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A 2007. év gazdasági gondokkal köszöntött a csa-
ládokra, a társadalomra - így az önkormányzatokra 
is. A kormányzat reform névre keresztelt megszorí-
tó csomagja elérte önkormányzatunkat is. A prob-
lémákat már 2006 év végén látni lehetett, az újév 
beköszöntével azonnal megkezdtük a tárgyalásokat 
képviselõ-testületi üléseken ill. a szomszéd önkor-
mányzatok vezetõivel.

Két alapelv lebegett a szemünk elõtt.
1. plusz forrásokat bevonni a jelenlegi rendszerbe, 

társulással ill. átszervezéssel.
2. dolgozóink munkahelyét megtartani.

1. Óvoda

Az enesei óvoda költségvetése 2007-ben 29,5 m Ft. 
Ebbõl állami normatíva 16,3 m Ft, tehát 13,2 m Ft-ot 
kell egyéb forrásból hozzátenni az óvoda mûködéséhez. 
Jelenleg 64 kisgyerek jár 3 csoportba. 

Rábaszentmihállyal történt megállapodás értelmé-
ben a Rába menti település óvodája az enesei óvoda 
tagóvodája lesz szeptembertõl. A döntéssel 1,5 m Ft-t 
„nyerünk”.

6,5 m Ft-os bevétellel szemben egy 5 m Ft-os ki-
adás áll. 

Ezzel a lépéssel tovább erõsítettük a kapcsolatot 
a két település között. És nem kell gondolkodni egy 
esetleges létszám leépítésen.

2. Konyha
Az elmúlt években nagyon sok település bérbe adta 

konyháját. Ennek értelmében egy gyermek és közét-
keztetéssel foglalkozó vállalkozás látná el a feladatot. 
A konyha kiadásának számos elõnye lenne:

- havonta egy számlát kap az önkormányzat
- nem az önkormányzat pénze áll a nyersanya-

gokban

- az eszközbeszerzés ill. javítás nem a mi fel-
adatunk, az ÁNTSZ-szel a vállalkozó áll kap-
csolatban

A dolgozókat a vállalkozó foglalkoztatná, az önkor-
mányzat a beszedett nyersanyagnormán felül a rezsit 
térítené a vállalkozónak.

Számításaink szerint mintegy 5 millió forintot taka-
rítunk meg ezzel a lépéssel. Egy átszervezéssel oldjuk 
meg azt, hogy senki nem kerül az utcára konyha kiadás 
következtében.

A konyha kiadása közbeszerzési eljárás keretében 
történik, ez törvényi kötelezettség.

Amennyiben eredményes lesz a közbeszerzés, úgy 
szeptember 1-tõl mûködik a konyha a vállalkozó üze-
meltetésében.

3. Polgármesteri Hivatal

A polgármesteri hivatalban jelenleg 7 fõ dolgozik 
a polgármesterrel együtt. Változó világunkban a tár-
sulásokat támogatja a kormány a közigazgatásban 
is. Az elmúlt idõszakban voltak próbálkozások egy 
körjegyzõség létrehozására. /Bezi ill. Fehértó/ Ezek 
a tárgyalások azonban megakadtak és elõrelépés 
2007 április közepéig-végéig nem volt.

Májusban az események felgyorsultak. Rá-
baszentmihály és Kisbabot jelezte felém, hogy 
szívesen részt vennének egy Enese központú 
körjegyzõségben. Ezzel a lépéssel mintegy 3 millió 
forintot takarítunk meg – ez a pénzügyi elõnye. A 
másik – talán ugyanilyen fontos- Enese mikrotérsé-
gi központi szerepe a közigazgatásban is megjele-
nik /az óvoda ill. iskola mellett/ Biztosnak vehetõ, 
hogy az elkövetkezendõ években a központi kor-
mányzat a jelenleginél nagyobb közigazgatási egy-
ségeket hoz létre. Részünkrõl elõremenekülés is 
egyben.

Intézményeink átszervezése
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Az új hivatalban 9 köztisztviselõ dolgozna. A 
körjegyzõségre 10,4 m Ft jár –ez fedezné a körjegyzõ 
ill. az új alkalmazottak bérét. A körjegyzõség létre-
hozása azt jelentené, hogy a hivatal alkalmazottaira 
több feladat hárul, hisz a csatlakozó községek ügyeit 
is itt intézik /gyámügy, adó, könyvelés stb./

Fehértó június elején jelezte: szeretne részt venni 
a körjegyzõségben. Tehát az új körjegyzõség négy 
település részvételével alakul meg 2007. július 1-én. 
Enese, Rábaszentmihály, Kisbabot, Fehértó.

3. Iskola

Költségvetésünkben az iskola szerepel a legna-
gyobb tétellel, 2007-ben /a konyhával együtt 85, 
4 m forint. Kiadásaink –visszatekintve az elmúlt 
évekre –fokozatosan nõttek, folyó évben a normatí-
va felett már 26 m forintot kell hozzátenni az iskola 
mûködéséhez.

2007. szeptember 1-tõl új rendszerben mûködik 
a finanszírozás. Megszûnik az un. fejkvóta rend-
szer s helyébe „teljesítménymutatós” lép. A tör-

vény elõírja az osztályokban elvárt gyermeklét-
számot. Amennyiben ez nem teljesül –nincs plusz 
pénz. Több tízmillió forinttól eshetnek el így ön-
kormányzatok.

