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Megyénk 5. számú választó körzetében hat jelöltre és hat pártra lehetett szavazni április 11-én vasárnap. Az országos

részvételi arány 64,37% volt, Enesén ettől kicsit elmaradtunk, a választópolgárok 60,35%-a járult az urnákhoz. (1 408

választópolgárból 897 élt szavazati jogával).

Az 1994. évi Enesei Hír-

mondó októberi számában

megjelent egy rövid írás

Szól a nóta… címmel. Az

Enesei Zenei Műhelyt lét-

rehozó Tschurl Károly egy

kórus megalakításának öt-

letét vetette fel. A gondolatot

tett követte és 1995 év ele-

jén megalakult a Borostyán

Kórus.

2010 júniusában a kul-

túrházban emlékeztek-ün-

nepeltek a meghívottak.

Mesterházy József polgár-

mester idézte fel a Kórus éle-

tében fontos pillanatokat: he-

lyi fellépéseket falunapokon

és községi ünnepélyeken.

Programjaink sorát Bakay 

Kornél előadása nyitotta meg, 

a Professzor úr a magyarság 

gyökereiről tartott érdekes elő-

adást a kultúrházban. Ezt kö-

vetően az iskola-kultúrház ud-

varán zajlottak a programok. 

Az eredeti, pályázati tervekkel 

ellentétben csak két néptánc-

csoport lépett fel: az eneseiek 

és a kónyiak. Jó hangulatot 

varázsoltak a kellemes időben 

a szépszámú nézőközönség-

nek. Közben a kondérokban 

készült az estebéd, köröm-

pörkölt, pacal, babgulyás sze-

repelt a választékban. Nagy 

sikert aratott a Nagyanyáink 

ételei címet viselő program: 

pillanatok alatt elkapkodták 

HAGYOMÁNYOK NAPJA 
– MÁSODIK ALKALOMMAL

a berét, a túrós pogácsát, 

kukoricaprószát és a többi, 

nyugdíjas klubunk tagjai által 

készített ételt.Nagy sikernek 

örvendtek régi, hagyományos 

mesterségeket bemutató mű-

soraink. A gyerekek kipróbál-

hatták a fazekas mesterség 

csínját-bínját, üthették az üllőt 

a kovácsnál és részt vehettek 

a perec és a kürtőskalács ké-

szítés rejtelmeiben. Mozgalmas 

volt az iskola udvara a délután 

folyamán. A kultúrházban egy 

kiállítást is megtekinthettek az 

érdeklődők, Fazakas Sándor 

gyökérszobrait csodálhatták 

meg. Késő délután a színpa-

don folytatódtak a programok. 

Fellépett a dunaszegi Rezeda 

Népzenei Együttes, majd a 

későbbiekben Vladár Károly 

dudán és Vesztergám Mik-

lós tárogatón játszott. A napot 

moldvai táncház és tábortűz 

zárta.

Mesterházy József
polgármester

ÜNNEPELT A BOROSTYÁN KÓRUS: 
15 ÉVES JUBILEUM

Szólt a megyei sikerekről,

kistérségi találkozókról. Ki-

emelte a Borostyán Kórus

2000. évi kitüntetését, ekkor

kapták meg az „Enese Köz-

ségért” elismerő címet.

Ezt követően az Alapító,

Tschurl Károly vetített le egy

2008. évi DVD-t. A több mint

félórás vetítés a Borostyán

Kórus és a berlini Otto fi lhar-

monikusok közös próbáit és

fellépését mutatta be.

Természetesen nem ma-

radhatott el az éneklés sem, a

Kórus köszöntötte a 78. évét

most betöltő Tschurl Károlyt.

Az ünneplés jó hangulatban

folytatódott a „Kinti”-ben.

ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS EREDMÉNYE KÖZSÉGÜNKBEN

Pártokra leadott szavazatok (5 szavazat érvénytelen volt)
• Civil Mozgalom: 28  (3,1%); 
• Lehet Más a Politika: 37  (4,1%);
• Magyar Szocialista Párt: 122  (13,6%); 
• FIDESZ-KDNP: 583  (65,3%); 
• Magyar Demokrata Fórum 40  (4,48%); 
• Jobbik: 82  (9.1%)

Jelöltekre leadott szavazatok(9 szavazat érvénytelen volt)
• Balogh Csaba (MSZP) 108  (12,1%)
• Gyopáros Alpár (Fidesz) 540  (60,8%)
• Molnár Tivadar (MIÉP) 3  (0,33%)
• Szabó Tamás (MDF) 120  (13,5%)
• Takács Krisztián (Jobbik) 83  (9,3%)
• Véber József (Civil Mozgalom) 34  (3,8%)
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Kormos Dóra 2010. 02. 01. Vincze Tímea–Kormos Péter       Kossuth u. 24.   

Soós Dzsenifer 2010. 02. 28. Káposztás Zsuzsanna–Soós Géza    Győri u. 3.

Házas Kevin 2010. 03. 11. Kocsis Veronika–Házas Gábor        Jókai u. 12.

László Attila Tamás 2010. 03. 20. Haurik Anna–László Tamás            Jókai u. 6.

Fodor Mira 2010. 03. 22. Pölöskei Gertrúd–Fodor Zsolt         Győri u. 22.                         

Borbély Vanda 2010. 03. 28. Balatoni Anita–Borbély János         Sport u. 10.

Szabó Márton Viktor 2010. 04. 05. Horváth Orsolya–Szabó Viktor       Szabadság u. 37.

Somogyi András 2010. 04. 09. Visy Andrea–Somogyi László         Fecske u. 18.

