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2009. ÉVI TERVEK, ELKÉPZELÉSEK
1. Már csak 3 önkormányzati út nem aszfaltozott –legalább
egy aszfaltozása szerepel terveink között (József A.,
Szabadság III. szakasz, Dózsa u. II. szakasz)
2. Pályázat beadása Európa tér és parkoló építésére a Leader
program keretében.
3. Pályázat beadása –turisztikai pályázatra múzeum (helytörténeti gyűjtemény ill. babamúzeum) kialakítására az
un. függönyös épületben. Az épület teljes felújítása. 2009.
évben az épület megvétele.
4. Urnafal építés befejezése a temetőben.
5.Két új rendezvény szervezése (a többi megtartása mellett)

• Június 27. Hagyományok Napja
• Július 18. Tósziget Fesztivál
6. Falukép alakítása virágosítással:
– lehetséges pályázat kihasználása,
muskátlik elhelyezése villanyoszlopokon
7. Pályázati lehetőségek kihasználása
kiírás függvényében)
– Céde
8. Adventi programok összefogása: adventi vásár, adventi
koncert, karácsonyi műsor, népfőiskolai előadás.

Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot a Kormány benyújtotta az Országgyűlésnek. A benyújtott javaslat értelmében 2009. évre a normatív
állami hozzájárulások csökkenése várható.” A csökkenés azóta tény lett.

A

ISMÉT NORMATÍVA CSÖKKENÉS – 2009
Állami hozzájárulás Enese
község részére 2009. évben:
131 millió forint. 2008. évben
ez az összeg 141 millió forint
volt. Tehát 10 millió forinttal kevesebb hozzájárulást
kapunk.
2007. évben megtettük a
még lehetséges szerkezeti
átalakításokat, kerestük a
megtakarítási lehetőségeket
/körjegyzőség, iskola, óvoda,
konyha/ Igaz ez jobb helyzetbe nem hozott bennünket, de
legalább rosszabb nem lett.
2008. év végén egy népszerűtlen, de szükséges lépést tett meg a Képviselő
testület: emelte a helyi adók
mértékét. Iparűzési adót 1
%-ról 1,4 %-ra, a kommunális
adót 4.000,- Ft-ról 6.000,- Ftra. Erről a Hírmondó januári

számában egész oldalas
írást olvashattak.
Az iparűzési adó emelése
azonban –a gazdasági válság miatt – valószínűleg nem
jelent több bevételt.
2009 évben az állami hozzájárulások a bért sem fedezik. 131 millió Ft állami támogatás -48 közalkalmazott és
tisztviselő bére járulékokkal
156 millió Ft. Az egyéb kötelező juttatásokat (étkezési
jegy, ruhapénz) valamint a
közüzemi díjakat (víz, gáz,
villany) és szükséges karbantartásokat is SAJÁT
BEVÉTELBŐL kell fedezni. Ennek tervezett összege
164 millió Ft. Az iskola és
óvoda működtetéséhez 29
millió forintot kell hozzátenni
a normatíva felett.

A költségvetés bevételi és kiadási oldalán egyaránt 295
millió forint áll. (2008. évben 305,2 m Ft)
BEVÉTELI OLDAL
állami hozzájárulás: 131 mFt (ebből normatív támogatás
97 mFt, személyi jövedelemadó: 34 mFt)
– iparűzési adó: .......................................... 24.750 e Ft
– kommunális adó: ........................................ 2.500 e Ft
– gépjármű adó:...........................................13.300 e Ft
– telekértékesítés: .......................................... 5.000 e Ft
– étkeztetés ...................................................4.590 e Ft
– egyéb átvett pénzeszköz ............................ 21.162 e Ft
KIADÁSI OLDAL
Körjegyzőség: ............................................. 35.953 e Ft
Óvoda:.......................................................... 35.135 e Ft
Iskola ........................................................... 83.944 e Ft
Önkormányzat intézményei: ........................175.865 e Ft
2009. évben a biztonságos működésre helyezzük a legnagyobb hangsúlyt. A jelenlegi kilátások alapján ezt megoldani
sem lesz egyszerű feladat.
Mesterházy József, polgármester
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ESEMÉNYNAPTÁR 2009.
Február 19.,
csütörtök 18 óra
Közmeghallgatás
Március 13.,
péntek 18 óra
Emlékezés az 1848/49. évi
forradalomra és szabadságharcra
Április 8., szerda 18 óra
Tavaszköszöntő
Május 1., péntek
Majális és Virágmajális

Május 30., szombat
Hősök napja

Augusztus 20. csütörtök
Falunap

Május 31-június 1.
Pünkösdi búcsú

Augusztus 29., szombat
Rock – Szombat

Június 27., szombat
Hagyományok Napja

Október 22., csütörtök
18 óra
Emlékezés az 1956. évi forradalomra és szabadságharcra

Július 18., szombat
Tósziget Fesztivál
Július–augusztus
Enesei Zenei Nyár rendezvényei

November 14. szombat
Idősek napi megemlékezés

December
Adventi programok (adventi
vásár, teaház, koncert, népfőiskolai előadás, karácsonyi
műsor)
Népfőiskolai előadások
Január 9.
Bíró András Zsolt:
A kazahisztáni madjarok
nyomában
Február 13.
Ángyán József: Földkérdés
a XXI. Század elején

A további előadások időpontját, előadóját és az előadás témáját a későbbiekben határozzuk meg.

HAGYOMÁNYOK NAPJA
(TERVEZETT PROGRAM)
9 óra

Huszárok felvonulása a faluban,
minden utcában
Kürtszóval hívogató + műsor

10 óra 2o-tól

Történelmi viseletek kiállítás megnyitója

10 óra 30-tól

Derőce fellépése

12 óra

Őseink ételei

13 óra

Tengri hagyományőrző egyesület műsora

14 óra 30-tól

Népi kézművesség
Bőrözés, nemezelés
Lovaglási lehetőség
Hintóval a faluban

14 óra 45-től

Színpadon a Bősi táncosok

16 óra

Sámánok – honfoglaláskori harcosok

17 óra 30-tól

Csíkszentmihályi táncosok

18 óra 30-tól

Derőce
Bográcsban (főzés) vacsora

20 óra

Csík Zenekar koncertje

21 óra 30-tól

Táncház és tábortűz

FALUNAP 2009.
(TERVEZETT PROGRAM)
9 óra
11 óra
12 óra
14-20 óráig
14 óra
16 óra 30-tól
17 óra 30-tól
19 óra
20 óra
21 óra
21 óra 30-tól

Falunapi Kupa
Ökumenikus istentisztelet
Ebéd a pályán,
Bicskei Horváth Károly Cigányzenekara
Ugrálóvár
Játszóház
Virilisták köszöntése, Borostyán Kórus
Derőce táncosok fellépése
Pápai operettslágerek
Tombola
Josh és Jutta
Kaczor Feri
Bál a Grammy együttessel
Tüzijáték

