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Az írott és elektronikus sajtóban mást sem hallunk fél éve, 
mint hogy reformra, reformokra van szükség. Az egészségügy 
ennek az egyik áldozata – és természetesen mi, itt élô állampol-
gárok. A másik nagy terület az oktatásügy – ebben a kérdésben az 
önkormányzat közvetlenül érintett. A költségvetésben az óvoda 
és az iskola kiadásai a legnagyobb tétellel szerepelnek. 2007. 
szeptemberétôl jelentôsen csökkennek a normatívák – emelked-
nek a kötelezô óraszámok és emelkedtek a közüzemi díjak. Az 
önkormányzat költségvetését súlyosan érintik ezek a tételek. A 
következô hetek – hónapok feladata lesz, hogy felkészüljünk a 
változtatásra egyre nehezülô világunkban. Az most már biztos-
nak tûnik, hogy létszámleépítésre, racionalizálásra szükség van. 
A saját bevételeinket növelni nem tudjuk, hisz nem szeretnénk a 
lakosságot és a vállalkozókat terhelni további adókkal. Marad a 
takarékosság ill. a létszámcsökkentés.

Költségvetésünk bevételi és kiadási oldalán egyaránt 267 
millió 629 ezer forint áll. Különféle jogcímeken önkormányza-
tunknak járó állami támogatás 120,4 millió forint /hosszú évek 
óta most fordul elô, hogy lényegében nem csökken az állami 
normatíva – „csak” 500 ezer forinttal. Szja helyben maradó része 
16,152 m ft, szja kiegészítés 22,703 m ft. A normatív állami hoz-
zájárulás 81,581 m ft/

Saját bevéteink:
Gépjármû adó: 9 millió ft
Kommmunális adó: 2 millió ft
Iparûzési adó: 21,480 millió ft
Építési telek eladása: 9 millió ft

Bevételünket módosíthatja a kistérségtôl leigényelhetô oktatási 
plusz-normatíva. Ehhez belsô átalakításra lesz szükség vagy arra, 
hogy az alsóban meglegyen a törvényben elôírt osztálylétszám!

Az elmúlt években községünk szépen gyarapodott a pályázati 
pénzeknek köszönhetôen /is/. 2007-ben nem tudni, milyen lehetôsé-
geink lesznek. Közismert: a kormány minden eszközt az Eu-s forrá-
sok önrészének a biztosításához társít. Két tervünk készen van:
1. Sportcsarnok 2. Európa-tér  a pályázati kiírásra várunk.

Költségvetésünkben szerepel 15,536 m ft fejlesztési célú hitel-
felvétel ill. 43,957 M ft mûködési célú hitel felvétel. Ez az utóbbi 
az önhiki alapja. Az elmúlt két évben nem kellett mûködési hitelt 
felvenni – és reményeink szerint 2007-ben sem kell, mert az 
önhiki-s pályázat pótolja a büdzsében szereplô hiányt.

30 milliós fejlesztési hitelünkbôl az elsô részletet már visszafi-
zettük 500 ezer ft-t, a törlesztés ütemének megfelelôen.

Telekkialakításra felvett hitelállományunk jelenleg 18,694 m ft 
/tavaly 29 m ft volt/ a telekeladás ütemének megfelelôen fizetjük 
vissza a többit. Az óvoda belsô terének felújítására felvett 6,5 m 
ft utolsó részletének visszafizetésére elôreláthatólag 2008 január 
– február hónapban kerül sor.
Kiadási oldalon a következô tételek szerepelnek /millió forintra 
kerekítve/

- Polgármesteri hivatal: 152 m ft
/Hitel, mûködési célra átadott pénzeszköz, falunap költségei, 
város és községgazdálkodás stb./

- Iskola: 85 m ft
/Nappali oktatás, napközi, technikai dolgozók, konyha/

- Óvoda: 30 m ft
Mesterházy József

Reformok éve: 2007
Enese költségvetése

Mi legyen az új utca neve?
A Hunyadi utca folytatásában építési telkeket értékesít az 

önkormányzat. A meghosszabbított utca neve változatlanul 
hunyadi utca lesz, a számozás folytatódik.

A Hunyadi utcára merôlegesen egyelôre 5 telket alakítottunk 
ki. A rendezési terv szerint ez a vasút és a „csécsényi” út fele 
bôvül majd.

Várjuk az Önök ötleteit – írásban, névvel és címmel ellátva 
– az új utca nevére.

Ötleteiket elôre köszönjük!
Mesterházy József

2007. évi tervek
1. Buszvárók építése a KACO ill. a Panzió elé /a KACO-val 

együttmûködve/
2. Rábcatorok Rockfesztivál szervezése júliusban – Fiatal rock 

zenekarok bemutatkozása
3. A kultúrház pince felújítás befejezése  ill. a terasz felújítása
4. Faluszépítô Egyesület megalakítása – 2007. évi feladatok 

meghatározása
5. Virágosítás – muskátlik elhelyezése villanyoszlopokon
6. Karácsonyi díszkivilágítás – lehetôség szerinti bôvítése
7. Aszfaltozás folytatása – lehetôség szerint-, de legalább egy 

utca leaszfaltozása
8. Pályázat beadása sportcsarnokra
9. Faluközpont, Európa tér –pályázat benyújtása Interreg programra
10. Jövôvár pályázat benyújtása egy iskolai étkezô építéséhez 

– szintén ehhez a projekthez Céde pályázat beadása
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Megalakult a Faluszépítô Egyesület
Február 15-én 17 lelkes civil megalakította az Enesei 

Faluszépítô Egyesületet. Természetesen az egyesülethez lehet 
csatlakozni a jövôben bármikor.