Erlicz Patrik 2010. 04. 28. Szabó Rita–Erlicz Balázs                Árpád u. 3.

Szabó Korina 2010. 05. 23. Horváth Szabina–Szabó Roland     Petőfi  u. 30/b

Káldi Mátyás Zsolt 2010. 06. 11. Vörös Ildikó–Káldi Zsolt                Rózsa u. 44/b 

Jó egészséget, boldog családi életet kívánok! Nagy Károlyné, védőnő

ELBÍRÁLT PÁLYÁZATAINK
 Megítélt összeg

Népfőiskola szevezésére 40.000 Ft
Majális-Virágmajális szervezése ....................150.000 Ft
Gúth Emléktorna szervezése ............................20.000 Ft
Iskola részleges felújítása ...........................11.290.000 Ft

A következő pályázataink várnak elbírálásra

• Hagyományok Napja

• Európa tér és parkoló kialakítása az iskola előtt

• NCA/Sportegyesület

A falunapra kiírt pályázatot NEM bírálják el.

Kellemes tavaszi napsütében telt az idei majális-virágma-

jális. Derőcés táncosaink májusfát állítottak a focipályán, 

a gyerekek sétakocsikáztak. A felnőttek szebbnél szebb 

virágok között válogathattak.

Hét csapat nevezett a főzőversenyre és tett meg mindent, 

hogy a legfi nomabb bab vagy krumpligulyást készítse el. A 

zsüri a Babrálunk csapat főztjét ítélte legjobbnak.

A délután folyamán is egymást követték a programok: 

Ugrálóvár, kézműves foglalkozás, néptáncosaink fellépése, 

a kajárpéci Vízirevű és a My Way fellépése.

TUTI-TURI
Szereted a divatos ruhákat, de sokallod a több tízezer forin-

tot értük,akkor irány a turi. A turi nem szégyen, aki ezt  állítja,

még sosem járt egy jó turiban. A turik ugyan is valóságos

paradicsomok olcsó, ám annál különlegesebb kincsekkel.

Ráadásul olyan divatos és egyedi ruhákat találni, amelyek 

nem jönnek szembe az utcán. Nem célom senkit sem meg-

győzni, és pálcát sem törni azok felett, akik idegenkednek a

használt ruháktól. Akik azonban szeretnek az ilyen boltokban

válogatni, azok fi gyelmébe ajánlom a Függönyös házban

nyílt TUTI-TURI üzletet. Kurucz Tamásné szeretettel várja

az érdeklődőket,gyermek és felnőtt ruha kínálatával. Angol

és ausztriai I.osztályú áruból lehet válogatni.

Nyitva tartás: kedd-péntek: 8-16, szombat: 8-12
Szabó Gáborné

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCSBOLT NYÍLT
Ősidők óta táplálkozásunk szerves részét képezi a zöld-

ségek és gyümölcsök változatos tárháza. Kezdetben az

ősember csak néhány fajta maggal és növénnyel volt kény-

telen „beérni”, de a mai kor emberét már számos zöldség

és gyümölcs íze, valamint áldásos hatása kényeztetheti.

Széles választékban kínál Horváth Zoltán és felesége

Mónika zöldségeket és gyümölcsöket az újonnan nyílt üz-

letükben, Enese központjában. Az éghajlatunkra jellemző

terményeket őstermelőktöl szállítják. Azonban nem csak a

szezonális áruk találhatók a pultokon, a déli gyümölcsök 

is fellelhetők. Zöldség kínálatra sem lehet panasz a meg-

szokott áruk mellett, az étkezésben  egyre inkább előtérbe

kerülő  cukkini, padlizsán,brokkoli is kapható. Főétkezéseink 

mellé vecsési savanyúságokból választhatunk: a kovászos

uborkától a töltött paprikáig széles a választék.

Mindezek mellé tartós élelmiszerrel bővül a kínálat.

Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt:  

H-P.: 8-12-13-17, Szo.:8-12, V.: 8-10 óráig. 

FŐZŐVERSENY MÁJUS 1-JÉN

2010. I FÉLÉVBEN SZÜLETETTEK
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ÓVODAI HÍREK
2010 májusában a nevelési 

évünket 31 kiscsoportossal, 

28 középsőssel és 23 nagy-

csoportossal zártuk. Iskolába 

22 gyermeket írattak be. A 60 

óvodában maradó gyermek-

hez 24 leendő kiscsoportos 

korú beíratott gyermekkel le-

het számolni. A következő év 

várható létszáma 84 fő körül 

várható. Minden beíratott gyer-

mek felvételt nyert.

A Közoktatási Törvény válto-

zásával 2010 szeptemberétől 

óvodába jöhetnek a 2és fél 

évet betöltött gyermekek.  A 

tavasz folyamán sok progra-

mot szerveztünk és vettünk 

részt óvodásoknak szerve-

zett összejöveteleken amiket 

a Győrkörnyéki Óvodák Egye-

sülete keretében szerveztek.

Pályázaton nyert összegből 

szerveztük a hagyományőrző 

találkozót áprilisban. Öt óvoda 

– Kóny, Bősárkány, Fehértó, 

Rábaszentmihány és Enese 

– óvodásai léptek fel. Erre az 

alaklomra készültek el a tán-

cos fi úk ingjei és bő gatyái. A 

ruhák árának felét pályázati 

pénzből fi zettük.

Áprilisban Töltéstaván az 

ovi-olimpián kilenc csapatból 

második helyezést értünk el. 

Büszkék voltunk a gyerekekre, 

nagyon igyekeztek és boldogok 

voltak érmeikkel és a serleggel. 

