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Kedves Eneseiek!
Sikerekben gazdag boldog új esztendôt kíván a község minden lakosának 2007-ben
Enese Község Képviselô-testülete
Mesterházy József polgármester

Számadás a 2006. évi önkormányzati munkáról
A Képviselô testület év elején 10 pontban határozta meg a
2006 évi fejlesztés irányát. A februári közmeghallgatáson ismertettem az elképzeléseket.
Az egyre fogyó állami támogatást részben sikerült pótolni és a
meghatározott feladatok nagyobb részét megoldottuk.
• Útfelújítás
Terv készült a Gyôri, Radnóti, Deák utcák aszfaltozására. A
Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 7 millió forint
támogatást ítélt meg a beruházásra, a munkát 2006. augusztusban
végeztettük el. A beruházás értéke 14 millió forint. /Sajnos nem
támogatta a Tanács a Dózsa u. felújítását. Ezt a pályázatot -2008ban ismét benyújtjuk./ A három utca 1 km hosszúságú. A Fecske
utca aszfaltozására 2006 októberében került sor. A beruházás
értéke 3 millió forint.
• Ravatalozó felújítása
A temetôben kisebb felújítási munkákat már az elôzô években
végeztünk. 2006-ban a ravatalozó épülete újult meg kívül-belül
ill. egy 50 m2-es részt járólappal raktunk le. Egy mobil WC elhelyezésre került – ezzel egy régi problémát sikerült megoldani. A
beruházás értéke 2,3 millió forint
• Óvodai belsô munkálatok.
Céde pályázat segítségével felújítottuk az óvoda belsô terét.
Megújult a vizesblokk, új padozatot kaptak a szobák, a régi villamosvezetékeket kicseréltük. Mindhárom foglalkoztatóba sikerült
galériát csináltatni. A munkák összértéke 6,4 millió forint.
Az óvoda pincéjének felújítását is sikerült befejezni, tavalyról
elmaradt 4 helyiség. A falak lélegzô vakolatot kaptak, a padozat
pedig új járólapot. Ezzel teljes egészében megújult a falu legrégibb épülete.
• Telek kialakítás
A Hunyadi utca meghosszabbításában 24 építési telket
alakított ki az önkormányzat. A közmûveket teljes egészében
sikerült kiépíteni /a víz, gáz, villany, szennyvíz/ Murvás utat
2007 elsô felében építünk. Ha az idôjárás engedi március
végéig elkészül.

• Virágosítás – Karácsonyi fények
A tavasz folyamán 100 villanyoszlopra muskátlit helyeztünk
el és gondoztuk az év folyamán. A faluképet ezzel jelentôsen
javítottuk. Igyekeztünk odafigyelni már meglévô virágainkra a
85. sz. fôút mellett ill. a zöld területek fûnyírására.
A temetô mellé 100 m2-en díszcserjéket ültettünk.
Fontos volt, hogy 2006 karácsonyára elkészüljön a díszkivilágítás. A 85. sz. fôút –evangélikus templom és a temetô – katolikus
templom vonalon sikerült ezt kivitelezni. A megvásárolt díszeket
jövôre ismét lehet használni és reményeink szerint bôvíteni. /1,2
millió forint/
Kultúrház pince A kultúrház pincéjét egy 25 m2-es résszel
bôvítettük –itt elkészült a járólapozás ill. a falak lélegzô vakolatot
kaptak. A nagyobb 100 m2-es részen a régi vakolatot leverték, a járólapot megvettük. A munka befejezése 2007 elsô félévében várható.
Pályázatot nyújtottunk be egy Európa park építésére a Köznél.
Ezt a pályázatunkat nem támogatta a kiíró. Sportcsarnok építésére szintén adtunk be pályázatot, de 2007-re egy önkormányzatnak sem adtak címzett támogatást.
A pályázatokat 2006-ban igyekeztünk maximálisan kihasználni. Sikeres volt ÖNHIKI-s pályázatunk /31,5 m/ útépítésre /7 m/
és Céde /3,25 m/ -a nagyobb összegeket említve.
Nyertes pályázatainkról számot adunk a Hírmondóban.
2006-ban ismét voltak olyan beruházások, amelyek nem szerepeltek programunkban.
- parkoló kialakítása a temetô mellett /1,3 m forint/
- 10 asztal-pad garnitúra készítése /250 e forint/
- függöny vásárlása a kultúrházba /300 e forint/
- vízátfolyó /Radnóti, Deák u. /140 e forint/
- számítógépek a polgármesteri hivatalba a gyôri kistérségi
társulástól /500 e forint/
- 2 db fûnyíró vásárlása /200 e forint/
- fénymásoló a polgármesteri hivatalba
Mesterházy József
polgármester

Az Önkormányzati választás Tisztelt Választópolgárok!
eredménye Enesén
Az október 1-én megtartott önkormányzati választá2006. október 1.
A választók névjegyzékébe felvett választópolgárok
szám 1405 fô. Ebbôl szavazóként 745 választópolgár
jelent meg. A megjelenési arány 53,02 %, több mint a
négy évvel ezelôtti választáson.
A polgármester jelöltekre leadott érvénytelen
szavazatok száma 14, érvényes szavazatok száma 731.
Mesterházy Erzsébet 103 szavazatot kapott,
Mesterházy József 628 szavazatot.
A települési képviselôkre leadott 745 szavazólap
közül 22 érvénytelen volt. A szavazatok jelöltenkénti
megoszlása.
Bencsik Vilmos . . 318
Füsi András . . . . . 519
Gülch Eszter . . . . 548
Járóka Sándor . . . 277
Kolonics István . . 321
Kovács János . . . 523

Nagy Lajos . . . . . . . . . .482
Polgár Gyula . . . . . . . . .461
Sándor Ernô . . . . . . . . . .429
Szabóné Horváth Judit . . .509
Varga Csaba . . . . . . . . . .456

A megyei listákra leadott szavazatok
Magyar Demokrata Fórum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Nemzeti Fórum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Fidesz-KDNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
FKGP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Gyôr-Moson-Sopron Megyéért Egyesület . . . . . . . 22
Magyar Szocialista Párt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Nöme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Nyugdíjasok és Liberálisok Szövetsége . . . . . . . . . 12

Közüzemi díjak
2007. január 1-tôl
A Képviselô-testület 2006. december 28-án elfogadta a
Pannon-Víz Rt és a Rekultív Kft. által javasolt lakossági közüzemi díjakat.
Ennek értelmében a következô tarifával kell számolni.
Ívóvíz:
150,- Ft/m3 + ÁFA = 180,- Ft/m3
Szennyvíz:
278,- Ft/m3 + ÁFA= 333,6o Ft/m3
A szemétszállítás esetében a díjemelés mértéke
80 L gyûjtôedény
120 L gyûjtôedény