Enesét az új tanévben ez a veszély már nem fenye-
geti, mert a rábaszentmihályi és kisbaboti alsósok álta-
lános iskolánkba jönnek. A társulási megállapodás alá-
írásával jelentõs plusz  pénzforráshoz jutunk, meglesz 
az elvárt osztálylétszám alsóban /Szinte hihetetlen: ha 
az alsós osztályonkénti gyereklétszám nem érte vol-
na el a 16-t, akkor alsóban osztályösszevonásra került 
volna sor !!!!/

Az óraszámemelés miatt 2007. szeptember 1-tõl 
16 pedagógus tanít iskolánkban. Egy évvel koráb-
ban 18 volt a pedagógusok száma. A prémium-
évek lehetõségnek köszönhetõen elküldeni nem 
kell senkit. A pedagógus – létszám csökkenésének 
köszönhetõen 5 millió forintos éves megtakarítással 
számolunk.

Mesterházy József
polgármester

A község érvényben lévõ rendezési tervét 2004-
ben fogadta el a Képviselõ-testület. Jelenleg folya-
matban van a legújabb módosítás. Több lakossági 
megkeresés érkezett a változtatásra. A lakosság má-
jus 24-én mondhatta el ezzel kapcsolatos véleményét 
a falugyûlésen.

1. A Petõfi, Rózsa, Soproni és Szabadság utcák ál-
tal határolt tömbben módosul a megengedett te-
leknagyság. 800 m2-rõl 600 m2-re /183/1, 183/4, 
183/6 telkek esetében/

2. A rábacsécsényi út mentén, a Hunyadi utcával 
párhuzamosan elhelyezkedõ lakóterületi tömb 
megosztásra kerül. Egy része marad lakóterület, 
a másik rész Gazdaság-Kereskedelem-Szolgáltató 
besorolást kap. A GKSZ besorolású területen te-
lephelyet kívánnak kialakítani.

3. A Petõfi utcától északra a 431/2 hrsz-ú csatorna 
mentén az építménymagasság 4,5 m-rõl 6,5 mé-
terre emelkedik. A megengedett elõkert a 432 
hrsz felõl 4,0 m-re a 430/130 hrsz felõl 1 m-re 
csökken.

4. A 161/40 hrsz-ú telek keleti oldalhatárán lévõ épí-
tési övezeti határvonal helye módosul, ezáltal a te-
lek bõvíthetõ.

5. A Hunyadi utca meghosszabbításában lévõ lakóte-
rületi tömbben jelenleg a legkisebb telekszélesség 
18 m. A módosítás után 17 m-re csökken –így gaz-
daságos telekkialakításra lesz lehetõség. Ugyanitt 
az oldalhatáron álló beépítés közterület felé esõ 
elõkertje 2 m-re csökken.

6. A 440 hrsz-on /Répaplacc/ az elkerülõ út építése 
elõtt is lehessen –a vonatkozó építési szabályokat 
betartva- gazdasági épületet létesíteni.

7. Péterházán /0155 hrsz/ a lakóépületek telke külön 
helyrajzi számot kaphasson. Jelenleg erre nincs 
lehetõség, a rendezési terv egy tömbben kezeli a 
földterületet.

8. A Jókai utcától délre fekvõ területen falusias la-
kóterület kialakítását szándékozik szabályozni a 
módosítás.

9. A177/1 hrsz-ú telek jelenleg nem megosztható. A 
rendezési terv módosításával lehetõvé válik egy 
nyeles telek kialakítása.

A rendezési terv módosítása
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Elbírált pályázataink
Cím Kért összeg Elnyert összeg
Mûködésképtelen önkormányzatok 10 m Ft 1 m Ft
Leader + pince felújítás 900 e Ft  900 e Ft
Leader + Rábcatorok Rockfesztivál 425 e Ft  425 e Ft
Leader + Zenei Nyár 600 e Ft  600 e Ft
Wesselényi Alapítvány 300 e Ft  180 e Ft
Népfõiskolai elõadások  144 e Ft 50 e Ft
Külkapcsolati Alap 100 e Ft - 
Egészségmegõrzõ Alap 90 e Ft -
Népfõiskolai elõadások /megyei/ 120 e Ft -
Sport Alap 100 e Ft 30 e Ft
Dózsa u. felújítása  4.522 e Ft -
Céde, iskolai étkezõ építése   11,6 m Ft -
Területfejlesztési Alap 300 e Ft 150 e Ft
Jövõvár pályázat  2,1 m Ft -

Kora Kupa
2007. május 5-én KORA Kupa névvel egy jótékony-

sági labdarúgó tornát szerveztünk Enesén. A torna 
célja –az egészségünk és barátságok erõsítésén kívül- 
adománygyûjtés volt a gyõri Petz Aladár Megyei Ok-
tatókórház Koraszülött osztályának.

A rendezvényre hat labdarúgó csapat nevezett. Az 
eredmények e következõk lettek:

1. helyen a kónyi Kerék-tó Vendéglõ csapata vég-
zett, õket követte a csornai Csipet-csapat és a dobogó 
harmadik fokára a gyõri LAGUNA fürdõszobaszalon 
csapata állhatott fel. A többi három helyezésen rendre 
az Enese SC, a Dömötör család és a KACO Hungary 
Kft csapata osztozott.

A rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Dr. Gál 
Veronika az osztály orvosa, aki a díjak átadásában is 
segédkezett.

Hogy a rendezvény színvonalát emeljük, meghívtuk 
vendégjátékra a Gyõri ETO U8 utánpótlás csapatát, 
akik a helyi, velük egyidõs gyerekekkel futballoztak. 
Mérkõzés végig kiegyenlített volt és óriási izgalmak 
közepette 3:3-as döntetlennel végzõdött a mérkõzés.

Gratulálunk az enesei gyerekeknek ehhez a szép 
eredményhez.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden ked-
ves nézõnek, aki a ballagások ellenére is kilátogatott a 

mérkõzésekre és adományaikkal hozzájárultak a ren-
dezvény sikeréhez.

Köszönet illeti meg a résztvevõ csapatokat, akik csapa-
tonként 30.000,- Ft-ot adományoztak. Ominger Tamás-
nak és feleségének, akik az italfogyasztásból befolyt ös-
szeggel segítették a koraszülött osztályt. Így a labdarúgó 
tornán befolyt összeg 356.400,- Ft lett, amit az Egészsé-
ges Újszülöttekért Alapítvány közremûködésével juttat-
tunk el a koraszülött osztályra.

Külön köszönet illeti az enesei önkormányzatot, 
aki rendelkezésünkre bocsátotta a sportlétesítményt, 
a sátrat, padokat, asztalokat, Hécz Istvánnak és fele-
ségének, akik a végmunkálatokban segédkeztek. És 
mindezeken felül köszönet illeti a családomat, akik a 
nevezésben és lebonyolításban segédkeztek.

Dömötör Csaba

Az ETO és Enese utánpótlás csapata a Kora kupán



� ENESEI HÍRMONDÓ 2007. június

2007. május 19-én elsõ alkalommal került megrende-
zésre, az enesei virágmajális. Az elõzetes egyeztetések 
ellenére, a 22 kiállítóból csak 17-en jelentek meg. Ennek 
ellenére úgy gondolom, hogy a 17 kiállító is megfelelõ 
választékot tudott biztosítani a kertbarátok számára. A 
kiállítók 20.000,- Ft +ÁFA helypénzt fizettek, amelybõl 
finanszírozni tudtuk a programok egy részét.

Ételrõl, italról ifj. Sándor Ernõ és csapata gondos-
kodott, a kihívásoknak megfelelve. A kiszáradás és 
az éhhalál senkit sem fenyegetett. A szomjazók, szé-
les szeszes- és üdítõital kínálatból választhattak, az 
éhezõk marhapörkölttel, sültkolbásszal, és virslivel 
csillapíthatták éhségüket.

A reggel borongósan kezdõdött, aggodalmaskod-
tunk miatta eleget. Többször telefonáltam a gyõri me-
teorológiai állomásra, hogy milyen idõ várható. Végül 
az idõjárás kegyes volt hozzánk, és 10 óra tájt kisütött 
a nap. A belépõjegy 300,- Ft volt, 18 év felett kellett 
fizetni. Az egész nap folyamán 780 db belépõjegy kelt 
el. Az ebbõl befolyó összegbõl tudtuk a hirdetések 
költségeit finanszírozni.

Programok:

A foci pálya kiváló helyszínt biztosított a kiállítás 
számára, mondhatni idilli környezetben érezhette ma-
gát mindenki. Ezúton szeretném megköszönni Hécz 
Pista bácsinak és feleségének a közremûködést és se-
gítséget, bár némi nézeteltérésünk volt. A gyepfelület 
épségét féltették, ami érthetõ, hiszen õk ápolják, öntö-
zik és nyírják.

A kiállítók szebbnél szebb növényeket sorakoztat-
tak fel kínálatukból. Úgy gondolom, hogy nagyjából 
minden vásárló megtalálhatta, a számára kedves nö-
vényt vagy dísztárgyat. A különbözõ programok, zene, 
hõlégballon, tombola, és a késõ esti bál, jó aláfestést 
adtak az eseménynek.

A nap végén érdeklõdtem a kiállítóktól, hogy men-
nyire voltak megelégedve, és örömömre panaszt 
senkitõl nem hallottam. Természetesen mindent lehet 
jobban csinálni! Az idei év tapasztalatait felhasználva, 
az eseményt jövõ évben még színvonalasabban tudjuk 
megszervezi.

A programok, és a hirdetések megtették hatásukat, 
ezt mutatja az esemény látogatottsága is.

Enesei virágmajális

Összességében, reményeim szerint egy jó kezdés, 
alapot ad egy még jobb folytatásnak, és talán a jövõben 
a falu helyet biztosíthat egy nyugat-dunántúli jóval na-
gyobb és színvonalasabb Enesei virágmajálisnak.

Végül szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt 
vett az eseményen, vásárolt, vagy csak nézelõdött. Jó ér-
zéssel tölt, hogy mégis lehet, olyan programokat szervez-
ni, falusi viszonylatban is, ami tömegeket mozgat meg. 
Hiszen ezek az események azok, /falunap, búcsú, majális 
és virágmajális/, ahol az emberek találkozhatnak, többet 
tudhatnak meg egymásról. A közös programokon való 
részvétel tesz bennünket közösséggé.

