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A FALUSZÉPÍTŐ EGYESÜLETRŐL
Szeptember közepén tartotta egyesületünk az éves
közgyűlését. Szabó Tamás
elnök beszámolt az eddigi
tevékenységekről. Elfoglaltságai miatt lemondott a vezetői feladatáról, de a továbbiakban is segíti a munkánkat
szakmai tudásával és növények adományozásával.
Köszönjük segítő munkáját!
A szervezet új neve Enesei
Hagyományörző és Faluszépítő Egyesület lett. Erre
azért volt szükség, mert így
nagyobb eséllyel tudunk
pályázatokat beadni. Az
egyesület faluszépítő tevékenységét ezentúl Lengyelné
Szlovacsek Éva, Némethné
Kránicz Anikó és Gülch Eszter irányítja. A hagyományok
ápolásában elsősorban Rab
János és a néptánccsoport
tagjaira számíthatunk. Lelkes
9 fős csapattal körbe kerékpároztunk a faluban és feltérképeztük, hol mit lehetne
tenni. Szeretnénk parkosítani,
évelő növényeket telepíteni, a
tavasszal pedig virágokat ültetni. Több helyen is lehetne
szemétgyűjtőket elhelyezni,
egyszerű dekorációkkal javítani a faluképet. A közterületeken a fűnyírás minőségén
is lehetne javítani.
Köszönet illeti azokat a lakosokat, akik a házuk előtt,
mellett lévő területeket rendben tartják, gondozzák, fákat

Őszi dekoráció KÖZÖN-óvodás gyerekekkel

ültettek, virágosítottak. Úgy
gondoljuk, ezzel már segítették a munkánkat. Sokkal esztétikusabb így az utca. Természetesen, egyszerre mindent
nem tudunk megvalósítani, de
kis lépésekben, tenni akaró
emberek összefogásával, sok
minden elérhető. Ehhez várjuk ötleteiket, segítségüket,
felajánlásaikat Évánál, Anikónál és Eszternél.
Egy– egy nagyobb megmozdulásunkat előre fogjuk
jelezni az interneten és a
boltokban elhelyezett pla-

kátokon. Bárkit szívesen várunk, aki segíteni szeretné a
munkánkat!
Most mire lenne szükségünk, elsősorban mit szeretnénk tenni: a falu közepén
a már meglévő virágágyást
felújítani, a temetőnél a virágokat megszabadítani
a gaztól, szemétszedés, a
kettős keresztnél virágágyás
kialakítása. Ezekhez megfelelő földre lenne szükségünk.
A faluba bevezető utakhoz
egyszerűen kivitelezhető
üdvözlő táblák elhelyezé-

se. Tavasszal az ötleteikre
támaszkodva folytatnánk a
munkákat.
Óvjuk és ﬁgyeljük közösen
a már meglévő értékeinket,
és ha bármiféle rongálást
észlelnek, jelezzék a Polgármesteri Hivatalban.Szeretnénk előre is megköszönni
segítségüket! Szívesen várunk mindenkit!
ENESE EGYSZERŰEN JÓ!
TEGYÜK SZEBBÉ
ÉS BARÁTSÁGOSABBÁ!
Lengyelné Szlovacsek Éva
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5. GÚTH JÁNOS
EMLÉKTORNA
1. Kóny
2. Enese
3. Bezi
4. Győrsövényház
EREDMÉNYEK:
Enese-Bezi 7:1
Kóny-Győrsövényház 9:8
(tizenegyesekkel)
Enese–Kóny 1:2
Bezi–Győrsövényház 5:1
Legjobb játékos: Eőry Gyula
Legjobb kapus: Horváth Miklós
Gólkirály: Vári Róbert
Báthori Gábor díj: Kiss Milán

KÖNYVTÁRI HÍREK
Községünk könyvtára kibővült
nyitva tartással várja
az olvasni szerető embereket.
Hétfő:16-18
Kedd:15-18 Szerdán:14-17
Csütörtök:10.30-11.30, délután 15-17
Péntek:16-17 óráig.

VIRILISTÁK -2009
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
KACO Hungary Kft.
Bödő Kft.
Inícia Zrt.
GTO-HOLZ Kft.
Molnár Elektronikai Kft.
EGYÉNI VÁLLALKOZÓK
Lendvai Szilárd
Csonkáné Balikó Éva
Szlovacsek Imre
Ferenczi Csaba
Stoiber János

2009. július

KI LETT A NYERTES?
Két fordulós játékunk, amely arról szólt, hogy ki mennyire ismeri Enesét,
véget ért. A nyertest azok közül sorsoltuk akik, mind a két fordulóban
hibátlan válaszokat küldtek.
A vetélkedőt Bajnok Eszter (Dózsa utca) nyerte.
Az ajándék csomaghoz gratulálunk, nyereményét átveheti a
polgármesteri hivatalban.