PÁLYÁZATOK
Iskolai eszközfejlesztés

Kért
2 m Ft

Kapott
2 m Ft

Óvodai eszközfejlesztés

2 m Ft

2 m Ft

Működésképtelen önkormányzatok
II. ütem
11 m Ft

3 m Ft
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNYA
2009. január 31-én
Önkormányzatunknak a fenti időpontban a következő hitelei vannak
2. BERUHÁZÁSI HITEL – 20 ÉVRE VETTÜK FEL, A TÖR1. TELEKKIALAKÍTÁSRA FELVETT 14,3 MILLIÓ FT
LESZTÉST
MÁR MEGKEZDTÜK
A még eladható telkek – 8 db – bevétele fedezi a hitel
Visszaﬁzetendő hitelállomány 26,3 m Ft
visszaﬁzetését és az aszfaltút megépítését
(Útfelújításra 21,9 m Ft, óvoda felújításra 4,4 m Ft)

TÁNCOSAINK SIKERE A KISFALUDY NAPOKON
Derőcés táncosaink felléptek március 20-án
Győrben a Kisfaludy napokon. Szép sikert értek el.
Gülch Bálint bronz fokozatot kapott, Varga Zsóﬁ Kiss Flóra –Mikó Máté –Csorba Péter székelyföldi
tárca szintén. A zsűri arany minősítéssel jutalmazta
Varga Csilla és Csorba László Sobri Jóska Somogyban fantázia nevű táncát. Gratulálunk és
további sok sikert kívánunk!

MOLNÁR CSABA KÖZLEKEDÉSI
MINISZTER ENESÉN JÁRT
Az M85 főútvonal előkészítési munkái
már régen elkezdődtek. Az enesei elkerülő szakasz pedig jóváhagyott építési
engedéllyel rendelkezik. A jóváhagyott
engedély mellé pénzforrás is került,
rövidesen megkezdődik a kivitelezés.
Molnár Csaba közlekedési miniszter
március 13-án az enesei kultúrházban
– ünnepélyes keretek között adta át
Rékasi Győző NIF ZRT. Területi iroda
vezetőnek a támogatási szerződést.
A 2 x 2 sávos 7 km hosszúságú
útszakaszt júniusban kezdik építeni,
a kivitelezés várható befejezési ideje
2010 november.
Az elkerülő szakasz megépítésével remélhetőleg jóval nyugalmasabb
lesz településünk és a 85. sz. főúton
könnyebben át lehet kelni. (A mérések
szerint naponta 15.000 jármű halad keresztül a falun)
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Emlék
Egyszer, nagyon-nagyon régen,
amikor az Isten egy pillantásra megálmodta a világot,
igen, pont abban a pillanatban Rád is gondolt.
És elmosolyodott.
Örült neked.
Az Isten, már akkor hallotta
az összes gyermekkori gügyögésedet;
látta az első bizonytalan lépéseidet a fűben,
és az első „a” betűt amit belerajzoltál az elemista füzet
csíkjaiba.
Isten tovább mosolygott,
és szívesen nézett téged.
Ő már akkor előre látta
a durcás sértődéseidet,
a toporzékolós kiabálásodat,
a barátaid melletti kiállásodat,
az első szerelmes pillantásodat...
Minden percedet előre látta, hallotta, érezte és értette.
És minden perced szépségéért előre lelkesedett.
Az Isten jól megﬁgyelt téged.

Megnézte a kezed, a vállad és a lábaidat.
Megnézte hátad ívét, gerinced vonalát,
csigolyáid alakját és erejét.
Ebben az ősrégi teremtő pillanatban,
őszinte szeretetből teremtett neked
egy pont a hátadhoz illő,
keresztet.
Amilyet senki másnak nem adott.
Rád nézett az Isten,
és tetszettél neki a kereszteddel.
Örömmel látta,
hogy mindaz amit alkotott jó.
Búcsúzóul, amikor még egy röpke mosoly erejéig
visszapillantott rád,
megerősítette a lábadat, hogy könnyebben vidd a kereszted.
Arra gondolt, hogy ha majd eljön az idő és világra jössz,
akkor szívesen segít majd Neked, ha kéred.
Mert ezalatt a teremtő pillanat alatt még jobban megszeretett
a kereszteddel együtt.
Elhunyt a falu legidősebb lakosa mindenki Sallai bácsija rá
emlékeztünk ezzel a versel. Élt 98 évet.

Elmúlt, de…..!
Elmúlt hát felettünk az idő
Volt benne sok szép és rossz is.
De a szerető szív érted, Te Drága,
Boldogan dobban meg, még most is.
Bár görnyedt háttal, fájós lábbal
Araszolok már néha csak feléd.
De a régi vággyal ölellek át ma is.
Hisz egy életre szerettem ott-akkor beléd.
Tudom, testünket szorgosan koptatja az idő.
Közben őszül és megritkul hajunk..
De mi egymást segítve az elmúlásnak útján,
Szeretve ballagunk, feledve bajunk.
Mezőﬁ László,
nívódíjas költő
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Ángyán József:
„Hálás köszönet a meghívásért
és a szeretetteljes vendégfogadásért.Remélem,hogy lesz még
alkalmunk jobb körülmények között is újra találkozni”.

Egry Ildikó:
„Köszönöm a meghívást
és a régészeti feltárásokat
övező érdeklődést. Remélem sok új és érdekes lelettel
gazdagítjuk Enese múltját.”
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iderül az alábbi kérdések megválaszolása
K
után, hogy Ön mennyire ismeri a helyet, ahol él. KÖZÖSSÉGBEN AZ ERŐ
Miután bejelölte a három lehetséges válasz közül
Ön szerint helyeset, a szelvényt vágja ki és adja
le a polgármesteri hivatalban Nagy Lászlónak.
A hibátlan válaszok beküldői között sorsolást
tartunk. Értékes nyereményeket várhatnak a
nyertesek.

ISMERI ENESÉT?
1.Hány éves múlttal rendelkezik Enese?
4800
6000
6200
2. Enese területe:
1875 hektár
2300 hektár 1989 hektár
3. Civil szervezetek száma településünkön:
7
2
15
4. Mióta működik zenei műhely?
1997
1993
2001
5. A három testvér község közül melyikkel a legidősebb
a kapcsolatunk?
St.Stefan
Csíkszentmihály
Bős
6. A három személy közül egy nem Enese
díszpolgára. Ki az?
Mesterházy Ernőné (volt iskola igazgató)
Peter Pechen (St.Stefan volt polgármestere)
Fenes Iván (Bős polgármestere)
7. Enese címerének a háttere milyen színű?
Piros
kék
zöld
8. 2009/2010 tanévben ünnepli az iskola fenn állásának:
160
150
120 évfordulóját.
9. Mikorra valósul meg
az Enesét elkerülő 85 sz. út újszakasza?
2009
2010
2015
10.Melyik miniszter tett látogatást márciusban,
falunkban?
A., Dr. Molnár Csaba, Közlekedési miniszter
B., Gráf József, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési miniszter
C., Szabó Imre, Környezetvédelmi és Vízügyi miniszter
Beküldési határidő: 2009 május 8.

