
Költségvetés 2005
Az elmúlt évek új gyakorlatának megfelelően A Képviselő 

testület februárban falugyűlés keretében ismerteti az elmúlt 
év eseményeit, beruházásait. És természetesen az adott tárgy
évi költségvetést -  terveket, elképzeléseket. A község lakói 
elmondhatják észrevételeiket, javaslataikat.

A költségvetést -  a legfontosabb Képviselő testület által 
elfogadott jogszabályt -  szintén februárban tárgyaljuk.

Sajnos évről évre csökkenő állami támogatással számolha
tunk. Pedig Enese a jobb kondícióval bíró települések közé 
tartozik: a gyereklétszám az iskolában és a lakosság létszáma 
nem csökkent. Tehát semmi nem indokolná, hogy az állam 
kevesebb pénzt jutasson különféle jogcímeken. Nem felel 
meg a valóságnak a kormányzati propaganda miszerint 2005- 
ben 8,5 %-kal több állami pénz illeti meg az önkormányzato
kat. Érdekességképpen álljanak itt az utóbbi három év adatai. 
(Emsének juttatott állami támogatás millió forintban)

2003: 145 2004:143 2005:140

A csökkenés folyamatos, mint az a számokból kitűnik!
A Hírmondó januárban megjelent számában írtam: növekvő 

és részben nem várt saját bevételeinknek köszönhetően „éltük 
túl” a fent említett éveket (gépjármű és iparűzési adó)

Fejlesztésekhez pedig szinte száz százalékig ki vagyunk 
szolgáltatva a pályázatoknak. E téren -hála Istennek- nem 
szerepeltünk rosszul.

Legfőbb cél 2005-ben a működőképesség megtartása. Az 
intézmények zavartalan mindennapjait szeretnénk biztosítani, 
a béreket fizetni.

Az állami támogatás 140 millió forint, amiből 3 millió 
forintot kötelezően „zárolni kell”, tehát 137 millió a tényleges 
apanázs. Saját bevételünk: 37 millió forint.

A mérleg főösszeg mégis jelentősen eltér ettől a számtól: 
255 millió forint. Költségvetésünk 40 millió forint hitel felvé
tellel számol az előterjesztésben, természetesen a Képviselő 
testület ezen a számon finomíthat.

Jelen pillanatban két hitele van az önkormányzatnak:
1. a kultúrház felújításra felvett 21 millió forint, visszafize

tés -  előreláthatólag -  az év közepén
2. területvásárláshoz 7,8 millió -  a telekértékesítés ütemé

nek megfelelően kerül sor visszafizetésre.

Harmadik hitelünket -  30 millió forintot -  ebben az évben 
útépítésre ill. az óvoda felújítására vennénk fel. Ezt az össze

get 20 év alatt kell visszafizetni. Legmagasabb évi visszafize
tési kötelezettség 3 millió forint lesz. A hitel nagyon kedvező 
kamatozású, ezért döntött a Testület a hitel felvétel mellett.

Tervezett főbb kiadások 
Óvoda 
Iskola 
Napközi 
Technikai o.
Konyha
Összesen:

22.9 millió Ft
55.9 millió Ft 

7,2 millió Ft
13.6 millió Ft
12.7 millió Ft 

89,4 millió Ft

Polgármesteri Hivatal 
Útfelújítás 
Étkeztetés 
Átadott támogatás 
Közvilágítás
Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások 
Közművelődési feladat

34,4 millió Ft 
16,7 millió Ft
9.5 millió Ft
6.8 millió Ft
2.6 millió Ft 
6,2 millió Ft
1.8 millió Ft

Mesterház.)’ József

—  Majális —
MÁJUS 1. VASÁRNAP

7 óra Horgászverseny gyerekeknek

10 óra Pálya avató
A Téti fúvósok műsora 
Különböző versenyek az új pályán

11 óra 30 perc
A Horgászverseny eredényhírdetése

12 óra Ebéd

14 óra Enese Kupa

D élutánra tervezünk még lengőteke versenyt, 
néptáncot.

A  további időpontokat a későbbiekben pontosítjuk.



Ihász Ferenc Eneséért emlékérmet kapott
— 28 évig volt a község vezetője —

Ihász Ferenc, felesége Rózsi néni és Mesterházy József polgármester

Enese Község Képviselő testületé 1994. évi 6. számú ren
deletében határozta meg a községben adományozható kitün
tetéseket. Ennek értelmében a polgármester jogosult díszok
levél adományozására, a Képviselő testület pedig az Eneséért 
Emlékérem és az Enese Község díszpolgára cím odaítélésére.

A Község Képviselő testületé 12/2005. (11.24.) sz. rendele
tében Eneséért Emlékérmet adományoz Ihász Ferencnek.

Ihász Ferenc 80 évvel ezelőtt 1925 áprilisban látta meg a 
napvilágot Barbacson. Családja és az ő sorsa is osztozott a két 
világháború közötti Magyarország nehéz mindennapjaiban. 
Keményen -  talán sokkal keményebben mint ma -  kellett 
megküzdeni a megélhetésért.

Feri bácsi és családja 1935-ben került Enesére, a Tschurl 
családhoz. Tschurléknál napszámosként sokan találtak abban 
az időben munkát.