KÖZEL 1,5 MILLIÓ FORINT AZ ADÓ 1%-BÓL
Az általános iskola alapítványára az APEH 501.777 forintot utal. Az Enese SC-nek
felajánlott összeg 128.250 Ft. A legnagyobb összeget az óvoda alapítványa kapja:
814.925 forintot. Mindenkinek köszönjük a felajánlást!
Iskola-Óvoda-Sportegyesület Vezetősége

NÉPFŐISKOLAI ELŐADÁSOK
október 16. péntek 18 óra
Tornai Tamás: Történelmi borvidékek–Somló borkóstolóval egybekötött előadás
Helyszín: iskolai aula
november 6. péntek 18 óra
Futó Péter: A NASA-ban jártam • Helyszín: polgármesteri hivatal
december 18. péntek 18 óra
Karakas Zoltán: Dudaszó – A hangszer bemutatása és megszólaltatása
Helyszín: polgármesteri hivatal

AZ ENESE SC ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA
Enese Község Önkormányzata 2008. évben 1.780.000,- Ft-tal támogatta a Sportegyesületet. Az Egyesület elnöke képviselő testületi ülésen számolt be az összeg
felhasználásáról ill. az Egyesületben folyó munkáról.
– Közüzemi díjak (víz, villany, gáz) ...............................................................389.231 Ft
– Játékvezetői díjak................................................................................................
k
352.080 Ft
– Autóbusz költség ................................................................................................384.000 Ft
– Tagdíj, játékengedélyek...................................................................................
k
384.880 Ft
– Benzin fűnyíróba ................................................................................................. 81.601 Ft
– Tisztítószer, szóda ................................................................................................184.079 Ft
– Mezek, labdák, sportszerek...........................................................................
k
151.000 Ft
Összesen:.......................................................................................................................1.926.871 Ft
Az önkormányzati támogatás nem fedezi az alapműködéshez szükséges öszszegeket. Szponzori támogatásból – reklámtáblák kihelyezése – 200.000 Ft
bevétele származott az egyesületnek, a pályázati pénzek szintén jelentős bevételt
hoztak. Az Enese SC évi rendes közgyűlésén fogadta el a Sportegyesület gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Mesterházy József, Enese SC elnök
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JÁTSZÓTERET ENESÉNEK!
Bizonyára mindenki ismeri
a jelenlegi játszótér állapotát,
és egyetérthetünk abban,
hogy a helyzet siralmas. Ez
a játszótér felújításra szorul, de inkább teljes cserére.
Közös összefogásból épült
már jó pár éve, sajnos nem
sokáig volt becsülete. FOGJUNK ÖSSZE, és ha saját
forrásból nincs lehetőség
újat építeni, próbáljunk meg
nyerni egyet ENESÉNEK.
Ekkora gyereklétszám mellett elengedhetetlen, hogy
Enesén legyen játszótér,
szabadidőpark. Biztosan
sokaknak ismerős a Knorr
cég által kiírt pályázati lehetőség:
FŐZZÜNK EGYÜTT
JÁTSZÓTERET!
A Delikát ételízesítő tasak
vonalkódjait kell összegyűjteni, minél többet. (1 pályázat = 1 kilógrammnyi ételízesítő vonalkódja.)
A cég felhívása 2007-ben
indult. A 2009-es, amelynek most augusztusban
volt vége, a harmadik kampány volt. Sajnos most sem
sikerült nyernünk, hiába
vagdostuk a vonalkódokat. 2009-ben községünk
39 kilógrammnyi Delikát
vonalkódját küldte be és
további 50 kilógrammnyit
spórolt meg a következő
évre, látván ez kevés a győzelemhez. A www.delikat.hu
internetes oldalon nyomon
követhető a játék állása.
Igaz ekkora gyűjtési akciót
egyik évben sem szerveztünk, ezért ha biztosra akarunk menni a következőnél,
a 2010-es kampánynál, ak-

Döbör Zsanett és Bessenyei Adrián rajza

kor hatalmas összefogásra
lesz szükség. A legtöbbet
beküldő község kell, hogy
legyünk!
Az idei nyertes – olvashatták a Kisalföld cikkében – a
432 főt számláló Nyalka, aki
1.716 kilógrammnyi Delikát
vonalkódját gyűjtötte össze.
Rajtuk kívül további 7 település gazdagodott az 5 milliót érő játszótérrel. Enesén
közel 1800-an lakunk, ha
ezt vesszük alapul, minden
lakosra 1 kilógrammnyi Delikát jut és máris elkerültük
őket.
A pályázat LÉTEZIK.
Ígéretet kaptam ugyanis
e-mail-ben a cég promóciós igazgatójától, hogy a

pályázatot jövőre biztosan
megismétlik. Az eddig leírtakból kiderül,hogy előre
dolgozunk a 2010-es kampányra. Van még jövő nyárig
10 hónapunk, ez azt jelenti,
hogy havi 200 kg-nyi ételízesítő vonalkódjára lenne
szükség, ha Nyalka község
1716 kg-nyi mennyiségét
szeretnénk túlszárnyalni.
Már pedig ez a cél!
Kérek mindenkit, segítsen! Nem pénzt gyűjtünk,
csak az üres tasakokra van
szükség. Bármilyen ötletet
és természetesen segítséget várunk a sikeres gyűjtéshez.
Nem elég egyszer szólni,
addig kell „rágni a bará-