Köszöntöttük az édesanyákat, 

mindegyik csoport külön mű-

sorral készült, amit az iskolai 

aulában tartottunk. Elbúcsúz-

tak a nagycsoportosok, május 

végén volt az évzáró, amire na-

gyon készültünk. Sok munka, 

felkészülés van az ilyen sze-

replésekre, amit feledünk, ha a 

szülők, nagyszülők szeméből 

az öröm, meghatódottság, elé-

gedettség érzését látjuk.

Júliusban két nyertes pá-

lyázatunk volt a Győr-Moson-

Soporon Megyei Közgyűlés-

nél: 40.000 Ft-ot nyertünk az

úszásra, 30.000 Ft-t a jövő évi

hagyományőrző találkozóra.

Májusban sok várakozás

után végre elkezdődhetett az

óvoda új részének építése. Az

igazat megvallva féltünk, hogy

terveink nem valósulnak meg.

Nagyon örülünk, és várjuk 

hogy birtokba vehessük. Hely-

hiányunkat megoldja és két

csoport gyermekeinek kényel-

mes helyet tudunk biztosítani.

Előreláthatólag az új részben

a kicsik és a nagycsoportosok 

lesznek. A régi épületben a je-

lenlegi kiscsoportosok marad-

nak. A középen levő teremből

torna szobát, közösségi teret

szeretnénk kialakítani.  

A kastély épületben is át-

alakítások voltak. Egy hétre át

kellett költöznünk az iskolába

egy csoportnyi gyermekkel.

A konyha átalakítása még

folyamatban van. A munkála-

tokat ütemezni kell, két cso-

portunkból a galériákat kell

szétbontatni és átrakatni az

új termekbe, ami talán aug 2.

hetében lesz lehetséges. Két

csoportban festetni is kell.

Öröm, hogy ehhez e Polifarbe

pályázatán KID gyermekszo-

ba festéket nyertünk, valamint

kerítésfestéket.

A leendő kiscsoportosoknak 

szülői értekezletet tartunk aug.

30-án hétfőn 16 órai kezdettel,

amire várjuk a szülőket.

A nyári munkák miatt az

óvoda leállása 4 hét lesz, aug.

2-től aug. 27-ig.

Minden Kedves Olvasónak 

szép nyarat kívánok!

Szabóné Horváth Judit
óvodavezető

Harmadik alkalommal 

vett részt csapatunk, a 

FutottakMég a november 

és március között 18 fordu-

lóban megrendezett kónyi 

Kocsmakupán. A csapat 

immár új szponzorral, a Kinti 

Kocsma támogatásával vá-

gott neki a bajnokságnak 

A korábbi évek két ötödik 

helye után az idén megszer-

zett negyedik hely komoly 

előrelépést jelent az évről 

évre erősödő, NB-s játéko-

sokkal teletűzdelt tízcsapa-

tos mezőnyben. A bajnokság 

kiélezettségét mutatja, hogy 

az utolsó fordulóban dőlt el 

az első négy hely sorsa, ahol 

bár hősiesen helytálltunk, 

FUTOTTAKMÉG A KÓNYI KOCSMAKUPÁN
de sajnos drámai csatában 

lemaradtunk a dobogóról.  

Az elismerés azonban nem 

maradt el.  A legjobb játékos 

Véghelyi Richárd (Csorna) 

lett, aki végig versenyben 

volt a gólkirályi címért is.  A 

legjobb kapusnak járó címet 

Élő Szilveszter (Enese) sze-

rezte meg. A két kimagasló 

egyéni eredmény elnyerése 

szinte példátlan egy negye-

dik helyezett csapattól! Úgy 

gondolom az összeszokott, 

kellő rutinnal rendelkező 

csapatunkkal a jövőben 

komolyan kell számolni az 

ellenfeleknek.A csapat ge-

rincét alkotó enesei fi atalok 

mellé sikerült egy-két „vi-

déki” tehetséges játékost

szerződtetni, akik szeren-

csére szintén szívügyüknek 

érzik a csapat eredményes-

ségét. 

 Külön öröm volt szá-

munkra – és köszönet

érte – hogy hétről hétre

egyre több fociszerető

enesei szurkoló látogatott

ki kónyi mérkőzéseinkre.

A FutottakMég csapata

nevében is köszönöm a

bíztatást, a szponzornak a

támogatást!

Találkozunk november-

ben, Veletek, ugyanitt!

Nagy Károly
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MEGÚJULT A BABAHÁZ
Újra megnyílt a babaház. Kezdhet-

ném ennyivel. Azonban az, hogy most

felújított, és kibővített helyen fogad-

hatom a kedves látogatókat: hosszú

évek, sőt évtizedek teltek el. Bár már

sokan megmosolyogtak „öregkoromra”

e gyermeki szenvedély miatt. Ez nem

volt mindig így, hisz a kezdet nagyon

fi atalon alakult ki. Hímzéssel kezdtem,

aztán a 60-70-es években sokan utaz-

tak az 56-ban kivándorolt rokonokhoz.

Szívesen vittek hímzést, nagy magyar

ruhába öltöztetett babákat. Így az első

babáim hosszú útra indultak. Azonban

régi tárgyakat, sok-sok babát megőriz-

tem. Egy alkalommal 1975-ben tartott

győri kiállítás alkalmával első helyezést

értem el. Ez erőt adott a folytatáshoz.