Az 1945 utáni időszak gyökeresen átalakította a társadalmi 
viszonyokat hazánkban. Ihász Ferencet az új közigazgatás, a 
tanácsrendszer megalakulása juttatta vezető pozícióba. 1950- 
ben Enese tanácselnöke lett. Nehéz idők jártak akkoriban az 
országra. Beszolgáltatások, padlás lesöprések -  nem kellemes 
hangulatú tények ezek!

Ahogy az elbeszélésekből hallottam: Enesén nem voltak 
olyan kilengések mint más falvakban. Minden bizonnyal 
köszönhető ez Ihász Ferencnek is.

Feri bácsi 28 éven át volt a község tanácselnöke. Ebben 
a szinte fél emberöltönyi időben volt jó  és rossz is. A leg
nagyobb eredménynek azt tartják az emberek, hogy sikerült 
Enese önállóságát megőrizni. A központosító törekvések ide
jén Ihász Ferenc kiállt a község önállósága mellett és Enese 
nem lett Kóny csatolt településrésze. Ez nagy szó volt az 
akkori viszonyok között. Az idő bebizonyította életképessé
gét, a hajdan pár száz lakosú község lélekszáma ma megkö
zelíti az 1800-t.

Feri bácsi tanácselnöksége idején kezdett nagy mérték
ben gyarapodni a falu. Építési telkek kerültek kimérésre, a 
Lucernás akkor alakult ki.

A közel 100 db építési telek kialakítására is azért került sor, 
hogy a község önállóságát megőrizzék.

Feri bácsi tanácselnöksége idején került haza Bezi községtől 
az anyakönyvi ügyintézés. Sok-sok anyakönyvi eseménynél 
működött közre, amelyet az emberek emléke mellett az anya
könyvek is őriznek.

Feri bácsi! Közelgő 80. születésnapja alkalmából jó  egész
séget kívánok a Képviselőtestület és a község nevében. Isten 
éltesse! Fogadja Tőlünk sok szeretettel a község kitüntetését: 
az Eneséért Emlékérmet. Gratulálunk.

Elhangzott 2005. március II-én az 1848/49. évi forradalom  
és szabadságharcra emlékező községi ünnepélyen.

A Falunap tervezett programja
9 óra 17 óra

Ökumenikus istentisztelet Mc Hawer és a Teknő
9 óra 30 perc 17 óra 45 pere

Falunapi kupa Tombola
10 óra 30 perc 19 óra 15 perc

Kulturális műsor a kultűrház udvarán Defekt duó
12 óra 20 óra

Ebéd a focipályánál Fenyő Miklós
16 óra 20 óra 45 perc

Népszerű operett slágerek
1

Bál a Repeta együttessel
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A Képviselő testület terve 2005. évre
7. Negyedszeri kísérlet sportcsarnok építésre, pályá

zat beadása
8. 2005. év közepére építési telkek értékesítése 

(várható ár: 3.000-3.500,- Ft/ m 2, összközműves 
telkek aszfaltúttal)

9. Pályázat beadása a Jövőház Alapítványhoz, 
cél: az óvoda felújítása

10. Önhiki pályázat
A működési költségeket pályázzuk meg, a fej
lesztési pénzeszközöket szeretnénk fejlesztésre 
fordítani.

A közvilágításról
Az önkormányzat 2000-ben újíttatta fel a község közvilágítását. Pár évig nem volt semmi gond, jól működött a 

felújított rendszer. Sajnos az idő múlása nem kíméli a világítótesteket sem! A meghibásodások rendszeressé váltak.
Az E-O N megbízásából egy külsős cég javítja a hibákat. A bejelentéstől számított 14 napon belül kötelesek 

megjavítani a hibát. (Az is előfordult: nem jöttek ki a bejelentéstől számított két héten belül)
Kérem Önöket, hogy az észlelt hibát azonnal jelentsék be a polgármesteri hivatalban! Figyeljünk együtt a hibákra 

és tegyünk elhárításukért.
Köszönettel: Mesterházy József 

polgármester

Közérdekű tájékoztató
A vidéki felnőtt- és gyermek Háziorvosi ügyelet helye 

2005. március 16-tól kezdődően megváltozik.

Az ügyelet új hely:
Győr, Dembinszky u. 29.

(az utca a Bem tér DNY-i sarkáról nyílik)
Az ügyelet telefonszáma változatlan: 542-043

Elérhetősége: a vidéki buszpályaudvartól gyalog 3- 
5 perc, könnyű parkolási lehetőség az Eörsy Péter és 

Jósika utcában van.

Ügyeleti rend:

Hétköznapokon: délután 16 órától másnap reggel 07 óráig 
M unkaszüneti napokon: reggel 07 órától m ásnap reggel

07 óráig

Az ügyelet kizárólag sürgős, halasztást nem tűrő, indokolt 
esetekben vehető igénybe!

Az indokolatlan igénybevétel költségeit meg kell téríteni! 
Az ügyelet változás miatt szíves türelmüket kérjük

Háziorvosok Ügyelete KHT

Eseménynaptár
Február 17.