tok, vidéki ismerősök fülét”, amíg nem felejtik el a
gyűjtésről szóló felhívást.
Vendéglátóhelyek, konyhák
megkeresése a másik fő
feladat, ahol nagy mennyiségben főznek. Legalább
erre a pár hónapra térjenek
át a Delikát használatára.
1 kg-nál kisebb kiszerelés
vesz részt a játékban! Erre
a feladatra kell a legtöbb segítség, az ötletet megvalósítani nem lehetetlen, van már
ígéretünk két helyről is.
Feladatul tűztük ki, hogy
a szomszédos, környékbeli
falvak gyűjtő embereit megkeressük, hogy segítsenek
a 2010-es évben nekünk,
mi pedig utána viszonozzuk a segítséget. Szórólapot, plakátot szeretnénk
a környéken szétszórni,
ezek készítéséhez, terjesztéséhez is szükség lesz
vállalkozó szellemű emberekre. A gyerekek is segíthetnek: rajzolják le, milyen
játszóteret szeretnének.
A legjobb rajzok szerepelhetnének a plakátokon.
Gyűjtődobozt és felhívást
több helyre is tettünk már
ki a faluban és vidéken is,
ezek beváltják a hozzájuk
fűzött reményeinket.
Mindenki látja, hogy teendő van bőven. Pár lelkes szülő segít, de várom
a további jelentkezőket a
kitűzött feladatokra. Bízom
benne, hogy a jó cél érdekében a község megmozdul, és a siker is a község
lakosaié lesz, mert ENESE
EGYSZERŰEN JÓ!
Némethné Kránicz Anikó
és a lelkes gyűjtők
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ubileumi tanévet kezdett az iskola,160.éve van szervezett oktatás Enesén.Szeretné a Hírmondó is kiemelten kezelni a témát a következő számokban. Folyamatosan szeretnénk
J
bemutatni a Hetvényi díjasokat. 1996-óta jutalmazzák Hetvényi-díjjal azokat, akik 8 éven
keresztül kitűnő tanulói az iskolánknak. 1996-ban Bencsik Rita kapta a díjat, az ő beszámolóját olvashatják elsőként.

ÉLETUTAK A HETVÉNYI-DÍJ UTÁN
1996. BENCSIK RITA
A Hetvényi díj átvételének évét az
életem első feléhez sorolom. 14 éves
voltam. 13 év telt el azóta. Az általános iskola után jött a Révai Miklós
Gimnázium, Zsebők tanár úr fejből
felírt matek példáival, Szaniboy 5x10es papírfecnikre íratott ének dolgozataival és Kovács Gyuri „na menjetek
kosarazni” jelmondatával. MatekNémet-Számítástechnika tagozat
után egy teljesen más irányú nemzetközi kapcsolatok szakot választottam
a Széchenyi István Főiskolán, ami jogi
és történelmi tudásunkat bővítette.
Ami kiemelten tetszett, az angol és a
spanyol nyelv oktatása, és a képzés
végén angolból és németből tettem
szakmai középfokú nyelvvizsgát. A
főiskola mellett folyamatosan munkát
vállaltam a Philipsnél, gyakornokként
láttam a beszerzést, a termelést és a
személyügyi osztályt, emellett 3 évig
jártunk embereket tesztelni a tréning
osztállyal, még diákként. Akkoriban
jött be a DVD, nagyon sok volt a
megrendelés, hoztunk embereket a
szlovákiai magyar településekről is,
hiszen akkoriban ott még nagyobb
volt a munkanélküliség, mint nálunk.
Nagy Anitának köszönhetően itt szerettem meg a HR szakmát, és miután
befejeztem a főiskolát, célirányosan
ezen a területen kerestem munkát,
Budapesten. 2005 márciusa óta az
Indotek cégcsoport HR osztályán
dolgozom (Pacific Kft.), immár senior
munkatársként. A cégcsoportunk lakóparkok építésével és irodaházak
üzemeltetésével foglalkozik, én pedig embereket veszek fel a különböző munkafolyamatokra: könyvelőt,
4. oldal

asszisztenst, projektmenedzsert,
elemzőt, karbantartót, gondnokot, jogászt, éppen mikor mire van
szükség. Ezenkívül fejvadászattal is
foglalkozom, külsős ügyfelek megbízásaira keresek alkalmas jelölteket.
Emellett belevágtam a másoddiploma megszerzésébe, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola angol
bölcsész szakos hallgatója vagyok,
távoktatásban. Enesére gyakran hazajárunk a párommal, szeretjük a
hétvégéket a családjainkkal tölteni.
Zajlik az élet, nem jut idő arra, hogy
unatkozzunk, de szerintem ez így
van rendjén.

1997. JANÁCS ZSUZSANNA
Az általános iskola befejezése
után a győri Révai Miklós Gimnáziumba, Informatika és Idegennyelv
szakos osztályba jártam. Az érettségi
után Győrben, a Széchenyi István
Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok
szakán folytattam tanulmányaimat.
Diplomámat 2005-ben szereztem
meg, nemzetközi kapcsolatok szakreferens lettem. 2005-2008 között
a Győri Szeszgyár és Finomító Zrt.
kereskedelmi osztályán dolgoztam,
előbb vevőreferensként, majd értékesítési menedzserként. 2008 nyarán
Olaszországba, Genovába utaztam,
ahol egy évet töltöttem nyelvtanulással. Jelenleg az ExxonMobil
BSC-nél dolgozom Budapesten,
ahol a megszerzett idegennyelv
tudásomat – az elképzeléseimnek
megfelelően – hasznosítani tudom.
Üdvözlettel:
Janács Zsuzsa