Fontos, hogy bejegyzett egyesületként mûködjön, mert pályáz-
ni a különbözô alapokra csak bejegyzett, „hivatalos” szervezet 
pályázhat. /Megyei alapok, nemzeti civil alapprogram, szakmi-
nisztériumi pályázatok stb./
Sikerült meghatározni a feladatokat:
- Az óvoda mögötti akácos kitakarítása évrôl-évre
- Évente kétszer szemétszüret a faluban ill. A faluba vezetô 

fôútvonalak mentén
- Új virágágyások létrehozása közterületeken, folyamatos gon-

dozásuk
- „Szép ház-szép kert” – a faluszépítô egyesület díjazza a gon-

dozott, virágos ingatlanokat
- Járdaszigetek virágosítása

Felmerült kirándulások szervezése arborétumokba, elôadások 
szervezése kertészeti témában.

A jelenlévôk számos problémát is felvetettek, amire jó lenne 
minél elôbb megoldást találni.
- A kamionok parkolása az utcákban /rontja a faluképet ill. Az 

utakat/
- Fák felnyírása a járdák mentén
- Parlagfû probléma
- A benzinkút rendezetlen területe
- A kanális mellett séta-lehetôség kialakítása

A megalakult faluszépítô egyesület megválasztotta a vezetôsé-
get. Elnök: Szabó Tamás kertész, elnökségi tagok: Gülch Eszter, 
Végh Attila. Az egyesület 1.000,- Ft/év tagdíjat határozott meg. 

Az elsô szemétszüret idôpontját szintén meghatározták – már-
cius 3. szombat.

Mesterházy József

I have a dream…
… Martin Luther King – a nagy amerikai emberjogi sza-

badságharcos – álmodott. Álma teljesült. Amerikában egyen-
jogúak a fehérek és a feketék.

Nekem is van egy álmom. A tiszta Enese. A virágos gon-
dozott Enese.

Ma még nagyon sokat kell dolgozni érte. Úgy érzem, az 
elsô lépéseket megtettük. A közelmúltban megalakult az 
Enesei Faluszépítô Egyesület. Két alkalommal szedtük össze 
a szemetet – a faluban és a kivezetô utak mentén,

Szomorú volt látni a régi kónyi országút mellett, hogy 
milyenek vagyunk. Másfél kilométeres szakaszon vagy tíz 
kupac gyûlt össze. Volt ott minden, amit el lehet képzelni 
– állatcsontok, sörösdobozok, újságpapír, matrac stb.

Talán ötszáz métert kellett volna menni, autózni a szemét-
telepig. Nem jött össze.

A mai világ egyik legnagyobb problémája a környezetvé-
delem. Sok hulladékot termelünk, amit fel kell dolgozni –ha 
a megfelelô helyre kerül, kevesebb a gond. Ha nem –akkor 
önkéntesek szedhetik a szemetet évente többször is.

A falun belül is vannak „kiemelt” helyek. Ahol több a munka, 
hulladék hulladékot ér. Ilyen a Szabadság utca – Rózsa utca közötti 
szakasz /a 85. Fôút mentén/. Március 4-én igyekeztünk százszá-
zalékos munkát végezni – ma ismét lehetne dolgozni a terepen 
… március 16-t írunk. Különösen a dohányosok aktivitására lehet 
ráismerni. Csikk csikk hátán. Szerintem nem ott lenne a helye.

A falu szebbé tételéért mindenki megteheti a magáét. Úgy 
is, hogy nem mozdul ki otthonról. Gondozza a ház környékét 
– nem gazt termel a kertben. Rendszeresen nyírja a füvet. A 
háza elôtt összeszedi az eldobott szemetet. Esetleg virággal 
színesíti szûkebb környezetét, ez utóbbi némi pénzbe kerül, a 
többi „csak” odafigyelésbe és némi munkába.

És ha a község felnôtt lakosságának 1o %-a egy évben két-
szer áldoz egy délelôttöt a közterületek virágosítására, rendbe 
tételére –akkor a mi falunk lesz a legszebb. 

I have a dream… MJ
Szülôi Munkaközösségi Hírek

Az iskola pedagógusai, és a szülôi munkaközösség ez év febru-
ár 16-án és 17-én megtartotta hagyományos farsangi mulatságát.

Az SZ.M. vendégül látta a gyerekeket és a tanári kart egy 
szendvicsre és egy üdítôre. Ezek elfogyasztása után kezdôdhetett 
a mulatság. Tánc közben, aki megszomjazott, a büfében tudott 
üdítôt édességet chipszet vásárolni. A süteményvásárlás lehetô-
sége inkább a szülôk között volt népszerû. 

A büfé bevétele, és a báli belépôk ára a Sz. M. pénztárába 
kerül. További sorsáról a tanulók és a szülôk döntenek.

Szeretnénk köszönetet mondani Gôsi János pékmesternek, 
akitôl ajándékba kaptuk a zsemlyét, Für Zsoltné Anikónak, 
aki a rendelt sütemény mennyiségét még 5 kg-mal megtoldot-
ta. További köszönetet Bödô Csabánénak, akitôl bizományba 
elhozhattuk a büfében árusított termékeket, és az üdítôt, amit 
ajándékba kaptunk.

Gôsi Krisztinának, a Kati büfé tulajdonosának, aki a megma-
radt mûanyag poharakat és papír tányérokat átvette tôlünk. A 
Sport utcai COOP bolt dolgozóinak a segítô készségüket.

Köszönöm a szülôknek, hogy részt vállaltak a szendvicskészí-
tésben, Külön említeném Horváth Jánosnét aki 25 éven keresztül 
részt vett a Sz. M. munkájában, és Patai Lászlónét aki 8 éven 
keresztül segítette munkákat. Ônekik, mivel gyermekeik a nyol-
cadik osztályt járják, ez volt az utolsó iskolai farsangjuk.