169,- Ft/ürítés + ÁFA = 202,80 Ft/ürítés
254,- Ft/ürítés + ÁFA = 304,80 Ft/ürítés
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son a 731 érvényes szavazatból 628 szavazatot kaptam.
Köszönöm a bizalmat és remélem, hogy Enese fejlôdését a
jövôben is segíteni tudom.
Külön köszönöm annak a 160 választópolgárnak, aki
a megyei listán a Magyar Demokrata Fórumot segítette.
Az Önök bizalmának köszönhetôen a Megyei Közgyûlés
Területfejlesztési, Mezôgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottságának tagja lehetek.
Tisztelettel: Mesterházy József
polgármester

Rövid hírek
- Az 1956 évi forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján
rendezett községi ünnepélyen Gülch Csaba: Három lövés
címû dokumentum játékát mutatta be az általános iskola
színjátszóköre. A színpadi elôadásról DVD készült.
- Október 15-én regionális horgászversenyt szervezett az
Enesei Horgász Egyesület. A versenyt Öttevény csapata
nyerte. Ikrény, Abda és Enese elôtt. Az eneseiek részt
vettek a Rábcatorok Horgász Egyesületeinek szervezett
augusztus 20-i rendezvényen is.
- Négy község-Rábapatona, Ikrény Mórichida, Enese- nyugdíjasai találkoztak október utolsó szombatján Enesén.
A kistérségi rendezvényt támogatta a Gyôr-Moson-Sopron
Megyei Önkormányzat és Szabó Miklós alelnök.
- Novemberben elkészült a község új honlapja.
- November 18-án tartotta az önkormányzat az Idôsek napját. Felléptek az óvodások és az általános iskolások.
- A Képviselô-testület november 16-i ülésén megvitatta
a 2006. évi harmadik negyedéves költségvetést. Kiss
Lászlóné jegyzô beszámolt a polgármesteri hivatal munkájáról. A Bursa Hungarica szociális ösztöndíjat három
fôiskolásnak/egyetemistának szavazta meg a Képviselôtestület: Boros Évának, Major Alexandrának és Fehér
Mónikának.
- December 1-én gyúltak ki a karácsonyi fények községünkben. Az Önkormányzat 28 villanyoszlopra helyeztetett el
karácsonyi díszvilágítást. A polgármesteri hivatal, a kultúrház és az óvoda is ünnepi díszbe öltözött.
- December 6-án érkezett meg a Mikulás az aulába. A
községi rendezvényre sok szülô hozta el gyerekét, hogy
találkozhassanak a Mikulással.
- Adventi koncertet adott a Téti Fúvószenekar december 9én. Az iskola dolgozói kávé –ill. teaházzá varázsolták át az
aulát. Kellemes karácsonyi hangulatban telt el a délután.
- Sok éves hagyománya van a községi karácsonyi ünnepélynek. December 21-én az óvodások és az iskolások karácsonyi mûsorát láthatták az érdeklôdôk.
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Folytattuk a felújítást
a temetôben
Rendezett
az
enesei temetô! A
hozzátartozók rendszeresen gondozzák
– ápolják elhunyt
szeretteik sírját. Az
önkormányzat szintén igyekezett a rá
váró
feladatokat
megoldani.
Az elmúlt években több kisebb felújítást végeztünk: új szeméttárolót építettünk,
két új közkutat helyeztettünk el. Felszámoltuk a rendezetlen, megváltatlan sírhelyeket. A „nagy-temetô” bejárati útját
díszkôvel raktuk le, a ravatalozó elé elô-tetôt építettünk.
2006-ban anyagi helyzetünk megengedte, hogy folytassuk
a munkát. Járólapot kapott az elôtetô alatti betonozott terület, a ravatalozó kívülbelül megújult. A régi
padok helyett új székeket vásároltunk, szintén újak a lámpák. Az
Ornamentika Kft-tôl
egy mobil WC-t bérel
az önkormányzat /régi
kérést teljesítettünk
ezzel a bérlettel/
Feladat természetesen itt is akad: padok elhelyezése, a „kis-temetôbe” út építése.
És a legnagyobb feladat: szép kerítéssel „kiváltani” a jelenlegi
kerítést.
Mesterházy József

A képviselô-testület programja

2006-2010
1. Egy új iskolai étkezô építése
A mostani étkezô a jövôben óvodai célokat szolgálna: vezetôi szoba, logopédiai szoba és tanácsadó terem
2. Európa park építése a Köznél
A falu közepén egy pihenôpark kialakítása padokkal,
ivókúttal, zászlórudakkal és díszburkolattal
3. Útépítések folytatása
2000-ben egy négyzetméter önkormányzati aszfalt
út sem volt. Ma a belterületi községi utak 70 %-a
aszfaltos! Ezt a munkát folytatjuk –pályázatokkal és
önerôbôl. A járdaépítést szintén.
4. Pályázat sportcsarnok építésre
Községünk összközmûves, középületeink felújítottak. Ami még hiányzik: egy sportcsarnok. Tovább folytatjuk a pályázást. Reményeink szerint sikerrel.
5. Virágosítás
A mintegy 300 kihelyezett muskátlival szebb, mutatósabb lett községünk. Ezt a munkát folytatni kell.
Megfontoljuk egy Faluszépítô Kör létrehozását, mely
virágok ültetésével és fák gondozásával foglalkozna.
6. Civil szervezetek támogatása
Enesén 7 civil szervezet mûködik. Tevékenységükkel
színesítik a falu életét. Támogatásukat a jövôben is biztosítjuk.

Községünk hitelállománya
2006. év végén

7. Évente részletes programot ismeretünk
Az elmúlt években –falugyûlésen- részletesen, pontokba szedve ismertettem az elkövetkezô év önkormányzati elképzeléseit. Ez így korrekt. A konkrét
programot lehet számon kérni.

-Az Önkormányzat 2005-ben döntött 30 millió forint
hitelfelvételrôl. Ebbôl 25 milliót útfelújításra, 5 milliót az óvoda
külsô felújítására fordítottunk.
A hitelkamat törlesztését 2005 év elején megkezdtük, a
tôketörlesztést 2006. III. negyedévben. A hitel futamideje 20 év.

8. Új utcanév táblákat szeretnénk elhelyezni az
utcák elejére
Az esztétikus táblákkal tovább szépül községünk, az
eligazodást könnyíti az Enesére látogatóknak.