Aztán az ember észre sem veszi, amit

addig hobbi szinten tesz, egyszer csak 

komoly szenvedéllyé válik. Férjemmel

1968-ben esküdtünk, ő is magával hoz-

ta gyűjteményét, neki az órák világa

adta a hobbit. Így már megsokszorozó-

dott az akarat. De ő nem csak gyűjtött,

Isten adta tehetséggel javított meg bár-

milyen régi szerkezetet. Szívesen ült le

velem babák javításakor is. Aztán csak 

azt vettük észre, mélyvízben vagyunk.

Sok gyűjtő nem foglalkozik javítással,

így hamar sok ismerősre tettünk szert.

Javításokért cserébe érkeztek a babák,

órák. Sok-sok nagymama hozta gyer-

mekkori babáját. Az unokának szeretné

ajándékozni, de leesett a szeme, kitö-

rött keze, lába, vagy éppen szétmállott

a ruhája. Örömmel segítettünk, hisz

mi mindig nagyra értékeljük a múlthoz

való ragaszkodást. A babáknál saját

készítésű babák is találhatók amivel,

életképeket, jeleneteket tudok kialakí-

tani. Rengeteg kiállítást elfogadtunk.

Így kerültünk külföldre is, de itthon is

sok helyen megfordultunk. Voltunk 

Pápán, Kapuváron, Balfon, Pannon-

halmán, Sövényházán, Győrben  több

ízben is. Csak hát az utazások, és a

csomagolás borzalmas munkát jelen-

tett. Pedig volt egy nagyon szakértő

szállítónk Szalai Zoltán személyében.

Mindig úgy vigyázott és aggódott, mint

aki hímes tojást szállít. Itthon, Enesén is

több ízben állítottam ki. Első kiállításom

90-es években volt Böcskei György

akkori polgármester úr segítségével,

a zenei táborok alkalmával. Ami a ki-

indulópont is volt, ahol Magyar Tímea

virágkötészetével tette még színesebbé

a kiállított tárgyakat. Még 2001-ben ha-

tároztuk el, hogy az udvar hátsó részé-

ben levő kis épületet átalakítjuk. Erre

még támogatók is voltak, GYSEV és a

polgármesteri hivatal. Nagyon gyorsan

kiderült: a gyűjtemény óriási, a helyiség

nagyon kicsi. Bár a hely kicsi volt, de

látogatóink szép számmal érkeztek.

Iskolák, óvodák, sok-sok vidéki átutazó,

de még külföldi vendégeink is voltak. A 

vendégkönyv pozitív dolgokról árulko-

dik. Először azon gondolkodtam, hogy

abbahagyom Mivel vasút mellett lakunk,

a GYSEV engedélye nélkül itt átalakí-

tást nem végezhetünk. Így kéréssel

fordultam a soproni igazgatósághoz.

Ők válasz helyett ismét segítő szán-

dékkal jöttek. Felajánlásuk mellé to-

vábbi erőre volt szükségünk. Felkeres-
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tem Mesterházy József polgármester

urat, aki bár már sok segítséget adott

a kiállítások alkalmával is. Most is az

ügy mellé állt. Építkezéshez segítőket

küldött, Szalai Zoltán és Varga István

személyében. Ők nemcsak lelkesen

építkeztek, de ha kellett Zoli csavarért,

István gerendák vágása miatt, vagy

éppen ablakért ment haza. Sajnos a

festék kibontásakor kiderült: használ-

hatatlan, ekkor egy újabb segítő jött.

Varga József festő biztosította, hogy a

már felépült ház színt is kapjon. Erzsi,

a felesége,  már sok vendéget kísért

hozzánk, győri nyugdíjasok csoportjait.

Hozzá fordultam, egy nagyon izgalmas

nap előtt álltam. Győrből a vakok és

gyengén látók jelentkeztek be látoga-

tásra. Egyszerre igent mondtam, azon-

ban az idő haladtával kicsit féltem. Mi,

hogy fog sikerülni? Még rokonomat,

Dr Kéry Klára szemorvost is felhívtam

egy kis szakmai tanácsért. Csak annyit

mondott: Marika ne tégy többet, add

mind azt, amit mindig teszel. Úgy dön-

töttem, ezt a különleges napot fogom

a felújítás utáni megnyitónak tekinteni.

Unokám, Tamara ment ki a vendégeket

segíteni a babaházhoz való eljutásáig.

Itt Vargáné Erzsivel kakaóval és kalács-

csal fogadtuk a 19 főből álló csoportot.

Nagyon rövid idő kellett, hogy rájöjjek 

nincs miért izgulnom Ők a kezükkel

úgy látnak, mint mi a szemünkkel. De a

szívek néha többet árulnak el. Nagyon

jól sikerült az a nap, már egy kisebb

csoportjuk azóta újra eljött Sopron-

ból. Lelkes segítőim mindig voltak, a

2009-es enesei kultúrházban rendezett

kiállításkor, Bartos Ilona iskolaigazgató

szervezésével a környékbeli falvakból

nagyon sok vendég érkezett. Valamint a

megnyitó lebonyolításában Lakatosné

Rozsnyai Henriette pedagógus volt

segítségemre. A kiállított tárgyak között

megtalálható ifj. Hajner Jenő által ado-

mányozott tárgyak. Átadta régi, az az

gyermekkori játékait Orbán Tamás, va-

lamint kaptam babákat Csapóné Saller

Csillától. Köszönet érte. Nem tudom

elfelejteni Füsi András és neje Margitka

elismerő szavaikat, valamint biztatásu-

kat a továbbiakhoz. Sőt még egy-egy

tárggyal a gyűjteményemet is gazdagí-

tották. Utoljára hagytam Gülch Csaba

újságírót, de akár az elejétől minden

soromban említhetném, ő az aki évti-

zedek óta mellénk állt. Bármi gondunk 

volt, hozzá fordulhattam. Ezután is így

lesz. Ilyen és ennyi jószándékú ember

összefogásával nyílt meg a babaház.