1998. DOKTOR ZSUZSANNA
ÉS TAKÁCS VIKTÓRIA
Doktor Zsuzsanna: Jóllehet váratlanul ért a megkeresés, örömmel
teszek eleget a Hírmondó felkérésnek, hogy röviden meséljek az általános iskola utáni tanulmányaimról.
Középiskolai tanulmányaimat 1998ban a Révai Miklós Gimnáziumban
kezdtem meg Matematika és idegen nyelv specializáción. Matematika
versenyeken elért eredményeimnek
köszönhetően nem kellett felvételiznem, és itt szeretném megragadni
a lehetőséget, hogy Füsi Andrásné
tanárnőnek megköszönjem a versenyekre való felkészülésben nyújtott
segítségét, melyért azóta is nagyon
hálás vagyok.
A középiskolai kezdetek nem voltak zökkenőmentesek: új környezet,
új tanárok, új barátok, magasabb
elvárások, mindezekhez együtt nehéz volt gyorsan alkalmazkodni. De
mint mindenbe, azért ebbe is bele
lehetett rázódni és a kezdeti nehézségek leküzdése után már könnyű
volt élvezni és értékelni az ott végzett munkát és a középiskolás létet.
A révai legnagyobb előnye a tanári
kar képzettsége és tudása mellett
a diákközpontúsága volt, mindez
nagyban hozzájárult, hogy nem csak
megmaradt a tanulás iránti vágyam
és szeretetem, de erősödött is. Az
osztályon belül és az évfolyamon
is kialakult egyfajta egészséges
versenyszellem és összetartás, a 11.
évfolyamtól induló felvételi előkészítőkkel megalapozta azt a biztos
tudást, melynek a birtokában – ha
nem is nyugodt szívvel, mert persze
nagyon izgultunk, de – felkészülten
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vághattunk neki az érettséginek és
a felvételinek. Életünk addigi legnagyobb megmérettetése visszaigazolta, hogy a befektetett munka megtérül, többségünk jeles eredményekkel
zárt és az általa választott valamely
felsőoktatási intézményben folytathatta tanulmányait.
Az egyetem megválasztása egyáltalán nem volt könnyű, de szerencsés voltam, mert a szüleim mindenben mellettem álltak és támogattak,
az ő áldozatuknak is köszönhető,
hogy 2002 őszén megkezdhettem
tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi
Karán. A kontraszt az egyetem és a
középiskola között sokkal erősebb
volt, mint annak idején az általános
iskola és a középiskola között. Szinte
egyik napról a másikra kellett kamaszból felnőtté válnunk, jóllehet
ennyire nem volt véresen komoly a
helyzet. Az egyetem mindazt ötvözte, ami csak egy fiatalnak kellhet:
önállóság, viszonylag rugalmasan
beosztható tanulási és szabad idő.
Egyszerre volt lehetőségem sok újat
tanulni, míg a szorgalmi időszakban
a barátaimmal járhattunk kirándulni,
szórakozni, megismerhettem azt a
hangulatot, ami alapján méltán nevezik Pécset mediterrán egyetemi
városnak.
A felsőoktatási rendszert nagyon
sok bírálat érte és éri, hogy túlságosan elméleti a képzés, én azonban
nem feltétlenül értek egyet ezzel a
kritikával. Minden egyes munkakörre lehetetlen a diákokat felkészíteni,
ilyen jellegű tapasztalatokat csak
szakmai gyakorlaton lehet szerezni.
Amit ellenben az egyetemen meg
lehet tanulni az egyfajta gondolkodásmód, rálátás a dolgok működésére, olyasmik, amelyek iránytűként
szolgálnak számunkra, hogy az egyetemről kikerülve eligazodjunk saját
szakmánkban. Tanulmányaim során

2009. október
a közgazdaságtan számos területével ismerkedtem meg, melyek közül
legjobban, egy hazánkban viszonylag
új terület ragadta meg a figyelmemet,
a regionális politika és gazdaságtan.
Diplomát is ezen a szakirányon szereztem 2007-ben.

annak idején sokat jelentett, hiszen
mind vágyunk arra, hogy elismerjék munkánkat és számomra ez egy
olyan jutalom volt, mely megerősített
abban, hogy jó úton járok, és a befektetett munka tényleg meghozza a
gyümölcsét.

Sokan úgy gondolják, hogy az
egyetem elvégzése után ideje a
megszerzett tudást a gyakorlatban
is kamatoztatni és közgazdaságtan
diplomával a kézben mi lehetne más
a célunk, mint egy jól fizető gazdasági állás keresése. Az én érdeklődésemet a regionális tudomány iránt azonban csak felcsigázták az egyetemen
szerzett ismeretek és szerettem volna
többet megtudni az adott területről.
Természetesen bennem is élt a vágy,
hogy a gyakorlatban is kipróbáljam
magam, ezért úgy próbáltam tovább
lépni, hogy részben mindkettőre lehetőségem legyen. Ezen megfontolások
alapján jelentkeztem szintén Pécsen,
a Közgazdaságtudományi Karon a
Regionális Politika és Gazdaságtan
Doktori Iskolába, ahol jelenleg utolsó
éves PhD hallgató vagyok.

Takács Viktória: A Hetvényi István
díjat 1998-ban vehettem át, általános
iskolás kiváló szorgalmam és magatartásom, valamint tanulmányi versenyeken való részvételem jutalmaként.
A Krúdy Gyula Kéttannyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskolában folytattam tanulmányaimat Győrben.
2003-ban érettségiztem kitűnő eredménnyel és szereztem meg egyidejűleg az idegenvezetői képesítést is.
Jó eredményeimnek, német és angol nyelvismeretemnek köszönhetően felvételt nyertem a Budapesti
Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karára. 2007-ben diplomáztam
nemzetközi kommunikáció szakon,
reklám és marketing szakirányon.
Főiskolai tanulmányaim alatt szakmai
gyakornokként dolgoztam a MOL
Nyrt.-nél. Ahol sikeres diplomdolgozat
és államvizsga után állásajánlatot
kaptam.