ENESEI LÁNY LETT
RÉPCE SZÉPE
Negyedik alkalommal rendezték meg idén Répcelakon
a Répce Szépe szépségversenyt. Vas és Győr-MosonSopron megyéből 15 lány versenyzett. Szalai Evelint –
az enesei általános iskola tanulóját – választott a zsűri
2009-ben „Répce Szép”-nek. GRATULÁLUNK!

Az önkormányzatoknak
egyre nehezebb feladata
van, hogy egy falu élhető
legyen. Így volt ez régebben
is, de bízom benne, hogy
a következő években is elmondhatjuk, hogy tervezett
feladataink kétharmadát
megvalósítottuk. Természetesen minden lehetőséget,
kapcsolatot megragadva a
pályázatok is segítenek, segítettek, hogy községünkről
elmondhassuk: „ENESE
ÉLHETŐ FALU” Az Önkormányzat minden megtesz
azért, hogy a falu lakóival
együtt válságos körülmények között is helytálljon.
Tudom nem egyszerű, de
érdemes és csak akkor sikerül, ha ezért nagyon sokan
harcolunk, dolgozunk.
A közelmúltban megyei
lapunk foglalkozott néhány
falu költségvetésével, távlati
terveivel. Pozitívan említik
meg a falujukban működő
civil szervezetek szerepét.
– Elhatároztam, hogy
megírom milyennek látom
és civil szervezeteink munkáját.
Önkormányzatunk évrőlévre lehetőséget ad arra,
hogy civil szervezetek alakuljanak községünkben. Ha
hozzáértő, kitartó személyek vezetik ezeket a közösségeket, akkor a minimális
ösztönző támogatás sem
marad el. Mint képviselő,
több szervezetnek is tagja
vagyok s merem remélni,
hogy segítem munkájukat.
Ezért is mondhatom azt,
hogy a Polgármesterünk
állandó kölcsönös kapcsolatban van községünk

szervezeteivel. Tudja hogy
élnek, mire van szükségük,
látja, hogy terveik megvalósításában pénzre is támogatásra is szükségük
van. A szűkös lehetőségek
ellenére ebben az évben is
kapnak támogatást, hogy
ezzel is kifejezésre jusson –
az Önkormányzat számít
rájuk – Hiszen, ha előadásokra toboroznak hallgatóságot rájuk számíthatunk.
Társadalmi munkában is
kiveszik részüket. Ünnepélyeink színvonalas műsoraiban nekik is tapsolhatunk.
(énekkar, tánc, Nyugdíjas
Klub, Foltvarrók kiállítása,
sport) Intézményeink felkarolják ezeket a klubokat és a
nagy rendezvényeik igénylik segítségüket. Tűzoltók,
Vöröskereszt, Polgárőrség,
Faluszépítő Egyesület, Horgász Egyesület) Vigyáznak
ránk, védik, szépítik falunkat. A civil szervezetek jelenléte a falu életében nagyon
fontos. Nem csak azért,
hogy résztvegyenek a falu
rendezvényein, de szervezzék is azokat. Közösségformáló, összetartó erő, egy
nemes cél eléréséért.
Községünk címeres
zászlóján is ez olvasható.
ENESE KÖZÖSSÉGE.
Az összetartásra most
igen nagy szükség van. A
mi közösségünk úgy érzem
jó úton halad, hiszen a civil
szervezetek létszáma minden korosztályt magába
foglalva alkotja falunk közösségét.
Füsi András
képviselő
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z idei évben is szeretnénk folytatni a tavaly megkezdett kerékpár túrákat. Első túránk célállomása
Tét városa lesz (összesen 32 km a távolság) Aki első ránézésre sokallaná a távolságot, azoknak
javaslom: a táv rövidebb részét, ami Rábacsécsényig lenne. A település után, a Rába árterében tartanánk az első pihenőt. Innét indulhatna vissza, aki a rövidebb szakaszt vállalja (összesen 12 km).

A

KÉT KERÉKEN
Számos régészeti lelet bizonyítja, hogy
Tét a kőkorszaktól kezdve lakott hely. A
honfoglalás után, a XI. században besenyők telepedtek le ezen a területen, ezért
a település egyik részét Besenyő-Thetnek
nevezték. Nevét feltehetően az első birtokosairól kapta (Thet-nemzetség). Az
1242-es tatárjárás után Besenyő-Thet
elnéptelenedett.
Első okleveles említése IV. Béla adománylevele 1269-ből,melyben: „Azon Thet
földet, mely a besenyőké volt... Poky
Tamásnak, királyi ajtónállómesterének
adományozza”. XIV. században sokat
fejlődik Téth, és tovább virágzik Mátyás
király uralkodása alatt is.
Tét lakói legtöbbet a török hódoltság
alatt szenvedtek, a falu 1643 és 1646
között teljesen elnéptelenedett. A törökök kiűzése után újra benépesült a
község. Ezekből az időkből (1697) való
Tét legrégibb falupecsétje. 1704-ben a
koroncói csata után Heister osztrák generális felégette a falut. 1715-ben Ailert

Keresztély császári tiszt háborús sebeit
meggyógyítja az egykori Besenyő-Téten
feltörő forrás vize. Hamarosan megindulnak a zarándoklatok, és kialakul a mai
Tétszentkút.
Tét 1771-től 1950-ig a sokoróaljai járás
székhelye, a környék szellemi és gazdasági központja. A XVIII. században Győr
után a legnagyobb lélekszámú település
a megyében. A francia megszállás idején
Győr helyett Téten tartották a megyegyűlést 1809-ben. 1778-ban költözött ide
a Kisfaludy család, és velük az akkor 6
éves Kisfaludy Sándor. 10 évvel később
itt született nem kevésbé híres öccse,
Kisfaludy Károly.
1795/96-ban itt volt plébános Révai Miklós, majd a Magyar Tudományos Akadémia alapító tagja Pázmándi Horváth Endre. Itt élt Téti Takács József földbirtokos
Berzsenyi költő barátja.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc után jelentős fejlődésnek indul a
település, gazdakör, iparos kör, nőegylet

