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Nehéz év elé nézünk - költségvetés 2oo4
5. A sportpályánál befejezzük a vizesblokk bővítését
Aki az elmúlt hónapokban figyelte az írott és elektronikus saj
6. Kétszeri sikertelen kísérlet után ismét pályázunk sportcsarnokra
tót, nem hallott másról mint megszorító intézkedésekről. Ez igaz a
7. Az út és járdaépítést folytatjuk 2oo4-ben is
lakosságra és igaz az önkormányzatokra is. A lakosságot az emel
8. Vis maior keretből szeretnénk a Rózsa utcai csomópontot
kedő ÁFA-k és a menetrendszerű áremelkedések -az önkormány
rendbehozni
zatokat a források megvonása sújtja. A beígért jóléti rendszerváltás
9. A megyei CÉDE pályázaton részt veszünk, felújítás a pályá
valami furcsa gellert kapott és öntörvényűén jár.
zati kiírás függvénye
Tavaly decemberben még reménykedhettünk, hogy a megígért
45 milliárd forintból, amit az önkormányzatoknak ígértek kiosztani
Az előző években nagy változás: az önkormányzat ezévben
-valóság lesz. Egy hónapja tudjuk -sajnos a koncepció főösszege
lényegében nem változott. 2oo4-ben 143,4 millió forint állami pályázni fog az un. ONHIKI-re /önhibáján kívül hátrányos hely
támogatás illeti meg Enesét. Ez az összeg 2oo3-ban 145 millióforint zetbe került települések/
Amennyiben elképzeléseink valóra válnak -18 millió forintra
volt -ez szinte hihetetlen, de igaz. Áremelkedések mellett csökkenő
állami támogatás Az önkormányzati rendszerben erre még nem volt pályázunk, amelyet karbantartásra fordítanánk- akkor jelentő
példa. Saját bevételünk 21,3 millió forint lesz 2oo4-ben. Az idei sebb fejlesztésekre is sor kerülhet. Ebben az esetben az állami
és a tavalyi főösszegeket összehasonlítva a következő költségvetési fejlesztési pénzeket ténylegesen fejlesztésre lehet fordítani és nem
működésre kell átcsoportosítani.
végösszegeket kapjuk.
2oo3: 196 millió forint, 2oo4: 164 millió forint. /Az ÖNHIKI
A költségvetés kiadási sarokszámai /kerekítve/ Ft.
összege ebben a számban nem szerepel/
7,5 millió
Étkeztetés /óvodai, iskolai, vendég/
Mindezen számok mellett elmondható: az intézmények működése
Önkormányzat igazgatási tevékenység
3o millió
biztosítottnak látszik. Az önkormányzatnak fizetési gondjai -elvi
2,4 millió
Társadalmi szervezetek támogatása
leg- nem lehetnek. Ennek örülni lehet, de egyben szomorú is, hogy
19 millió
Óvoda /nevelés és un. technikai kiadás/
csak ennek. Ne tartsuk ezt nagy eredménynek a XXI. század elején!
56 millió
Iskola /oktatás és technikai kiadás/
Legalább a pályázatokhoz az önrész lenne biztosítva az állami apa
16,5 millió
Napközi /ellátás és technikai kiadás/
názsban. Hiszen vannak elképzeléseink, miként lehetne községün
6 millió
Város és községgazdálkodás
ket szépíteni, a lakosság komfortérzetét növelni.
2,3 millió
Közvilágítás
Nézzük az elképzeléseket, amelyeket szinte kivétel nélkül pályá
3,7 millió
Védőnői szolgálat
zati pénzből szeretnénk megvalósítani.
1,3 millió
Házi segítségnyújtás
1. Ifjúsági találkozót szervezünk 4 település fiataljainak augusztus
5,4 millió
Rendszeres pénzbeli ellátások
első hetében
3,2 millió
Eseti pénzbeni ellátások
2. A kultúrház felújítására adtunk be pályázatot, ennek összértéke
1,7 millió
Közművelődési, könyvtári feladatok
28 millió forint.
3. A közeljövőben a faluközpontot akarjuk szépíteni, kis parkkal,
Mesterháza József
szökőkúttal
polgármester
4. Telkeket alakítunk ki a vasútállomással szembeni területen
/

Építésügy

MAJÁLIS

VÁLTOZÁS
1998. január 1. óta működött az Ikrény-Enese I. fokú építésügyi hatóság.
Ezen megállapodást Ikrény község Március 22. hatállyal felmondta. Új
hatóságot - a jogszabályok szerint - nem lehet létrehozni, ezért Enese
Győrhöz csatlakozik.
Ennek értelmében az építésügyeket a jövőben Győrben lehet rendezni
a Czuczor G. u. 38. sz. alatt (a Műszaki Áruházzal szemben)
Ügyintézőnk Antal Árpád, telefonszáma: 5oo-363. Ügyintézés előtt
- lehetőség szerint - jelentkezzen nála az ügyfél.
Ügyfélfogadás napja:
Hétfő:
9-15 óráig
Szerda:
12 óra 3o-tól-15 óráig
Csütörtök:
8-18 óráig

Május l-i programok
8.00-10.00 óra
11.30 óra
12.00 óra
13.30 óra
14.00 órától

15.00 órától
16.00 órától
17.00 óra

Horgászverseny gyerekeknek
Horgászverseny eredményhirdetése
Halászlé ebéd
Enese kupa
• Akkumulátoros autók a kézilabda pályán
Ingyenes - a bonok a helyszínen átvehetők.
• Csocso - gyeplabda
• Kézműves foglalkozás
Palacsintasütő verseny
Lengőteke verseny
Néptánc

Emléktábla Mesterházy Ernőnének
Március 12-én, pénteken került sor
Enese község díszpolgárának, az iskola
volt igazgatójának Mesterházy Ernőné
emléktáblájának avatására.
Mesterházy Ernőné közel húsz évig
volt az iskola igazgatója, ezen időszak
alatt „keze nyoma” meglátszik az iskolán,
formálta a közösséget. Számos újítást
vezetett be, hagyományokat teremtett
igazgatósága alatt: visszatekintve talán
különösen fontos a német és angol nyelv
tanításának bevezetése és a számítástech
nika meghonosítása.
Munkáját Enese község képviselőtes
tülete kétszer ismerte el, először Eneséért
emlékérmet kapott, majd nyugdíjba vonu
lásakor a legmagasabb községi elismerést:
Enese község díszpolgára címet.
Mesterházy József polgármester beszé
dében kiemelte: minden közösségben
vannak személyiségek, akik formálják azt.
A volt iskola igazgató ilyen volt, munkája
érettünk, a jelen és jövő generációjáért
szólt! Mesterházy Ernőné igazgatósága
idején épült az iskola új épülete, Megyei
Tanácstagként sokat tett azért, hogy a
rendelkezésre álló pénz Enesére kerül
jön. A polgármester hangsúlyozta: test
vérközségünkben, St. Stefanban méretes
márványtábla hirdeti az iskolát építtető
vezetők nevét. S ez így helyes!