-Az óvoda belsô felújítására 6,5 millió forintot vettünk fel.
Céde pályázaton 3,25 milliót kaptunk. Az önrész az önkormányzat számláján rendelkezésre áll. A hitel visszafizetésének ideje
2008 január.

9. Sport: továbbra is a megyei II. osztályban szeretnénk szerepelni.
Támogatjuk az utánpótlás nevelését

-Telekkialakításra /24 db telekrôl van szó/ 26,2 millió forintot
vett fel az önkormányzat. A közmûvesítésre és útépítésre 22 millió forintra van szükség.
A 16 még el nem adott telekbôl 50 millió forint folyik be az
önkormányzat kasszájába.
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10. Idôsek napközi otthona
Felmérjük az igényeket és ha igény van rá, akkor
kialakítunk egy napközi otthont.
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A polgármesteri hivatal munkájáról
A polgármesteri hivatal munkáját a képviselôtestület
novemberben tartott ülésén tárgyalta.
A beszámolóból néhány közérdekû információt szeretnék
Önök elé tárni.
A polgármesteri hivatal teljes körû felújításával a munkakörülmények nagy mértékben javultak.
Ilyen szép környezetben a munkavégzéshez szinte ideális
körülmények biztosítottak. Számítógépekkel való ellátottságunk folyamatosan növekszik, a hivatal mindegyik dolgozója
saját számítógépen dolgozhat. A Gyôri Többcélú Kistérségi
Társulástól egy hónapja 510.000.-Ft. értékben kaptunk számítástechnikai berendezéseket, ebbôl egy komplett számítógépet kapott a jegyzô, ezen kívül 2 db. LCD Monitor, 2 db.
Nyomtató és egy szkenner került a hivatal tulajdonába.
Az irodai helyiségek berendezése jónak mondható, de
tovább javítható. A feladatok sokasodásával nô az irattári
anyag mennyisége, ennek elhelyezése az épületben nehézséget okoz. A probléma megoldását keressük.
A hivatal az önkormányzat feladat és hatáskörébôl eredô
feladatok egy részét önállóan, egy részét pedig társulásban
látja el.
Társulásban történik az építésügyi feladatok ellátása: Gyôr
központtal. Ez visszalépés volt azzal szemben, hogy elôtte
Ikrény és Enese társulásban látta el ezeket a feladatokat,
amelynek keretében az építési elôadó hetente két alkalommal
Enesén dolgozott. A gyôri körzethez több település tartozik,
ezért építési ügyek intézésére Gyôrbe be kell utazni, az építési
elôadó helyben nem tart ügyfélfogadást. Hatósági igazgatási
társulásban – Kóny központtal – látjuk el gyermekjóléti és
családvédelmi feladatokat. Errôl a munkáról a családgondozó
évente beszámol a képviselôtestületnek.
A belsô ellenôrzési feladatok elvégzését a Gyôri Többcélú
Kistérségi Társulás keretében látjuk el az elmúlt évtôl. A belsô
ellenôrzés megállapításairól az ellenôrzést követôen külön
tájékoztató készül a testületnek.
A következôkben ágazatonként néhány adatot tárnék Önök
elé a 2005. évi ügyiratforgalomról.
Adóigazgatási ügyekben az iktatott ügyek száma 1277,
ezek zömében az adókivetéssel és beszedéssel kapcsolatos
ügyeket jelentették.
Egészségügyi igazgatás ágazatban 31 az iktatott ügyiratok
száma, ezek a védônôi szolgálat, fogorvosi ellátás, körzeti
orvosi ellátás mûködésével kapcsolatosak.
Szociális igazgatás körében az iktatott ügyiratok száma
858, ezek zömében a különbözô rendszeres és átmeneti szociális segélyezést tartalmazzák.
Belügyi igazgatás témakörébe tartoznak az anyakönyvi
igazgatás, lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyek, választásokkal /országgyûlési, önkormányzati választás, népszavazás/
kapcsolatos ügyiratok. Számuk 2005-ben 496 volt. 2005-ben
a születési anyakönyvben bejegyzés nem történt - már évek
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óta sem -, 12 házasságot kötöttek Enesén és 9 halotti anyakönyvi bejegyzést végeztünk.
Jelentôsebb: 134 a gyermekvédelemmel és gyámügyi igazgatással kapcsolatos ügyiratszám, mely a gyámügyi segélyezést,
veszélyeztetett kiskorúakkal kapcsolatos ügyeket tartalmazta.
Az önkormányzati általános igazgatási ügyek száma: 1458,
melyek a hivatal, az önkormányzat mint gazdálkodó szerv és
intézményeinek mûködésével voltak kapcsolatosak.
Az ügyirat forgalomról csak annyit még, hogy évrôl évre
emelkedik. A jövô januártól kezdôdôen szeretnénk bevezetni a
számítógépes iktatóprogram használatát. Véleményem szerint
ez nagyban megkönnyítené és esztétikusabbá tenné az iktatást,
segítene az ügyiratok visszakeresésében és a minden év végén
elkészítendô hatósági statisztika összeállításában is.
Nem a polgármesteri hivatal munkájához tartozik szorosan,
de megemlítem, hogy a közhasznú és közcélú foglalkoztatás
szinte folyamatos, hiszen élünk annak lehetôségével, hogy az
önkormányzat közterületeinek gondozására támogatott foglalkoztatás keretében alkalmazzunk munkanélküli állományban
lévô személyeket. Ezt azért is említettem, mert az ô foglalkoztatásuk adminisztráció igénye nagy odafigyelést és folyamatos kapcsolattartást kíván a munkaügyi központtal.
A hivatal ügyfélfogadási rendje az ügyrendben rögzített,
az ügyfelek ezt nem tartják be és a hivatal sem ragaszkodik
ennek betartatásához.
A hivatal dolgozói igyekeznek munkájukat közszolgálatként végezni és segítséget nyújtani a hozzájuk fordulóknak
nemcsak önkormányzati és államigazgatási ügyekben.
Kiss Lászlóné
jegyzô