VÁLLALKOZZUNK 1.
„Általában az az ember jut a legmeszszebb, aki hajlandó merni és csinálni”
(Dale Carnegie)
Gyorsan fejlődő világunkban egyre több ﬁatalra jellemző,hogy saját maga próbál boldogulni. Elindít egy vállalkozást, és abból igyekszik
kitermelni a pénzt, ami a megélhetés nélkülözhetetlen eleme. Enesén is hasonlóan gondolkodott néhány ﬁatal amikor vállalkozásba kezdett.
Vajda Zoltán újra megnyitotta a Nyárfa vendéglőt, Kinti kocsma néven. Zoltán 12 éves
vendéglátós múlttal,végig járva az alkalmazottaknak kijutott rögös utat,rengeteg tapasztalat
elsajátítása után, szeretné sikerre vinni vállal6. oldal

alakul, szódagyártó üzem és gőzmalom
épül. 1908-ban nyeri el a nagyközségi
rangot, és ekkortól írják nevét „h” betű
nélkül. Az első világháborúban a település
fejlődése megtorpant, és csak az 1950-es
években indult meg újra, bár érzékenyen
érintette, hogy 1950-ben a járási tanácsot
Győrbe költöztették. A hetvenes években
több győri nagyvállalat (Lenszövő, Mezőgép, Elzett művek) ﬁóküzemet, leányvállalatot telepít a nagyközségbe. Az 1990es évektől kezdve a tulajdonviszonyok
változásával csak a SOKORÓ Gépgyár
maradt talpon. 2001-ben nyerte le Tét a
városi rangot.
Indulás a kézilabda pályáról 2009 május 9.én 9 óra. Eső és erős szél esetén új
időpontot jelölünk ki. Túra vezető Horváth
Róbert. Felmerült ötletként,hogy megkerülhetnénk a Fertő tavat kerékpárral,
várom a jelzéseket,hogy lenne-e igény
erre a túrára, esetleg partner jelentkezését
aki segít a szervezésben.
Szabó Gáborné

VÁLLALKOZZUNK 2.
kozását. A vendéglőnek a nagy terme üzemel,
itt lett kialakítva az italos pult .A bor kínálatra
jellemző, Balatoni fahordós termelt fehér borokkal, és Egri vörössel várják a bor barátokat.
Lehetőség van hamburger és melegszendvics
fogyasztásra. Csocsó, póker asztal és nyerő automaták várják a szórakozni vágyókat.
Nőnapi bállal nyitott a vendéglő, ami Zoltán
elmondása szerint várakozáson felül sikerült. A
jövőben is tervezik belépő nélküli bálok szervezését, és ezeken a rendezvényeken olyan
zenét szolgáltatnak ami minden korosztály
igényeit kielégíti. Vállalják ballagások ebédek lebonyolítását és 50 főig rendezvények
szervezését.

Tóthné Helyes Anita miután elvégezte a kéz és lábápoló,műköröm építő tanfolyamot, régi vágya volt hogy
szépségápolással foglalkozzon. Megkereste Giczi Évát, aki kozmetikus és
most végzi a főiskola utolsó évét, rövid
gondolkodási idő után igent mondott
a társulásra. Így megnyílt a falu központjában a szépség kuckó. Anita
foglalkozik a fáradt lábak ápolásával,
frissítésével.Vállalja tyúkszem eltávolítását, berepedezett sarok kezelését,
kézápolást műköröm építést.
Évához mehetnek akik arc kezeléseket, ultrahangos kezelést kérnek,
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EZ TÖRTÉNT DERŐCÉSEK HÁZA TÁJÁN
Még fülünkben csengett a jubileumi vastaps, a néptáncban azonban nincs nyári
szünet, így júliusban már az Enesére érkező
német zenészeknek tartottunk egy rövid
kis táncos bemutatót, hogy közelebbről is
megismerhessék kultúránkat.
Szeptemberben új tanévet kezdtünk, s
mivel nagy volt az érdeklődés az apróságok
körében, a nagyobb táncosok segítségével
indítottunk egy kezdő csoportot is. A hónap
végén már az Abdai Hagyományőrző Napon táncoltunk, mely a tanév első fellépése volt ugyan, nem sikerült rosszul a nagy
hideg ellenére sem!
Hamar sikerült visszarázódnunk a régi
kerékvágásba, s már nyakunkon is volt a
november, tele szereplési lehetőségekkel!
Jó hangulatban telt az Enesei, valamint a
Kistérségi Nyugdíjas találkozó, s szerepelhettünk a Katalin-bálon is, ahol Kati néni
jóvoltából nagyon ﬁnom vacsorát, és talán
a legszuperebb ülőhelyet kaptuk!
A legnagyobb „kihívást” talán a BBMMKban megrendezett Megyei Nyugdíjas Napon
való fellépés jelentette, ahol igyekeztünk
színvonalas műsört adni, kicsik – nagyok
- szeniorok vegyesen. Úgy érzem, a kellő
hangulat megteremtése sikerült, hiszen
a zúgó taps pozitív visszajelzés volt számunkra! Hogy lezárjuk a 2008-as évet, a

kicsikkel játékos vetélkedőt tartottunk az év
utolsó próbáján: TOTO-t állítottunk össze,
táncos vetélkedőt rendeztünk, valamint
megmutathatták, hogyan viselnének ők
egy igazi népi viseletet (kisebb-nagyobb
sikerrel)! A nagyobb táncosok a tavalyi évhez hasonlóan betlehemi játékkal járták a
családokat, a karácsonyt megelőző napon.
Az újév új koreográﬁákat hozott: a haladó
csoport mezőföldi 2-botos koreográﬁát,
üveges- és kanásztáncokat tanul(t), míg a
nagyok egy közös mezőségi koreográﬁa
tanulásába kezdtek bele.
A februári hónap ismét rendkívül tartalmas volt a táncosok számára, hiszen szinte
minden hétvégére jutott egy-egy szereplés.
Laci osztályát képviselve táncolt a csoport a
Lukács Sándor Szakközépiskola szalagavatóján, ahol a 18 éves kamasz ﬁúk is lelkesen
biztattak bennünket. Ismét szerepelhettünk
a bezi farsangon, és meghívást kaptunk
a szerecsenyi Idősek Napjára, ahol nem

először tapasztalhattuk meg az idősek vendégszeretetét.
Márciusban már a legapróbbak is táncra
perdültek az iskola Nyílt Napján, a következő
hétvégén pedig csoportunk férﬁ tagjai „Katona dolog” című összeállításukkal színesítették a március 15-ei megemlékezést. Ildikó és
Zoli tavalyi sikerén felbuzdulva, 3 különböző
produkciót is bemutattunk az idei Kisfaludy
Napokon. Gülch Bálint lőrinczrévi pontozójával bronz-fokozatot nyert. 2 pár, Zsóﬁ Mátéval,
míg Flóra Petivel sóvidéki táncokat mutatott
be, melyet szintén bronz oklevéllel díjazott
a zsűri. Csilla és Laci pedig arany fokozatot
hozhatott haza Sobri Jóska Somogyban című
koreográﬁájával. A napokban teljes gőzerővel
készülünk a locsolásra, a Majális-Virágmajális
rendezvényeire, az Enesei Hagyományőrző
Napra, a júliusban megrendezésre kerülő
Tósziget Fesztiválra, és természetesen az
enesei falunapra! Ruhatárunk ismét bővült,
Ági néni szorgos kezének köszönhetően
már 11 komplett viseletet tudhat magáénak
a haladó csoport.
Július elején erdélyi utazásra készül a
táncegyüttes, mely mindannyiunk számára
óriási lehetőséget jelent. Bízom benne, a
Hírmondó következő számában már az
ottani élményeinkről számolhatunk be!
Varga Csilla