GUlch Csaba emlékező szavaiban
képzeletbeli sétára hívta a hallgatóságot
és egy szelíd főhajtásra az enesei oktatás
két meghatározó személyisége -Hetvényi
István és Mesterházy Ernőné emléke előtt.
Gülch Csaba felidézte az első igazgató
tanító alakját, aki Enessey Kálmán hívó
szavára érkezett Enesére s valódi iskolát Lezsák Sándor ünnepi köszöntője
alkotott meg. Az 1874-es Győri Közlöny
írta az enesei iskoláról „mind fölszerelés,
mind tanítás tekintetében a megyében a
legjobbak közé” tartozott.
Mesterházy Ernőnének élete volt az isko
la. Gondos gazdaként sétált végig az udva
ron, ellenőrizte a rendet. Szaktanárként,
osztályfőnökként és igazgatóként a maxi
mumra törekedett. A szellemi építkezés
mellett nem feledkezett meg az épületekről
sem, az elmúlt három évtizedben őhozzá
Nyugdíjas pedagógusok a Tanítók fája előtt
fűződik a legtöbb gyarapodás.
Gülch Csaba a következő szavakkal
zárta beszédét: „Hetvényi István nevét
már majd másfél évtizede márványba
vésettük: táblája ott díszlik az általa lét
rehozott iskola külső falán. Mesterházy
Ernőné neve most írattatott fel a neki kia
lakított emlékhelyen, itt az új iskolában.
Emléke legyen áldott!

Mesterházy József
polgármester Mesterházy Ernőné emléktáblájának avatása

Lezsák Sándor avatta a Tanítók fáját
.

Március idusához közeledve, március
12-én, községünkben járt Lezsák Sándor
országgyűlési képviselő, a Magyar
Demokrata Fórum alapítója.
A délelőtt folyamán megnézte a
környék vetélkedő diákjait és könyvjutalmakat is hozott magával. A
verseny utáni rövid szünetben a kis
iskolák gondjairól, problémáiról szólt,
beszélgetett a kollégákkal a tanáriban.
Az általános iskolások 1848/49-ről
emlékező műsorát látva elismerően
szólt a színvonalas műsorról és gra
tulált hozzá -diákoknak, felkészítő
tanároknak.
Kora délután került sor a Tanítók
fája avatására. A kezdeményezés
Lezsák Sándortól indult a 9o-es évek
elején. Az volt a célja, hogy a telepü
lések gyűjtsék össze és őrizzék meg

2

ENESEI HÍRMONDÓ

■:

egykori tanítóik, tanáraik nevét. Enese
község szintén csatlakozott eme nemes
kezdeményezéshez - a Megyében ez a
harmadik Tanítók fája! Községünkben
mintegy 12o pedagógus fordult meg
hosszabb-rövidebb időre, Azon neve
lők neve került fel a Tanítók fájára,
akik legalább öt évig tanítottak itt
vagy valamilyen családi kötődésük
van Eneséhez.
Lezsák Sándor emlékezett egykori
tanító nénijére -Erzsiké nénire, aki
kedves, törődő pedagógusként él a
mai napig emlékezetében-, az „első
lépések” fontosságát hangsúlyozva a
diákok életében.
A közösség erejéről szólva az egy
séget hangsúlyozta: a vadlibák is
együtt repülnek, mert így erősebbek.
Enesének jó közösséget kívánt s tan

ítóiról szólva megemlítette: ne feledjék
azokat, akik elöl jártak.
Ferenczi Imréné igazgató köszön
tötte az egykori és mai pedagógusokat
és elmondta: jólesik a megbecsülés,
különösen napjainkban, amikor a min
dennapok csatározásokról, veszekedé
sekről szólnak.
Az ünnepségen a résztvevők meg
hallgatták az enesei iskola 15o éves
történetét majd egy rövid furulya
műsor hangjait. A Tanítók iája szépen
kifaragott kopjafája Szórádi Lajos
asztalos mester keze munkáját dicséri.
Varga István és Csapó Jenő kőműves
mester helyezte el az udvaron.
Lezsák Sándor az esti községi
megemlékezést is megtisztelte, ünne
pi szónokként emelve az ünnepség
színvonalát.
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Elkészült
a község honlapja
2oo4 elején elkészült Enese honlapja és
az internetezők a világhálón információkat
szerezhetnek településünkről.
Az érdeklődők megismerhetik a köz
ség történetét, olvashatnak a turizmusról,
a múzeumokról, rendezvényekről, az
önkormányzatról.
Reményeink szerint sokan rákattintanak majd a honlapra, eljönnek Enesére és
jó hírünket viszik a világban.

Ahonlap elérhetősége:
web.axelero.hu/eneseph
E-mail címünk:
eneseph @axelero.hu
Meghívott vendégeinkkel együtt entős anyagi támogatásukkal a rend
mintegy 80 fő vett részt az ünnepsé ezvényhez hozzájárultak.
gen, mely, kitűnő hangulatban telt el.
A rendezvény sikerét a felszolgált Köszönetét mondunk:
finom ételeken túl, növelte még a
Bödő Csabáné üzlettulajdonosnak
tombolasorsolás, és a kitűnő zene.
Vendégeink a mórichidai testvérkö Gősi János pékmesternek
Az enesei Borostyán Nyugdíjas
Klub március 6-án tartotta nőnapi zség nyugdíjas klub tagjai, és önkor Für Zsoltné cukrászmesternek
rendezvényét. Az ünnepség az iskola mányzatának vezetői is nagyon jól Mesterházy Ernőnek klubtársunknak
és az enesei Húsfeldolgozó üzem
tanulóinak farsangi hangulatot árasztó érezték magukat köreinkben.
vezetőségének.
Ezúton
szeretnénk
minden
klubtag
szereplésével kezdődött. Köszönjük a
Szilbek Imréné
felkészítő tanároknak, és minden diák nevében köszönetét mondani azoknak
klubvezető
a helybeli vállalkozóknak, akik jel
nak a színvonalas műsort.

BOROSTYÁN
Nyugdíjas Klub

ESEMÉNYNAPTÁR 2004.
Február 12. csütörtök 18 óra
Közmeghallgatás

Március 12. péntek
Kiskörzeti vetélkedő
„Tanítók emlékfája” ünnepség /délelőtt/
Emlékezés az 1848/49. évi szabadságharcra 18 óra

Április 2 péntek 18 óra
Tavaszköszöntő

Május 1. szombat
Majális
Enese Kupa

Május 2. vasárnap 15 óra
Anyák napi ünnepély
Szent Flórián nap Bősön

Május 29. szombat
Hősök napi megemlékezés

Május 3o-31. vasárnap, hétfő

Június-Július-Augusztus
Enesei Zenei Nyár
-Tóth Aladár Zeneiskola
-Téti Fúvósok
-IÁM

Július 24-31. szombat-szombat
Erdélyi kirándulás

Augusztus 2-9. hétfő-hétfő
Testvérközségek fiataljai találkoznak Enesén

Augusztus 21. szombat
Falunap

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

November 2o. szombat
Idősek napi megemlékezés

December
Karácsonyi ünnepély

Mesterházy József
polgármester

Pünkösdi búcsú
t

__________________________________________________
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Hírek a polgárőrségről!
A polgárőrség működik, teszi a
dolgát. Sajnos még minden napra nem
tudunk szolgálatot állítani, de a létszá
munk biztos és folyamatos növekedése
remélhetőleg a közeljövőben ezt
lehetővé teszi ezt. Örömmel tudatjuk
a lakossággal, hogy tagjaink között
tudhatjuk Bánházi Rolandot és Nemes
Árpádot is.
Legutolsó jelentkezésünk óta sike
résén végrehajtott betörés nem volt.
Sajnos próbálkozás nyomait felfedez
ték a takarékszövetkezet épületénél,
de a vezetékek elvágásánál tovább
nem jutott- jutottak. Feltételezhető,
hogy megzavarták a tevékenységet, és
ezért fontos a polgárőr járőr folyama
tos, nem kiszámítható mozgása. Nem
elég elmennünk az épületek mellett, a
kiemelteket mint iskola, polgármesteri
hivatal, posta, takarék, boltok stb. meg
kell közelíteni, kerülni hogy biztosan
kizárjuk a betörés lehetőségét.
Az elmúlt időben több alkalom
mal ellenőriztük Polgár Gyulával a
járőrök tevékenységét, s kifogást,
hiányosságot nem tapasztaltunk!
Azonban fel kell hívni a tagságunk
figyelmét a szolgálati napló részletes,