Közmeghallgatás

Március 11. péntek 
18 óra

Emlékezés az 1848/49 
évi szabadságharcra

Március 23. szerda 
18 óra

Tavaszköszöntő

Május 1. vasárnap
• Majális
• Enese Kupa
• Anyák napi ünnepély

Május 8. vasárnap
Szent Flórián napja 
Bősön

Május 15-16. 
vasárnap-hétfő

Pünkösdi búcsú

Május 19. vasárnap
Hősök napi megemléke
zés

Június-Július 
Enesei Zenei Nyár

• Tóth Aladár Zeneiskola
• Téti fúvósok
• IÁM
• Müncheni Szakfőiskola

Augusztus 20. szombat
Falunap

Október 21. péntek 
18 óra

Emlékezés az 1956. évi 
forradalomra

November 26. szombat
Idősek napi megemlékezés

December
Karácsonyi ünnepség

1. Többfunkciós kézilabdapálya kialakítása 
(kézi- kosár- tenisz pálya)

2. A régi iskola v illam os rendszerének  teljeskörű  

felú jítása
3. Új temetői út készítése, a ravatalozó felújításának 

folytatása
4. Az óvoda felújítása (tetőcsere, a pincerész -  falak 

-  vízmentesítése)
5. Út -é s  járdafelújítás (ütem ét és m értékét a 

későbbiekben határozzuk meg)
6. Pályázat benyújtása CÉDE alapra, cél: az orvosi 

rendelő felújítása
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A Népfőiskola vendégkönyvébe írták

Polgármester Úr!

Dávid Ibolya

„Fájó büszkeségein, s 
vigaszom Arad"

Tóth Árpád

Köszönöm a lehetőséget, a kedves vendéglátást, az érdeklődést 
Enese minden polgárának.

Tisztelettel. Dávid Ibolya

Gerő András

Köszönettel azért a figyelemért 
és kedvességért, amit itt kaptam. 
Enese egyszerűen jó.

Ünnepi beszéd az 1848/49. évi 
forradalom és szabadságharc évfordulóján.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
1848. március 15. a legfényesebb napok közé tartozik a 

magyar történelemben. Az összefogás, az egyetakarás nagy 
napja. Nyugodt szívvel tekinthetjük a polgári Magyarország 
születésnapjának.

A március idusán történtek és az azt követő másfél év 
eseményei XIX. század második felének, az 1918-ig terjedő 
időszaknak a politikáját meghatározták. Lélekben ünnep volt 
az ország politikai erőinek, mindegy hol álltak: az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharc eszméit nem tagadták meg.

Gondoljunk csak Andrássy Gyula grófra, a 48-as őrnagyra, 
akit távollétében jelképesen felakasztottak, majd a kiegyezés után 
miniszterelnök lett, őfelsége Ferenc József miniszterelnöke!

A két világháború közötti Magyarországon szintén piros betűs 
ünnep március 15. Méltó módon emlékeztek a nagy generációra, 
az egykor volt eseményekre. Az 1945 utáni években minden for
radalom és szabadságharc pozitív tartalommal jelent meg. 1848. 
márciusa a rendszerváltás után is természetesen legjelesebb nem
zeti ünnepeink közé tartozik. Ez így van rendjén!

Jó, hogy vannak ehhez a maihoz hasonló esték. Az emléke
zés a múltidézés percei, órái. Napjainkban mindenhol felidé

zik szépapáink hőstetteit, Kossuth, Széchenyi, Deák nevét. De 
nemcsak az országosan ismert neveket! Minden településről 
harcoltak a szabadságharcban. Akik életüket adták a hazáért, 
a többi életben maradt honpolgárért -annyit megérdemelnek, 
hogy neveiket elmondjuk.

Mi is lerójuk tiszteletünket Hetvényi István előtt, felidéz
zük életútját, 48-as szerepét. Úgy gondolom, ezzel is erősítjük 
kötődésünket a faluhoz. Szükség van a lokálpatriótákra, 
szőkébb környezetünkhöz való ragaszkodásra. Ezek a kapasz
kodók, ezek a gyökerek adhatnak biztos támpontokat mai 
világunkban, ahol egyre kevesebb a fix pont. A pénz, az önzés 
alapjaiban támadja meg a társadalmat, majd a kisközösségeket 
is Csábító szirénhangja a könnyebb, sokszor munka nélküli 
gazdagságot dalolja.

1848/49 hősei más világban nőttek fel. Biztos sokkal szegé
nyebbek voltak, nélkülöztek. Meg: vagyok győződve azonban 
arról, hogy teljes életet éltek. Amikor kellett: közös dolgain
kért, a hazáért, mindannyiunkért fegyvert fogtak. Áldassék 
nevük s emlékezzék rájuk az utókor minden március idusán, 
amíg magyar lesz a földön!
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Mátyás verseny Falujáték
Március 18-án rendezték iskolánkban a Mátyás monda ver

senyt. A versenyzők a következő helyekről érkeztek: Börcs, 
Öttevény, Mosonszentmiklós.

Minden csapat egy rajzot küldött a versenyre való nevezésként. 
Mi, a 3. osztály még címert is készítettünk. A feladatok nagyon 
nehezek voltak. Az egyik az volt, hogy a régi szavakat a köznapi 
kifejezésekkel kellett összevetni. A börcsi csapat lett az első, az 
enesei csapatok a második és a hetedik helyezést érték el.