KÖSZÖNET A SEGÍTSÉGÉRT
vagy frissítő arc masszással szeretnék kényeztetni magukat. Ezen kívül
gyantázást,műszempilla felrakást és
alkalmi sminkek készítését is vállalja.
A szépség kuckón belül egy külön
helyiségben működik az álló szolárium,
csoki csövekkel. A csoki elnevezés arra
utal, hogy mély barnító hatása van a
bőrre.
Az üzlet nyitva tartása 9-17 óráig
szombaton 9-12. Megbeszélés alapján
más időpontban is fogadják a kedves
vendégeket.
Helyes Anita Tel.: 06/20-934-2801
Giczi Éva
Tel.: 06/20-324-0644

Naponta a temető előtt megyek el és
láttam a gondozatlan virágágyást, ami
már másnak is szemet szúrt. Igazából
arra vártunk, hogy az idő jobbra forduljon és legyen egy kis szabad idő, hogy
megszervezzük ennek a kis területnek a
rendbe tételét. Néhány telefon ismerősnek, barátnak és a felhívásra mindenki
megjelent otthagyva az otthoni munkát
(ami mindenkinek bőven akad). Kihúztuk
a benőtt gyomokat, kapáltunk, a bokrokat visszavágtuk, majd a végén friss
faaprítékkal beszórtuk. A 9 felnőtt és két
gyerek a munka végén elégedetten szemlélte munkáját. Így már sokkal szebb! Kö-

zös erővel minden könnyebb és mindenki
„csak” 3 óráját áldozta fel, hogy falunk
egy kicsi részét szebbé tegye.
Szabóné H. Judit
7. oldal
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KÖSZÖNET A GYŰJTŐKNEK
Talán az előző példányban megjelent
felhívásnak köszönhetően jó pár „Delikát
8” feliratú tasakot kaptunk. Egyik reggel a
postaládában is találtam egyet, a nyugdíjas klub tagjai is szorgalmasan gyűjtögetnek és köszönjük a többi segítőnek

is. A felhívás nem ért véget, továbbra is
„Főzzünk Enesének játszóteret”.Röviden,
aki még nem ismerné a pályázatot,: nevezhet minden közösség a „ Delikát8 ” feliratú
tasakokkal! Természetesen minél többen küldünk be, annál nagyobb az esélyünk, hogy

legyen egy új, modern, biztonságos, korszerű
játszóterünk: Nekünk eneseieknek. Gyűjteni
augusztus elejéig lehet. Még egyszer is köszönjük azok nevében, akik részesei ennek
a lehetőségnek!
Némethné Kránicz Anikó

BÁL – FARSANG – JÓTÉKONYSÁG!
Február a farsangi bálok hónapja. Idén is
szervezett az óvoda vezetősége jótékonysági
bált. Ilyen jellegű rendezvényt nem könnyű
összehozni, de új ötleteinkkel talán a bál nem
vesztett népszerűségéből.
Pár éve a vendéglistát kibővítve meghívjuk
a falu vállalkozóit, óvodás – iskolás szülőket.
Természetesen a jövőben is, mindenki mást
is, szeretettel várunk. A bál vendégszereplői a
Győrből érkező Marina tánccsoport nyolc tagja
volt. Személyesen tőlük tudom, hogy ilyen remek
közönségük még nem volt. Köszönjük Lengyel
Boglárkának aki „ideszervezte” a lányokat és
fellépési díj nélkül vállalta a szereplést csapattársaival. Zenészünk Tóth Ferenc megállás

nélkül játszott. Egyszer mégis megállt 11 óra
körül és kérte a résztvevőket nézzék meg az
est meglepetés együttesét az Enesei dinamitot.
Szem nem maradt szárazon, de nem a sírástól…. A tetőtérből levonult négy csaj beöltözve,
parókában, napszemüvegben először felismerhetetlenül. Előadták piciny produkciójukat, majd
becsábítva mindenkit egy jót táncoltak „úgy
közösen”. Az egész olyannyira meglepetés volt,
hogy rajtuk kívül senki sem tudta még a férjek
sem. Folyton csak a panasz volt, hogy az idei
bál előtt milyen sok SZM gyűlést kell tartani.
Elárulom a négy csaj nem proﬁ előadó volt. Két
óvónőről és két anyukáról van szó. A báltermet
hajnali háromig senki sem hagyta el, talán ez

is bizonyíték, hogy a hangulat pazar volt. Természetesen volt tombolasorsolás, köszönjük a
felajánlásokat. Köszönjük a résztvevőknek is és
azoknak is akik nem jöttek el, de pénzt juttattak
el a szervezőknek. A befolyt összegből az óvoda
100.000,- Ft-ot ajánlott fel az iskolának. Az aulába szeretnének egy nagyobb biztonságosabb
színpadot. A szereplések alkalmával mindenki
tapasztalhatja – óvodás, iskolás, énekkaros,
táncos, hogy ideje korszerűsíteni. Mégegyszer
is köszönjük, hogy évről-évre sikerül jót mulatni
együtt, az összegyűlt pénzből pedig a gyerekek
játékparkja gazdagodhat.
Jövőre is találkozunk!
Némethné

ISKOLAI HÍREK
Mivel a tanévből többet tudunk magunk
mögött, mint amennyi előttünk áll, sok eredményről számolhatok be. Természetesen, jó
munkának, jó a gyümölcse alapon. Vagyis aki
dolgozott és dolgozik annak a teljesítménye
is jó. Félévkor 207 tanulót értékeltünk, ez
alapján az iskola magatartási átlaga 4, 4, a
szorgalom 3, 9. A tanulmányi átlag 3, 9. Kitűnő
és jeles tanulmányi eredményt 14 - 14 tanuló
ért el. A 8. osztályosok 53, 9 %-ra írták az
írásbeli felvételit, az országos átlag pedig
50, 69%. Az iskolák életében a másik fontos
megmérettetés az OKÉV mérés, erről külön számol be Kissné Eszes Anikó igazgató
helyettes.
A tanulmányi versenyek is zajlanak, néhány eredménnyel már rendelkezünk. Kozma
számítástechnikai verseny területi fordulójára
Kovács Balázs bezi tanuló jutott be. A Ben8. oldal

degúz levelezős versenyen 17 arany, 7 ezüst
és 4 bronz fokozat születetett.Köszönjük a
szülők támogatását és megtisztelő ﬁgyelmét
a farsangi rendezvényeken. Sok érdeklődött
vonzott a nyílt nap, színvonalas műsorral köszöntötték a márciusi forradalmat a 2. és 3.
osztályosok.
Ebben a tanévben Horváth Gergő 8. a osztályos tanuló érdemelte ki a Hetvényi díjat
tanulmányi, és sportverseny eredményei alapján. Valamint matematikában, németben, és a
Kung Fu-ban ért el kiemelkedő helyezéseket,
és nem utolsó sorban a 8 év folyamán kitűnő
volt a bizonyítványa.
A néptáncosok a sok fellépés mellett még
a Kisfaludy Napokon is kitettek magukért. A
következő helyezéseket érték el: Varga Csilla
– Csorba László arany fokozat, Varga ZsóﬁaMikó Máté, Kiss Flóra – Csorba Péter, Gülch