pontos vezetésére! A szolgálat meg
Folyamatosan hangsúlyozni kell hogy
kezdésekor azt azonnal az egyéb szük biztonságunk záloga nem a polgárőrség
ségesekkel együtt be kell jegyezni. A vagy a rendőrség, hanem mi magunk
befejezéskor rögzíteni kell a látottakat, mindnyájan. A közöny az ami segíti a
egyéb észrevételeket, s azt hogy a fel betörőt. Igen is legyünk kíváncsiak ki
szerelést milyen állapotban vették fel jött a szomszédunkhoz ha O nincs oda
s adták le.
haza, de akkor is ha otthon tartózkodik,
Felszerelést, legyen az ruhanemű de láthatóan nem várta a „vendégeket”.
vagy technikai eszköz, minden alkalom Figyeljük a kutyák , akár nappali
mal a hivatalos helyiségben kell hagyni. hangoskodásának okát, s figyeljük a
A telefont a szolgálat befejezésekor a postás mozgását, közlekedését akkor
töltőre kell tenni! A lámpa akkumuláto is, ha mi már fölvettük a megérdemelt
rainak gyengülésekor Albert Jánosnak járandóságunkat. Házaló árusok, vas
azt jelezni kell, mert a töltő nála van és gyűjtők, és egyéb engedéllyel nem
O feltölti azokat. Bármilyen probléma rendelkező gyanús elemek faluban
van , azt a polgárőr jelentse a csoport tartózkodását , a megszokottól eltérő
vezetőjének vagy a vezetőségnek aki jelenségeket vegyük észre, s hívjuk fel
vagy akik azt segítenek megoldani. Ne rájuk a rendőrök , polgárőrök figyelmét.
állítsuk a vezetőséget kész tények elé, Gépkocsijuk rendszámát, annak típusát,
mert a szolgálat kezdetén, este vagy éjjel színét föltétien jegyezzük fel!
bizony már nehezen kezelhetőek ezek a
És végül , de nem utolsó sorban
nem jelentős, de bosszantó dolgok.
kérjük nyugdíjasainkat, mint akik
A polgárőrség mobil telefonja legtöbbet tartózkodnak a faluban,
többnyire csak a szolgálat idején szemfülességükkel jöttükben, jártuk
él, így segély hívás esetén az alábbi ban, egészségügyi sétájuk alkalmával
számokat javaslom és kérem akár is segítsenek!
éjjel akár nappal felhívni: körzeti
Köszönjük!
megbízott: 06/ 3o/ 9164987, Böcskei
Polgár Gyula
06/ 3o/9164987, Polgár.
Böcskei György

Kosztolányi Dezső

Húsvét

Tónyitó vendégsikerrel

Már kék selyembe pompázik az égbolt,
tócsákba fürdenek alant a fák,
a földön itt-ott van csak még fehér folt,
a légen édes szellő szárnyal át.

A március 14-re tervezett tónyitó előtt pár nappal még minden bizonyta
lan volt. A hóesés és a hideg idő a későbbi időpont mellett szólt, aztán az
időjárás mégis kegyes lett a szervezőkhöz: a tervezett időpontban tudták
lebonyolítani a nyílt horgászversenyt.

Pöttön fiúcskák nagyhasú üvegbe
viszik a zavaros szagos vizet,
a lány piros tojást tesz el merengve,
a boltokat emberraj tölti meg.

Aki kilátogatott a napsütéses délelőtt a tópartra, joggal gondolhatta azt: itt
profik ülnek! Erről tanúskodtak a több százezer forintot érő felszerelések.
A közel négyórás versenyben 2o versenyző mérte össze tudását és sze
rencséjét. ezen a napon nem termett babér az eneseieknek, az első három
helyezett vendégversenyző lett -kis súly különbséggel mintegy

S míg zúg a kedv s a víg kacaj kitör,
megrészegül az illaton a föld,
s tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt.

18-18 kg pontyot fogtak ki a tóból. AII. félidő vendéglőben Görcs Zoltán
Horgászegyesületi elnök értékelte a versenyt és adta át a győzteseknek járó
kupákat. Reményeik szerint jövő évben is megrendezik a versenyt.
Az ifjúsági horgászverseny időpontja változatlanul május 1 délelőtt.

kelet felől egy sírnak mélyiből,
elrúgva a követ, fényes sebekkel
száll, száll magasba, föl az isten-ember.
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Mesterházy József
polgármester
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Olvasni jó
A Kisalföld a Kisfaludy Károly
Megyei
K önyvtárral
közösen
2oo3. szeptember 24-én kam pányt
indított a gyerekek olvasási kultúr
ájának javításáért. H iszen felm éré
sek bizonyítják, am it mi is naponta
tapasztalunk, hogy a mai gyerekek
kevésbé szeretnek olvasni, mint a
korábbi korosztályok.
A versenyre a m egye valam enynyi 5-8. osztályos diákja nevezhe
tett. A kam pány felhívás nyomán
452 öttagú csapat jelentkezett és
352 csapat végig is küzdötte a 6
fordulót.
Fordulónként lo kérdés jelen t
meg kéthetente a K isalföldben
megyénk term észeti környezeté
ről, történelm éről, néprajzáról,
irodalmáról, m űvészetéről, em lé
keiről és em lékhelyeiről. Ezek a
feladatok bizony nem csak a diá
koknak okoztak fejtörést, hanem
nekünk, tanároknak is. De közös
munkával, könyvtári b úvárko
dással, az Internet, a különleges
tudakozó használatával és sokszor
rokoni segítséggel m inden kérdés
re válaszoltunk.
Iskolánkat 4 csapat képviselte:
„Könyvmolyok”
Takács Erika, Merkó Ildikó,
Kolonics Petra, Káldy Viktória,
Csigi Laura

„Táltosok, tudósok”
Dombi Patrícia, Horváth Diána,
Szigeti Balázs, Szaradics Gergő,
Lengyel Patrik
Felkészítő tanár:
Horváth Károlyné
A tanár nénik közül sokat segítet
tek a nehezebb feladatok megoldásá
ban: Bartos Ilona, Horváthné Takács
Judit és Rostásné Patyi Katalin.
Köszönet érte.
A könyvtári búvárkodás, a felada
tok megoldása közben sok érdekes
dolgot tudtunk meg szűkebb környe
zetünkről. A művészeti kérdések köz
ött örömmel fedeztük fel az Enesei
Zenei Műhelyre vonatkozót.
Miután mind a hat forduló felada
tait megoldottuk, izgatottan vártuk,
hogy milyen eredményt érünk el.
A Kisalföld január 24-i számában
közölték a végeredményt. Iskolánk

valamennyi csapata teljesítette a 9o
százalékot.
A
„Könyvmolyok”
és
az
„Olvasószolgálat” csapat tagjai pedig
részt vehettek a Bartók Béla Megyei
Művelődési Központban tartott díjki
osztó gálaesten. Boldogan vettük át
a 3. illetve az 5. helyért járó gazdag
könyvcsomagokat.
Iskolánk könyvtára is gazdagodott
két értékes könyvvel. A verseny
nagyon hasznos volt, hiszen felis
merhettük, megismerhettük megyénk
értékeit. A diákok megtanulták, ha
bármire kíváncsiak, a választ a köny
vekben megtalálják.
A játéknak csak az első része ért
véget, mert a győri Vocational Academy
ötlete alapján osztály-olvasónaplókat
kaptunk. Sok-sok érdekes, izgalmas
regény olvasásával nevezhetünk az
újabb kalandra, mert olvasni jó.
Lakatosné Rozsnyai Henrietté

Gülch Bálint

A nádas
Mikor a szigetemen a fán ülök,
látom a nádasban nő a vadmürök
szél zizegted a nádszálak tetejét,
az ember kicsit megrémül,
de semmi vész,
mert szeretek a nádasban lenni,
hallgatni ezt a zenét,
s nézni, figyelni a madarak
mozgalmas életét.