Az iskola beváltotta a hozzá fűzött
reményeimet: azzal a három dologgal foglalkozhatok, amikkel később
is szeretnék, és amik érdekelnek.
Így egyrészt gazdaságtani tárgyakat
tanítok egy középiskolában, illetve
településfejlesztési gyakorlatot az
egyetemen, másrészt különböző
pályázatok írásán és megvalósításán keresztül próbáljuk segíteni
különböző térségek és települések
fejlesztését, harmadrészt pedig kutatásokat végezhetek a saját szűkebb
érdeklődési területemhez, a városfejlesztéshez kapcsolódóan.
Befejezésképpen mi mást is mondhatnék, mint hogy remélem, a beszámolóm alapján úgy gondolják,
hogy nem érdemtelenül kaptam meg
a Hetvényi díjat 1998-ban. Nekem

Így jelenleg is a MOL Nyrt. kereskedelmi részlegén üzletkötőként foglalkozom belföldi és export
nagykeresekedelmi értékesítéssel.
Hihetetlen, hogy azóta hány év eltelt,
de most is hálás szívvel gondolok
általános iskolás tanáraimra, osztálytársaimra és köszönöm azt a
sok biztatást, és tudást amit tőlük
kaptam.
Ők négyen voltak az elsők között
akik megkaphatták a Hetvényi-díjat,
életútjukból látszik hogy a szorgalmas
munka meghozza eredményét.
Következő számunkban folytatjuk
a díjazottak bemutatását.
Szabó Gáborné
5. oldal

Enesei HÍRMONDÓ
Hatalmas születésnapi tortával ünnepélyes keretek közt megnyitottuk a160. tanévet.
Nem kis dolog egy iskola életében, egy falusi
iskoláéban főleg nem, különösen ezekben a
községi iskolákat elsöprő vészidőkben.

ISKOLAI HÍREK
Különböző programokkal szeretnénk emlékezetessé tenni a jubileumi évet. A programok megvalósítására pályázatot adtunk be
a Győr-Moson-Sopron Megyei Közoktatási
Közalapítványhoz, a megpályázott 800 000
Ft-ból 130 000 Ft kaptunk. Így most fő a
fejünk, hogy a sok-sok rendezvény közül
mit tudunk megvalósítani ebből a szűkös
költségvetésből.
A 2009/2010 tanévet 215 kisdiák kezdte
meg, akik közül 87-en a környező településekről járnak be. Az intézmény fenntartó társulás
tagjai Fehértó, Kisbabot, Rábaszentmihály.
Aki reggelente az iskola felé jár, tapasztalhatja,
hogy milyen csúcsforgalom van. Két menetrendszerinti busz és két önkormányzati busz
hozza a bejárókat, mellette jönnek az enesei
óvodások, iskolások autóval, kerékpárral. Közben pedig zajlik az átmenő forgalom, ahol
nem mindig tartják be a sebességhatárokat.
Ezért kérek minden közlekedőt, hogy vigyázzanak a gyerekek testi épségére!
Az ősz során az önkormányzat nyertes pályázatának eredményeként a következő felújítási
munkák lesznek: felső tagozatos épületben
WC, elektromos hálózat korszerűsítése, külső
színezés, alsós udvaron a beton javítása.
Alig kezdődött el a tanév és máris büszkék lehetünk Francia Dominika 6. osztályos
tanítványunkra, aki a KÁRPÁT-MEDENCEI
MESEMONDÓ VERSENY MAGYARORSZÁGI
DÖNTŐJÉN kimagasló teljesítményt ért el.
Gyönyörű őszi időben tartottuk az ifjúsági
napot. A 8. osztályosok Győrben városvetélkedőn vettek részt. A 6. , 7. osztályosok a
kanális mellett túráztak Rábapatonára. Az 5.
osztályosoknak a Rábca part volt az úti cél,
ahol „megrendelésre” egy hattyú pár várta a
megfáradt csapatot. Az alsó tagozatosok pedig a falu határában lévő réten vetélkedtek.
Köszönjük, hogy az iskola alapítványát támogatták adójuk 1%-ával, a befolyt összeg 501.777
Ft. Kérem, hogy a következő évben se feledkezzenek meg erről a támogatásról. Különösen
szeretném megszólítani azokat, akik eddig nem
rendelkeztek erről az összegről, ne hagyják, hogy
az állami közös kassza elnyelje ezt a pénzt,
támogassák vele az iskolát.
Bartos Ilona, igazgató
6. oldal
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TÜNDÉRORSZÁGBAN JÁRT
MESEMONDÓ BARÁTNŐM
„A mese nem csak gyermekeknek való táplálék.”
Barátnőm, Francia Dominika, nemrégiben a Kárpát-medencei Mesemondó
Verseny magyarországi döntőjén kimagasló eredményt ért el. Kíváncsian faggattam a megmérettetésről, mesemondásról és élményeiről.
– Dominika, mióta mondasz meséket, verseket?
– Óvodás korom óta.
– Mit szóltál, amikor megtudtad, hogy nyertél? Számítottál rá?
– Egyáltalán nem számítottam rá, de nagyon örültem és meg is hatódtam.
Cd-t, oklevelet kaptam díjként…
– …és természetesen az erdélyi utat, igaz? Hiszen a gálaest Erdélyben volt.
– Igen, ezen meg is lepődtem. Az út nagyon hosszú volt, körülbelül 1800 km-t
utaztunk, Budapestről indultunk délelőtt fél tízkor és hajnali háromra értünk
Kézdivásárhelyre. Már nagyon vártam, hogy odaérjünk, hiszen fárasztó is volt
az utazás.
– Mesélj, milyen programokat szerveztek a résztvevőknek?
– Első nap elvittek minket Alsócsernátra, ahol egy falumúzeumot néztünk
meg. Itt régi házak voltak és székely kaput is láttunk. Második nap este volt a
gálaműsor a kézdivásárhelyi Vigadóban majd utána a világzenét játszó Makám
együttes koncertjét hallgattuk meg. A következő nap mentünk Kisbaconba, ahol
megnéztük Benedek Elek emlékházát. Megható volt látni a nagy mesemondó
íróasztalát, ahol dolgozott, alkotott. Itt megkoszorúztuk a sírját is. Tudni kell, hogy
ez a verseny és a programok is a Benedek Elek Emlékünnepség keretében
zajlottak.
– Hányan vettetek részt a gálaesten?
– Tizennyolcan voltunk mesemondók, ebből öten érkeztünk
Magyarországról,különböző korcsoportból. Jöttek még résztvevők a Vajdaságból, Kárpátaljáról, Felvidékről és természetesen Erdélyből.
– Ki kísért el az útra?
– Anyukám. De jó lett volna, ha a családom többi tagja is eljöhet velünk,
hiányoztak.
– De azért nem bántad meg, hogy elmentél?!
– Nem, dehogy, bármikor visszamennék Erdélybe, ha tehetném. Szép tájakat
láttunk és az ottani magyarok nagyon kedvesen fogadtak bennünket.
A Kárpát-medencei Benedek Elek Mesemondó Verseny megyei fordulóját 2009.
májusában rendezték meg, itt ért el alsós kategóriában első helyezést Dominika
és jutott tovább az országos versenyre. Az ott elért szép eredmény után utazhatott
a csengő hangú mesemondó Erdélybe. A kézdivásárhelyi Vigadó színháztermében rendezett gálaesten Kiss László, a Magyar Versmondók Egyesületének
elnöke köszöntötte a jelenlévőket és arra kért mindenkit, dőljenek hátra, nyissák
ki lelküket és szívüket, és hallgassák a csodálatos meséket, például a Mirr-Murr
kandúrról szólót is, amivel Dominika képviselte Győr-Moson-Sopron megyét.
A rendezvénysorozattal Benedek Elek születésének 150., halálának 80. évfordulójára emlékeztek.
Martini Fanni
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z idén aug. 18-án a 20. falunapot szervez- program lett. Felléptek az és próbaként, hogy lenne- e
tük meg. Böcskei György volt polgármes- iskolások, óvodások, majd igény olyan programokra mint
az első ﬁzetős fellépő mű- a kezdeti időkben szerveztünk
tert kérdeztem a kezdeti időkből.