A harmadikosok egyik csapatának tagjai: Dezső Evelin. 
Mogyorósi Szabolcs, Szlovacsek Ramóna. A másik harmadik 
osztályos csapat tagjai: Francia Georgina, Tompos Bianka, Vajda 
Máté. A mi csapatunk neve: „Kis Mátyások” volt. A másik csapa
tunk neve: „Mátyás utódai”.

Az egyik negyedikes csapat volt a legsikeresebb. Az eredmény- 
hirdetés után mindenki kapott egy könyvet és uzsonnát. Az uzsonna 
pogácsa és szőlőlé volt. Befejezésül a falumúzeumot néztük meg.

Mogyorósi Szabolcs 3.o.

Ügyfélfogadás, 
hibabejelentés, tájékoztatás

APEH
Győr, Szent István u. 15-17. Tel.: 616-000 
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda 9-15 óra 30-ig, 

csütörtök 13-17 óráig, 
péntek: 9-12 óráig

Csorna, Szent István tér 1. Tel.: 590-100 
Ügyfélfogadás: szerda 9-15 óráig

Áramszolgáltatás, E.ON Rt.
Központi ügyfélszolgálat: 40/220-220

Földhivatal, körzeti
Győr, Városház tér 3.
Ügyfélfogadás: hétfő, kedd és szerda 8-15 óráig, 

csütörtökön 8-17 óráig, 
pénteken 11 óráig.
Ebédidő: 12 óra 30-tól 13 óráig.

Bizonyos földhivatali okmányok a postákon is megrendelhetők.

Hulladékszállítás, REKULTÍV Kft.
Csorna, Templom u. 6. Tel.: 2264-306

Kábeltelevízió
Molnár Elektronikai Kft.
Csorna, Laky D. u. 2.
Tel.: 263-112

Okmányirodák
Győr, Árpád u. 36.
Ügyfélfogadás: hétfő, kedd és szerda 8-15 óráig, 

csütörtök 11-17óra 30-ig

Vezetői engedélyek, gépjármű-ügyintézés.
Tel: 500-311 (vezetői engedélyek)

500-301 (gépjármű ügyintézés)

Czuczor G. u. 40.
személyazonosító igazolvány, lakcímbejelentés, útlevél
ügyintézés 
Tel.: 500-368

Utazási információk
Kisalföld Volán, Csorna: 261-468 
Kisalföld Volán, Győr: 317-711 
MÁV, Győr: 311-613

Március 19-én ifjúsági napot tartottunk az iskolában. Sajnos az 
időjárás nem kedvezett a szabadtéri programoknak, ezért a tanító 
nénik cselhez folyamodtak. Minden eltervezett helyszínről írtak 
egy papírt, és kiragasztották az osztálytermek ajtajára.

Az alsósok négy csoportban tevékenykedtek. Én az első csa
patban voltam, Ági tanító néni volt a kísérő tanárunk. Először az 
óvodába mentünk, Tündi óvó néni várt minket. Elsorolta, hogy 
kik az óvó nénik. Megtudtuk azt is, hogy régen a Keserű család 
tulajdonában volt az épület.

Második állomás az iskola volt. Szűcs Andrea tanár néni elme
sélte, hogy 1848 óta működik iskola Enesén, Hetvényi István volt 
az első tanító. Jelenleg hét községből járnak ide tanulók, összesen 
222 diákja van az iskolának. A tantestület 20 főből áll.

Innen a konyhára mentünk, ahol Gizi nénivel találkoztunk. Ő 
a szakácsnő és rajta kívül még négyen dolgoznak ott, Zsuzsa néni 
pedig az élelmezésvezető.

Negyedik állomás volt a falumúzeum. Ica tanító néni segítsé
gével megtudhattuk, hogy a múzeum 2000-ben nyílt meg, az itt 
található tárgyakat tanítók, gyerekek, de zömében Nagy Lajosné 
gyűjtötték össze.

Á tónál Görcs Zoltán, a horgászegyesület elnöke várt minket. 
A horgásztó 15 éve működik, 32 lépés széles és 85 lépés hosszú. 
Május 1-én a gyerekeknek horgászversenyt rendeznek.

Ezután a tűzoltóparancsnokkal találkoztunk. Őt Hécz Istvánnak 
hívják. Az 1886-ban alakult önkéntes csapatnak jelenleg 38 
felnőtt, 18 ifjúsági és 8 gyermek tagja van.

Utolsó állomásként a polgármesteri hivatalt látogattuk meg. 
Mesterházy József, a falu első embere 10 tagú képviselőtestületet 
irányít. Saját zászlónk és címerünk is van.

A hallottakat szorgalmasan jegyzeteltük, a tanító nénik pedig 
zsűriztek. A mi csapatunk második lett, csokit és cukorkát kaptunk.

Egy óra körül mindenki hazaindult. Biztos, hogy ezt a napot 
senki sem felejti el, hiszen nagyon sokat tanultunk községünk
múltjáról és jelenéről. „ , ^ ,J J Bognár Dávid J.o.