„ Olvasószolgálat ”
Hokstok Evelin, Bertalan Ramóna,
Gombos Zsanett, Horváth Judit,
Kovács Ramóna
Felkészítő tanár:
Lakatosné Rozsnyai Henrietté
„ Könyvfalók ”
Rokoli Cintia, Horváth Adám,
Reider
Alexandra,
Horváth
Szabina, Varga Zsófia
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A szigeten
A mocsár közepén áll egy kis sziget,
a szigeten egy apró fűzfaliget.
Az elsőfűzfa tetejére szoktamfelmászni,
s ott verseimet kitalálni.
Onnan látni lehet a nádas tetejét,
közelben-távolban a házakfedelét.
Mikor a nap lemegy,
az ég gyönyörű, a madarak éneke
ilyenkor nagyszerű.

Sikeresen vesz részt munkáival a
megyei és az országos rajzpályázatokon
Gülch Ábris, a gyón evangélikus iskola
kisgimnazistája. Tavaly egy jótékonysági
alapítvány által kiadott naptáron szere
pelt egyik rajza, idén pedig az EGÁZ és
a DÉGÁZ Rt. által 2oo3-ban meghird
etett országos anyák napi rajzpályázat
díjazottjaként a két cég közös naptárában
november hónapnál látható Ábris alko
tása (felvételünkön), ami korábban egy
győri kiállításon is szerepelt.
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Kora tavasszal a hóolvadás után...
Sajnos sok év telt el azóta, hogy utoljára Erdély földjére
Amikor először Svédországba áthajóztunk és a szárazföl
tettem a lábamat. Akárhogy is van, nem múlik el úgy két dön haladva az első parkolóban megálltunk - ott körülnézve
nap hogy gondolatban ne repüljek el kedves barátaimhoz, és megállapíthattuk - hogy az osztrákokat és a németeket is
kedvenc hegyeimhez. Ilyenkor legalább gondolatban csász- megelőzve a tisztaság dolgában a svédek vezetnek. Szemetet
kálhatok a sok-sok birka által rövidre „nyírt” legelőkön, ahol eldobva elvétve sem látni. Az útszéli illemhelyek olyan tisz
megfigyelhető az átkosban lerabolt erdők természet általi újra ták, hogy a nálunk közmondásosan, tömegek által látogatott,
éledése. Haraphatom a fenyőillatú tiszta levegőt, s csodálha legmegfelelőbbek között számon tartott, az egyik amerikai
tom a semmihez sem hasonlító egyedi, erdélyi tájat. Ott fent a étteremlánc üzlethelyiségeiben található toalettek színvonalát
havasokban, vagy a Hargitán, de említhetnénk a Sóvidéket is. is meghaladja!
Nem az ember uralkodik, hanem a természet a TISZTASÁG!
A magyar származású ismerősöm elmondja, hogy
Ezeket a helyeket kevesen látogatják, hisz csak gyalogosan Svédországban az iskolás korú lakosság, tehát a fiatalok
járhatók be. Nem ez tapasztalható azokon a helyeken ahol a RENDSZRESEN, nem egyszer vagy kétszer szedik a hulla
turisták ezrei jelennek meg. Élénken él bennem néhány kép a dékot a szemetet.
barangolás időszakából.
Ennek természetesen nem az az oka, hogy nincsenek közSzent Anna tónál tettünk látogatást egy csodaszép napon. tisztasági alkalmazottak, mert Ők is teszik a dolgukat, s a
A ragyogó napsütésben, a meleg nyárban ahogy illik, a fürdés munka dandárját el is végzik. A fiatalok, az általános isko
lehetőségét sem mulasztva hosszabb időt töltöttünk a tó part lások bevonásának célja az, hogy a felnövekvő nemzedék
ján . Egy idő után, megunva a napozást és a fürdést a vulkáni NE SZEMETELJEN! Ez talán már pedagógia?! Aki sokszor
kráter széle felé indultam. Azaz csak indultam volna, mert az kényszerül lehajolni az oda nem figyelésből, megszokásból
erdőbe érve észrevettem hogy bizony legalább 25-30 m szé ledobott szemétért, talán a terápia hatása eredményképpen
lességben aknásított a terület! Szerencse az volt, hogy minden felnőtt korára nem, vagy ritkábban teszi ezt!
elhelyezett bűzbomba mellett mint egy használati utasítást,
Mindezek után rájöttem miért nincs nyugaton sok szemét?
papírt is hagytak a „terroristák”, akarom mondani a turisták. Azért, mert neveléssel elérték hogy az emberek ne szeme
Megdöbbentő volt a látvány, amit tanulságként azóta sokszor teljenek!
közre adtam.
S végezetül két apróság. Győrben az Árpád úton, a ruhaHasonló élményben volt részünk, de ellenkező előjellel a tisztító előtt megállt, akkor még NSZK-s rendszámú autó.
Gyilkos-tónál való tartózkodásunkor is. A tó partja mentén Egy család szállt ki belőle. A család legfiatalabb tagja egy
rengeteg szemét halmozódott fel. Olyan sok, ami már a leg 10 - 12 éves fiúcska csokoládét majszolt, s a papírját lágyan
érzéketlenebbeknek is feltűnő, mert a természet szépsége nagy a földre eresztette. Szerencsétlenségére, mert az édesapja ezt
kontrasztot állított elénk. Nos itt - amit eddig máshol sem lát észrevette és a fiatalemberre hangosan, mérgesen rápirítva
tam - 16-2o év körüli zöld nyakkendős fiatalok szorgalmasan a szemetet felvetette és a szeméttartóba tetette. Mi magyar
szedegették össze az elhullajtottakat. Higgyék el, fölemelő és járókelők sokan fölfigyeltünk erre, s gondolom egyikünk
roppant tanulságos volt ezt látni. Oda mentem az egyik 18 év sem felejtette el ezt leckét, de biztos vagyok benne, hogy
körüli fiatal emberhez és elismerő szavak után megkérdeztem azóta már fölnőtt német gyermek sem. Tegyük a kezünket
tőle honnan jöttek? Talán a Csíkszeredái vagy marosvásárhelyi a szívünkre, mi szülők akik egy szociálliberálisnak fel
cserkészekhez tartoznak? A válasz annyira nem a várt volt, tüntetett nevelés eredményeként olyanok lettünk amilyenek,
hogy kis híján a vízbe fordultam: a pécsi cserkészek kirándulás hogy ebben az álliberális, gyermekcentrikusnak mondott de
közben, csak úgy spontán tették amit tettek!
gyermekellenes nevelés helyett inkább csak növekedést biz
A jó Istennek köszönhetően járhattam Európa sok országá tosító nevelési rendszerben megtettük-e volna elkényeztetett
ba és nagy élvezettel „ szedtem fel,, mindent ami más és jobb gyermekünkkel , hogy nyilvánosan megszégyenítsük ... az
volt mint az itthon megszokott.
Ő érdekében?
A határt Ausztriába átlépve nem éles a kontraszt, mivel a
A faluban járva kelve a hóolvadás után s a települések
burgenlandi térséget nem csak a történelmünk jogán, hanem a közt még inkább szemrontó ,lélekromboló, természet káro
pénztárcánkkal kapcsolatosan is sokan fölkeressük. Ezeknek sító szemét, szeméthegyek láthatók és találhatók. Sajnos
a látogatásoknak a következménye az osztrák hatóságok buz nem mutogathatunk senkire, mert a mi általunk nevelt, a
galma ellenére is szemmel látható az útszéli szemét képében. mi falunkban, a mi környékünkben élő emberek szórták el
Tanulságok levonására alkalmas, hogy nyugatra haladva a vitték oda, s nem szedték fel. Változtassunk ezen! EZÉRT
környezet tisztasága olymértékben nő, hogy honi polgártár FELHÍVOK MINDEN EMBERT, EGYESÜLETET,
saim beszámolóiból is megerősítve elmondhatom, az elbe ISKOLÁT, HIVATALT MUTASSUNK PÉLDÁT a falunkban
szélésekben a táj szépsége, a történelmi látnivalók és a más és környékünkön!
érdekességek között a leggyakrabban említettek között van!
Karinthia, Tirol természeti képződményei, tájai gyöngysze
Mi polgárőrök ebben partnerek leszünk!
mek, hozzászoktatják szemünket az ott természeteshez, így
Telefon: o6/3o/9164987
Salzburgnál vagy Passaunál átlépve a határt már nincs jelen
Polgár Gyula
tős változás.
Böcskei György
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BOROSS PÉTER ELŐADÁSA A NÉPFŐISKOLÁN
Boross Péter volt miniszterelnök tartott előadást az Enesei Népfőiskolán. A január utolsó péntekjén elhangzott előadás
címe Helyünk Európában.
Azsúfolásig megtelt díszteremben az előadó történelmi visszatekintéssel kezdte eszmefuttatását: looo éven át végig
kísérte a magyarságot a Szent Istváni parancs: „megmaradni minden áron” Ezt sikerült teljesíteni, de kész csoda, hogy
magyarul beszélünk. Példának Deákot hozta, aki a kiegyezéskori Pesten jegyezte meg: milyen sokan beszélnek magyarul!
Boross Péter az Európai Unióról mint sorsunkról szólt, ami nem nagyszerű -de nincs jobb. Ezt érzékeltetve hozzáfűzte:
gondoljuk csak el azt a szituációt, hogy már Románia is tag és mi magyarok kívül vagyunk... 199o-ben még csak három
ország felvételéről volt szó, akkor jobb volt a gazdasági helyzet és a Szovjetunió is létezett. Sokan nem fogják észrevenni
az Unióba való belépést, a bizonytalanság-kép jórészt a médiának köszönhető. Azt is látnunk kell azonban, hogy Európa
nem bírja a jóléti színvonal tartását. Éveket kell kibírnunk s aztán talán jobb lesz.
Az előadó a földkérdést részletezve elmondta: alapvető kérdés a magyar föld védelme.
Vannak kérdések, melyeket nem lehet gazdaságosság szempontjából megközelíteni. A föld kérdése érzelmi kérdés,
ezért kellett kárpótlást csinálni. Ma sem értem -hangsúlyozta- hogyan lehetett a mezőgazdaság szétveréséről beszélni a
9o-es évek elején:
1. Amikor eladósodott TSZ-ek élték mindennapjaikat
2. A szovjet piac kiesett.
Az Uniós választással kapcsolatban a volt miniszterelnök az emberibb hangnem szükségességéről beszélt. Ne az legyen
a fő szempont, hogy borsot törjek a másik orra alá. Egy Antall József nagyságú politikus kellene, aki tudja, mikor kell
lángolni és mikor kell kiegyezni! Boross Péter szerint az egypárti kormányzás nem jó egyik oldalon sem. Kell a koalíció,
mert fékező hatása van -nem csinál azt a nagyobb kormányzó párt, amit akar.
Mesterházy József