Köszönettel, és üdvözlettel: 
Szabó Tamás

Virágmajális a magasból

Mesterházy József köszöntötte az 50. házassági évforduló-
ját ünneplõ Merkó Imre bácsit és feleségét Marika nénit
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Az elsõ csapat kilencedik, a tartalék ötödik helyen zárta 
a szezont.

Megfiatalított csapat, kényszerbõl új edzõ –így indult el 
számunkra a 2006/2007. évi bajnokság. Célként a 10. hely 
megszerzését tûztük ki. Õsszel szinte folyamatosan a tabel-
la utolsó harmadában szerepeltünk –igazán nagy vereség-
be- a Gyõrjújfalu elleni meccset leszámítva –nem futottunk 
bele. Az utolsó pillanatban, nem kis szerencsével foglaltuk 
el a 10. helyet. A vezetõség ennek ellenére úgy döntött: új 
edzõvel és erõsítésekkel kell nekivágni a tavasznak. Úgy 
gondolom, az idõ igazolt bennünket. Hisz az õsszel gyen-
gén szereplô Halászi és Máriakálnok is beleerõsített!

Szép tavaszunk volt! Bár a futballszeretõ eneseiek tud-
ják, hogy a „2. félidõ” jobban megy az Enese SC-nek. 8 
gyõzelem 3 döntetlen 4 vereség. Azt hiszem tisztes mérleg, 
tisztes eredmény – tavaszi eredményeink alapján holtver-
senyben a negyedik helyet fogaljuk el, összességében pedig 
a kilencediket. Ebben a bajnokságban legnagyobb fegyver-
ténynek a Gyõrsövényház idegenbeli legyõzését tartom. 
Régi kívánságunk teljesült ezzel, a Sövényházat bajnoki 
meccsen nagyon régen gyõztük le. Talán még a Gyõrújfalu 
elleni idegenbeli siker is a dicsõséglapra kívánkozik. /A 
bõsárkányi ötgólos vereség biztosan nem…/

A tavasz 15 pillanata
Az eredmény elérésében nagy szerepe van edzõnknek, 

Kovács Zsoltnak /Koko/ -aki jó közösséget teremtett és iga-
zolásai is bejöttek. A köszönet hangján szólhatunk Hécz Ist-
ván gondnokról, aki lelkiismeretes munkájával gondozott 
környezettel és nagyszerû pályával várja a focistákat és a 
szurkolókat.

Szintén dicséret illeti jegyszedõinket, Hécz Istvánné Lívi-
át és Meleg Ferencné Juditot. Köszönjük munkájukat! Sokat 
segít Meleg Ferenc és Csorba László is.

Tartalékcsapatunk az  ötödik helyet szerezte meg. Ez kis 
visszalépést jelent a tavalyi bronzérem után. De ne feledjük: 
több játékos feljött az elsõ csapathoz ill. az „átjárás” prob-
lémamentes volt a felnõtt és tartalék csapat között. Ez nagy 
elõrelépés az eddigiekhez képest, hisz az elmúlt években ez 
problémát jelentett. Tartalék csapatunk a szezon folyamán 
több ígéretes lehetõséget szalasztott el – és ez a dobogóba 
került, nem sikerült megismételni a tavalyi eredményt. Az 
utolsó fordulóban a Rajka legyõzött bennünket és így lett 
az ötödik hely a miénk. Összességében ezzel sem lehetünk 
elégedetlenek. Stabil, masszív csapatunk van. Köszönjük 
Benkõ Imre munkáját, aki lassan egy évtizede foglalkozik 
a fiúkkal!

Ebben a bajnoki évadban serdülõ csapatot nem indítot-
tunk. Az utánpótlás – az egykori Bozsik-program – azonban 
mûködik. Dömötör Csaba õsszel és tavasszal is 3-3 tornán 
vett részt a gyerekekkel.

Mesterházy József

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség - 
Orchidea Hotel Megyei II. Móvári csoport - 2006/2007

m gy d v l g k g p

1. MOSONSZENTMIKLÓS SE 30 23 4 3 120 45 73

2. BÕSÁRKÁNY KSE 30 21 3 6 101 39 66

3. RAJKA SE 30 17 8 5 77 31 59

4. GYÕRÚJFALU SE 30 17 5 8 66 46 56

5. DUNASZEG ATLANTIS SE 30 14 9 7 73 53 51

6. GYÕRSÖVÉNYHÁZ SE 30 14 4 12 100 86 46

7. DUNASZIGET KSE 30 13 6 11 52 46 45

8. DUNAKILITI KSE 30 12 9 9 65 65 45

9. ENESE SC 30 13 4 13 54 57 43

10. HÉDERVÁR KSE 30 11 5 14 64 63 38

11. KUNSZIGET SE 30 11 5 14 50 72 38

12. MÁRIAKÁLNOK SE 30 11 4 15 52 93 37

13. MOSONSZOLNOK SE 30 8 4 18 39 72 28

14. KÁROLYHÁZA SKE 30 8 3 19 58 79 27

15. HALÁSZI SE 30 6 2 22 42 102 20

16. GYÕRLADAMÉR SE 30 1 5 24 32 96 8

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség - Orchidea 
Hotel Megyei II. Móvári csoport U-19 - 2006/2007

m gy d v l g k g p megj.