Most már tudom, hogy folytatom. Erőt

ad még lányom Andrea, ki minden

kiállításon mellettem állt. Ha valahol

felkértek, egy kiállítás megrendezé-

sére, mindig az első kérdésem hozzá

szólt. Kislányom elfogadjuk-e? Pedig

a választ tudtam. Anyu, ez természe-

tes. Sajnos az élet a betegségekkel

nem spórolt rajtunk, férjemmel együtt

nagyon nehéz, küzdelemmel teli élet

van mögöttünk. Most viszont lányunk 

egészsége is megromlott. Optimis-

tán próbálunk gondolkodni. Minden

nehézséget le lehet győzni sok-sok 

szeretettel, megértéssel.

Minden Kedves látogatót szeretettel 

várunk hétfő kivételével minden nap 

Kedd-Péntek: De 10-12, Du 15-17,
Szombat-Vasárnap: Du 15-18.

CSOPORTOKNAK BEJELENTKEZÉS:

06 30/405-0517

2010 június

Podmaniczkyné Marika
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Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség - Orchidea Hotel Megyei II. - 2009/2010
hely csapatnev mérkőzes győzelem döntetlen vereség lőtt gól kapott gól pont
1.  RAJKA SE 30 22 4 4 97 34 70
2.  BŐSÁRKÁNY KSE 30 17 8 5 80 42 59
3. DUNAKILITI KSE 30 17 7 6 53 33 58
4. MÁRIAKÁLNOK SE 30 16 9 5 61 35 57
5. MOSONSZENTMIKLÓS SE 30 17 3 10 58 49 54
6. HÉDERVÁR KSE 30 15 5 10 68 48 50
7. PÜSKI KD SE 30 12 8 10 54 58 44
8. GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE 30 12 6 12 42 49 42
9. ENESE SC 30 12 5 13 44 47 41
10. AGROWIRT-MOSONSZOLNOK 30 11 8 11 52 49 41
11. HEGYESHALMI VSE 30 12 3 15 57 68 39
12. KÁROLYHÁZA SKE 30 11 4 15 60 67 37
13. DUNASZEG SE 30 9 5 16 60 66 32
14. DUNASZIGET KSE 30 6 7 17 39 65 25
15. KUNSZIGET SE 30 3 8 19 38 75 17
16. G+SOLAR RÁBAPATONA 30 2 2 26 25 103 8

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség - Orchidea Hotel Megyei II. U-21 - 2009/2010
hely csapatnev merkőzes győzelem döntetlen vereség lőtt gól kapott gól pont
1. DUNAKILITI KSE 30 25 3 2 107 26 78
2. BŐSÁRKÁNY KSE 30 23 1 6 108 33 70
3. KÁROLYHÁZA SKE 30 21 5 4 107 45 68
4. DUNASZEG SE 30 20 4 6 96 44 64
5. RAJKA SE 30 19 2 9 70 44 59
6. MÁRIAKÁLNOK SE 30 15 1 14 81 70 46
7. AGROWIRT-MOSONSZOLNOK 30 14 4 12 77 59 46
8. PÜSKI KD SE 30 14 4 12 73 59 46
9. ENESE SC 30 13 3 14 75 78 42
10. MOSONSZENTMIKLÓS SE 30 12 5 13 84 74 41
11. HEGYESHALMI VSE 30 11 2 17 70 77 35
12. GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE 30 8 0 22 47 97 24
13. KUNSZIGET SE 30 6 6 18 47 117 24
14. DUNASZIGET KSE 30 6 2 22 46 113 20
15. G+SOLAR RÁBAPATONA 30 5 1 24 43 138 16
16. HÉDERVÁR KSE 30 3 7 20 35 92 16

Két nagyon jó évet tudhattunk magunk 

mögött a megyei II. osztályban. Legnagyobb

okunk ezért volt bizakodni. A vezetőség az

5-10. helyek egyikének elfoglalását tűzte ki

a 2009/2010. évi bajnokságban. Ezt érez-

tük realitásnak. Az őszi szakasz eleje és

vége felelt meg leginkább reményeinknek,

a középső részben egyik vereség követte

a másikat. Az őszi helyezést nézve – oda-

értünk a nyolcadik helyre – nem lehetünk 

elégedetlenek. Főleg úgy, hogy az őszi

záró mérkőzésen a Bősárkányt győztük 

le nagyszerű játékkal, öt góllal. Jól indult a

tavasz: kétszer tudtunk idegenben győzni

és egyesek már-már vérmes reményeket

tápláltak. Aztán egy hazai meccs és a „me-

netrendszerű” vereség. Attól a Hegyesha-

lomtól kaptunk ki, akit ősszel idegenben

legyőztünk és gyengébb játékerőt képvisel

nálunk. De jobb eredményre számítottunk 

a hazai Mosonszolnok és Hédervár elleni

MINDKÉT CSAPATUNK KILENCEDIK HELYEN VÉGZETT
mérkőzéseken is, mindkét csapatnak aján-

dékoztunk 2-2 pontot. Ráadásul ezeken a

mérkőzéseken jól is focizott a csapat.  Kelle-

mes színfolt volt a Püski idegenbeli legyőzé-

se és egy kicsit csalódás a Győrsövényház

elleni vereség. Jóllehet nyolc napon belül

harmadszor játszottunk és ezt nem bírta

el a csapat. A Dunakiliti elleni idegenbeli

döntetlent sikerként értékelhetjük.