Boross Péter miniszterelnök:
Köszönöm, hogy ilyen kellemes estét tölthettem az
érdeklődő lakosok társaságában. Sok szerencsét a falunak
és sikereket polgármester barátomnak.
2oo4. január 3o.

Romsics Ignác történész

Boross Péter előadás közben

Nagyon köszönöm a meghívást és az érdekes kérdéseket.
További sikeres munkát kívánok.
2oo4. március 5.

Lezsák Sándor írta vendégkönyvünkbe
Reményik Sándor versével köszönöm hogy e jeles napon
érezhettem Enese múltját, jelenét, jövőjét.
„Kicsi fehér templomokban
Most minden erők tömörülnek
Kicsi fehér templompadokban
A holtak is mellétek ülnek
Nagyapáink, nagyanyáink
Szemükben biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot
A templomot és az iskolát!
Romsics Ignác Magyarország II. világháborús szerepéről beszélt

2oo4. március 12.
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MEG EGYSZER A
BŐGNEK KÚRIÁRÓL
A Hírmondó utolsó számában megjelent „CK és CV
1838” cikk kapcsán érdekes és értékes információkat
kaptam Bencze Lajosné Káldy Irma nénitől, melyet ezúton
is köszönök.
Irma néni Káldy János bíró unokája, sokat volt az
egykori kúriában. Az épületet nagyapja vette a Bogner
családtól a XX. század elején. Elmondása szerint az utca
fronton két szoba volt, az épület a kert irányában hosszan
elnyúlt -ezen a részen két konyha és négy szoba, míg az
U-alakban további 3 szobát építettek. Tehát összesen 8
szobás kúriáról van szó -három évig bontották! /195o-ben
kezdték a bontást/
A telken -mind az udvari, mind a kerti részen -gondo
zott virágoskertet láthatott a látogató.
Irma néni elmondása szerint a kúria utcafronti része nem
volt alápincézve, csak az udvari. Az udvari részhez három
négy márványlépcső vezetett fel. Itt volt a „díszterem”-ez
a kb. 8x5 m-es szoba díszes freskókkal büszkélkedhetett, a
mennyezet festett rózsás volt. Elképzelhető, hogy ez még
1838 előtti időből való.
Irma néni lerajzolta az épületet. Ez alapján a kúria így
nézett ki:

Vass Albert
Hontalanság Hitvallása
Hontalan vagyok,
mert vallom, hogy a gondolat szabad,
mert hazám ott van a Kárpátok alatt
és népem a magyar.
Hontalan vagyok,
mert hirdetem, hogy testvér minden ember,
s hogy egymásra kell, leljen végre egyszer
mindenki, aki jót akar.
Hontalan vagyok,
mert hiszek jóban, igazban, szépben.
Minden vallásban és minden népben
és Istenben, kié a diadal.
Hontalan vagyok,
de vallom rendületlenül, hogy O az út s az élet
és maradok ez úton, míg csak élek,
töretlen hittel ember és magyar
/1947/

AZ ISKOLAI
SPORTOKRÓL...
A téli időszakban a teremsportoké volt a főszerep.
Újonnan épült aulánk adott otthont a Floorball házibajnok
ságnak (Ez egy jégkoronghoz hasonló játék, melyet terem
ben játszanak műanyag ütőkkel és műanyag labdával.) A
bajnokságra vegyes csapatokkal is lehetett jelentkezni, hisz
ebben a játékban nem az erő, hanem az ügyesség és pontos
ság játszotta a fő szerepet. Roppant izgalmas mérkőzések
voltak az 5-6. osztályosok valamint a 7-8. osztályosok kö
zött. Mindkét korosztályban 6-6 ötletes névvel ellátott csa
pat nevezett. Mindkét korosztálynál volt egy kakukktojás,
a tanárok csapata. Elmondásuk szerint nagyon izgalmas
csatákat vívtak.
5-6.0.
I hely: KISKONYHA (Bartos Ilona, Dömötör Csaba,
Hudy Andrea, Mészáros Krisztina, Szűcs Andrea)
II. hely: ERSZÉNYES VADDISZNÓK (Busa Bence,
Csonka Dávid, Márkus Bálint, Kolonics Attila)
III. hely: ÁGYÚSOK (Babos Barnabás, Dőry Erna,
Lengyel Boglárka, Patai Roland)
(folyt. köv. oldalonJ
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7-8.0.