Hírek a Polgárôrségrôl
Immár 4 év telt el azóta, hogy 2002. december 10-én megalakult Enesén a Polgárôr Egyesület 10 fôvel. Az azóta eltelt idôben
a létszám folyamatosan bôvült. Jelenlegi nyilvántartásunk szerint
42 tagja van Egyesületünknek. Aktívan 24 fô vesz részt rendszeresen a munkában. Minden tag önként, a szabad idejében végez
járôrszolgálatot, a csoportvezetôk által történt beosztás szerint.
Ezúton is köszönetet mondok minden aktív tagnak az év
folyamán végzett munkájáért. Köszönet illeti a támogatásért a
Fafeldolgozó és az Öntöde vezetôit és az önkormányzatot is.
Kellemes ünnepeket és Boldog új évet kívánunk a falu minden
lakosának.
Vigyázzunk Magunkra! Vigyázzunk Egymásra!
Buga Tamás
alelnök

Polgár Gyula
elnök
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Hírek a Borostyán Nyugdíjas Klubból
A klub tagjai 2006. október 28-án tartották kistérségi nyugdíjas
találkozójukat, melyen 120 fô vett részt. A rendezvény 15 órakor
kezdôdött az Általános Iskola Aulájában, és 23 óráig tartott.
A meghívott vendégek:
- Pannon Nyugdíjas Szövetség elnöke
- Mesterházy József falunk polgármestere
- Bartos Ilona az iskola igazgatója
- Luka Ferencné az önkormányzat részérôl
- az ikrényi, Rábapatonai, mórichidai klubvezetôk és a klubok tagjai közül 50 fô.
- Enesei nyugdíjas klub tagjai mint vendéglátók.
Az ünnepi köszöntô elhangzása után, Szilbek Imréné klub
vezetôje ismertette a vendégekkel a 2006 év 10 hónapjának
eseményeit.
Színház látogatások:
Január 28-án Magyar nóta est a Bartók B. Megyei
Mûvelôdési Központban
Hatvani Kiss Györgyi elôadásában
Február 7-én Tizedes meg a többiek vígjáték megtekintése.
Június 21-én Marica Grófnô három felvonásos nagyoperettet néztük meg.
Június 24-én „Mágnás Miska” operett megtekintése.
Okóber 13-án „Gül Baba” nagyoperettet néztük meg.
Rendezvényeink:
Március 11-én tartottuk a nônapi megemlékezésünket, az
ünnepi beszédet a polgármester úr és a klub vezetôje mondta el.
Utána finom vacsora és 23 óráig tartó zene tánc következett.
Október 28-án a fentiekben már említett kistérségi találkozót tartottuk 12o fô részvételével. A színvonalas mûsor kb. 2
órás volt, ezt követte a kitûnô vacsora, a házilag sütött finom
sütemények, tombola sorsolás, majd a talpalávalót Rugli Béla
zenéje szolgáltatta. A hangulat kitûnô volt.
Ehhez a rendezvényhez az anyagi fedezetet a klub részben pályázaton nyerte el. Majd a falunapon a Megyei
Önkormányzat az Enesei Nyugdíjas Klub munkáját oklevéllel, emlékplakettel ismerte el, és a klub részére jelentôs anyagi
támogatást utált át, melyet ezúton is köszönünk.
Kirándulások:
Április 13-án kirándultunk Szlovákiába, Vöröskô várát
néztük meg. Kicsit hûvös volt, de a látnivalóktól felmelegedtünk. Az impozáns vár, az eredeti butorokkal festményekkel, gyönyörû porcelánokkal felejthetetlen élményt jelentett.
Bôsön megnéztük a duzzasztó mûvet, majd a Kristály étteremben vacsoráztunk, 22 óra körül értünk haza.
Május 31-én Ravazdon voltunk a helybeli nyugdíjasok
vendégeként, fenn a szôlôhegyen finom borokkal és pogácsával kínáltak bennünket, a hangulat jó volt.
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Július 20-án kirándultunk Vác városába a belváros történelmi nevezetességeit néztük meg. Onnét a vácrátóti arborétumba mentünk, majd a veresegyházi termálfürdôt, és a
medvefarmot tekintettük meg.
Szeptember 29-én kirándultunk Agárdra a Velencei tó környékére. Délelôtt 2 órás termékbemutatón vettünk részt, majd
finom ebéd elfogyasztása után az agárdi Termálfürdôbe mentünk fürödni. Ez a fürdô nagyon szép, korszerû és tiszta. A
fürdôzés után a helyi Vadász vendéglôbe mentünk vacsorázni.
A vacsorát zene-tánc követte 21 órakor indultunk haza.
Szomszédolások:
Április 29-én mórichidai Nyugdíjas Klub hívott meg bennünket, ahol klubunk énekkara szerepelt. Az itteni nyugdíjasok és köztünk több mint tíz év óta tartó barátság áll fenn.
Június 17-én az ikrényi nyugdíjasok hívtak meg bennünket, kellemes délutánt töltöttünk együtt.
Szeptember 2-án Rábapatona nyugdíjasai elsô ízben kerestek meg bennünket, itt egy mûsoros délután keretében több
falu köztük Enese énekkara is versenyzett, harmadik helyezést
értük el, a mûsort közös vacsora, és tánc követte.
Az elmúlt hetekben valaki azt kérdezte tôlem, hogy mi
értelme van a kistérségi találkozóknak?
A következô választ adtam a kérdésre: Mivel lakóhelyünk
azonos térségben helyezkedik el, így a településeinket érintô
problémák, és gondok is megközelítôleg azonosak. A klubok
tagjai többé-kevésbé azonos életkorúak, ebbôl kifolyólag
érdeklôdési körük is azonos.
Szerintem egy ember életében három nagyon fontos
tényezô van:
• az elsô az egészség
• a második a szeretet /szeretetet adni és kapni/
• a harmadik a barátság
Ez utóbbi az a tényezô, amely összekovácsolja a kistérségi
találkozókon a nyugdíjasokat.
Még egy rendezvényünk lesz a szokásos nyugdíjas klub
délutánon kívül.
December 29-én a klub tagjai évzáró rendezvényen találkoznak az Aula épületében. Finom vacsorával, süteményekkel, italokkal várjuk a klub tagjait. A jó hangulathoz a zenét
régi barátunk Rugli Béla szolgáltatja.
Végül rohamosan közeledik az év legszebb ünnepe
Karácsony.
Minden nyugdíjasnak kívánok, jó egészséget, kellemes
ünnepeket, és nagyon boldog új évet.
Szilbek Imréné
klubvezetô
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A középmezôny végén félidôben
Az elmúlt bajnokságot kiegyensúlyozott tavasszal, jó eredményekkel a 7. helyen zártuk. Úgy tûnt: kevés változtatással, az
enesei fiatalok I. csapatba építésével vágunk neki a 2006/2007.
évi bajnokságnak. Egy nem várt esemény –Kulcsár Zsolt az
utolsó pillanatban távozott tôlünk- vezette be az új bajnoki évet.
Az edzôi feladatokkal Horváth Norbertet bíztuk meg.
Két idegenbeli vereséggel kezdtünk, ráadásul úgy –még
gólt sem rúgtunk! Igaz egyik ellenfelünk a késôbbi ôszi bajnok
Mosonszentmiklós volt. Két hazai „kötelezô” gyôzelemmel
folytattuk- azt már a bajnokság ezen szakaszában látni lehetett, hogy a Halászi és Máriakálnok a sereghajtók között lesznek. Az ôszi szakasz legsikeresebb mérkôzése a Halászi elleni
9:1 volt. A legnagyobb fegyvertény pedig a jó erôkbôl álló
Dunaszeg legyôzése. Ezt a mérkôzést abban a „négyes blokkban” játszottuk, amikor 10 pontot szereztünk. Aztán következett az immár szokásosnak mondható vereségszéria –ez 7 vereséget jelentett egymás után. Sokszor nem voltunk rosszabbak
az ellenfélnél, sôt! –a Kunsziget és a Gyôrsövényház ellen mi
fociztunk. És mégis vereséggel zártunk. Mérkôzéseink mintegy felén elfogadható játékot produkált megfiatalított csapatunk, a másik felén ellenfelünkkel viaskodva egymást múltuk
alul a mutatott játék tekintetében: Számomra a mélypontot a
Dunakiliti elleni mérkôzés jelentette, a két csapat talán öt percet focizott…, a többit nem nevezném labdarúgásnak.
Rossz mérlegünket a két utolsó mérkôzés jelentôsen kozmetikázza. Két gyôzelem –három félidônyi rossz és egy
félidônyi jó játékkal. Ám a gyôzelmet nem kell megmagyarázni! Megszerzett 16 pontunkkal a középmezôny végén a
1o., helyen tanyázunk. Az elôttünk lévô Dunakiliti hat ponttal
vezet elôttünk.