Tavaszi mérlegünk: hat győzelem, három

döntetlen, hat vereség. A táblázaton egy

helyet hátracsúsztunk, de a kitűzött célt

sikerült elérni – kilencedik helyen zártuk a

bajnokságot. Az elmúlt bajnoki év lehető-

ség volt az új csapattagok beépítésére és

egy új csapategység kialakítására. Több

mint érdekesség: házi gólkirályunk a kö-

zéphátvéd Eőry Gyula lett, aki befejezi aktív

pályafutását. ezúton is köszönjük neki az

Enesén eltöltött hét évet. Nagy változások 

történtek U21-es csapatunknál, nagyobbak,

mint a felnőtteknél.  Dömötör Csaba váltotta

Benkő Imrét a kispadon. Játékosállományunk-

ból szinte hírmondó is alig maradt. Így kellett

építkezni. Az új edző alapjában véve jól oldotta

meg a feladatot. A középmezőnyben – kilen-

cedik helyen – végzett a csapat és néha jó

játékkal szolgálta ki az érdeklődőket. Sok év

kell ahhoz, hogy megerősödjön ez a csapat

– kitartás és edzés látogatottság.  Az Egye-

sületnél odafi gyelünk az utánpótlásra. Ser-

dülő csapatunk sajnos nincs, de az U7, U9,

U11.-es korosztály edzéseken és tornákon

vesz részt. Az elvégzett munka meghozza a

gyümölcsét: júniusban országos döntőben

Budapesten léphettek fel Dömötör Csaba

tanítványai. Gratulálunk!

Szeretnék köszönetet mondani minden

szponzornak, önkéntesnek, aki segítette

az Enese SC munkáját a 2009/2010. évi

bajnokságban.

Mesterházy József, Enese SC elnök
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„A tanár híddá feszül s biztatja tanítványait, keljenek át 

rajta; majd miután megkönnyítette számukra az átjutást, 

boldogan összeroskad, arra buzdítva őket, hogy maguk 

építsenek hidakat.”

Ebben a tanévben nagy örömünkre és büszkeségünkre 160. 

alkalommal került sor erre a bizonyos hídépítésre, így a már 

hagyományos közösségi programjaink, ünnepélyeink mellett 

külön eseménysorozattal ünnepeltük a jubileumot. Rögtön 

év elején két hatalmas évnyitó-tortával kezdtünk, receptgyűjtő 

versenyt és sütés-főzést rendeztünk Hetvényi István emlékére, 

aki híres spárga termesztő volt. Halottak napján a tantestület a 

temetőben megkoszorúzta az egykori kollégák sírjait. Ültettünk 

tujákat az alsós udvaron, iskolatörténeti projektnap keretében 

az iskola történetével és a régi iskolai élettel ismerkedtek a 

tanulók. Március 15-én fáklyás felvonulást szerveztünk a téti 

fúvósokkal. Hogy még karakteresebbé tegyük iskolánk arculatát, 

logópályázatot hirdettünk és a győztes pályamunka alapján 

elkészítettük intézményünk jelvényét. Áprilisban jubileumi 

gálaműsor keretében mutattuk meg volt és jelenlegi tehetséges 

tanítványainkat: színjátszókat, szavalókat, citerásokat, zenésze-

ket, táncosokat, prózamondót. Emlékoklevéllel köszöntöttük 

Füsi Andrást, aki Hetvényi István mellett a leghosszabb ideig 

dolgozott az enesei iskolában. Gyerekekkel közösen, dobozba 

rejtve az iskolával kapcsolatos képeket, tárgyakat ástunk el, a 

jövő diákjainak szánva.  Meg szerettük volna keresni a 30-40 

évvel ezelőtti tanulók által elhelyezett időkapszulát is, benne 

az utókornak címzett emlékekkel, de sajnos nem találtuk meg. 

A tanév végén minden diákunk emlékoklevelet kapott, hogy 

büszkén gondolhasson vissza rá: a 160. tanévben az iskola 

tanulója volt. Reméljük, hogy szeptemberben pedig már kikerül 

a nyomdából a jubileumi kiadvány is.

A jubileumi, rendkívüli rendezvények mellett a szokásos 

mederben folyt a munka, tanulók és tanárok részéről egyaránt. 

Ebben a tanévben is biztosított volt a gazdaságos, takarékos 

működtetés minden feltétele. Történtek fejlesztések, nyertes 

pályázatokból. Felújításra került a felső tagozat villamos háló-

zata, vizesblokkja, új vakolatot kapott az iskola. A Közoktatási 

Közalapítvány 210 000Ft-tal támogatta a 160. tanév rendez-

vényeit. A Megyei Közgyűléstől továbbképzésre 70 000Ft-ot 

nyertünk. Informatikai normatívából 6 számítógépet vásároltunk. 

Az alapítványból pedig CD-s magnókat, tanulói székeket, 

internet hálózatot bővítettük.

Kiemelt feladatnak tekintettük az alapkészségek fejlesztését 

és a helyes tanulási módszer kialakítását. A törvényi előírást 

betartva megfelelő végzettségű pedagógusok oktatják az 

adott tantárgyakat, így szakos ellátásunk 100%-os. A nem 

szakrendszerű oktatás keretében az 5. és 6. osztályosok tanulás 

módszertant tanulnak.  A tanulmányi munka értékeléséhez 

iránymutatást a statisztikai  adatok. A 6. és 8. évfolyamon 2009. 

ben végzett eredményekre büszkék lehetünk.