I. hely: KISKONYHA (u.a.)
II. hely: MASTER FLOOW (Chapó Ákos, Gecsei Péter,
Herczig Szilveszter, Vaszari János)
III. hely: IMIÉRT ALAPÍTVÁNY ( Balázs Csaba,
Horváth Gábor, Horváth Károly, Nagy Richárd)
Lezárult a Góliát-program téli szezonja. A záró mér
kőzéseknek Kunsziget adott otthont. A 3-4.osztályosok
nagyon kitettek magukért, hisz az induló hat csapatból
a két tornacsarnokkal rendelkező iskola Kunsziget és
Öltevény mögött a 3. helyen végeztek. Jutalmul érmet és
egy ébresztős órát kaptak. Az 5-6. osztályról ugyan ilyen
jókat mondhatok, bár ők egy helyezéssel hátrébb végeztek,
a4. helyen zárták a sorozatot. így sajnos az érem elmaradt,
de megígérték, hogy tavasszal pótolni fogják az elmaradt
dobogós eredményt.
További hasonló sportsikereket kívánok!
Dömötör Csaba
testnevelő

Tisztelt Olvasó!
Már jóval túl vagyunk a tanulók félévi bizonyítvány
osztásán, ennek ellenére engedjék meg, hogy röviden
tájékoztassam Önöket a félévi eredményekről. Kitűnő
bizonyítványt vihetett haza 17 tanuló, jeles eredményt
ért el 21. A többség közepesen jó osztályzatot kapott.
Sajnos magas azoknak a tanulóknak a száma (17), akik
nem teljesítették a tantervi minimumot, ezért elégtelen
osztályzatot kaptak. A nevelők az eredményesebb év
végi bizonyítvány érdekében kiemelt figyelmet fordíta
nak a gyengén vagy nem megfelelően teljesítő tanulókra.
Kérjük a szülőket is, hogy figyeljenek gyermekeik ott
honi tanulására, késztessék őket a korrepetálásokon való
részvételre (órarendben szerepel).
Megtörtént a 8. osztályosok középfokú intézménybe
való jelentkezése. Többen írásbeli felvételin vettek részt.
Nagy izgalommal várjuk a visszajelzéseket, hogy hova
veszik fel őket.
Február közepén volt a farsang. Az alsósok jelmezbe
öltöztek, a felsősök modern táncos jeleneteket adtak elő.
A szülői munkaközösségtől szendvicset és üdítőt kapott
minden tanuló. Köszönjük azon szülők támogatását, akik
pénzt vagy tombolatárgyat, illetve süteményt juttattak el
a rendezvényre. Külön kiemelném Kocsis Katalint, aki
5.QOOFt értékben a szereplők részére édességet is adott.
A szülői munkaközösség tiszta bevétele 125.268 Ft volt.
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Ezzel az összeggel gazdálkodnak egész évben a tanulók
javára.
A bezi szülők a korábbi hagyományokhoz híven
Bezin az alsós tanulókkal együtt szervezték a farsangot.
Tőlük az ifjúsági szervezet számára 27.000 Ft hozzáj
árulást kaptunk.
Március 12-én, már ötödik alkalommal körzeti
vetélkedőket tartottunk. Volt német szavalóverseny, a
Kisalföld mondái alapján alsós magyar verseny, a Deák
évforduló kapcsán felsős magyar és történelem verseny,
valamint az 1-2 . osztályosok számára tavasz témában
rajz verseny. A versenyeken a környék nyolc iskolájá
ból mintegy 120 tanuló vett részt. A verseny költségeit
a GYMS Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázati
támogatásából és az USA-ban élő Nagy László adomá
nyából biztosítottuk. A rendezvényt megtisztelte Lezsák
Sándor országgyűlési képviselő is, akitől a díjazott részt
vevők könyvjutalmat kaptak.
A nap folytatásaként sor került az 1848-49-es szabad
ságharc évfordulójának ünneplésére, majd ezt követően
a Tanítók fájának és Mesterházy Emőné, volt iskolaigaz
gató emléktáblájának avatására.
Nem csak a helyben rendezett versenyen vettek részt
tanulóink ezekben a hónapokban, de megyei számí
tástechnika versenyen volt Szakái Dániel és Barcza
Sándor 8-os tanuló, Szakái Dániel 6 . helyezést ért el.
Rábapatonán ének versenyen első helyezett lett Botka
Dóra 8-os tanuló. Kónyban történelem versenyen vett
részt két csapat iskolánktól. Országos német levelezős
versenyen szép eredményt ért el Szabó Ákos 5-es és
Szalai Szabina 7-es tanuló. A TIT matematika levelezős
verseny eredménye alapján megyei versenyen vesz részt
Horváth Gergely 3-os, Hancz Krisztina 4-es, Kiss Flóra
4-es és Horváth Diána 7-es tanuló. A Kisaltlöld „Olvasni
jó” vetélkedőjén iskolánkból négy csapat indult, közülük
kiemelten jól teljesített két csapat.
Gratulálunk az eredményekhez, és büszkék vagyunk
azokra a tanítványokra, akik iskolánk hírnevét öregbí
tik.
A tanulók többsége komolyan dolgozik, ennek és a
hosszan tartó télies időjárásnak köszönhetően már fogy
az energiájuk. A tavaszi szünetben lesz alkalom újra
feltöltődni, s a következő két hónapot kellő lendülettel
végigdolgozni.
Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket és jó pihe
nést kívánok!
Ferenczi Imréné
igazgató
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Folyógazgdálkodási és táj rehabilitációs program indul a Rábaközben
A program által kínált fejlesztési lehetőségek Enese könyékén
Huszonöt település összefogásával és az érintett szakhatóságok /Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Fertő-Hanság
Nemzeti Park/ támogatása mellett folyógazdálkodási és tájrehabilitációs program indul a Rábaközben. A kezdeményezés
hajdani vizes éló'helyek - tavak, erek, holtágak - rehabilitációját irányozza elő, amelyek révén új fejlesztési lehetőségek
jönnek létre a térségben és ezen belül Enese környékén.
A program fő célja a Rábaköznek a Keszeg-ér és a Rába közé eső részén a felszíni vízpótlás megoldása. Konkrétabban:
a Vág-Sárdoér-Megág-csatoma és a Kepés-Lesvári csatorna rendszereinek a Rábából történő megtáplálása, a folyó fölös
víztömegének a kivezetésével. Ennek révén lehetőség nyílna többek között pusztuló Rába-holtágak, fattyúágak, egykori
tavak és vizes élőhelyek újjáélesztésére, továbbá a folyó vize az egykori ártéri réteket, legelőket nedvesíthetné. Az arra
alkalmas területek visszavizesítése számos haszonvételi lehetőséget jelent a gazdálkodók számára. A természetszerű
halastavak a haltól /halivadéktól/ a viziszámyasokon át a nádig sokféle terméket biztosíthatnak a gazdáknak, az idősza
konként elárasztott nedves rétek-legelők pedig az extenzív legeltető állattartás színterei lehetnének.
Megjegyzendő, hogy az említett csatornarendszerek vízpótlásának biztosításával időszakonként az intenzív mezőgazdaság öntözővíz-igényét is ki lehet majd elégíteni /meg kell vizsgálni a víztározás lehetőségét/. Nem elhanyagol
ható szempont továbbá, hogy a vízpótlás és vizes területek rehabilitációja kedvezőhatással lenne a művelt területeken