© Husqvarna
Több m int 300 éves gyártási tapasztalattal

A K C I Ó  április 1-május 31. a készlet erejéig!
- fűkasza 

- fűszegélynyíró 
- tisztítófűrész

RESZLETFIZETESI
LEH ETŐ SÉG

sövénynyíró 
- fűnyírók

M EZŐ -  
G A ZD A SÁ G I 

GÉPTÁM O G A TÁS
G A RAN TÁLT  
ALKATRÉSZ- ÉS 
SZERVIZELLÁTÁS!

Márkakereskedés és szerviz:
HUSQVARNA SZAKÜZLET ES SZERVIZ 

Győr, Szent Im re u. 88. Te l./Fax: 96/523-787
Internet eléHietóség: www.lui.hnstjvanut.cnm e-mail: lnisqvama.gyomaxelero.hu
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Győr-Moson-Sopron Megyei II. o. 2004/05. 
tavaszi sorsolás Győri csoport

— ENESE —

2005. máricus 20. 14 óra Enese -  Börcs
2005. március 27. 15 óra Enese -  Bakonyszentlászló
2005. április 2. szombat 15 óra Ikrény -  Enese
2005. április 9. szombat 16 óra Enese - Kóny
2005. április 17. 16 óra Kajárpéc -Enese
2005. április 23. szombat 16 óra Enese -  Nyúl
2005. április 30. Töltéstava -  Enese
2005. május 8. 17 óra Enese -  Táp
2005. május 15. 17 óra Enese -Rábapatona
2005. május 21. szombat 17 óra Enese -  Mezőőrs
2005. május 29. 17 óra Vámosszabadi -Enese
2005. június 5. 17 óra Enese -  Gönyű
2005. június 12. 17 óra Bácsa -  Enese
2005. június 19. 17 óra Gy őrúj barát -  Enese
2005. június 26. 17 óra Ménfőcsanak - Enese

Köszönet
Aj Enese SC köszönetét mond a Dombi-Ihász-Pető 
építőipari vállalkozásnak a támogatásért.
E támogatónk neve - sajnálatos módon- kimaradt a 2005. 
januári Hírmondóban megjelent támogatói névsorból.

Enese SC Vezetősége

Sulisport
Az idei télen kevés sportrendezvény volt, ezért úgy gondol

tuk, hogy megismertetjük a gyerekeket az igazi téli sportokkal. 
Elvittük őket a győri műjégpályára, ahol kedvükre korcsolyáz
hattak illetve szerveztünk számukra egy sítábort.

A tábort a győrújbaráti általános iskolával közösen szervez
tük. Az 50 fős buszt fele-fele arányban töltöttük ki. Sikerült a 
„leghóbiztosabb” időszakban táboroznunk. Szinte minden nap 
eset a hó, megnövelve azt a 280 cm hóvastagságot, ami már az 
érkezésünkkor borította a tájat. A szálláshelyünk az ausztriai 
Neubergben egy ifjúsági szállón volt. Nagyon ügyesek voltak 
a tanulók, hisz a második nap végére már mindenki biztonsá
gosan le tudott siklani a pálya könnyebb szakaszain. Ugyanez 
elmondható azokról a felnőttekről is, akik most ismerkedtek 
meg ezzel a sporttal. Az utolsó két napon mindenki eljutott arra 
a szintre, hogy a legmeredekebb pályán is le tudott csúszni. Jó 
volt látni, hogy nem csak új sportmozgással ismerkedtek meg 
a gyerekek, hanem barátságok is kötődtek. Ki tudja? Talán egy 
életre, hisz néhányan közülük azóta is levelező viszonyban 
vannak. Büszkék lehetünk falunk diákjaira magaviseletük és 
illemtudásuk miatt, amit be is bizonyítottak napról-napra a 
sítábor alatt.

Nagy öröm volt látni a boldog arcokat egy-egy lesiklás után 
és a vágyat az arcokon, hogy mikor lesz már a következő tél, a 
következő sítábor. Ezúton szeretném megköszönni a támogató
inknak a segítséget, hogy ilyen nagyszerű élménnyel gazdagít
hattuk diákjaink lelkét. Köszönjük!

Dömötör Csaba 
testnevelő

Tájékoztatás a gyermekjóléti szolgálat 2004-éves munkájáról
A gyermekjóléti szolgálat működtetését A gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény írja elő. Enese községben a szolgálat 1998.03.15. óta 
működik társulás keretében.

A szolgálat családgondozói feladatait 2004. július 15.-én vet
tem át Vargáné Takács Ágnestől.

2004-ben alapellátás keretében 9 gyermeket gondoztunk 5 
családban. Védelembe vett gyermekünk nem volt. 2 olyan csa
ládot gondoztunk, ahol a gyermekek szakellátásban részesülnek. 
Ev közben 5 gyermek esetében szűntettem meg az alapellátást. 
Egy esetben illetékesség hiányában szűnt meg a gondozás, a 
másik négy gyermeknél pedig eredményesség következtében. 
A gondozott gyermekekkel együtt összesen 75 gyermek vette 
igénybe 2004-ben a gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásait.