Köszönet illet minden szülôt aki valamilyen formában, süte-
mény sütésével, tombola tárggyal, báli belépôvel hozzájárult a 
bál sikeres megrendezéséhez. 

Sz. M. nevében: Szabó Gáborné

Eseménynaptár 2007
Január 16. kedd 18 óra Népfôiskolai elôadás
Elôadó: Rechnitzer János
Február 22. csütörtök 18 óra Közmeghallgatás
Február Népfôiskolai elôadás
Elôadó: Kun Miklós
Március 14. szerda 18 óra Emlékezés az 1848-49. évi 
 forradalom és szabadságharcra
Április 4. szerda 18 óra Tavaszköszöntô
Május 1. Majális
 Enese Kupa
Május 6.  vasárnap Anyák napi ünnepély
Május 21. vasárnap Hôsök napi megemlékezés
Május 27-28. Pünkösdi búcsú
Június-Július-Augusztus Enesei Zenei Nyár
   • Téti fúvósok • IAM • Hamburgiak • Müncheni ifjúsági csoport
Július 13-14. péntek-szombat Rábcatorok Rockfesztivál Enesén
Augusztus 19. vasárnap Falunap
Október 22. hétfô 18 óra Emlékezés az 1956. évi 
 forradalomra és szabadságharcra
November 17 szombat Idôsek napi megemlékezés
December 3. Karácsonyi fények
December Karácsonyi ünnepély
 iskolások és óvodások mûsora
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Enese második legidôsebb polgára
95. Születésnapján köszöntöttük Tóth András bácsit

2006-ban töltötte be 95. életévet Sallai Jóska bácsi, az 
idén év elején – február 8-án- a szintén 95 éves Tóth András 
bácsit köszönthettük 95. születésnapja alkalmából.

Rendezett kert, rendezett ház a Rózsa utcában. Itt él 
Tóth András bácsi, aki Enesén született még az Osztrák-
Magyar Monarchia idején, Ferenc József királysága alatt. 
Elmondása szerint cselédember volt, már fiatal korában 
nehéz munka várt rá és akkor ment tönkre. 13 éves korá-
ban Péterházán krumplit szedtek és zsákolni kellett. Egy 
zsák ráesett a vállára és megnyomta a gerincét. Ennek 
nyomát élete végéig viselnie kell. 18 éves volt amikor 
édesanyja meghalt. Dolgozott arató munkásként, volt 
kanász – a késôbbiekben vízügyi kubikus. Rengeteget 
kellett dolgoznia életében. 

Az iskolát Enesén végezte, egy betegség miatt kétszer 
járta az 5. osztályt. Akkoriban Mészáros Sándor volt az 
igazgató, Gámán Mária a tanítónô. Az iskolában nem 
voltak sokan, hisz a falu is kicsi volt.

András bácsiék kilencen voltak testvérek, közülük 
ketten fiatal korukban meghaltak. Mindegyik testvére 
nevére emlékszik – sôt minden régi történetre, de arra 
nem, ami tegnap történt. Feleségével 53 évig éltek 
együtt, egy lányuk született: Mariska néni – akivel 
a Rózsa utcában együtt élnek /Mariska néni férje R. 
Horváth Sándor szintén ott él/

András bácsi katona nem lehetett, munkaszolgála-
tosként teljesített szolgálatot a II. Világháború alatt. 
Humora ma se hagyta el a falu második legidôsebb pol-
gárát, beszélgetésünk alatt megjegyezte „közbe vastagot 
hallok” és „nem fáj semmim, csak az ablakok”. Kilenc 
éve nem volt az utcán, orvosnál sem. Napi egy pohár 
bort iszik.

Mikor érdeklôdünk, mi a hosszú élet titka, azt felelte: 
mindent mértékkel kell fogyasztani.

A Hírmondó hasábjain is jó egészséget kívánunk 
András bácsinak!

Mesterházy József

Tóth András bácsi, Enese 2. legidôsebb embere

A falunap tervezett prgramja
• Ünnepi ökumenikus istentisztelet
• Kulturális mûsor a kultúrház udvarán
• Falunapi kupa

14 órától 20 óráig óriás csúzda
14 óra játszóház
15 óra indián zene???
16 óra operett slágerek
17 óra Gergely Róbert
17 óra 45 perc tombola 
I. Wellness Lipóton
II. Szoba-kerékpár
III. Vásárlási utalvány – 10.000,- Ft
19 óra Dupla Kávé
20 óra Desperado
21 óra Bál a Repeta együttessel
22 óra Tüzijáték

Rechnitzer János egyetemi tanár 

”Örömmel vettem részt a szüleim egyik emléket adó települé-
sének programjában. Lelkes és a dolgaikért tenni akaró embe-
reket ismertem meg. Sok sikert kívánok a község lakosainak, s 
tegyünk együtt egy boldogabb jövôért!”

Népfôiskola

Rechtnitzer János elôadás közben

Adsl fejlesztés
Enesén újabb t-comos fejlesztés történt, így ismét van adsl 

szélessávú internet kapacitás. Amennyiben valaki élni sze-
retne ezen lehetôséggel hívja a 06-80-222324-es zöldszámot. 
Természetesen más t-comos vagy t-onlinés ügyekben való 
megkeresés esetén is állok rendelkezésükre. Új vonal és internet 
bekötés, ingyenes számla felülvizsgálat, megtakarítási lehetôség 
kidolgozása, díjcsomag váltás, új település rész kialakításánál 
igény felmérés és továbbítás a fejlesztô felé.