A „kettô”-bôl több játékos felkerült az „egy”-be, ôket a
serdülôbôl kellett pótolni. Ez nyilván azt is jelentette, hogy az
egységes harmadik helyezést elért csapatot meg kellett bontani.
Jó összhangot láttam –éreztem a felnôtt- tartalékcsapat közötti
játékos mozgásban: mind az edzôk mind a játékosok elfogadták
azt a tényt, ha kell akkor az „egyben” –ha kell a „kettôben”
játszok. Ez nagy elôrelépés volt az elmúlt évekhez viszonyítva.
Megfiatalított tartalék csaptunk megállta helyét a bajnokságban, elért helyezésével meg vagyunk elégedve.
Jó esély van arra, hogy egy-két év elteltével ôk is egységes,
erôs csapattá válnak. Reméljük a dobogó valamely fokára fel
is állhatnak.
Az idei bajnokságban serdülô csapatot nem indítottunk.
Ennek két oka van: 1. a serdülôbôl jó páran felkerültek a
„kettô”-be 2. A serdülô korosztályból 4-5 diák más sportegyesületben játszik.
A Bozsik-program ellenben –más névvel folytatódik. 2006
ôszén három tornán vettek részt a kicsik. Fontos az utánpótlás,
a jövôben is odafigyelünk rá.
Szeretnék köszönetet mondani szurkolóinknak, akik
szép számmal biztatják a csapatot idegenben és hazai
mérkôzéseken. Az edzôknek: Horváth Norbertnek, Benkô
Imrének és Dömötör Csabának. Sokat segítettek a jegyszedôk
Hécz Istvánné, Meleg Ferencné és Dobrádi József, és a
jegyzôkönyvírónk Meleg Ferenc.
Külön köszönet az egyesület szponzorainak: III. Félidô
Vendéglô, Husqvarna Szaküzelt /Horváth András/ Átrium Kft.
/Kovács János/, GTO-Holz Kft., Kaco Hungary Kft, Gyôr Vas
Kft. /Mentusz Péter/, Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet.
Mesterházy József

A bajnokság ôszi végeredménye
1. Mosonszentmiklós SE
2. Bôsárkány KSE
3. Gyôrújfalu SE
4. Rajka SE
5. Gyôrsövényház SE
6. Dunaszeg Atlantis SE
7. Dunasziget KSE
8. Hédervár KSE
9. Dunakiliti KSE
10. Enese SC
11. Kunsziget SE
12. Mosonszolnok SE
13. Károlyháza SKE
14. Máriakálnok SE
15. Halászi SE
16. Gyôrladamér SE

Felnôtt
15 14
15 11
15 10
15 10
15 9
15 8
15 8
15 7
15 7
15 5
15 5
15 4
15 3
15 3
15 2
15 1

6 ENESEI HÍRMONDÓ

0
2
3
2
1
1
1
3
1
1
1
3
2
0
1
2

1
2
2
3
5
6
6
5
7
9
9
8
10
12
12
12

64
48
39
44
59
22
22
41
34
23
23
15
23
19
18
19

19
18
16
14
35
24
24
30
35
32
34
27
42
75
60
42
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35
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1. Dunaszeg Atlantis SE
2. Dunakiliti KSE
3. Rajka SE
4. Bôsárkány KSE
5. Gyôrsövényház SE
6. Gyôrújfalu SE
7. Enese SC
8. Károlyháza SKE
9. Dunasziget KSE
10. Hédervár KSE
11. Kunsziget SE
12. Mosonszolnok SE
13. Halászi SE
14. Mosonszentmiklós SE
15. Gyôrladamér SE
16. Máriakálnok SE

Tartalék
15 13
15 13
14 9
15 9
15 8
15 7
14 6
15 7
15 6
15 5
15 5
15 4
15 3
15 3
15 3
15 2
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1
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1
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A CSALÁDSEGÍTÔ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
SZABADIDÔS PROGRAMJAI
A Családsegítô és Gyermekjóléti
Szolgálat családgondozói a 2006-os
évben is részt vettek a község szabadidôs
tevékenységeinek szervezésében és
lebonyolításában.
Az idén elsô alkalommal került megszervezésre a nyári napközi, melynek
idôtartama egy hét volt. A napközi célja
a gyermekek felügyeletének biztosítása
és a szabadidô hasznos eltöltése volt.
A programokat a családgondozók szervezték, a felügyeletbe pedig az iskola
pedagógusai nyújtottak segítséget. A
foglalkozások reggel 08:00-tól délután
15:00 óráig tartottak.
Aktívan jelen voltunk a Juniális és az enesei
Falunap programjain is. Feladatunk a gyermekek foglalkoztatását célozta meg. Ennek keretében csipeszbôl állatfigurák készítését, tolltartót,
cserépbôl krokodilkészítést és ajtódísz készítését
mutattuk meg az érdeklôdôknek, mindezek mellett nagy sikere volt az arcfestésnek is.
Ebben az évben két alkalommal nagyszabású
ruhabörzét tartottunk, melynek pozitív hatására
heti egyszer ruhaosztást szervezünk. Az ingyenes
ruhaosztásra keddenként 10:00-11:00 óráig várjuk
az érdeklôdôket.
Egyben szeretnénk köszönetet mondani a község lakosainak a nagylelkû adományokért és
továbbra is szeretettel fogadjuk a felajánlásokat.
Reméljük, hogy a szabadidôs tevékenységek keretében mindenki megtalálta a számára
legmegfelelôbb programokat és a jövôben is aktív
részesei lehetünk a község életének.
Smuck Márta
Molnár Mónika
2007. JANUÁR