A problémák típusa szerint az anyagi (megélhetési), a szülők illet
ve a család életvitele miatti és a gyermeknevelési problémák voltak 
a leggyakoribbak. Az utóbbi időben egyre sűrűbben jelentkezik, 
mint veszélyeztetettségi tényező a gyermek elhanyagolása és a szülő 
mentális problémái (tartós depresszió, szenvedélybetegségek).

A gyermekjóléti szolgálat célja a gyermekeket veszélyeztető 
tényezők megelőzés, feltárása és megszűntetése. Szolgáltatásának 
időtartama a probléma megoldásáig táti. Mind alapellátásban, 
mind pedig védelembevétel melletti családgondozás során a 
probléma megoldásának érdekében egyéni gondozási nevelési 
tervet készít a családgondozó együtt a családdal, melynek meg
valósulását folyamatosan értékelik.

A gyermekjóléti szolgálat egyik legfontosabb feladata a jelző- 
és észlelőrendszer működtetése. A jelzőrendszer tagja a védőnő, 
az óvodai gyermekvédelmi és az iskolai ifjúságvédelmi felelős és 
a körzeti megbízott. A jelzőrendszer feladata, hogy kísérje figye
lemmel a településen élő gyermekek szociális helyzetét, életkö
rülményeit, ennek során tárja fel a gyermekeket veszélyeztető 
okokat, megoldásukhoz nyújtson segítséget. A tagokat titoktartá
si kötelezettség terheli, tevékenységük nem.hatósági jellegű és a 
gyermek érdekeit szolgálja. A jelzőrendszer tagjaival havi gya
korisággal történnek az esetmegbeszélések, ahol közösen igyek
szünk feltárni a problémák okait, rájuk megoldásokat találni.

Ezúton szeretném megköszönni a jelzőrendszer tagjainak 
aktív munkáját, a Polgármesteri Hivatal igazgatási előadójának 
nélkülözhetetlen segítségét, a jegyző asszony szakmai segítség- 
adását és a szociális bizottság szociális érzékenységét.

Köszönet illeti az önzetlen segítőket a felajánlott 
ruhaneműkért, bútorokért, használati tárgyakért, amelyeket 
eljuttattak a szolgálathoz.

Bízom benne, hogy munkánk során a gyermekek mindenek 
feletti érdekeinek érvényesítése valósult meg.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.00-10.00 Kedd: 14.00-16.00 Péntek:: 10.00-12.00

Molnár Mónika 
családgondozó
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Iskolai híradó
Tisztelt Olvasó!

Bízva abban, amikor az alábbi sorokat olvassa az iskolai élet 
iránt érdeklődő Olvasó, már a tavaszi nap éltető melege ölel körül 
valamennyinket. A hosszan tartó hideg azért arra jó volt, hogy a 
tanuláson kívüli szabadidős feladatokat és a tanulmányi verse
nyekre való felkészülést nagyobb odaadással végezték a diákok. 
Vegyük sorra a félév utáni eseményeket!
• Az első félév hajráját kicsit oldotta a február közepén ren

dezett farsang, melyen a felsősök vidám, táncos jelenetekkel 
szerepeltek, az alsósok jelmezekbe öltözve vonultak fel. A 
rendezvény sikeréhez, hozzájárultak a szülők, akik tombo
latárgyat, süteményt vagy pénzbeli felajánlást tettek. Az 
ifjúsági szervezet tiszta bevétele a tombolaárusításból 80.000 
Ft, az SZM bevétele 88.000 Ft lett. Az SZM tagok uzsonnára 
hívták a tanulókat. A Bezi községben rendezett farsangon is 
szerepeltek a tanulók a alsósokkal együtt. Innen az SZM 27 
00 Ft anyagi támogatást juttatott az ifjúsági szervezet részére. 
Köszönöm a segítők és a támogatók közreműködését!

• A március 15-i színvonalas műsorral méltón emlékezhettünk a 
történelmi eseményekre. Köszönöm a szereplők és a felkészítő 
kollégák munkáját. A községi ünnepély alkalmával került 
átadásra a Hetvényi István-díj, amit ebben az évben kettő 
nyolcadik osztályos tanuló -  Szalai Szabina és Takács Erika 
- vehetett át kimagasló tanulmányi eredményéért, példamutató 
magatartásáért és közösségi munkájáért. Gratulálok és további 
sikereket kívánok mindkettőjüknek!