Bálint bronz fokozat. Az alsó tagozatos tanulók
környezetvédelmi témával foglalkoztak a tavasz ifjúsági napon, a felsősök pedig túráztak.
Megtörtént az első osztályosok beiratkozása,
22 kisgyereket írattak be, akik közül nyolcan
a környező településekről járnak be. Nálunk
már februárban elkezdődik a következő év
előkészítése a tankönyvrendeléssel, tavaszszal pedig már többé-kevésbé tudjuk, hogy
a következő tanévben hány tanulója lesz az
iskolának. Előreláthatólag 210 tanulóval fogunk a következő évben együtt dolgozni, akik
közül 85-en a környező településekről járnak
be. A következő tanév különleges lesz az
iskola életében, mert 160 éve szervezték meg
az önálló iskolai oktatást Enesén. Szívesen
veszünk minden ötletet, fényképet, történetet
a jubileumi évfordulóhoz.
Bartos Ilona, igazgató
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SÍOKTATÓ TÁBOR
Az idei télen is sikeresen zárult az iskolai
sítábor. Immáron ötödik alkalommal hódolhattak a résztvevők ennek a nagyszerű téli
sportágnak. A hazánkhoz egyik legközelebb eső ausztriai síterepet a Stuhleck am
Semmeringet választottuk síoktató táborunk
helyszínéül. Szállásunk csupán csak 2 km-re
volt tőle. Délután indultunk és pár óra elteltével
már meg is érkeztünk. Az elszállásolás kicsit
nehezen ment, de a ﬁnom vacsora hamar
feledtette velünk a nehézségeket. A reggeli
fél 8-as kelés és reggelizés után indultunk az

első sínapra. Három csoportra osztottuk a társaságot: kezdők, középhaladók és haladók.
Nagyon jó hóviszonyok között kezdtük meg
a gyakorlást. A kezdőknek megtanítottuk a
síelés alapjait, a középhaladók és haladók
pedig a piros és fekete pályákon gyakorolhattak. Nagyokat nevettek a gyerekek, mikor
a feladatok közben estek-keltek, gurultak a
hóban. A sok gyakorlás azonban meghozta
a gyümölcsét. Egyre bátrabbak lettek és a
harmadik napon már mindenki le tudott jönni
a sípályák tetejéről is. A sok mozgáshoz az

energiát a svédasztalos reggeli valamint a
háromfogásos vacsora biztosította. A sportoláson kívül különböző programokkal tettük
színesebbé az estéket. Hógolyóztunk éjszaka
a játszótéren, kártyáztunk, szaunáztunk és
discoztunk. Jó szokásunkhoz híven idén sem
feledtük az új emberek „síelővé” avatását, ami
ismét osztatlan sikert aratott! Sajnos hamar
elrepült ez az öt nap. Mindenki nagyon sok
élménnyel gazdagodott, de ami a legfontosabb, hogy egészségesen ért haza.
Dömötör Csaba

„AMÍG DOLGOZNI AKARUNK, ADDIG NEM
ÁLLHAT MEG AZ ÉLET MAGYARORSZÁGON”
„Jó szerencsét!” – így köszönnek 1893 óta a bányászok,
kohászok és mérnökök, és így
tesz Pivarcsi László, az enesei
L-Duplex Öntöde tulajdonosa
még ma is.
Ez persze nem véletlen, mert
maga is mérnök, az Országos
Magyar Bányász Kohász Egyesület Mosonmagyaróvári szervezetének elnöke, és 1966 óta
foglakozik fémeszközök előállításával
Közel tíz éve kerültek a faluba,
mivel itt találtak megfelelő öntödét, amit először csak bérelték,
majd 2002-ben megvásárolták
és mint tulajdonosok dolgoznak
benn. Családi vállalkozásban
üzemeltetik, itt dolgozik lánya
és felesége is besegít. Pivarcsi
úr és felesége Pápáról. Lánya
Judit minden nap Tatabányáról
érkezik munkahelyére. A kezdeti
időszakban 5 emberrel kezdték
a munkát, jelenleg 14 állandó
alkalmazottjuk van és szükség
szerint alkalmi munkavállalókat
is foglalkoztatnak. A dolgozók
többsége a környező falvakból
és Pápa környékéről jönnek, de

megnyugtattak Enesei dolgozóik is vannak. Öntödéjük különlegességnek számít az országban,
kicsi üzemében manufakturális
eljárással dolgoznak, egy nagy
kemencében olvasztják meg a
vasat és öntik formába. A fémöntés az öntésművészet legősibb
tudománya. Története évszázadokkal korábbra tehető, első
technikáit már honfoglaló őseink
is ismerték. Az idő elteltével az
öntöde s kifejlesztette működő és
hatékony munkafolyamatát.
Egy-egy hét 2–3 napján történik öntés. Ezt a nagyon kemény
munkát a kb. 14 fős brigád igen
korán kezdi. Először is előkészítik
a beolvasztandó anyagot melyet
30x30x30-as darabokra aprítanak, majd jön a forma, a munka egyik legfontosabb kelléke. A
forma kialakításához, a nyomat
elkészítéséhez speciális homokot
használnak, mely mérnöki pontossággal adja vissza az eszköz
alakját. A felaprított vasdarabokat
egy kemencében kb. 2.000 fokra
hevítik és kiöntik formákba. Ezután 24 óráig hagyják kihűlni a
vasat mely folyamatra egy 600

m2-es terület áll rendelkezésükre.
Ezt követi a festés és csomagolás
feladata. Készülnek csatornafedelek, kályhaajtók, egyedi megrendeléshez grillhez rostélyok,
kerti pad és asztallábak, illetve
különböző alkatrészek fémeszközök. A kis üzem fő proﬁlja
amúgy a csatornázási öntvények
készítése, melyeket országunkon
belül több helyre és Ausztriába
szállítják. A családi vállalkozás
öntödéjében még nem vesztette
varázsát ez a szakma. Pivarcsi úr
maga is ott van a munkafolyamatoknál, hiszen elmondása szerint
a folyékony vas illata élteti.
Sajnos a mai ﬁatalok már nem
érdeklődnek az ilyen jellegű mun-