Elôre is köszönöm szíves közremûködésüket. 
      Vági Zsolt 

t-com, t-online hivatalos üzletkötô
Tel.Szám: 30-9276-375  •  E-mail:vagizsolt@t-online.Hu
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A közelmúltban a képviselô-testület tagjai mintegy 600 
kérdôívet vittek ki a faluba. Az volt a cél, hogy írásban is meg-
kérdezzük az Önök véleményét az elképzelt fejlesztésekrôl és 
konkrét kérdésekben.

Sajnos nagyon kevés kérdôívet hoztak vissza a 600-ból, 45 
darabot ez mindössze 7,5%. A következô eredmények „születtek” 
kérdésenként:

1. Temetônk sokat szépült az elmúlt években. Egy kerítés szebb 
arculatot adna a falunak.

Részt venne a kerítés építésében, társadalmi munkában?
Igen: 31 nem: 10 nem válaszolt: 4

Hajlandó lenne 5-6 ezer forint egyszeri befizetésével anyagilag 
hozzájárulni a kerítés építéséhez?

Igen: 23  nem: 17 nem válaszolt: 5

2. A tél folyamán megszervezzük a Faluszépítô Egyesületet.
Alapvetô célok:
1. Virágosítás 2. A falu tisztaságára figyelni

Részt vállalna virágültetésben –öntözésben ill. A falu szebbé 
tételében?

Igen: 35 nem: 9 nem válaszolt: 1

3. Községünkben jelenleg nincs idôsek napközi otthona. igény 
esetén megtennénk az elôkészületeket a kialakításához.
A napközi reggel 8-tól délután 16-ig tartana nyitva, lehetne tévéz-
ni, beszélgetni, újságot olvasni és ebédelni is.

Ön eljönne rendszeresen az idôsek napközi otthonába!
Igen: 24 nem: 19 nem válaszolt: 2

4. Milyen fejlesztéseket tart fontosnak a faluban? Kérem, 
sorolja fel!

26 Polgár semmit nem válaszolt a kérdésre!
A 19 válaszadó a következôket sorolta fel.

- Polgárôrség, temetôi hullaház felújítása, kultúr felújítás, óvoda 
felújítás.

- A Dózsa utcába portalanított utat és járdát szeretnénk
- A Petôfi utcában az iskolától a kultúrházig mindkét oldalon 

autó parkoló kialakítása a belvíz elvezetésének egyidejû meg-
oldásával / a parkoló alatt alagcsövezve/

- Fontosnak tartanám egy ifjúsági ház kialakítását, inkább ide 
húzzanak a fiatalok mint a kocsmákba.

- Kerékpár út, járda /Sport, Csalogány, Fecske utakat össze-
kötô/

- A horgásztó környékét rendezettebbé tenni, parkosítani.S port-
csarnok

- Még annyit szeretnénk a polgármester úrnak mondani, hogy 
ha már fejlesztésrôl van szó – akkor szeretnénk, hogy a telke-
ket adják olcsóbban. Mert a fiatalok kénytelenek elmenni más 
községekbe telket vásárolni.

- A falu szépítése továbbra is

- A közbiztonság hatékonyabb megteremtését /gyakori lakás 
betörések/

- A közvilágítás meghibásodásának gyorsabb megoldását.
- Fontosnak tartom a faluszépítésben a házak elôtti utcafront 

megtervezését. Jelenleg „Borzalmas” az utcakép. Kiöregedett 
fák helyett egy utcán belül rózsák, tuják, gyümölcsfák.

- A temetô kerítés építésénél törekedni kell a 85-ös fôútvonalról 
behallatszó hangok tompítására is.

- A temetôbe, a ravatalozóval szemben javasoljuk pad felállítá-
sát. Azok az emberek is részt vehessenek a gyászszertartáson, 
akik egyébként nem tudnák végig állni a kb. ½ órát sem.

- A sportcentrumi pályázatokhoz sok sikert kívánunk, családunk 
is támogatja.

- Árkokat kiszedetni, az esôvizet elvezetni
- A 85. Sz. Fôútvonalon aluljáró, felüljáró, rendôrlámpa létesítése
- Kábeltévé adás rossz
- Gyógyszertár legyen az orvosi rendelô mellett vagy a rendelô-

höz csatolni
- Temetôkert mûút felôli oldalánál zajcsökkentô kerítést létesíteni
- Járda, tisztaság –több szeméttároló
- A katolikus templomnál jó lenne egy parkoló /pl. A kamion-

parkoló helyett/
- Az utcai fák rendbentartásának megkövetelése
- A kutyák zárva tartása
- Urnák építése a temetôben
- Ne engedjék meg, hogy betemessék az utcai árkokat

Észrevételek, fejlesztési javaslatok:

1. Utcarendezés, házak elôtti vízelvezetés, árok-, padka kialakí-
tása. /Ami a vasúton túli falurészben jelentôsen elmaradt!/

2. A vasúti rakodónál, jelenleg nem üzemelô mázsaház környéke 
balesetveszélyes!

3. A szakhatóságokat „kényszerítve”, rendôrséggel 
együttmûködve megteremteni a biztonságos közlekedést, gya-
logos átkelést a fôút szakaszán.

4. Szelektív hulladékgyûjtôk bôvítése. Üveg és fémhulladék 
elszállításának megoldása.

5. Kerti égetés szabályozása! Megoldást keresni a növényi hul-
ladék elszállítására /komposztálására. Az év 6 hónapjában 
elviselhetetlen a füst. Nem lehet a szabadban tartózkodni, 
szellôztetni, ruhákat szárítani, kisgyerekekkel levegôzni, 
sétálni …stb.

Észrevételek, melyek megvalósítása érdekében a képviselô-tes-
tület tehet valamit!

- 85-Ös fôúton az 50 km/h sebességhatár betartása:
- Táblák: max. Sebesség 5o km/h, útkeresztezés alacsonyabb 

rendû úttal, helységelôjelzô, gyalogátkelô
- Forgalomlassító prizmasávok –van rá élô példa! 