• Március 18-án délután tartottuk a már hagyományosnak szá
mító körzeti vetélkedőnket, melyen a környék 8 iskolájából 
mintegy 100 tanuló mérte össze tudását a Hunyadiak korához 
kapcsolódó ismeretekből valamint német nyelven történő 
versmondásból. Az eredmények az egyes versenyágakban a 
következően alakultak:
1-2. osztályosok mondamondó versenyén I. helyezést ért el 
Francia Georgina 1. o., II. lett Nagy Franciska 2. o., III. helye
zett Horváth Dominik 1. o. és Nagy Bianka 2. o. tanuló.
A 3-4. osztályosok irodalmi csapatversenyén I. a börcsi 
Fekete Sereg, II. az enesei Kis Mátyások csapata, III. az enesei 
Mátyás Király Vadászai csapata lett.
A felsősök Művelődéstörténeti vetélkedőjén I. Enese 1-es, II. 
Enese 2-es, III. Rábapatona 1-es csapata lett.
A felsősök történelmi vetélkedőjén I. Kóny, II. Enese 7. o., III. 
Enese 8. o. csapata lett.
A német szavalóverseny három korcsoportban zajlott, a 3-4. 
osztályosok közül I. helyezést ért el Kovács Balázs, Bezi, II. 
Szlovacsek Ramóna, Enese, III. Varga Zoltán, Bezi lett. Az 
5-6. osztályosok közül I. Nagy Noémi, Mosonszentmiklós, II. 
Lengyel Boglárka, Enese, III. Takács Nikolett, Kisbajcs lett. A 
7-8. osztályosok közül I. Szeder Noémi, Kisbajcs, II. Banyár 
Alexandra Mosonszentmiklós, III. Takács Zsolt, Kisbajcs lett. 
Külön díjat kapott Fehér Katalin mosonszentmiklósi tanuló.

A versenyeken közreműködtek szaktanácsadók, az iskola 
aktív és nyugdíjas kollégái.

Hetvényi díjas tanulóink Szalai Szabina, Takács Erika

és Tschurl Károly anyagi támogatásával valósulhatott meg. 
Minden közreműködőnek ezúton mondok köszönetét.

• Március 19-én ifjúsági napot tartottunk, melynek keretében a 
tanulók a falu nevezetes intézményeiről, szervezeteiről tudtak meg 
sok érdekeset. Hangulatosabb lett volna a nap, ha a csapatok, osz
tályok a helyszínekre mehettek volna, de ezt az időjárás nem tette 
lehetővé. Az osztálytermekben fogadta a diákokat a polgármester, 
az evangélikus lelkész, a katolikus hitoktató, a tűzoltóparancsnok, 
a KACO vezetője, a horgászegyesület vezetőségi tagja, az élelme
zés-vezető, az iskola pedagógusai. A tanulók jól érezték magukat, 
közvetlen beszélgetéseket folytattak az állomásvezetőkkel.

• Megtörtént a nyolcadikosok középfokú intézménybe való jelentke
zése. Most már izgatottan várjuk a felvételről szóló értesítéseket.

• A tanulóink közül többen voltak különböző versenyeken, közü
lük a Holenda Barnabás, megyei matematika versenyen rangos 
helyet értek el Mogyorósi Szabolcs és Horváth Gergő 3. osztá
lyos tanulók, jól szerepelt a Zrínyi Ilona matematika versenyen 
Szabó Tamás 5. osztályos tanuló, megyei TIT matematika 
versenyre kerültek eddigi eredménye alapján Takács Erika 8., 
Szabó Tamás és Takács Gabriella 5. osztályos tanulók.
Megyei számítástechnikai versenyen képviselte iskolánkat 
Kettinger Csjiba, Visi Tamás és Kiss Balázs 8. osztályos tanulók. 
A Jókai irodalmi vetélkedőn és a Simonyi István helyesírási ver
senyen is jól megállták helyüket versenyzőink. Kónyban az alsós 
tanulók számára rendezett versmondó versenyen első helyezett 
lett Francia Dominika 1. osztályos kisdiákunk. Büszkék vagyunk 
rájuk, s mindenkinek gratulálok! A hátralévő időben még több 
alkalom áll a tehetségek kibontakoztatására.

• A tavaszi szünetet megelőzve a nyelvi tagozatos osztályok 
ünnepi német órákat tartottak a húsvéttal kapcsolatban.

• A tavaszi szünidő előtt a Tavaszváró ünnepélyen a napközisek, 
a zeneiskolások, a néptáncosok és a citerások előadását élvez
hettük, akik hangulatban már a tavaszt idézték.

Köszönöm az érdeklődést, s egyben kívánok mindenkinek
kellemes tavaszi napsütést a természetben való sétákhoz, a kerti
munkákhoz!

Enese, 2005. március
A verseny A GYMS Megyei Közoktatási Közalapítvány, az 
Enese Község Önkormányzata, az USÁ-ban élő Nagy László

Ferenczi lmréné 
igazgató
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--------  Kedves
Karácsony óta az óvodai létszámunk újra nőtt, szerencsére 

a mi községünk nem tartozik azok közé, ahol drasztikusan 
lecsökkent a gyermeklétszám. Jelenleg 65 óvodásunk van és 
ehhez jön még április 1-től a nagycsoportba egy gyermek. 
Gondot okoz a kiscsoport nagy létszáma, ők 30-an vannak. 
Kevés idő jut egy-egy gyermekre és emellett folyamatosan 
érkeztek az új ovisok, akikre több időt kell szánni, és a régieket 
sem lehet szem elől téveszteni. Sajnos óvónői létszámunk egy 
fővel kevesebb és ez nagyon érződik a munkánk során. A gyere
kekkel egyre több probléma van, magatartási és értelmi szinten, 
többet kellene egyénileg foglalkozni velük, hogy az átlagszintet 
megközelítsék, és nyugodt lelkiismerettel engedjük őket el az 
iskolába. Nagyon bízom abban, hogy az ország gazdasági hely
zete és ezáltal az önkormányzatok is jobb anyagi körülmények 
között gazdálkodhatnak majd a közeljövőben és az oktatásügy
re (egészségügyre) több pénzt tudnak áldozni.