1. DUNASZEG ATLANTIS SE 30 26 2 2 125 39 80

2. DUNAKILITI KSE 30 24 2 4 106 37 74

3. BÕSÁRKÁNY KSE 30 21 3 6 118 66 66

4. RAJKA SE 30 16 5 9 102 49 53

5. ENESE SC 30 16 4 10 89 45 52

6. GYÕRÚJFALU SE 30 15 6 9 72 64 51

7. GYÕRSÖVÉNYHÁZ SE 30 14 2 14 92 92 44

8. KUNSZIGET SE 30 15 2 13 70 85 43 (-4 pont)

9. MOSONSZENTMIKLÓS SE 30 10 5 15 66 82 35

10. KÁROLYHÁZA SKE 30 11 0 19 71 106 33

11. MOSONSZOLNOK SE 30 10 3 17 61 81 33

12. DUNASZIGET KSE 30 9 3 18 54 76 30

13. HALÁSZI SE 30 8 4 18 70 102 28

14. GYÕRLADAMÉR SE 30 7 3 20 51 129 24

15. HÉDERVÁR KSE 30 7 3 20 55 92 23 (-1 pont)

16. MÁRIAKÁLNOK SE 30 6 3 21 48 105 21

Köszönet a szponzoroknak
Mesterházy Ernõ, Ominger Tamás –III. félidõ vendéglõ, GTO-Holz Kft, Gyõrvas Kft. /Mentusz Péter/, KACO, Husqvarna /
Horváth András –Gyõri u./,  ÁTRIUM Kft. /Kovács János/ Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet, BÉBA-GASTRO Kereskedelmi 
és Vendéglátó Ipari Kft.
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A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek 
érdekeit védõ speciális személyes szociális szolgál-
tatás, amely a gyermek testi és lelki egészségének, 
családban történõ nevelkedésének elõsegítését, il-
letve a családjából kiemelt gyermek visszahelye-
zését szolgálja.

A gyermekjóléti szolgálat figyelemmel kíséri 
a településen élõ gyermekek szociális helyzetét, 
életkörülményeit, ebben a jelzõ- és észlelõrendszer 
nagy segítséget nyújt. 

Az elmúlt évben 29 jelzés érkezett Szolgálatunk-
hoz a jelzõrendszertõl kiskorú veszélyeztetettsége 
ügyében. 

A Szolgálat 18 gyermeket gondozott 10 család-
ban. Ügyfélforgalma 275 fõ volt.

A jelzések és a gondozás fõ okai a következõk 
voltak: igazolatlan mulasztások, a szülõk elhanya-
goló életvitele, párkapcsolati konfliktusok, a gyer-
mek korának nem megfelelõ magatartás, és anyagi 
problémák.

2004. szeptembere óta Nevelési Tanácsadó 
mûködik a csornai Arany János Iskolában. A 
szolgáltatás a megye lakosai számára ingyenes. 
Szükség esetén ide tudjuk irányítani a szülõket 
gyermekeikkel.

Népfõiskola
Szõnyi Eszter és Tomka Péter

A kedves enesei közönség figyelme megható volt, bízom 
benne hogy nem utoljára találkoztunk!

 Fontos feladatunknak tartjuk a település egész 
lakosságára kiterjedve a nevelési, pszichológiai, 
mentálhigiénés tanácsadást. Ennek szellemében 
2006. februárja óta pszichológus mûködik Társulá-
sunknál évi 40 órában. Szolgáltatásait a Társulást 
alkotó települések lakói ingyen vehetik igénybe. 

2006 februárjától külön családgondozó látja el a 
településen a Családsegítõ Szolgálat családgondo-
zói feladatait. Mindez jelentõsen javítja az ellátás 
színvonalát és a prevenciós munka hatékonyságát.

Köszönjük a jelzõrendszer tagjainak aktív mun-
káját, a Jegyzõ Asszony és az Igazgatási Elõadó 
számunkra nélkülözhetetlen segítségét, a Polgár-
mester Úr, és a Képviselõ-testület tagjainak támo-
gatását!

Kiskorú veszélyeztetettségének észlelése esetén 
bárki élhet jelzéssel Szolgálatunk felé. Ezúton sze-
retném megköszönni a község lakosainak is elõzõ 
éves aktív közremûködését a jelzõrendszer mun-
kájában.

Bízom benne, hogy munkánk során sikerül a 
gyermekek mindenek felett álló érdekeit érvénye-
sítenünk.

  
Molnár Mónika
családgondozó

Szõnyi Eszter és Tomka Péter elõadása
Jókedv a Borostyán Nyugdías Klubban

A Gyermekjóléti Szolgálat 2006. évi tevékenysége

„A gyermek az elevenség, az öröm, a jövõbe ható ígéret” /Ady Endre/
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ÓVODAI HÍREK
Sok program és munkálat elõzte meg az óvodai nevelési 

év zárását. 
Kezdeném az udvar rendbe tételével. Az õsszel elkezd-

tük a játékok cseréjét és felújítását, tavasszal folytattuk a 
legfontosabb tennivalókkal. Nagyon sok segítséget kap-
tunk a szülõktõl, az õ közremûködésükkel készült el az 
új játék alá a homok ágy (elõször kiásták a földet, elterí-
tették a gödrös helyekre, majd behordták a homokot). A 
ROTIKOM alá gumitéglát vásároltunk az óvoda alapítvá-
nyának pénzébõl (105.000 Ft ) ez alá is kellett a homok 
ágy. A virágoskert és az udvar rendbe tételében anyukák, 
egy nagymama, óvó nénik, dadus nénik szorgoskodtak. 
Az önkormányzatnál dolgozók is kivették részüket, sokat 
segítettek. Az udvar végére palából kerítést készítettünk 
biztonsági okokból, a pala közben elfogyott, és jelenleg ez 
még nincs befejezve.