A

FALUNAP
Élő Gábor volt képviselőtestületi tag volt a főszervezője az első falunapnak,
aminek a célja az volt, hogy
a községben élők a közös
programok során megismerhessék egymást, jól
érezzék magukat egymás
társaságában. Az akkori falu
vezetősége ezt azért tartotta fontosnak, mert Enese
lakosainak többsége nem
helybeli, hanem beköltöző
volt. Szerény, de jó hangulatú programok voltak, közös
gulyásfőzés, játékos erő és
ügyességi megmérettetések
kicsiknek és nagyoknak. Néhány program a sok közül,
volt lövészet, gyerekeknek
délelőtt rajzverseny, akadályverseny, délután utcabajnokságok, kik a legügyesebbek, a tavon teknőben
evezés, falu legerősebb em-

berének megmérettetése,
női és férﬁ foci, férﬁaknak
lábszépségverseny stb. Először zenekar nem volt, ha jól
emlékezem Kocsis Tamás
gitározott este a tábortűz
mellett, ﬁatalok magnóból
szolgáltattak zenét, majd a
későbbiekben olcsón élő
zenét biztosítottunk.Az elképzelésünk az volt, hogy
a falunapból hagyományt
teremtsünk és az időpontot
aug 20-ára tettük. Ezt sikerült megvalósítani. A mi
első falunapnak mondható
rendezvényünk utáni évben
lehetett a Kisalföldben olvasni, hogy Pannonhalma
mondhatni az élen jár az
elsők között, akik falunapot szerveztek (Mi egy évvel
megelőztük őket). Minden
évben a lakosok igényeit ﬁgyelembe véve egyre több

vészek Győrből jöttek és
utána a budapesti művészek.
A környező falvakban is
elkezdődött a falunapok
megtartása és az ő „neves
előadóművészeik” programját ellesve változtak az
enesei falunap programjai.
Sajnos az, amiért indult elvesztette célját és a falvak
egymást túllicitálva próbáltak egyre nevesebb előadókat hívni egyre több pénzért.
Csíkszentmihályról, Bősről,
St.Stefanból érkeztek a meghívott vendégek, akik tánccal,
énekkel, zenével színesítették
programunkat még az elején.
Az idei évben már csak a
bősiek voltak, ők is csak kis
létszámmal.
Böcskei György megemlítette, hogy magyar-magyar
találkozóval szerették volna
évről évre megtartani a falunapot. Ez két alkalommal valósult meg. Az idei év falunapi
programjába nosztalgiából