Külterületen!
- A szakszerûtlen forgalom elôl elzárt terület átépítése a falu két 

végén. /Most a kimenô forgalmat lassítja/
- Többszöri rendôri jelenlét kérése
- Ne akarjuk a „füstös falu” vagy a „füstölgô falu” cím elnyerését!

Volt egyszer egy kérdôív…
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Sárvári élmény napok
Sárvár nagymúltú nyugat-dunántúli kisváros, aminek 

legfôbb turisztikai vonzereje természetesen az európai 
színvonalú gyógy- és wellnessfürdô. Ezen kívül a város 
számos más látnivalóval is várja az ide látogatókat. 

A Nádasdy-vár épületegyüttese nemcsak történeti szem-
pontból meghatározó eleme a városnak. A Sárvár szívében 
magasodó, legtöbbet kaputornyával és a várárkot átívelô 
boltíves hídjával ábrázolt várkastély a nemzeti örökség 
része. A vár ad otthont a Nádasdy Ferenc Múzeumnak, 
ahol számos értékes látnivaló várja a látogatókat.

A vár szomszédságában terül el közel tíz hektáron a nagy 
múltra tekintô növénykert az Arborétum. A száznál is több 
különleges fajta megismerése órákig tartó kikapcsolódást 
jelent a látogatóknak. 

Sárvári élmény napok csomagunk tartalma

• 4 nap / 3 éjszaka szállás a megadott szobában
• Bôséges reggeli
• Üdvözlôital
• 1 belépô a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdôbe
• 1 belépô a Nádasdy-vár múzeumába
• 1 belépô a tízhektáros sárvári Arborétumba
• Fél napos kerékpár használat
• Zárt parkoló használat
• Idegenforgalmi adó

 
2007. 06.30-ig

2007.09.01-12.27.
2007.07.01-
2007.08.31

Kétágyas szobában
(Ft/fô)

22.120 24.667

Egyágyas szobában
(Ft/fô)

31.030 34.711

Fenti árak ünnepnapokon, kiemelt idôpontokban nem érvényesek

Menüválasztásos vacsora igényelhetô: 
2 100 Ft/fô/alkalom

Hotelunkban a Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdô további 
szolgáltatásai a helyszínen megvásárolhatók.

Üdülési csekket is elfogadunk, szerzôdött egészségpénztár 
partnereink tagjai pedig fizethetnek egészségpénztári 

számlájuk terhére is!

Érdeklôdését / Foglalását az alábbi elérhetôségeinken várjuk:

Telefon: 06-95-520-630
Email: info@hotelarboretum.hu
Weboldalunk: www.hotelarboretum.hu

Kellemes pihenést kívánunk!

- Helyi rendelettel korlátozni lehetne a kertekben történô 
tûzgyújtások idejét, módját, milyenségét! Jelenleg elvisel-
hetetlen!

- Megelôzésre egy példa:
 Látjuk, halljuk az ítéletidôk miatti károkat. A faluban nagy 

veszélyt jelenthetnek a 1o m-nél magasabb lucfenyôk a 
kerítések, járdák, házak, vill. Felsôvezetékek mellett. Ezek 
helyét felmérném és a kivágásukra javaslatot tennék! /Amíg 
nem lesz baj…/

- Veszélyes továbbá a falut átszelô vasúti pálya is. Van ahol 
kerítéssel elzárják a gyerekek és a felelôtlen felnôttek elôl.

- Szeretném ha megszûnne a Sport utca végén lévô és a tóra is 
kiható trágyadomb, és fertô, hogy nyugodtan lehessen sétálni, 
gyerekekkel is. Szeretném ha a tó és környéke tisztaságára 
több energiát fordítanánk, ha kell társadalmi munkában is részt 
veszünk. A Sport utcában, fôleg a végén sok a kutya, igaz nem 
kóbor kutyák, van gazdájuk, mégis az utcán és a tónál csatan-
golnak. Sokszor sétálna az ember, de nem mer. Szeretném, ha 
a Sport utca vége felôl nem járnának be a traktorok, ha mégis 
akkor takarítsák le az utat maguk után.

Remélem kéréseim által változnak ezek a dolgok. Szívesen 
segítek társadalmi munkában, hogy szebb, tisztább kellemesebb 
környezetben élhessünk.

Tisztelt képviselôk!

Megkeresésüket, véleményünk kikérését köszönettel vettük. A 
falu fejlesztésért tett lépéseiket érzékeljük és köszönjük!

Köszönjük szépen mindenkinek, aki visszajuttatta a kérdôí-
vet a polgármesteri hivatalba és ezzel is segítette munkánkat. 
A javaslatokat ötleteket –erônkhöz mérten- igyekszünk meg-
valósítani.

Elôfordulhat, hogy önhöz nem jutott el kérdôívünk. Ha ez így 
történt, kérem önt, fáradjon be a polgármesteri hivatalba és töltse 
ki a kérdôívet, vagy hívjon bennünket a 363-013-as számon és 
házhoz visszük.

 MJ



� ENESEI HÍRMONDÓ 2007. április

Az érzés nem öregszik!
Halványulnak már a fények. 
Tompulnak a zajok.
Kopik, öregszik a testem.
De én mégis boldog vagyok.

Hisz napról-napra láthat szemem.
Hallhatom a hangodat.
Az idô nem foghat ki rajtunk,
Ha szeretsz és egy így marad.

Egymás szeme, s füle vagyunk 
Kezem kezednek lett vége.
Szívünk szeretettel dobban.
A jóért jót ad mindig cserébe.

Bennünk az érzés nem öregszik. 
Nekünk ô örök ifjú marad.
Velünk az idô együtt vánszorog.
És szeretetben telik, halad.