A fa játékok javítását, festését a nyár folyamán szeret-
ném elvégeztetni, az esetleges balesetek megelõzése ér-
dekében és a játékok állagának megóvására.

Szeretnék köszönetet mondani az enesei fatelep tulajdo-
nosának, a kerítés faanyagát és a virágoskert faaprítékát in-
gyen kapta az óvoda. A sok szülõnek, akik közremûködtek 
a társadalmi munkában Oláh Gábor, Szabó László, Varga 
Csaba, Döbör Balázs, Bári Józsefné, Fazekas Antalné, 
Laczkó Zoltán, Laczkó Gabriella, Karolusz Szabolcs, Né-
meth Attila, Némethné Kránicz Anikó, Bándli Ferenc, Hor-
váthné Dombi Angelika, Horváthné Mórocz Csilla, Szûcs 
Zsoltnak, az õ brigádja rakta fel a kerítést.

Néhány darab palát Cseresznyák Pétertõl és Sándor 
Ernõtõl kaptunk.

A május és június eleje mindig sok programmal jár. 
Kezdtük az anyák napjával, május 4-én pénteken délután 
minden csoport külön kis mûsorral kedveskedett az anyu-
káknak és nagymamáknak.

Közben kirándulni vittük a gyerekeket május 11-én, a 
középsõsökkel és a nagyokkal Balatonedericsre mentünk, 
megnéztük az Afrika múzeumot, majd jót játszottunk a 
Balaton partján egy strandon, ami akkor még üres volt.

A kiscsoportosokkal 18-án a gyõri állatkertbe men-
tünk, de elõtte egy omnibuszos sétakocsikázásban volt 
részünk. Kurucz Tamás ajándéka volt a gyerekek számá-
ra. Élvezetes volt a gyerekek számára, annál is inkább, 
mert a kocsikázás végén az állatkertnél aki akart a lóra 
is felülhetett.

Május 24-én a külön tornás gyerekekkel Ikrényben vol-
tunk az ovi-olimpián, büszke voltam kis csapatunkra, mert 
3. helyezettek lettünk. Laczkó Jessica egyéni futásban 2. 
helyezést ért el.

Június 1-én pénteken délután tartottuk az évzárót mind-
három csoportban.

Június 8-án délután volt a gyereknap, sok-sok program-
mal. A gyerekek két rugós játékot és 3 rollert kaptak, amit 
az óvoda alapítványi pénzébõl és SZM pénzbõl fizettünk. 
Délelõtt a bágyogszováti fagyis egy adag fagyival aján-
dékozta meg a gyerekeket, majd a Gabalyda bábszínház 
mûsorát láthatták. Délután a kerékpár ügyességi versen-
nyel kezdtük az iskolai kézilabda pályán, majd folytattuk 
az óvoda udvarán Tomi bohóc mûsorával. A sok programot, 
amit beterveztünk, nem tudtuk végig játszani, így elmaradt 
a néphagyományosok tánc bemutatója.

Smuck Márta a Családsegítõ enesei vezetõje segített 
Alíz óvó néninek a barkácsolásban, ahol sok kisgyerek 
vett részt és készítette el kis mestermûvét.

A tornások zártak a nap végén egy kis sorversennyel. 
Közben finom pogácsát ehettek, amit a dadus nénik 
közremûködésével sütöttek az óvoda és iskola közös kony-
háján.. Gõsi János soha nem felejtkezik el a gyerekekrõl, 
lehet bármilyen ünnepünk õ mindig támogatja az óvodá-
sokat valamilyen finomsággal. Óminger Tamásék is ked-
veskedtek gyereknapra, minden kisgyerek kapott tõlük 
dobozos üdítõt. 

Jó érzés, hogy ennyi támogató akad, van aki szó nélkül 
felajánlja, van aki kérésre, de olyanok is akadnak akik ké-
résünkre sem támogatnak. A gyerekek nevében még egy-
szer is köszönöm a sok kedvességet.

Mindenki elfáradt, kicsi és nagy egyaránt, mire ez a sok 
program lezajlott. Az óvoda augusztusban 3 hétre leáll. 
Aug 6-tól aug.21-ig.

Itt  a nyár, pihenésre sok idõnk nem lesz, mivel 
szeptembertõl az óvodánkhoz fog tartozni a Rábaszentmi-
hályi Óvoda, mint tagóvoda, s az ehhez szükséges doku-
mentációkat el kell készíteni, és szeptemberre tiszta kör-
nyezettel, rendezett körülményekkel várjuk a gyerekeket.

Gyereklétszámok alakulása:
Május 31-én
Kiscsoport. 26
Középsõ csoport. 22  
Nagycsoport.  15

Az óvodából 12 nagycsoportos korú gyerek iratkozott 
be az enesei iskola 1. osztályába.