Táborozó gyerekek

Népfôiskola
Juhász László történész, filmrendezô, a
Szabad Európa Rádió egykori munkatársa
„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy két
általam nagyrabecsült író: Nagy Gáspár és
Jókai Anna elôadása között emlékeztettem
az enesei népfôiskolán 1956-os szabadságharcunkra.”
Jókai Anna
„A meleg hangulatú találkozó után sok erôt
kívánok a mindennapok nehéz munkájáboz,
és igazi áldásos ünnepeket.”
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„ FOLT HÁTÁN FOLT ”
Hazánkban is egyre szaporodik a foltvarró
csoportok száma.
Mindig nagy öröm, ha a közelünkben van
évfordulós kiállítás, s azt mi is megtekinthetjük.
2005-ben ünnepelték a gyôri foltvarrók 10
éves jubileumukat. Kiállításukból sok ötletet
meríthettünk .
2006. december 2-án pedig Szombathelyre
hívtak meg bennünket a két csoporttá fejlôdött
Foltmix csoport 10 éves évfordulójára. A vasi
foltosok kiállítását Dolányí Anna, a Magyar
Foltmíves Céh elnöke nyitotta meg.
Ôk már két alkalommal tartottak Országos
A foltvarrás az emberiség egyik legrégibb Foltvarró Kiállítást és Találkozót. Nemzetközi
kézmûvessége. A legôsibb emlék az i.e. 3400-ból kapcsolataik is vannak. Magyar népi motívumok
származó textil lepel és fejkötô, amit egy fáraó felhasználásával kékfestô anyagból készült folttetemén találtak. Egy régi monda szerint Buddha munkáik Strassbourgban a világkiállításon nagy
készíttette el az elsô foltmozaik szônyeget, ugyan- sikert arattak.
is hívei szokás szerint selymet ajándékoztak neki
Birminghamban az „Antik” címû közös munvallási áldozatul.A szegényeknek nem volt mód- kájuk vívott ki elismerést.
juk drága áldozatra, csak egy-egy selyemdarabot
Sikerült megnéznünk ezeket a szép daratudtak adni tiszteletük kifejezéseként. Buddha bokat. Nekünk nagyon tetszettek még a helyi
szíve megesett rajtuk, és hogy áldozatuk ne vonatkozású alkotásaik: „Borostyánkô út” (
vesszen kárba, elrendelte, hogy a foltocskákból közönségdíjas az 1999-es Országos Pályázaton),
templomi szônyegeket varrjanak.
„Laus Vitis” (A bor dicsérete)
Ázsiából Európába követhetô a „ foltnyom.”.
A Nyugati Régió megalakulásával mi is leheA Kis Ázsiából visszatérô keresztes lova- tôséget kapunk a továbbfejlôdésre, a bemutatkogok hozták ezt a technikát. Az elsô európai zásra.
foltmozaikok Dél Franciaországban keletkeztek.
Az Enesei Foltvarrókat képviseltük és sok
Angliában a textilipar felvirágzásával terjedt el.. szép fényképfelvételt készítettünk:
Itt van a mai értelemben vett foltvarrás hazája.
Az elsô telepesek Amerikába érkezésével Élô Márta Füsi Andrásné Márkus Tamásné
kezdôdött a foltvarrás aranykora. Itt született újjá
és mûvészetté nôtte ki magát.
Amerikából a 80-as években „vándorolt viszsza” Európába, s viharos gyorsasággal terjedt el
az egész világon.
A foltvarrás világszerte fejlôdik, növekszik,
s egyre több ember érdeklôdését és fantáziáját
mozgatja meg.
A kézimunkázók közül egyedül a foltvarróknak van világszervezete. 1988-ban Salzburgban
megalapították a Foltvarró Világszövetséget.
1994-ben vették fel a magyar Foltvarró Céhet
a nemzetközi szervezetbe.
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Hotel Arborétum*** - Sárvár
Nálunk a 2006-os év 2007. február 28-ig tart
A sárvári Gyógy-és Wellnessfürdô ez év végén és a jövô év
elején is egész napos nyitva tartással várja Kedves Vendégeit.
Szakadjon ki a mindennapokból, és jöjjön el hozzánk Sárvárra,
hisz januárban és februárban még az idei árakon foglalhat
szállást. Kétágyas szobán ára: 12.200 Ft/éjszaka, ami tartalmazza a reggelit.

most mindössze 18.300,- Ft/fô áron. Fontos, hogy erre a
csomagra szobák csak korlátozott számban állnak rendelkezésre.
Fenti árak kétágyas szobában, személyenként értendôk és
tartalmazzák a büféreggelit is.

Néhány ajánlatunk:

Idegenforgalmi adó külön fizetendô: 300 Ft/fô/éjszaka

1. Relax csomag: 3 napos / 2 éjszakás pihenés hotelunkban, személyenként kettô darab fürdôbelépôvel. Ára:
16.400,- Ft/fô.