kák iránt, pedig szükség lenne
rájuk, mert megrendelésük az országból és Ausztriából folyamatosan van.A vállalkozás abszolút
önerőből működik és a fejlődés
kézzelfogható. Az üzemet most
egy alumínium öntödével bővítik.
A tervek között szerepel egy új
indukciós kemence a környezetvédelmi előírások miatt és ez
váltaná fel a régi koksszal fűthető
kemencét.
Az elmúlt tíz év újabb tízévnyi törekvést, fennmaradásba vetett hitet alapoz meg,
„mert amíg dolgozni akarunk,
nem állhat meg az élet Magyarországon”!
Szabóné Horváth Judit
9. oldal
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ÓVODAI HÍREK
A hosszú tél után végre itt a
tavasz, tervezhetjük ennek az
évszaknak megfelelő programjainkat. A gyerekek már hetek
óta a nyuszit várják, azt rajzolják, a nyuszi tojásait számolják
a matematika foglalkozáson, arról hallgatnak mesét és tanulják
a locsolóverset és barkácsolnak
húsvétra, mindegyik csoport az
életkorának megfelelő szinten.
Néhány szülő segítségével cserép nyuszikat, és kartonpapírból
kosarakat készítettünk a gyerekeknek ajándékba.
Felmértük az úszás igényeket
a középsős és nagycsoportos
gyermekeknél, sajnos az idén
csak 12 gyerek részére szerveztük meg. Az iskolásokkal együtt
megyünk, hogy a buszt, amit az
utaztatáshoz rendelünk teljes
mértékben kihasználjuk. A szülők
a tanfolyam díját ﬁzetik, a 10 alkalom 8.000 Ft, a buszt 180.000 Ft
értékben az Önkormányzat ﬁzeti,
ezzel is támogatva a gyerekek
úszás oktatását. Szeretnénk, ha
minél több gyerek részesülhetne
a vízhez szoktatáshoz, ezért egy
pályázati lehetőséggel próbálkozunk, amin ha nyernénk és alapítványunk támogatná az úszást,
így a szülőkre háruló teher kisebb
lenne. A kónyi versmondó versenyen 5 óvodásunk szerepelt
(Bábics Fruzsina, Roncz Gábor
nagycsoport, Karolusz Fanni,
Bánházi Hanna, Németh Zénó
középső) mindegyik nagyon
ügyes volt, Németh Zénónak a
közel 30 gyerek közül sikerült a
3. helyezést elérnie.
Lassan vége nevelési évünknek, és még sok program és
szereplés vár a gyermekekre.
Április 8.-án a nagycsoportosok
fellépnek lakodalmas játékukkal
a tavaszköszöntőn, az ikrényi
10. oldal

ovi-olimpiára április 17.-én megyünk, április 29.-én anyák napi
műsort ad mindegyik csoport.
Májusban kirándulni megyünk,
a kicsik Győrbe az állatkertbe, a középsősök és nagyok
Bábolnára a lovardába, kocsi
múzeumba és arborétumba
majd Győrbe egy játszótérre.
Május 22.-án lesz a nagycsoportosok évzárója, június 5-án
a gyereknapunk és utoljára a
Hagyományőrző napon a Margaréta csoportunk táncos műsort fognak adni
Az őszi pályázaton nyert
2.000.000 Ft-on az enesei óvodában a gyerekek a környezet
foglalkozásokhoz játékokat, ábrázoláshoz festékeket, ceruzákat,
gyurmát, tornához labdákat kaptak. A folyosói ablakokra sötétítő
függöny került új karnisokkal,
monitor a számítógéphez és íróasztal a lenti irodába. Ezek voltak
a kisebb eszközök, a nagyobb
kiadás az öltözőegységek cseréje volt. Fájó szívvel búcsúztunk
a régitől, a szívünkhöz nőtt, hozzánk tartozott, arról nem beszélve,
hogy éveken át sok-sok kisgyereknek adott helyet az öltözéshez.
Az új egységek mélyebbek, és
mindenkinek kényelmesen elférnek a ruhái és cipői. Az udvarra
megrendelt kombinált mászókát
a helyére betonozták, amire a
szülők a különböző tartozékokat
a hétvégén felszerelték. Sajnos
teljesen nem lett kész, a talajt kell
még elegyengetni, hogy a játékok
végei ne a föld alá kerüljenek.
Az udvari tavaszi nagytakarításban 23 szülő volt a segítségünkre, kigereblyézték a füvet,
kigyomlálták a virágoskertet,
kicserélték a mérleghinta alatt
a gumit, lemosták a homokozó
ponyváit, a ROTIKOM játékot.

A farsangi felnőtt bál bevételét
gumitéglára költöttük 284.000Ft
értékben, és az ügyes apukák
a hinták alá lerakták. Mindegyik
szülőnek nagyon köszönjük a
segítséget! Április 1-én és 2-án
33 gyereket írattak be, évek óta
nem volt ilyen magas a gyermekek száma. Ezért óvoda
bővítésre pályázatot adtunk
be, mert gyermeklétszámunk
az enesei óvodában jelentősen
megnőtt, 2009/2010-es nevelési
évre 79 gyermek, 2010/2011-re
85 gyermek várható. Jelenlegi
épületünkben átalakítási lehetőség nincs, mert kicsi és
a három csoportszobán, három mosdón és az öltözőnek
használt folyosón, valamint két
közlekedő folyosón kívül más
helységünk nincsen, ezért szeretnénk bővíteni, hozzáépíteni
az óvodához. A három csoportszobánk közül az egyik a
folyosóról nyílik, nincs közvetlen
megvilágítása és szellőztetési
lehetősége. A gyermekeknek
nagyon egészségtelen egész
nap a levegőtlen, mesterséges
megvilágításban lenni. A szülők
ezt a helyzetet sérelmezik és
szeretnénk, ha gyermekeiknek
egészségesebb környezetet
tudnánk biztosítani. Ebben a
csoportban a betegség aránya
sokkal magasabb, mint a másik
két csoportszobában.

Nincs elkülönítő szoba, logopédiai, egyéni fejlesztő szoba,
tornaszoba, felnőtt öltöző. A vezetői iroda a kazánházban kapott
helyet, ami lenn a pincében van
és a konyháról lehet megközelíteni. A hiányok csökkentése érdekében mindezeket mérlegelve: 2
új csoportszobával, 2 mosdóval
és gyermeköltözővel bővítenénk
az óvodát az intézmény udvari
frontjára, így négy foglalkoztató
csoport lenne, így azt a csoportszobát aminek nincs külső
megvilágítása, átalakítva használhatnánk fejlesztő szobának,
elkülönítőnek, irodának, óvónői
szobának és felnőtt öltözőnek.
Elsődleges célunk, hogy minden
gyermek felvételt nyerjen, és a
számukra szükséges feltételeket biztosítani tudjuk. A törvényi
előírásoknak megfeleljünk, hogy
2010-től minden 3. életévét betöltött gyermeket felvehessünk.
Több szülő igényelné a bölcsödét, de a jelenlegi helyzetünkben
nem áll módunkban bölcsödét
indítani. Ha sikerül bővíteni az
óvodánkat így ennek a feladatnak is eleget tudnánk tenni.
Július 1-től a fehértói óvoda
a tagóvodánk lesz, ott jelenleg
20 kisgyermek van és 2-3 évre
előre tekintve ez a létszám maradni fog.
Szabóné Horváth Judit
óvodavezető
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z elmúlt évben már ötödik alkalommal került sor a közoktatási törvény előírása szerint
a 6., 8., és 10. osztályos tanulók tudásszintjének mérésére matematika és szövegértés
területén. A mérés célja nem az adott év tananyagának számonkérése, hanem az addig
elsajátított ismereteknek gyakorlati feladatokon történő alkalmazásának mérése volt.