ismét erős emberek versenyét, kötélhúzást, gyerekeknek aszfalt rajzversenyt. Az
erős emberek versenyét 3.
ízben szerveztük, köszönet
ezért Dömötör Csabának,
aki a megszervezte és levezényelte.
Az első versenyen a helyezettek sorrendje, Dömötör
Csaba, Fehér Tibor, Böcskei
Botond.
A második alkalommal:
Dömötör Csaba, Fehér Tibor, Szabó Tamás.
Az idei évben Óminger
Kristóf, Élő Zsolt, Szabó Tamás
Az érdeklődők száma
bizonyította, hogy kellenek
ezek a programok. És a későbbiekben jó lenne, ha ez
a nap bensőséges ünnep
lenne, ami a falué, rólunk és
nekünk szól. Ötleteket és a
segítséget várjuk a következő év programjának szervezéséhez.
Szabóné Horváth Judit

7. oldal
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ÓVODAI HÍREK
2009. augusztus 1-től a
fehértói óvoda az enesei
óvoda tagóvodája lett, a
három óvodában most
már összesen öt csoport
van. A két tagóvodában
alacsony a gyermeklétszám, Fehértón jelenleg
14 (év végére 17 várható)
Rábaszentmihályon 11 (év
végére 14 várható), Enesén
jelenleg 72 az óvodás és 17
előjegyzettünk van, akikből
csak azoknak tudunk helyet biztosítani, akiknél a
szülők dolgoznak, a gyermekek elhelyezési gondján
az óvoda bővítés hoz majd
javulást.
Több szülő érdeklődött
a bölcsőde iránt, sajnos
a kiírt bölcsődei pályázatra pályázni nem tudtunk,
mert a falvaknak nem feladat ellátási kötelezettsége a bölcsőde kialakítása.
Ennek ellenére keressük a
megoldást. Hogy miként
tudjuk a bölcsődés korú
gyermekek napközbeni
ellátását biztosítani. Hogy
a szülők a munkahelyüket ne vesszék el, munkát tudjanak keresni és a

család fenntartását biztosítani tudják. A nyáron
Horváthné Korinek Judit
kapta az Önkormányzattól a megbízást, hogy készítsen tereket az óvoda
bővítéséről. Hónapokba
telt, mire a szakhatóságok követelményeit és
véleményét meghallatva
elkészültek azok a tervek,
ami alapján megvalósítható a bővítés. Átalakításokat
kell végezni a konyhán és
a jelenlegi óvoda belső
terében. A konyhán húselőkészítőt kell kialakítani,
fent az oviban elkülönítő
és fejlesztő szobát. A középső termet továbbra
csoportszobának használni nem lehet. A jelenlegi
terv elkészültéig többször
változtattunk, mert keresni kellet azt a megoldást,
amihez a legkevesebb
anyagi ráfordítás szükséges. Az elkészült két óvoda
bővítési terv közül egyhangúlag a képviselő testület
jóváhagyta az egyik tervet,
ami véleményünk szerint
a legpraktikusabb és az
olcsóbb kivitelezésű. A

Fotók a 2009. évi enesei babakiállításról
8. oldal

pályázaton 19.5 mill. Ft-ot
nyertünk, amihez legalább
15 mill. FT-ot kell a fenntartónak hozzá tenni. A
megbízást így megkapta
a tervező asszony és elkezdődött a szakhatósági engedélyek bekérése,
és ha ezek elkészülnek,
közbeszerzési eljárás keretében elkezdődhet az
építkezés.
Az óvodában az oktatónevelő munka és a programok a sok gyermek mellett
továbbra is folytatódnak. A
gyerekeknek az idei évtől
lehetőségük van karatéra
járni heti két alkalommal,
valamint dzsesz-balettra
heti egy alkalommal, ezek
a foglalkozások az iskolában vannak. Az óvoda
részéről továbbra is biztosított a tartásjavító külön
torna, néphagyományőrző csoporton belül a tánc
tanítás, logopédia (a logopédus Csornáról jön).
Jelenleg felmérés alatt van
az angol nyelvoktatásra
való jelentkezés, amit egy
nyelviskola biztosítana,
ha van megfelelő számú

jelentkező. A szép őszi
időjárást kihasználva a
nagycsoportosokkal sok
programot tudtunk megvalósítani, először almaszüreten voltunk Szilsárkányban, ide a középsősök is
jöttek. Megnéztük az épülő
elkerülőt, aminek nyomvonalában kergetőzhettek,
őszi terményeket gyűjtöttünk séta során, Győrben
voltunk a virágpiacon, ide
vonattal utaztunk, ami nagy
élmény volt a gyerekeknek
és egy környezetvédelmi
programban vettünk részt,
amin a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlati megvalósításával ismerkedhettek
játékok során. az otthonról
hozott terményekből bábokat készítettünk, amivel díszítettük az óvoda udvarán
felállított szalma bábokat.
Az állatok világnapja alkalmából lovas kocsival olyan
házakhoz látogatunk ahol
állatokat tudunk nézni.
Örülünk a babakiállításnak, oda külön-külön
mindegyik csoport majd
ellátogat.
Az óvodás szülőket és
gyerekeket bevontuk a
DELIKAT 8 tasakok gyűjtésébe, valamint szorgalmasan hozzák a kupakokat,
amiket leadva beteg gyermekeken tudunk segíteni.
A szülők klubjára továbbra is hívjuk a szülőket és
a gyerekeket, aminek időpontjait ismertetjük.
Szabóné
Horváth Judit
óvodavezető
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Mesterházy József polgármester köszöntötte az 50.
házassági évfordulóját ünneplő Nagy Lajost és feléségét
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Mesterházy józsef polgármester köszöntötte az 50.
házassági évfordulóját ünneplő Csillag Józsefet és feleségét