Foglalja le szállását most!
Telefon: 06-95-520-630
Email cím: info@hotelarboretum.hu
Webcím: www.hotelarboretum.hu

2. Hosszabbítsa meg pihenését egy nappal: Relax plusz
csomag, 4 nap / 3 éjszakás pihenés hotelunkban személyenként kettô darab fürdôbelépôvel, mindössze:
20.970,- Ft/fô.
3. Fizessen 3 éjszakát és a negyediket ajándékba adjuk 2007.
január 17-21 között. 5 nap / 4 éjszaka, 24.400 Ft/fô helyett
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Üdülési csekket is elfogadunk.
Befejezésül az Enesei Hírmondó olvasóinak Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog Új Esztendôt kíván
a Hotel Arborétum*** (Sárvár) valamennyi munkatársa és
vezetôsége!
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Óvodai Hírek
Kedves Olvasó!
Az év utolsó két hónapjára mint mindenhol, itt az óvodában is megszaporodtak a tenni
valók, az ünnepre való elôkészületek. Vannak
hagyományaink, amiket évek óta rendszeresen
megtartunk, ezekre a programokra az óvó nénik
közre mûködésével szülôk, gyerekek bevonásával került sor.
Novemberben az idôsek napján a Margaréta
néphagyományôrzô csoportunk lépett fel és
szórakoztatta az idôseket kis táncukkal, énekükkel.
November 30-án és dec. 1-én került sor az
óvodában a karácsonyi vásárra, amin a szülôk
segítségével történt az árusítás.
Dec. 4-én a nagycsoportosokkal Gyôrbe
mentünk Grillusz Vilmos elôadására. A gyerekeknek élmény volt, hogy vonattal, majd
városi busszal mentünk, két szülô segített a
gyerekek biztonságos utaztatásában. Egy kis
izgalommal töltött el, hogy a városi buszon
majd mi lesz, de gyerekeink aranyosak voltak,
meg volt ki melyik felnôtthöz tartozik, annak a
közelében maradt, és a buszon édesen kapaszkodtak a felügyeletével megbízott felnôtt karjába, derekába, lábába, amit egy-egy kanyarnál éppen fogni tudtak.
Dec. 6-án jött a Mikulás, itt egy kis újítást
eszközöltünk, mindhárom csoport együtt várta a
kedves Mikulást, aki az óvó nénik bábelôadása
után, aminek a címe A „Télapó kesztyûje” volt
megérkezett, és ajándékát egy kis ének és vers
után a gyerekeknek kiosztotta. A gyerekek ajándékáról az SZM elnök gondoskodott, amit SZM
pénzbôl kaptak. A gyerekek nagyon élvezték
elôadásunkat, aminek nagyon örültünk és ezt
több alkalommal is megismételhetnék, hogy
óvodás éveiket emlékezetesebbé tegyük.
Mézes sütésre, majd ennek becsomagolására
hívtuk a kedves szülôket, ez volt a karácsonyi
munkadélután, sajnos a három napon összesen 5
szülô tudott ebben segíteni.
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Még karácsony elôtt a mézes süteményt és a
kürtös kalácsot a szülôk megvásárolták.
A gyerekek karácsonyát most egy karácsonyfával ünnepeltük, ami a folyosó dísze lett. A
csoportokban a galériák akkora helyet foglalnak
el, hogy a fáknak már nem tudtunk mindhárom
teremben helyet találni úgy, hogy a gyerekek
biztonsággal játszani is tudjanak. A termekben feldíszített fenyôág helyettesítette a karácsonyfát. Ajándék azért mindhárom csoportnak
bôséggel jutott, amit most a kistérségtôl kaptunk,
„igaz nem a karácsonyra való tekintettel” ez két
udvari játék a gyerekek mozgásának fejlesztésére, valamint több képességfejlesztô játék, amiket
a teremben tudnak használni. Most kapták meg a
gyerekek azokat a játékokat is amit az UNICEF
pályázatán nyertünk. A gyerekek kaptak jó
minôségû ceruzákat, amit a vásár bevételébôl
vásároltunk számukra, és amikkel nap mint nap
szívesen rajzolhatnak.
Az év utolsó óvodai napján került sor a
középsôsök és nagycsoportosok karácsonyi
mûsorára az iskolai aulában, ahol hozzátartozók
és meghívott vendégek gyönyörködhettek az
ovisok elôadásában.
Szeretnék köszönetet mondani szülôknek és
mindenkinek, akik munkájukkal és egyéb módon
segítették, támogatták óvodánkat! Köszönjük
és továbbra is számítunk mindenki segítségére, és a jövôre való tekintettel bízunk abban,
hogy mindig akadnak olyan közösségi emberek, akiknek fontos marad a közösségben való
közremûködés, segítség. Nem szabad hagyni,
hogy elszigetelôdjünk, csak a magunk dolgaival
törôdjünk, kell hogy legyen bennünk nyitottság
a közösség igénye felé!
Ebben a hitben kívánok mindenkinek az óvoda
dolgozói és óvodásai nevében:

Sikerekben gazdag
Békés boldog új évet!
Szabóné Horváth Judit
óvodavezetô
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Iskolai hírek