a talajnedvességre, talajvízre és a levegő páratartalmára is. Ez utóbbi tényezőknek külön hangsúlyt ad az utóbbi évek
szélsőséges időjárása és a Rába medersüllyedése révén bekövetkezett és most is tartó talajvízszint-süllyedés. Mindezek a
problémák egyre inkább sürgetővé teszik, hogy a Rába fölös víztömegét a Rábaköz területén visszatartsuk és sokoldalúan
hasznosítsuk.
A tájrehabilitáció és a hagyományos ártéri gazdálkodás feltételeinek a megteremtése ugyanakkor idegenforgalmi
szempontból is nagy előrelépés lenne, hiszen a táji-természeti értékekben való gazdagodás jelentősen megnövelné a táj
egység turisztikai vonzerejét. Jól látható, hogy ma a világon minden térség a saját arculatát keresi és próbálja a világnak
megmutatni. A Rábaköz eredendően vizes táj, ahol a múltban egymást érték a Rába és a Rábca által táplált vízfolyások,
tavak és vizenyős rétségek. A hajdani vízi világ egy részének visszaállításával a tájegység visszanyerné egyedi hangulatát
és varázsát, ami által az idegenforgalom számára sokkal kedveltebb célponttá válhat. Ehelyütt szólni kell arról a pihenési
rekreációs lehetőségről is, amelyet a vizek, vízpartok /újjáélesztett holtágak/ jelentenek a kikapcsolódásra és nyugalomra
vágyó emberek számára.
Már folyik a vízügyi megvalósíthatósági tanulmány készítése, amely a továbblépés elengedhetetlen feltétele. A ter
vezés folyamán nagy szükség volna arra, hogy az egyes településeken élők, így az eneseiek maguk is aktivizálódjanak
és megfogalmazzák elképzeléseiket, vágyaikat, ötleteiket: mi az, amit látni szeretnének a falujuk határában, milyenfej
lesztéseket tartanának fontosnak /adott esetben a saját ingatlanukon/ vagy éppen milyen problémák vannak a területen,
amelyek a program keretében esetleg megoldást nyerhetnének.
A megvalósíthatósági tanulmány az év végére fog elkészülni és ebből kiderül majd, hogy a felvetődött ötletekből,
elképzelésekből mit és hogyan lehet megvalósítani. A terv elkészülte után főként Uniós pályázatok révén teremtődhetnek
meg a fejlesztés anyagi alapjai. A meginduló munkálatok eredményeként évek múltán élhetőbb környezet vesz majd
bennünket körül, és a fejlődésnek új útjai nyílhatnak meg a rábaköziek számára.
A tervezett vízügyi beruházás Enese területét közvetlenül érintené és számos előnnyel járna az itt élők számára, illetve
ennek keretében többféle fejlesztésre nyílna lehetőség a község határában. Gondoljunk csak arra, hogy a település terüle
tének déli részén húzódik végig a Kepés-Lesvári /régi nevén Rózsás/ csatorna, amely hosszú évek óta teljesen szárazon
áll. A program egyik fő célja a Kepés-Lesvári csatorna vízellátásának a biztosítása, amelynek tagadhatatlanul kedvező
hatása lenne a környéken évek óta süllyedő talajvízszintre és talajnedvességre, ugyanakkor pedig öntözési lehetőséget
jelentene a csatorna mentén földet művelő gazdák számára. Emellett nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a község
határában több potenciális vizes élőhely is található, legfőképpen a településtől nyugatra és északra a Szapud-Ószhelyicsatorna mentén. Ezeken a területeken elődeink évszázadokkal ezelőtt halastavakat hoztak létre, melyeket vízzel idősza
kosan elárasztott rétek-legelők vettek körül. A program keretében lehetőség nyílna e mélyfekvésű helyek visszavizesítésére: a tavakat azután többféleképpen lehetne hasznosítani, akár a tógazdálkodás, akár a turizmus révén /működhetnének
mint táj-és gazdálkodástörténeti bemutatóhelyek vagy egyszerűen csak mint horgász-és pihenőtavak/. Bármelyik formáit
választják is a tulajdonosok vagy a használók a vizes élőhelyek színesebbé és vonzóbbá tennék a települést a látogatók
számára, így azután többféleképpen is profitálnának belőle a helybeliek.
A közeljövőben a község önkormányzata és a vízügyi tervező cég lakossági fórumot fog tartani Enesén, ahol minden
a leírtakkal kapcsolatos kérdés terítékre kerül, és amelyre szeretettel várják az érintetteket /a gazdálkodókat és az említett
területek tulajdonosait, bérlőit/ és minden a téma iránt érdeklődőt.
Takács Károly
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A KACO HUNGARY KFT. ÁLTÁL YEGZETT
TEVÉKENYSÉG HATÁSA A KÖRNYEZETRE
Ezt a témakört két ponton keresztül lehet megfigyelni illet
ve elemezni. Egyrészt a termék elkészítéséhez szükséges
folyamatok befolyásolják a környezetet, másrészt az elké
szített termékek vannak hatással rá.
Enese szempontjából a folyamatok környezetvédelmi kiha
tása a fontos. Jelenleg tizenkilenc termelési illetve tizen
négy „szolgáltatási” folyamatot tartunk számon. Üzemünk
területén minden folyamat 16 kritérium alapján osztályo
zásra kerül, melynek alapján A, B, C kategóriába soroljuk.
A legkedvezőbb kategóriát az A besorolás a legrosszabb
kategóriát a C besorolás jelenti. Minden esetben a cél, hogy
a folyamatok elérjék az A besorolást. Ehhez a vezetőség
akcióterveket dolgoz ki, melyben rövidtávú és hosszútávú
intézkedések egyaránt szerepelnek. Az érdekesség kedvéért
néhány intézkedés:
-A kötőanyagterembe egy szűrőfilter vagy utánégető
berendezés beépítését tervezi a cégünk, de előbb mint azt
az érvényben lévő jogszabály is megkövetelné ezt. Ezzel a
kibocsátott levegő tisztább állapotba kerül.
-Cirkuláltatott hűlőrendszert alakítottunk ki, mely

működése még nem tökéletes, ezért annak hűtőtoronnyal
való kiegészítése a cél. Ezután szinte vízfelhasználás nélkül
lehet biztosítani a berendezések hűtését.
-Jelenleg már 15-2o tonna éves hulladékmennyiséget kül
dünk újrahasznosításra, a szelektív hulladékgyűjtés is foly
tonos fejlesztés alatt áll. Ezzel a hulladéklerakókat terhelő
mennyiség van csökkentve.
E javító tevékenység ellenőrzésre kerül minden audit során.
Az elkészített termékeink közvetlenül nem érintik Enesét,
de természetesen a legtöbb személygépjárműben, melyen
hazánkban is közlekednek megtalálhatóak a tömítőgyűrűk.
Jelenleg a termékek nem újrahasznosíthatóak, de önma
gukban nem számítanak veszélyes hulladéknak. A
Németországban illetve az Európai Unióban megjelenő
jogszabályok természetesen erre is megoldást fognak talál
ni a közeljövőben.
A KACO enesei üzeme tehát kontroll alatt tartja a folyama
tait, ezzel csökkentve a környezet terhelését.
Kiss Róbert

