagot is tudunk biztosítani, előre 

megtervezzük az egyes foglalkozások programját, melyek 

alapján ki lehet választani, hogy kit melyik téma érdekel, 

s arra jön el. Diákok is jöhetnek. (Már Győrsövényházról 

van két érdeklődő.)

Részletes felvilágosítást lehet kérni 

a 96/363026-os telefonon Füsi Andrásnénál.