tuk Bancsó Lajos segítségével régi függönyökbôl. Már
az elôbb utaltam a próbákra, amibôl nagyon sok volt.
De büszkék lehettek a gyerekek, hogy ilyen színvona„Mindent megtenni, ami az emberen múlik és hozzákér- las elôadással ünnepelhettük az októberi forradalom 50.
ni, ami nem az emberen áll-ez az út a leghitelesebb.” Jókai évfordulóját.
Annának- az enesei népfôiskola vendégének- gondolataival
Novemberben tanulmányi versenyeken szerepeltek a
kívánok minden olvasónak békés, boldog újévet!
tanulóink, DSK bálon mulattak, és az idôseket köszöntötMi az, amit ebben a néhány hónapban az iskola megtett ték egy hagyományôrzô mûsorral.
a tanítás-tanulás mellett?
December az ünnepi készülôdés jegyében telt. Keddenként
A forrongó, változó, egyre nehezedô világban igyekez- a közös osztályfônöki órákon gyújtottuk meg az aulában
tünk kiegyensúlyozott munkával a biztonságot közvetíteni. az adventi gyertyát, melyet minden alkalommal igyekezSzeptembertôl új SZM vezetôséggel dolgozunk együtt. tünk meghitté varázsolni. Az iskola pedagógusai, tanulói
Szabó Gáborné, Icu, és Nagy Lászlóné, Klári. Ötleteikkel, decemberben több olyan programot szerveztek, amelyek
munkájukkal kérem, hogy segítsék ôket, tanítványaink a falu lakosságának is szóltak. Teaházat a téti fúvósokkal,
érdekében. A régi szakkörök mellett újakat is üdvözölhe- amikor elôkelô kávéházzá varázsolták az aulát azért, hogy
tünk. Sakkszakkör indult Szalai Zsolt vezetésével, Kupi fehér asztal mellett üljünk le együtt, mi eneseiek és beszélAdrienn társastánc tanfolyamot szervezett, ahol már egy gessünk egymással, így készülôdve az ünnepre. Betlehemet
kurzus véget is ért és indul a tanulóknak új kezdô és hala- állítottunk az iskola udvarán. Az óvodával együtt készítetdó is. A táncos kedvû felnôttek figyelmébe ajánlom, hogy tük a karácsonyi mûsort. A betlehem mellett Tompos Gergô
nekik is indul egy kezdô társastánc kurzus. A diák kezdô és harmonika zenéje hangolta karácsonyra azokat az emberehaladó tanfolyam ára 4000 Forint, a felnôtt tanfolyam díja ket, akik Lengyelné Szlovacsek Éva titkos receptje alapján
6000 Forint.
készült punccsal köszöntötték egymást.
Minden délután két nevelô várja azokat a tanulóA félév során számítógépekkel, projectorral,
kat, akiknek segítségre van szükségük a tanu-láshoz. vetítôvászonnal, szekrényekkel bôvült az iskola felszereléBiztassák gyermekeiket, hogy éljenek ezzel a lehetôséggel! se. Köszönjük azoknak, akik alapítványunkat támogatták,
Szeptemberben már egy közös kiránduláson is jártunk ne feledkezzenek meg rólunk akkor sem, amikor az adójuk
a Fertô-Hanság Nemzeti Parkban, ahol a túravezetôk a 1%-ról kell dönteni. Szívesen vesszük azok támogatását is,
természetvédelembôl, természet szeretetbôl adtak ízelítôt. akiknek nincs iskolás gyermekük.
Októberben nagy feladatként a papírgyûjtés szerepelt
A január a félévi hajrá, majd a farsangra, sítáborra készü(Természetesen az október 23-ai próbák mellett.) Az lés idôszaka lesz. A nyolcadikosainknak új iskolát kell
alsó tagozatosok a papírgyûjtésbôl befolyt teljes összeget választani. Megállapítottuk, hogy mindig addigra mennek
közös célra fordították, az alsós udvarra két pad- asztalt el amikorra már legjobban a szívünkhöz nônek. Az iskola
készíttettek. Még azt is megörökítették, amikor Pista bácsi programjairól az osztályfônöki füzeteken és a honlapon
lefestette. A felsôsök a gyûjtött pénz egy részét fordítják keresztül tájékozódhatnak.
közös célokra, de még igazán nem tudták eldönteni, hogy
mi legyen. Ami vágyuk volt, hogy függönyöket vegyünk
Bartos Ilona
az aulába, és a bálokra be lehessen sötétíteni, megoldot-

Kedves Eneseiek!

RENDELKEZÔ NYILATKOZAT
Az SZJA 1 %-áról
(az 1996.évi CXXVI.Tv. szerint)

Szeretném az Önök támogatását kérni óvodánk alapítványa számára.
Az idei évben elkezdtük az udvari játékok baleset mentessé tételét, a használhatatlan nem biztonságos játékok
A kedvezményezett neve.
kicserélését. Mindezt pályázat útján és az önkormányzat
anyagi támogatásával. A munkálatok végére még nem
KÖZALAPÍTVÁNY AZ ENESEI
értünk, sok még a tennivaló. Az ütéscsillapító talaj homokÓVODÁS GYERMEKEKÉRT
kal való megoldása nem bizonyult túl szerencsésnek, most
az új játék alá gumitéglából szeretnénk a biztonságos
A kedvezményezett adószáma:
ütéscsillapító részt kialakítani, ami nem olcsó, de nagyon
18974469-1 -08
biztonságos Az alapítványunkon jelenleg ehhez biztosítottak az anyagi feltételek. Ha ez beválik, a többi játéknál is
szeretnénk ezt mielôbb megvalósítani.
Támogatásukat köszönöm!
Ebben Önök úgy tudnak segíteni, ha adójuk 1%-át az
Szabóné Horváth Judit
óvoda javára felajánlják.
óvodavezetô
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A Képviselô testület fontos döntései
Plussz források az állami normatíva felett
Az elmúlt években a mindenkori Képviselô-tesplussz bevételünk van a társulásból. /2001-2002-es
tületek keresték azokat a plusz forrásokat /az állami
tanévben ez az összeg 10 millió forint volt !!!/
normatíva felett/, amelyek lehetôvé tették a beruházá- 3. Az önkormányzat bekerült az ÖNHIKI-s önkorsokat, felújításokat. Mint Önök is tudják: a megszorímányzatok közé. 2006-ban 31,5 millió forintot
tások az önkormányzati szférát sem kerülték – kerülik
kaptunk ezen pályázaton. Nagyon fontos bevételi
el. Egyre csökkenô állami juttatásokkal számolhattunk
forrása lett ez önkormányzatunknak.
már az elôzô években is. A kiesô állami forrásokat 4. Már a tavalyi évben csatlakoztunk a gyôri többcélú
igyekeztünk pótolni.
kistérségi társuláshoz. Felismertük: ez plusz lehetôKét tényszámot szeretnék említeni, ezek önmaséget jelent. 2006-ban 4,4 millió forint érkezett közgukért beszélnek. Állami normatíva 2003: 145 millió
ségünkbe a társulástól –eszközben /számítógépek,
–állami normatíva 2006: 121 millió. 24 millió forintos
iskolai eszközök/ és pénzben.
csökkenés, emelkedô gáz, víz, villanyárak mellett … 5. A pályázatokat minden évben igyekeztünk maximáEzek után nézzük a fontos képviselô-testületi dönlisan kihasználni. Az elmúlt idôszakban évente több
téseket.
tízmillió forint érkezett ilyen úton hozzánk. Errôl a
Hírmondóban írtam és falugyûlésen beszámoltam.
1. 2000-ben a Képviselô-testület bevezette a kommu- 6. Az egyéb társulások adta elônyöket kihasználtuk.
nális és iparûzési adót. 2006-ban iparûzési adóból
Tagjai vagyunk a Családsegítô és Gyermekjóléti
21,5 millió, kommunális adóból 2 millió forint
Társulásnak, Építésügyileg Gyôrhöz tartozunk.
bevételünk származott.
Ebbôl bevételünk nincs. Ellenben ha nekünk
2. 2001-ben iskolafenntartó társulást kötöttünk
kellene a feladatot ellátni, az milliós kiadásokkal
Bezivel, Rábaszentmihállyal és Kisbabottal. Ennek
járna.
értelmében a rábaszentmihályi és kisbaboti gyerekek az enesei iskolába járnak /5-8. évfolyam/
Mesterházy József
Gyermeklétszámtól függôen 6-8 millió forint éves

Adventi hangulat a Téti
fúvósokkal a teaházban

2006. december 9.
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