Rock-szombat községünkben 2009. augusztusának utolsó hétvégéjén

Az I. Enesei Erős Emberek versenye – 1990-es évek közepe

Böcskei György polgármester
díjat ad át Fehér Tibornak
(1990-es évek közepe)
9. oldal
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ŐSZI MUNKÁK A KERTEKBEN
41. hét:
A kertek királynője a rózsa. Ezen a
héten telepíthetjük, de szabadgyökerű rózsát legjobb a lombhullás után
ültetni. A gyökerek végét vágjuk viszsza, a sérült, beteg részeket is távolítsuk el. A rózsa a tápanyagban gazdag talajt szereti, ezért előzőleg ezt
készítsük elő. Arra ügyeljünk, hogy az
oltás a föld felszínével egy magasságba kerüljön, és legjobb az ültetés
után rögtön bakhátat készíteni, vagyis kupacoljuk fel a földet, megóvva
ezzel a növényeket a téli fagyoktól.
A konténerben nevelt rózsának biztosabb a tavaszi eredése. Ha futórózsát ültetünk, akkor tavaszra gondoskodnunk kell megfelelő támasztékról.
Ez idő tájt időszerű elvégeznünk a
díszfák, díszcserjék telepítését, az
esetleg rossz helyen lévők átültetését. Szabadgyökerű lombhullató
növényekkel is érdemes megvárni
a lombhullást, ha erre nincs mód, a
fáknál szedjük le a lombot, a cserjéket vágjuk vissza ezzel is megelőzve
a kipárolgást.

42. hét
Most már mindenképp szedjük fel
a dália, kanna, kardvirág és gumós
begónia gumóit, száraz, fagymentes helyen teleltessük. Hullik a fák
lombja, ezt a gyepfelületről rendszeresen távolítsuk el, mert ha rajtahagyjuk a tél folyamán kipállik a füvünk.
A tavasszal virágzó díszcserjéket
most ha még kell megmetszhetjük.
A legjobb módszer mindig az idős
ágak eltávolítása így folyamatosan
üdék és dúsak maradnak bokraink.
Az élő sövények (fagyal, kecskerágó,
buxus, gyertyán) metszéséről sem késő
még most gondoskodnunk. Az elöregedetteket most érdemes erőteljes metszéssel megifjítani. Ma már ahhoz, hogy
a dísznövényeink is szépen fejlődjenek
elengedhetetlen a növényvédelmük. Az
őszi lemosó permetezést ezért ajánlott
e növényeken is elvégeznünk. A jövő
évben ezzel nagyban megelőzhetjük
a gombás fertőzések és állati kártevők
elszaporodását. E munkához a legjobb
a kén és réztartalmú lemosó permetszert használni.

43. hét
A muskátli töveket szedjük föl, a cserepeket is vigyük 10-12 C0 körüli helyiségbe, és
csak néha öntözzük meg. Régi módszer a
muskátli tövek szárazon tartott teleltetése,
ilyenkor a kivett gyökeres növényt megtisztítjuk a földtől, levelei jórészét eltávolítjuk, gyökerét újságpapírba csomagoljuk
és 5-10 C0-on tartjuk a tavaszi ültetésig.
Ezt csak akkor alkalmazzuk, ha nincs helyünk a cserepes növények teleltetéséhez.
A kertbe kiültetett angyaltrombitát, leandert is vigyük világos, fagymentes,
de 15 C0-nál nem melegebb helyre.
Az angyaltrombitát inkább tavasszal a
kitelepítés előtt pár héttel- vágjuk viszsza, ugyanis ha most visszametsszük,
a tél folyamán növő hajtásai megnyúlnak. A leandert is jobb tavasszal viszszavágni, de gyökereztetéshez most
is vághatunk le 20-30 cm hajtásokat,
melyek sötétszínű üvegedényben tavaszig szépen meggyökeresednek.
Vigyázzunk szobanövényeinkre, mert
ilyen hidegben a párperces szellőztetés
is levélhulláshoz, sárguláshoz vezethet.
Az öntözésüket is mérsékeljük.

A www.kertszervizgyor.hu honlapon találnak további információkat a növényvédelemhez,
kerti munkákhoz, metszéshez stb.. Üdvözlettel: Nagykutasi Viktor az Ön kertésze

KEDVES ENESEIEK!
Falunapunkat az elmúlt húsz évben augusztus 20-án vagy ahhoz legközelebb eső hétvégén tartottuk. Többször felmerült
már más időpontot kellene választani. A Hírmondó hasábjain kérdezzük meg Önöket. A választ névvel aláírással várjuk
a polgármesteri hivatalba. Köszönjük a segítséget!
Enese Község Képviselő testülete

Egyetért Ön azzal, hogy 2010-től júliusban rendezzük meg a falunapot?
Igen, egyetértek

Nem értek egyet

Aláhúzással jelölje a választását.
…………………………………..
aláírás
nyomtatott betűvel