VIGYÁZAT NÉPBETEGSÉG!
Bizony kevesen tudják, hogy népbetegségnek tekinthető
a hallássérülés, mivel közel egymillió embert érint ez a
probléma.
A 60 év fölöttiek 7o %-nál már jelentkeznek a tünetek,
melynek oka a hallószőrsejtek csökkent működése.
Általában először a telefonálás, illetve a televíziózás okoz
gondot, később már a beszédmegértése is nehézzé válik.
Sokszor az érintett nem észleli a gondot, ezért a családta
gok, barátok hívják fel a figyelmet a problémára.
A nem kezelt halláscsökkenés igen súlyos következ
ményekkel járhat, mivel nem csak az érintett, hanem a
család életét is tönkreteheti a kellemetlen helyzetből fak
adóan. Ezért fontos minél előbb szakemberhez fordulni.
A legcsekélyebb problémával is felkeresheti a 94oo.
Sopron, Várkerület 75. Torna u. 1-2. alatti szakrend
elésünket, ahol térítésmentesen megvizsgáljuk fülét s
hallását, tájékoztatást adunk hallásállapotáról és a javítás
lehetőségeiről.
Ellátóhelyünkön barátságos környezetben, magas szak
tudással, empátiás készséggel rendelkező kollégáink
várják, ahol elsődleges célunk az Ön /vagy családtagja,
barátja/ számára a legmegfelelőbb ellátst biztosítani. A
helyzetnek megfelelően az orvosi lehetőségek és a hal
lókészülékek széles választékával állunk rendelkezésre,
természetesen TB támogatással.
Felvilágosítás, bejelntkezés a o6/99-5o5-953-as telefon
számon, vagy személyesen a 94oo Sopron, Várkerület
75. Torna u. 1-2. alatti címen.
Dr. Dalos Judit Mária
Hallásgondozó szakrendelő
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Mesterházy József polgármester köszöntötte az 50.
házassági évfordulóját ünneplő Csillag házaspárt

Mesterházy József polgármester köszöntötte az 50.
házassági évfordulóját ünneplő Cigié házaspárt
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OVODAI HÍREK
Kedves Olvasó!

Helyzetünket nehezíti, hogy óvodánkban nincs egy

Tavasz elején járunk, és nagyban készülődünk óvodá

Közös m unkánkhoz nem biztosított a hely, alvás alatt

sainkkal a Húsvétra.
A Húsvét a gyerekek számára egy kedves, várva várt
ünnep, izgatottan tervezgetik hogy milyen nyuszi fész
A fiúk locsolóverset tanulnak, tervezgetik, hogy kit
fognak meglocsolni, kislányaink pedig várják a lo

az óvodánkat érintő teendőket.

Lealacsonyítónak

szülőkkel m egbeszélni a problém ákat, személyes

ügyeket. Szeretnénk a minőségre törekedni, az elvárá

soknak megfelelni, de a feltételeink csak részben biz

csolókat.
Az óvodában nem csak verssel, készülünk, hanem
tojást festünk, rajzolunk, színezünk.
gyerekeket

lopva a folyosón vagyunk kénytelenek megbeszélni

találjuk, hogy a folyosó lerekesztett részén kell a

ket készítsenek, hová rakják.

A

nyugalmas hely, ami alkalmas lenne az értekezésekre.

felkészítjük

az

ünnepvárásra.

Ajándékozás az óvodában is van, a Szülői
M unkaközösség pénzéből kapják a húsvéti ajándékot,
amit a nyuszi jó idő esetén az óvoda udvarán rejt el
a gyerekek nagy örömére, mert az ajándék keresése
mindig nagyon élvezetes szokott lenni. Ha rossz az
idő bent az épületben van a nagy keresés, mert ott is
vannak jó rejtekhelyek.
Sajnos vannak óvodánkban

aggodalm at

keltő

események is. Ilyen volt a márc. 19.-i esetünk. A
gyerekek lent voltak az udvaron, s az óvoda akácás
melletti kerítésénél egy róka tetem et találtak. Nem
természetes úton pusztult el, csattal fogták meg. Én az
újságon keresztül szeretném kérni azt az illetőt, aki az
óvoda mögötti helyet vadászterületnek tekinti, kérem
tartsa be a törvényt, és gondoljon arra, hogy nekünk és
a szülőknek mennyi aggodalom ra adott okot. A rókát
az állatorvos elszállítatta, és jelenleg vizsgálják, hogy
veszett volt-e.
Többen szerettek volna segíteni, szívesen adták volna
adójuk 1 %-át az óvodai alapítványnak. Sajnos az idei
évben még nem tarthattunk erre igényt, de a jövő évtől
már jogosultak leszünk az 1 % fogadására.
Szeretnék köszönetét mondani azoknak, akik részt
vettek az felnőttek farsangi óvodás bálján, támogatták
óvodánkat. A gyerekeknek szeretnénk ebből a pénzből
kicserélni a kiscsoportosok hintáját, mert tönkre ment,
homokozó játékokat, kis biciglit, rollert venni.
Június 30-ig el kell elkészíteni és jóváhagyatni óvodánk

tosítottak.

Szeretnénk, ha gyerm ekeink jól éreznék magukat és

szívesen jönnének óvodába, annak ellenére, hogy
a délutáni alvást nem tudjuk kihagyni. Szép ered

ményeket értek el óvodásaink a versmondó verseny

en. 2oo3. novem berében Győrzámolyon 2 óvodásunk

szerepelt Lendvai Dorina elő helyezett lett, Horváth
Dominik különdíjat kapott.

2004. m árcius 31-én Kónyban -v ers- és mese

mondó- versenyen 4 nagycsoportos szerepelt. Francit
D om inika, Lendvai Dorina, Elbert Erik, Horváti

Dominik. Francia Dom inika első helyezést ért el

Büszkék vagyunk gyerm ekeink eredményeire é;

köszönetét m ondunk a szülőknek, hogy segítettek ;
gyerekek felkészülésében.

A szülők figyelmébe szeretném ajánlani, hogy a:

óvodai beíratás május 3.-án és 4.-én lesz reggel 8-tó

délután 16 óráig lehet jönni. A zokat a gyerekeket kel
beíratni, akik 2005. május 31-ig betöltik 3. életévüket

Azokat a gyerekeket is újra be kell íratni, akiket má

egyszer beírattak, de nem jö tt óvodába, vagy év köz
ben kimaradt. A beíratáshoz szükséges a gyermel

születési anyakönyvi kivonata, és az egyik szüli
személyi igazolványa.
Szeretettel várjuk a leendő óvodásokat!

A közelgő ünnep alkalmából minden kedves olvasó

nak Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok, a fiúknak
férfiaknak jó locsolkodást, a lányoknak és asszonyok
nak sok locsolót.

Szabotté Horváth Judí

óvodavezető

minőségirányítási programját, és nevelési programját.
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