     Mezôfi László

Ilyen az élet!
A bús arcodról a megfáradt könnyeidet
Csak a vánszorgó idô, mi letörli.
Az életed kevés, hogy ôt feledd.
Mert a szívek nagy bánatát nem ûzi ki semmi.

Az igazi szeretet az mély és örök.
De a bánat vele testvér.
Mily hatalmas a szív,
Hogy benne ennyi értés megfér.

Miért nem lehet ez életben
Mindig csak szeretni, szeretni?
Miért kell a legdrágábbtól
Egyszer mégis végleg búcsút venni?

A kis bimbóból szép virág nyílik.
Tündököl, majd elhamvad a rózsa.
A teremtônek szánja életét,
Majd végül minden ôérte hull porba.

A földön ez a világ örökös rendje.
Errôl nehéz szívvel tudomást kell venni. 
Ki megszületett e múló világra, 
Annak egyszer sajnos végleg el kell menni.

                                                          Mezôfi László

KIS TÜCSÖK MINIÜZLET
VIRÁG-AJÁNDÉK-PAPÍR-IRÓSZER-NYOMTATVÁNY

ENESE, Kossuth u. 1.
06-30/451-90-30

Üzletünk kínálatából: 
Füzetek, tollak, ceruzák, rottringok, filcek, zsírkréták, fes-
tékek, matricák és albumok, tolltartók, mappák, szalvéták, 
levélpapírok, borítók, ragasztók.

Nyomtatványok: 
Menetlevelek, fuvarlevelek, adás-vételi szerzôdések, kp 
számlák, nyugták, ellenôrzô sorszámtömbök stb.

Vágott virágok, cserepes virágok, asztali díszek, ajándék 
tárgyak, stb.

Koszorúkra, sírcsokrokra, alkalmi csokrokra megrendelé-
seket felveszünk!

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

Nyitva tartás:
H-K: 8-12, 13 óra 30-tól 17-ig
Sz: szünnap
Cs-P: 8-12, 13 óra 30-tól 17-ig
Sz: 8-13

Szalainé Kati

Baráti találkozó Enesén
Meghívás érkezett hozzám, 
Szomszéd barátom levele.
Sok emlék vár itt rád, -irja-,
Vár a te falud Enese.

Mi együtt játszottunk régen,
És nem felejtjük ezt soha.
Ezért maradtunk barátok,
Ezért vágyom most én oda.

Akkor sem néztük kinek volt 
Pónija, vagy csak fa lova,
Kinek miért volt otthona
Kunyhó, kastély, vagy palota?

Ma sem kérdezem, hogy ki vagy?
Kinek is lettél gyereke?
Mi a munkád, s az életben 
Kinek mi lett a szerepe?

Ha a szíved hozott ide,
Mert ez barátok faluja, 
Mindegy, hogy otthonod mi volt, 
Kunyhó, kastély, vagy palota.

Én is szívemmel jöttem el,
Szeretettel, s ez nem mese,
Nekem mindenki barátom
Kinek faluja Enese.

    Káldy Ervin

Káldy Ervin Káldy Mihály egykori enesei iskola igazga-
tó fia. Édesapja hagyatékát a falumúzeumnak ajándékozta.
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Örömmel értesültem a Gyôr-Moson-Sopron Megyei 
Közoktatási Közalapítvány pedagógiai témájú szakmai tanács-
kozások támogatására kiírt pályázatáról.

Pályázatomat sikeresen bírálták el, így a kapott összegbôl egy 
négy elôadásból álló konferencia megtartását tudtuk biztosítani.

Az elôadássorozatot egy elôadó személyére terveztük, egy 
téma köré épült a négy szekció. Az elôadónk Benczéné Tímár 
Irén gyógypedagógus, pszichológus, szupervizor.

Elôadások témái:

1. Helytelen magatartás és téves céljai
- az agresszió felismerése, kezelésének lehetôségei

2. neveletlen büntetett gyermek
- a büntetés határai
- a nevelés célirányossága, mit tehetünk a büntetés helyett

3. a helytelen magatartás egyedi céljának felismerése
- 1. kulcs: a gyermek viselkedésmódja
- 2. kulcs: a gyermek korrekciója
- 3. kulcs: a pedagógus saját személyének válaszreakciói

4. a gyermek magatartás-változásának elôfeltételei

Miért választottuk és miért ragaszkodtunk ehhez a témához?
Nap mint nap felmerülô téma és probléma a gyermekek 

magatartási problémái, nevelési hiányosságai. Agresszívek türel-
metlenek, kötöttségeket nehezen viselik, nem fogadnak szót a 
szülôknek, visszabeszélnek, dacosak.( Óvodásaink körében a mi 
óvodánkban a legtöbb fejlesztést a gyermekek érzelmi akarati 
élet és szocializáció  terén kell végeznünk.)

A gyermekek agresszív viselkedése, az arra való reagálás, 
mit tegyünk, hogyan járjunk el mint pedagógusok és szülôk. Mit 
csináljunk, hogyan kerüljük el a büntetést, de ezáltal a gyermeki 

viselkedést is javítsuk. Ezekre nyílik lehetôség, ezekrôl szólt az 
elôadássorozat. Gyakorlati eseteken keresztül ismertetett minket 
a módszerrel és az elôdadások végén esetmegbeszélésekre,kérd
ésekre adott válaszokra nyílt lehetôség. Ezen kívül fogadó órát 
tartott, ahol négyszemközti beszélgetés során tudott tanácsot adni 
a szülônek, vagy nagyszülônek. Alkalmanként 5 szülônek adatott 
meg a lehetôség a tanácsadásra.