ISKOLAI HÍREK – BESZÁMOLÓ 2009/2010-ES TANÉV MUNKÁJÁRÓL

A tehetséges tanulóknak lehetősége van emelt szinten németet

tanulni és mellé második nyelvként az angolt. Az év során 81 tanuló

vett részt különböző versenyeken, közülük 12 tanuló legalább há-

rom versenyen is szerepelt eredményesen. Országos kiemelkedő

eredményt ért el Francia Dominika mesemondásban. Nemcsak 

tanulmányi versenyeken vettek részt tanulóink, hanem sport ver-

senyeken is. Bekapcsolódtunk Magyar Gyermek Labdarugó Szö-

vetség versenyeibe, a második osztályos fi úk megyei 3. helyezést

értek el. A felsősöknek Bakonyba szerveztünk egy jó hangulatú,

sikeres tábort, az alsósoknak pedig napközis tábort.

 Akiknek a tanulásban segítségre van szükségük, korrepe-

táláson vehetnek részt, valamint a napköziben, tanulószobán,

könyvtári órák keretében kapnak támogatást. A következő

tanévben két napközis csoport lesz az alsó tagozaton (1-2. o.,

és 3-4. o.), a felső tagozaton pedig tanulószoba. Szeretnénk,

ha azok a tanulók, akiknek gyenge a tanulmányi eredménye,

élnének ezekkel a lehetőségekkel. Azok a tanulók, akiknek 

szakértői bizottság által kiállított szakvéleményük van, helyben

kapnak fejlesztést Horváth Károlyné gyógypedagógustól. A 

családsegítő munkáját többször vettük igénybe. Élőné Ruzsa

Brigitta ifj. véd. felelős folyamatosan tartotta velük a kapcsolatot.

Sajnos egyre magasabb azoknak a száma, akik segítségre

szorulnak. Az eddigieknél hatékonyabban szerveztük a kap-

csolattartást a szülőkkel. Szülői értekezletek, fogadóórák előtt

történt az SZM tagokkal való megbeszélés. Véleményüket,

javaslatukat fi gyelembe vettük a programok alakításánál.

 Szeptembertől a fehértói alsó tagozatos tanulók is az isko-

lánkban tanulnak, délután pedig Fehértón vannak napközi-

ben.  Önkormányzati buszok szállítják őket, ezért jelöltünk ki

számukra parkoló helyet az iskola előtt. A tanulók beilleszke-

dését nagyban segítette a családi napközi vezetőjével való jó

együttműködés. Sok feladatunk adódott a nevelés területén

ebben az évben is. Igyekeztünk a problémákat, konfl iktusokat

megbeszélni a tanulókkal, szülőkkel. Szeretnénk, ha tanulóink 

betartanák kötelezettségeiket, és partnerek lennének egy olyan

légkör kialakításában, ahol mindenki testi-lelki biztonságban

érezheti magát.

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen

módon együttműködtek velünk és segítették munkánkat.

Bartos Ilona igazgató

Matematika 8. o.
Enese országos községi város megyeszékhely  Budapest
475 484 460 474 497 497
Szövegértés 8.o.
505 502 472 491 517 520
Matematika 6.o.
490 489 465 481 509 515
Szövegértés 6.o.
544 513 484 505 535 544
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Szabina Szabina:
A Hetvényi-díj átvétele

óta számomra még nem

telt el sok idő, hiszen az

elmúlt éveket egy  oktatási

intézményben töltöttem.

Most egy izgalmas idő-

szak áll előttem, várom a

felvételi eredményem. 

Az általános iskola be-

fejezése után tanulmá-

nyaimat a Szabadhegyi

Közoktatási Központ gim-

náziumában folytattam. 5

éves képzésre jelentkez-

tem, így az első évben

magas óraszámban szin-

te csak a német nyelvvel

foglalkoztam.

S hogy mit adott nekem

az eltelt időszak?

Remek tanárokat, akik 

odafi gyelve ránk mind jobb

eredmény elérésére ösztö-

nöztek bennünket. Ennek 

az iskolának sajátos belső

vizsgarendszere van, és né-

met anyanyelvű tanárok ta-

nítanak. Az intézmény tanu-

lóinak lehetőségük van arra,

hogy felsőfokú DSD-vizsgát

tegyenek, és német nyelvi

diplomát szerezzenek. En-

nek és szorgalmamnak kö-

szönhetem, hogy mindezzel

rendelkezem, és angolból is

középfokú nyelvvizsgára ké-

szülök. Stresszel teli hetek 

állnak mögöttem, mivel egy

hete tettem le érettségi vizs-

gáimat kitűnő eredménnyel.

HETVÉNYI DÍJASOK
Tartós baráti kapcsolatok 

szövődtek az öt év során. 

Jártunk Angliában, Auszt-

riában, voltunk kirándulni 

a Balatonon, Budapesten. 

Izgalmas és felejthetetlen 

élményekben volt részünk.

Már általános iskolás ko-

romban nagyon érdekeltek 

a küzdősportok, s mind-

közül a kyokushin karate 

tetszett a legjobban. Így 

már hetedik éve űzöm ezt 

a sportot. Rendszeresen 

részt veszek nemzetközi 

edzőtáborokban, és most 

készülök a következő öv-

vizsgámra. Sőt  kicsiknek 

is tanítom már a karate 

alapjait. Terveim között a 

katonai vagy a rendőri pá-

lya szerepel, ennek meg-

felelően a jelentkezésemet 

a  Zrínyi Miklós Nemzet-

védelmi Egyetemre és a 

Rendőrtiszti Főiskolára 

adtam be.