A

ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS 2008.
A szövegértés területen a
különböző szövegekhez (elbeszéléshez, rövid történethez, magyarázó szöveghez,
menetrendhez vagy éppen
egy szórólaphoz) kapcsolódó kérdések jellemzően az
információk visszakeresését,
következtetések levonását,
kapcsolatok felismerését
vagy a szöveg részeinek
vagy egészének értelmezését várják el a tanulóktól
minden évben.
A matematikai eszköztudás területén pedig az
alkalmazott feladatok valamilyen életszerű szituációban megjelenő probléma
matematizálását, megoldását és a megoldás kommunikálását kérik a tanulóktól
a matematika különböző
területeit érintve (mennyiségek és műveletek; hozzárendelések és összefüggések;
alakzatok síkban és térben;

A 2008. évi eredményeink: 6. OSZTÁLY (a jelenlegi 7. osztályosok)

események statisztikai jellemzői és valószínűsége).
A feladatok összeállítását,
értékelését, a jelentések elkészítését az Oktatási Hivatal
Közoktatási Mérési Értékelési Osztálya (korábban Értékelési Központ) végzi. Az
eredményekről a jelentéseket
az idei évben már nem csak
az iskoláknak és a fenntartó
részére készítették el, hanem
a szülők, tanulók is megte-

8. OSZTÁLY (a jelenlegi középiskolai 9. osztályosok)

kinthetik az egyéni eredményeket a mérési azonosító
kódszámok segítségével. A
kódszámokat az elmúlt évben a mérésben résztvevő
minden tanuló megkapta. A
mérések indításakor a képességpontok átlagát 500
pontnak határozták meg,
100-as szórással. Ehhez
igazodva állítják össze a feladatsorokat, és határozzák
meg a pontértékét.

CSaládi Háttérindex alapján
vizsgálták a családi háttér, az
iskolai környezet és a tanulói
teljesítmények közti kapcsolatot is. A CSH indexet a szülők
által önkéntesen kitöltött és
név nélkül visszaküldött Tanulói kérdőívek segítségével
állapították meg. Ennek ﬁgyelembe vételével határozták
meg azt a képességpont értéket, amely az adott iskolától
elvárható. CSH index csak
azoknál az évfolyamoknál van,
ahol a tanulók legalább 2/3
része visszaküldte a tanulói
ré
kkérdőívet és a CSH indexszel rendelkező diákok átlaga
beleesik az összes diák kéb
pességátlagának megbízhap
tó
ósági tartományába mindkét
feelmért terület esetében. Ezzel
biztosítva a mérés összehab
ssonlíthatóságát. A 2008. évi
mérésnél a 6. osztályosokm
nál nem volt megállapítható
n
a CSH index.
Kissné Eszes Anikó

A kompetenciamérések eredményei megtekinthetők a www.kir.hu oldalon.
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MAJÁLIS ÉS VIRÁGMAJÁLIS
MÁJUS 1-ÉN

A TÜZÉP TAVASZI
AJÁNLATA

8-11 óráig
9 órától

Cement
Mész

10 órától
12 órától
12..30-tól

13-19 óráig
14 órától
14 órától
16 óra 30-tól
17 órától
17 óra 30-tól
18 óra 30-tól

Horgászverseny gyerekeknek
Virágkiállítás és virágvásár
Női kézilabda torna az enesei csapat részvételével
Expo-túra Enesén
A győri általános vásár és kiállítói csapatának bemutatkozása
Ebéd a pályán (Sült kolbász, virsli és meleg szendvics)
Magyar és német katonai hagyományőrzők kiállítása
• Vaklőszeres bérlövészet (ﬁzetős)
• Séta harckocsikázás (ﬁzetős)
Óriáscsúzda
Játszóház gyerekeknek
Enese Kupa
11-es rúgó verseny
Derőce fellépése
Színpadon Varga Miklós
Bál a Repeta együttessel

3.200 Ft/q
2.100 Ft/q

EZENKÍVÜL KAPHATÓK:
zsákos vakolatok, falazó habarcs,
CM11 és CM16 csempe és járólap
ragasztók. Építőanyag kínálatunk
bővült, az árakról személyesen
kapthat tájékoztatást.
KAVICS, HOMOK
RENDELHETÔ.

Enese, Győri út 8.
Tel.: 363-031

Indulás: ENESE – Érkezés: HOUSTON, NASA
A NASA az Amerikai Egyesült Államok
Nemzeti Légügyi és Űrhajózási Hivatala (National Aeronautics and Space
Administration), melyet 1958. október
1-jén hoztak létre, jelenleg a világ legnagyobb űrkutatással foglalkozó szerve.
2007-es költség vetése elérte a 16,3 milliárd dollárt. Ezt azon kevés embernek
írtam le aki nem tudja,hogy mit jelent
ez a négy betű NASA.
Ideérkezett Futó Péter egy sikeresen
elkészített pályázat után. Még a tavalyi
évben a NASA „Laboratóriumi kísérletek
vagy erős érvekkel alátámasztott elgon-
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dolások„ címmel irt ki egy pályázatot.
Ez utóbbi cím keltette fel az enesei ﬁatal
ember ﬁgyelmét, és elküldte” A Föld típusú bolygók kialakulásának részleteivel foglalkozó tanulmányát”. A pályamű
olyan jól sikerült,hogy meghívást kapott
a NASA világkonferenciájára,amit ez év
márciusában tartottak. A konferencia
témája a Hold és Mars kutatás jelene
és jövője volt.
– Több előadáson vehettem részt,
amit NASA előadók és meghívott tudósok tartottak. Angol nyelven mutattam
be a pályázatomat,amit ezek után a vi-

lágon mindenhol elismernek és bekerül a NASA archívumába.Lehetőségen
volt szétnézni az űrközpontban,láttam
a világ legnagyobb hordozó rakétáját a
Saturn V.-t, a gyakorló űrrepülő összeszerelő-csarnokot és az űrkutatás részleteit
bemutató kiállítást.Fontos megemlíteni,
hogy Péternek nem ez a szakmája.
Szombathelyen végzett földrajz szakos
tanárként, mióta olvasni tud azóta érdekli a csillagászat,bolygó kutatás. Saját magát képezve jutott erre a szintre.
Az angol nyelvet sem iskolában tanulta,
önerőből sajátította el. Jelenleg a pásztori felnőtt korú fogyatékosok intézetében dolgozik.Tervei azonban messzire
mutatnak, egyetemre készül és bolygó
kutatással szeretne foglalkozni.
Szabó Gáborné