12 kisgyerek megy ki és 24 gyereket írattak be a 
következõ nevelési évre. A gyereklétszámunk növekvõ 
tendenciát mutat az idei évhez viszonyítva. Szülõk, gyere-
kek, és mi óvodai dolgozók nagyon örülünk, hogy Molnár 
Alíz óvó nénitõl nem kell búcsút venni, egyenlõre marad 
óvodánkban.

Akitõl búcsút veszünk, Nagy Gáborné dajka, õ szept. 
15.-én dolgozik utoljára és megérdemelt nyugdíjas éveit 
élvezheti családja körében. 25 évig volt az óvoda dolgozó-
ja, köszönjük munkáját és jó pihenést kívánunk neki.

Szabóné Horváth Judit
óvodavezetõ
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Szalay Zsolt  Enese rendõre segítségével jöt-

tek Gyõrbõl, hogy ovinak, iskolának megszer-

vezzék az ügyességi és kresz kerékpár versenyt. 

A gyõri Kerékpár Szövetség elnöke Nyilas Jó-

zsef Zsoltot ebben az ötletben támogatta és szí-

vesen jött Enesére, hogy népszerûsítse magát a 

kerékpározást és egyúttal megbizonyosodha-

tunk a gyerekek közlekedési ismereteirõl is.

A gyerekek képességeikhez mérten válasz-

tottak kettõ, ill. háromkerekû, vagy kitámasz-

Gyereknapi kerékpár ügyességi verseny ovisoknak

tós biciklit, és rollert. A cél a kerékpározás 

népszerûsítése, hogy a gyerekek minél többet 

mozogjanak, és a kerékpározás szerepet kap-

jon az egészséges életmód kialakításában. A 

versenyben 24 kisgyermek vett részt, mindenki 

nyertes volt és az élmények mellett emléklappal 

és apró ajándékokkal lettek gazdagabbak, amit 

Nyilas Józseftõl és enesei vállalkozóktól kap-

tak. (kónyi ÁFÉSZ, Princz üzletház, Kistücsök 

virágbolt, Szabó Bt, Helix Hungária)

Szabóné Horváth Judit

Kirándulás Balatonedericsen Kiscsoportosok az omnibuszon a gyôri állatkert felé

Szalay Zsolt rendôr a nagycsoportosokkal Ikrényi ovi olimpia – III. helyezést értek el az enesei ovisok
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Köszönõ levél!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az 

iskola igazgatónõjének, és mindazon peda-

gógusoknak, akik Bence fiunk felzárkózását 

segítették betegsége után.

Köszönettel: Ihász család

Iskolai hírek
Az utóbbi hónapokban, a médiában az iskolák nagyon 

sokszor szerepeltek átszervezés, megszûnés, csökkenõ ta-
nuló létszám miatt. Tekintsünk át néhány évet a létszámok 
tükrében!

Tanév
Tanulói 
létszám

Osztályok 
száma

Pedagógusok
 száma

2000/2001 213 12 21
2001/2002 250 12 22
2002/2003 247 12 21
2003/2004 230 12 20
2004/2005 222 12 20
2005/2006 206 11 19
2006/2007 193 11 18
2007/2008 205 11 16

A 2006/2007-es tanévben az egyre szûkülõ pénzügyi fel-
tételek mellett is biztosítottak voltak a zavartalan mûködés 
feltételei. A tanév során azért gyarapodtunk is, az alapítvány 
támogatta a számítástechnika terem felújítását, a rajzterem-
be szekrényeket vásárolt. A Gyõri Többcélú Kistérségi Tár-
sulástól számítógépet, vetítõvásznat, projectort kaptunk. Az 
udvarokra új padok kerültek. Ebben a tanévben egy benyúj-
tott pályázatunk sem nyert, csak a tavalyi nyertes pályáza-
tok pénzét  költöttük el, 220.000 Ft értékben. 

Legfõbb feladatunk a tanulás, képesség fejlesztés volt, 
hogy olyan tudást adjunk a tanulóknak, amelyet használnak 
is. A tehetséggondozás keretében versenyekre készítettük fel 
õket. Tantárgyi versenyek közül német, magyar, matemati-
ka, számítástechnika, kémia, Olvasni jó, Bendegúz, Jonatán, 
Szócsavar. Egyéb versenyek: atlétika, foci, sakk, kresz. A 
tanév végén 13 tanuló kapott igazgatói dicséretet a versenye-
ken elért helyezésért. Az 1. 2. 3. osztályban szöveges értéke-
lést kaptak a tanulók, így az iskola tanulmányi átlaga 4. osz-
tálytól számítva 3, 8. A magatartás 4, 6, a szorgalom pedig 
4, 2. Könyvjutalmat vehetett át a tanévzáró ünnepélyen 24 
kitûnõ és 21 jeles tanuló, az iskolagyûlésen pedig 18 tanuló 
közösségi munkáért. A tanévben jutalom színházjegyet 14-
en kaptak, a 4. osztály pedig koncerten vehetett részt.

A nyolcadik osztályosok továbbtanulási eredményei: 
gimnázium 5, szakközépiskola 9, szakiskola 12 tanuló. 
Tanulás segítése érdekében a tanulók rendelkezésére állt a 
napközi, tanulószoba, korrepetálások. Ennek ellenére 10 ta-
nulónak kell a nyáron is tanulnia, 4 pedig osztályt ismétel.