A szülôknek ajánlottuk, hogy éljenek ezzel a lehetôséggel, 
beszéljenek gyermeknevelési problémáikról szakemberrel. 
Nehézkesen indult, mert a problémákat hajlamosak vagyunk 
a szônyeg alá seperni, nem tudomást venni róla. Óvodás kor-
ban a gyerekek még nagyon formálhatók, alakíthatók, ezért 
nekünk óvónôknek nagyon oda kell figyelni, hogy a ránk 
bízott gyermekek megfelelôen nevelkedjenek. Ehhez elen-
gedhetetlen, hogy a szülôvel együtt mûködjünk. Mi csak az 
otthoni nevelésre építhetünk, azt mi átvállalni nem tudjuk. Ott 
ahol szükséges, tanácsot adunk, felhívjuk a szülô figyelmét, 
akkor is, ha az a szülôt kényesen érinti, mert itt a hangsúly a 
gyermeken van, az ô érdekét képviseljük, minden az ô fejlô-
dését szolgálja. 

A környezô községek óvónôi, védônôi, (Markotabödöge, 
Kóny, Bezi, Gyôrsövényház,   Rábapatona, Ikrény, Abda, Börcs, 
Öttevény, ) Gyermekjóléti és Családsegítô szolgálat dolgozói az 
enesei iskola nevelôtestülete, óvodások és iskolások szülei, vala-
mint óvodánk óvónôi vettek részt.

Óvodánkban sajnos nincs arra lehetôség, hogy ilyen progra-
mokat tudjunk lebonyolítani, ezért az iskola segítségét kértem, 
és az iskolai aulában kényelmes környezetben történtek az elôa-
dások.

Az elôadások nagyon jók voltak, sokan voltak vidékrôl és 
sajnálom, hogy az enesei szülôk csak nagyon kis létszámmal 
voltak jelen.

Szabóné Horváth Judit
óvodavezetô

Itt a farsang áll a bál…
Nehéz embereket bálba vinni, ezt az elmúlt hetekben tapasz-

talhattam, ezért vegyes érzelmekkel indultam a bálba. Eljönnek-
e, akik ígérték, a mûsor amit rendeltünk kellôen szórakoztató 
lesz-e, a vacsora ízleni fog-e és még ehhez hasonló gondolatok 
jártak a fejembe.

Aggályaim hamar elszálltak, mert szinte idôre mindenki meg-
jött és az enesei Babilon vendéglôben telt ház lett.

A farsangi bál az óvoda szervezésével indult és egyben vállal-
kozók bálja is volt.

Mesterházy József polgármester báli megnyitója után a Jaffa 
slágercsoport énekelt örök zöld dalokat a jelen lévôknek. 

A jó hangulatról Tóth Ferenc zenész gondoskodott, aki szinte 
szünet nélkül húzta a talp alá valót, s ezt a jó hangulatú táncolni 
szeretô társaság ki is használta. 

A tombola húzás elôtt Hima Adrienn hastáncos lépett fel egzo-
tikus táncával, és ezután került sor a tombola húzására, amire 
a vendégek közt lévô hírességet Bejczi Zsuzsanna országos és 

európai dzsúdó bajnokot kértük fel. Rengeteg értékes tombolát 
hoztak az óvodás szülôk és vállalkozók egyaránt, ami mind gaz-
dára talált.

A bál nagyon jól sikerült. Örültem, elsô sorban annak, hogy a 
hangulat nagyon jó volt, másod- sorban a báli bevételünk tombo-
lával és hozzájárulásokkal 320.000 Ft lett. 

Ezért köszönet a bálon részt vevôknek, hogy megjelenésükkel 
megtisztelték a bált és bebizonyították, hogy megfér együtt óvo-
dás szülôi társaság és vállalkozó egyaránt. Köszönet a nagyon 
aktív Szülôi Munkaközösség tagjainak akik a szervezésben segít-
ségemre voltak, valamint a Babilon vendéglô tulajdonosainak. 
Ezen kívül azokat is köszönet illeti, akik a bálon részt venni nem 
tudtak, de anyagi támogatásukat adták. A bál bevételét az óvoda 
kapja, s ezt olyan célra fordítjuk, ami minden óvodásunknak 
örömet okoz.

Köszönöm az enesei ovisok és az óvoda dolgozói nevében!

Szabóné Horváth Judit 
óvodavezetô

Büntetés nélküli nevelés lehetôségei
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Az alsóban történt
Márciusban ifjúsági nap volt az iskolánkban. A felsôsök 

Gyôrbe utaztak. Minekünk alsósoknak a faluban szerveztek 
programot tanáraink. 

Az influenza járvány által megtizedelve elsô utunkat az enesei 
pékséghez vettük. Kati néni és Jancsi bácsi rengeteg finomsággal 
várt bennünket. Jancsi bácsi megmutatta, hogy készül a kifli és 
a zsemle. Pizza evés közben ,megkelt az elôttünk gyúrt  tészta, 
formázás után mehetett a sütôbe. A frissen sült pékárut meg is 
kóstolhattuk. Rájöttünk, hogy méltán kapta a finomság nevet. 
Egyesével belenézhettünk a kemencébe, ahol a kenyerek sülnek. 
Kati néni nagyon sok és érdekes dolgot mondott az ott lévô 
gépekrôl,  és a kenyérsütésrôl. Búcsúzás után még útravalót is 
kaptunk. Ezután kettéváltunk, a fiuk Csonka Zsolti bácsi föld és 
munkagépeit nézhették meg. A lányok a kozmetikába látogattak 
el. Anikó néni , a kozmetika tulajdonosa éppen dolgozott így meg 
tudtuk nézni hogyan kell a szemöldököt kiigazítani. Kati néni a 
pedikûrös, mûkörmöt rakott fel egy másik vendégnek. Azt se 
tudtuk hova nézzünk a sok érdekes dolog láttán. A kozmetikus 
néni egy kis játékra invitált bennünket, illatokat kellet kitalálni. 
Tanácsokat kaptunk a helyes köröm és arc ápolásról. Megnéztük 
a szoláriumot is.