Néhány elmúlt eseményt ismertetek önökkel.
A január csendesen telt el, majd februárban készülődtünk a 

gyerekek farsangjára, amit minden ovis nagyon várt, és a szülők 
ötletes jelmezbe öltöztették gyermekeiket.

Szülői Munkaközösség pénzéből vásárolták meg a sütemé
nyeket, Bodó Bettina anyukájától kapták az üdítőt, Szűcs Ádám 
szülei egy-egy karton ropit és csipszet adtak ajándékba a gyere
keknek. Az ovisok nevében köszönjük a támogatást!

Négy nagycsoportos szerepelt Kónyban a vers és prózamondó 
versenyen Bodó Bettina, Ihász Barnabás, Nyíri Patrik, Végsó Patiik. 
Nagyon ügyesek voltak. Nem kis feladat szülőnek, óvónőnek felké
szíteni a gyerekeket a szereplésre. Köszönöm a munkájukat.

Érdekességként említeném, hogy vendégünk volt az óvodá
ban Lechner Aranka pszichológus, gyógypedagógus, aki színes 
előadásmódjával beszélt a gyermekek agresszivitásáról, a szülői 
nevelési típusokról, és a Nevelési Tanácsadó munkájáról. Szép 
számmal jöttek szülők, én személy szerint nagyon sajnálom, hogy 
azok a szülők akiknek nagyon indokolt lett volna, hogy eljöjje
nek és meghallgassák, ők nem szakítottak időt erre az előadásra. 
Óvodánkból több gyermeknek szüksége lenne, és javasolni is fog
juk a szülőknek, hogy kérjék a Nevelési Tanácsadó segítségét.

Megtartottuk márc. 19.-én a szülők bálját, ami úgy indult, 
hogy az idei évben elmarad, mert nincs rá érdeklődő, de erre 
rácáfolt az a létszám, akik megjelentek a bálon 110-en voltunk.

Köszönöm azoknak a szülőknek a munkáját, akik agitáltak, 
vendégeket hoztak a bálra. Köszönet illeti azokat a szülőket, akik 
úgy érezték, nekik ott a helyük, ebben a közösségben. Örültünk, 
hogy volt óvodásaink szülei és a képviselő testület néhány tagja 
is megtisztelte bálunkat. Ez egy jótékonysági bál volt, melynek 
bevételét a Szülői Munkaközösség pénztárába helyezzük el és 
ebből minden óvodás egyformán részesül. Ilyen jól sikerült óvo
dás bálunk még nem volt, hangulatot és bevételt illetően. A jó 
hangulatunkért első sorban saját személyünk volt a felelős, hogy

Olvasó!

Farsangoltunk 2005. február

ráhangolódjunk a jó zenére, amit Tóth Ferenc zenész szolgáltatott.
A Szántál hastánciskola hastáncos lányai, hárman voltak, kellemes 
érzéki, szemet gyönyörködtető műsort adtak. Házigazdáink azon 
voltak, hogy jól érezze maát a társaság, gondoskodtak a vendégek ' 
kiszolgálásáról. A tombola tárgyak mind felajánlások voltak, szép 
számmal gyűltek, a tombola bevétele 70.000 Ft lett.

A bál 4 óráig tartott és végig nagyon jó volt a hangulat. A bál | 
teljes bevétele 210.000 Ft lett, rekord bevétel. Köszönöm a rész
vételt és a támogatást mindenkinek.

Tájékoztatásként amik még a közeljövőben lesznek. Márc 
30.-án kezdjük az úszást a GyÁÉV uszodában, 10 alkalommal 
megyünk, a Rábaszentmihályi és Rábacsécsenyi ovisokkal. A 
Szülők fizetik a tanfolyam árát. a gyerekek utaztatását 100.000 
Ft-ot az önkormányzat vállalta.

Áprilisban lesznek a nyílt napok középső és nagycsoportban, 
majd mind három csoportban szülői értekezlet. Április utolsó 
péntekén lesz az anyák napja megünnepelve az óvodában

Májusban kirándulni visszük a gyerekeket, a kicsik a győri állat
kertbe, a középsősök és nagyok valószínű Bábolnára mennek.

Tartunk még évzárót és gyermeknapot május két utolsó pén
tekén. Mindezekről, és más programjainkról a szülők pontos 
tájékoztatást kapnak.

Az óvodai takar ítási szünet 4 hét lesz a felújítás miatt, ami július 18- 
tól augusztus 12-ig tart. Türelmüket és megértésüket kérem!

Az óvodai beíratás május 2.-án és 3.-án lesz reggel 8-tól dél
után 16 óráig.
Azokat a gyermekeket kell beíratni, akik még nem voltak óvodá
sok, vagy 2006 május 30-ig töltik be a 3. életévüket.

Remélem szép tavasz elé nézünk, és végre többet lehetünk kint 
a kellemes jó  levegőn és végre tevékenykedhetünk házunk tájé
kán. Mindenkinek jó  egészséget és jó  munkát kívánok!

Szabóné Horváth Judit 
óvodavezető
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