Folyattuk hagyományos programjainkat. Színvonalas 
rendezvényeink hozzájárultak az iskola hírnevének öreg-
bítéséhez. A megújulás jegyében új programok is szere-
peltek: maratoni filmklub, éjszakai filmklub, sakkszakkör, 

iskolarádió, társastánc tanfolyam, adventi hangverseny tea-
házzal, fordítóverseny, új formában a nyílt nap, kerékpáros 
ügyességi verseny, vidám ballagás. A nyáron napközis, ba-
latoni tábor várja a gyerekeket és keddenként a gyakorló-
kert. A 2006-2007-es tanévben megkérdeztük a nevelõket, 
szülõket, tanulókat, hogyan értékelik az iskola munkáját.

A legjobb eredmények átlaga:
• Intézményünk munkáját színvonalasnak tartom 4,3
• Az osztályfõnökök kellõ figyelmet fordítanak osztá-

lyukra 4,3
• Intézményünk megfelelõ alapot biztosít a tovább tanu-

láshoz 4,2
• Külsõ és belsõ helyiségei tiszták 4,5
• Sok tevékenységi formát biztosít az iskola 4,4

Javításra szoruló területek:
• Tanulók tanuláshoz való hozzáállása 3, 2 - (tanulók 2, 9-re 

értékelték)
• Nevelõknek egységes nevelési elveik vannak 3, 5
• Sportélet 3, 8
 
Az igények, javaslatok közül néhány:
• Több figyelmet, javítási lehetõséget igényelnek a ta-

nulók a nevelõk részérõl, játékosabb tanítási órákat. 
Több játékot, kosárpálya felfestését, udvari beton javítá-
sát, számítógépek korszerûsítését.

• Parkolót az iskola elé, fekvõ rendõrt, jelzõlámpát a vas-
úti zebrához, nagyobb testnevelés termet, kémia szertár 
bõvítését, több sportszert.

• Több szabadidõs programot, kerékpáros tábor szervezését, 
osztályok közötti versenyeket. Köszönöm a szülõknek, 
hogy együttmûködésükkel segítették a munkánkat. 

Jó pihenést kívánok a nyárra, és szeptemberben várunk 
vissza mindenkit.

Bartos Ilona
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Egyszer egy csillagász, így szólt a mesterhez: Me-
sélj nekünk az idõrõl!

„Szeretnétek megmérni az idõt, a mérhetetlent és 
mérték nélkül valót.

Cselekedeteiteket, még lelketek útjait is órákhoz és 
évszakokhoz igazítanátok.

Folyót csinálnátok az idõbõl, melynek partján üldö-
gélve figyelnétek a folyását.”

Kedves vendégeink, szülõk, kollégák, gyerekek!
Üljünk le ennek a képzeletbeli folyónak a partjára, 

figyeljük csendesen folyását, hogy lássuk az 1956-os 
esztendõt, amikor egy kicsi lány Patyi Kata, összeköti 
sorsát az enesei iskolával. Hiszen ekkor érkezik szüle-
ivel a faluba, és költöznek az óvodában lévõ a szolgá-
lati lakásba.  Édesanyja példáját követte, és pedagógus 
pályát választott. 1972-tõl az enesei tantestület tagja 
lett, majd az iskola elsõ és második otthonává vált, 
mivel  családjával hosszú ideig a szolgálati lakásban 

laktak. Pályafutása alatt 
nemzedékeket tanított 
biológiára, földrajzra. 
Tapasztalhattuk nyu-
godt, kiegyensúlyozott, 
szelíd természetét. Bár 
voltak azért olyan osz-
tályai, akik ezt igyekez-
tek próbára tenni. Aktív 
részese volt a közösségi 
élet szervezésének. Ta-
pintatos egyéniségével 
jól megfértek a gyermek 
és ifjúságvédelmi mun-
kával járó feladatok, drogmegelõzés. Munkáját 1981-
ben Elismerõ Oklevéllel, 1989-ben pedig Miniszteri 
Dicsérettel értékelték.

A 35 év alatt tevékenyen részt vett az iskola életében, 
bízunk benne, hogy fogunk neki annyira hiányozni, 
hogy gyakran meglátogat bennünket.

Mivel a tegnap csupán a ma emléke, és a holnap a 
ma álma.

Kívánom, hogy ez a mai ünnepnap ölelje át emléke-
zettel a múltat, és vágyakozással a jövõt.

(Elhangzott 2007. június 21-én, a tanévzáró ünnepélyen.)

Mesélj nekünk az idõrõl
Rostásné Patyi Katalin nyugdíjas búcsúztatója

A IX. Enese Kupa gyõztese, Futottak még

IX. Enese Kupa 
végeredménye

I. Futottak még
II. Bozsik program
III. Cuki
IV. Csemege
V. III. félidô
VI. Sokoro

Legjobb játékos: Lengyel Miklós
Legjobb kapus: Élô Szilveszter
Gólkirály: Hujber Tamás

11-es rúgó verseny gyôztese: 
Szabó Zsuzsika – 44-en  

rúgtak büntetôt

Lengôteke verseny 
végeredménye 

14-en vettek részt a versenyben.

1. Fehér Tibor
2. Oláh Gábor
3. Patai Roland

Lengôteke verseny

Rostásné Patyi Katalin