Újdonság volt mindegyikünknek, mert közelrôl még nem 
láttunk ilyen gépet. A vállalkozó kedvû lányok körmét kifes-
tették, aminek nagyon örültünk. Ági néni kedvet kapott és 
elvégeztetett  egy apró kezelést, amit mi, kíváncsiságtól hajtva 
megnézhettünk.

Kedves kis ajándékokkal felpakolva köszöntünk el.
Mindkét látogatás nagyon érdekes volt, bepillanthattunk egy-

egy mesterség mindennapjaiba. Jó volt ez a kirándulás, mert 
megismerkedhettünk a szakmákkal, és azok fortélyaival.

Alsós tanulók

Iskolai hírek
„…az a fontos, hogy mindenki tegye meg, amit megtehet.”
Februárban a tanév fô feladatai alapján értékeltük az elsô fél-

évet, nevelôk, szülôk, tanulók. Mi is a feladata a tanulóknak?
Felkészülten érkezni az iskolába, hatékony tanulási módszer-

rel a képességeihez mérten a legjobban tanulni. Kultúráltan részt 
venni az iskolai munka szervezésében, lebonyolításában.

Számok tükrében az iskola félévi eredményei:
Magatartás átlaga 4, 6, szorgalomé 4, 2. Hiányzás, ebben még 

nem volt benne az influenzajárvány, 3, 5 nap. Kitûnô tanuló 18, 
jeles tanuló 17. Most is voltak olyanok, aki nem teljesítették a 
tantervi követelményeket, 1-2 tantárgyból 8 tanuló, több tantárgy-
ból 2 tanuló. Itt szeretném megjegyezni, hogy mindennap órák 
után több nevelô segíti a másnapra való felkészülést, csak el kell 
jönni és igénybe venni. Versenyekrôl is vannak már eredmények. 
A Kisalföldben is olvashatták, hogy az enesei iskola hat csapattal 
vett részt az Olvasni jó! vetélkedôn, és ebbôl egy csapat lett 2. 
helyezett a többiek 4., 5. helyezettek. Számítástechnika területi 
versenyen  Niederhoffer Ádám 8. o. 89% -ot, Bedôk Máté 80%-ot 
ért el. Büszkék voltunk a tanulókra, mert a többi sikeres versenyzô 
városi iskolából volt. TIT levelezôs versenyek megyei döntôjébe 
jutottak matematikából: Nagy Diána 5.o. (Rábaszentmihály), 
Horváth Gergely 6.o., Hancz Krisztina 7.o., kémiából Kiss Flóra 
7.o. Minden év májusában országos felmérést írnak a 4. 6. 8. osz-
tályos tanulók, aminek eredményét most kaptuk meg. Ez alapján a 
községi iskolák átlagát teljesítették a tanulók.

Nemcsak a tanulmányi munkát, fegyelmet értékeltük, hanem 
azt is, hogy hogyan vigyáznak a tisztaságra. A tisztasági verse-
nyen, az alsó tagozaton a 2. osztály lett az elsô, felsô tagozaton 
pedig a 8. osztály. Az osztályok értékelték eddig végzett közössé-
gi munkájukat is és megállapították, hogy mi az, amit még tenni 
kellene. Büszkék lehetnek a gyerekek magukra a színvonalas 
farsangi mûsorokért. Az Oscar-díj átadásához kapcsolódóan 
rendeztük meg a maratoni filmklubot, déli 12 órától éjfélig. Ez 
alatt az idô alatt nemcsak változatos filmélményekben lehetett 
részük, hanem tetemes mennyiségû pattogatott kukoricát, chip-
set, üdítôt is elfogyaszthattak, természetesen azért, hogy bírják a 
maratoni megpróbáltatást. A márciusi ifjúsági napon  az alsósok 
a helyi vállalkozókat látogatták meg, a felsôsök pedig a gyôri 
Xantus János Múzeumot. A Városháza tornyából gyönyörködtek 
a kilátásban, persze csak azok, aki nem rettegtek. A március 
15-ei ünnepélyt még emlékezetesebbé tette, hogy a múzeumban 
megnyitottuk Káldy Mihály volt enesei tanító emlék kiállítását. 
A hagyatékot fia Káldy Ervin ajándékozta az iskolának. Nyílt 
napot tartottunk az érdeklôdô szülôknek, tanulóknak azért, hogy 
bepillanthassanak iskolánk életébe.

Köszönjük a péktôl a finom pizzát, pogácsát, a kozmetikustól 
a hölgyeknek a körömlakkozást, díszítést, a fiúknak a roppant 
érdekes markolást, a Deák papírnak, hogy kedvezményesen vásá-
rolhattunk, Szabóné Kati néninek a reklám anyag elkészítését. 
Köszönjük, ha ránk gondoltak adójuk 1%-ával.

Tervezett programjaink
Tavaszköszöntô, színjátszó bemutatkozása április 4-én 18 óra-

kor. Osztálykirándulások április 27-én. Anyák napja, júniusban 
gyereknap, majd a táborok.

Bartos Ilona
igazgató

MAJÁLIS
Május 1-i programok

8-11 óráig  Horgászverseny gyerekeknek

12 órakor Eredményhirdetés

12 órakor   Ebéd a pályán 

13-19 óráig Óriáscsúszda
  Akkumulátoros kisautók

13 óra 30-tól Játszóház

13 óra 30-tól Enese Kupa 

14-16 óráig  Fagyizás az óvodás és iskolás gyerekeknek 

16 órakor  11-es rúgó verseny

17 órakor  Néptánc

17 óra 30-tól Lengôteke

Enese, 2007. március 27.