Takács Erika:
A Hetvényi-díjat kitűnő 

tanulóként 2005-ben ve-

hettem át. Az általános is-

kola befejezése után a Ré-

vai Miklós Gimnáziumban 

folytattam tanulmányaimat, 

matematika-idegen nyelv 

szakon, ahol az alapfokú 

oktatás kiváló színvonalá-

nak köszönhetően sikere-

sen megálltam a helyem. 

A kiemelkedően jó nyelv-

oktatásnak köszönhetően 

első középiskolai éveim 

alatt középfokú német, és 

angol nyelvvizsgát szerez-

tem, majd belevágtam az 

orosz nyelv elsajátításá-

ba. Ösztöndíjpályázatok 

segítségével, több alka-

lommal tölthettem el né-

hány hetet Németország-

ban, emellett közelebbről 

megismerkedhettem az 

orosz kultúra rejtelmeivel 

is. Kitűnő érettségi után 

a győri Széchenyi István 

Egyetem gépészmérnök 

szakára nyertem felvételt, 

ahol sikeresen zártam az 

első évemet. A kiemel-

kedően jó általános- és 

középiskolai matematika-

oktatásnak köszönhetően 

lehetőségem van szak-

társaimnak is segíteni a 

tananyag elsajátításában. 

A közeljövőben szeretnék 

egy félévet eltölteni egy 

németországi egyetemen. 

Szakirány választás után 

gépgyártástechnológiával 

szeretnék bővebben foglal-

kozni, a diploma megszer-

zése után pedig szeretnék 

részt venni az egyetem gé-

pészmérnök-mérnöktanár 

mesterképzésén is.

A következő évben Ko-

vács Ramóna kapta a dí-

jat, ő Beziről járt az Enesei 

iskolába.

Kovács Ramóna:
   Ma már több, mint 4

éve, hogy elhagytam az

enesei általános iskolát.

Az akkori nyár kettős ér-

zelmeket hozott: egyrészt

szomorkodtam még, hogy

el kell onnan mennem,

másrészt kíváncsian vár-

tam, mi jöhet még. A Ré-

vai Miklós Gimnáziumban

folytattam tanulmányaimat.

Ennek a gimnáziumnak a

kiválasztása volt az egyik 

eddigi legjobb döntésem.

A jövő években középis-

kolát kereső diákoknak is

csak ajánlani tudom, mél-

tán nevezik a megye egyik 

legjobb iskolájának. Saj-

nos idén májusban innen

is elballagtam, és megkez-

dődött a csaknem 2 hóna-

pos idegeskedés és felké-

szülés, amit az érettségi

vizsgák hoztak magukkal.

A gimnáziumi évek alatt is

folyton vizsgák tarkították 

az iskolaévet, hisz a nyelv-

vizsgák elengedhetetlenek 

a továbbtanuláshoz. Angol

nyelvből középfokú, német

nyelvből közép-, majd

felsőfokú nyelvvizsgát si-

került szereznem. Ilyen jó

eredményeim azonban

nem lehetetnének kedves

tanáraim segítsége és tá-

mogatása nélkül. Ezúton

is köszönöm nekik. A na-

pokban már csak egyetlen

Előző számunkban 2003-ig jutottunk a Hetvényi díjasok bemutatásával, most innét foly-
tatjuk. Rövid emlékeztető: Hetvényi díjat azok az enesei tanulók kapnak, akik nyolc éven 

keresztül kitűnő tanulók,és tanulmányi versenyeken bizonyítják tudásukat, emellett aktívan 
részt vesznek az iskola közösségi életében. A következő díj átadására 2005-ben került sor. 
Két tanuló érdemelte ki: Szalai Szabina és Takács Erika.
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9. oldal

feladat maradt rám: a hát-

ramaradó dokumentumok 

beküldése és az izgatott 

várakozás, míg kiderül-

nek az egyetemi pontha-

tárok. Az elmúlt években 

nagyon nyitottá váltam a 

keleti kulturák és nyelvek 

iránt. Magyar, illetve anya-

nyelvi japán tanároknál, 

Sakashita Takanori tanár 

úrnál és Shimabukuro Eiko 

tanárnőnél több, mint 2 

évig tanulhattam a japán 

nyelvet. Egyetemi jelent-

kezésemet az Eötvös Lo-

ránd Tudományegyetem 

bölcsészkarára adtam 

be, japán, koreai, illetve 

magyar szakra. Legjobb 

reményeim szerint akár 

az első helyre is felvehet-

nek. Így szeptemberben 

megkezdődhet az újabb 

pár év kitartó tanulás az 

eddigi elmúlt kemény 12 

év után. De hiszem, hogy a 

befektetett idő és energia 

meghozza a gyümölcsét, 

és az élet majd olyan he-

lyekre sodor, ahol valóban 

lenni szeretnék.

2008-ban adták át 

legközelebb,amikor há-

rom tanuló is jogot szer-

zett az átvételre, Kiss Flóra, 

Ominger Natália,Takács 

Gabriella.

 Kiss Flóra:
2008-ban fejeztem be 

általános iskolai tanulmá-

nyaimat. Ebben az évben 

hárman is megfeleltünk a 

Hetvényi-díj feltételeinek. 

Mindhárman más-más kö-

zépiskolába jelentkeztünk, 

én a Révai Miklós Gimná-

ziumba. A felvételit sike-

rült úgy megírnom, hogy a 

Révaiba jelentkezők közül 

a 16. legjobb pontszámot 

értem el. Az eredmények 

megismerésekor már meg-

tudtam, hogy bekerültem a 

gimnázium legnépszerűbb 

osztályába, matematika-

idegen nyelv szakra, ahol 

angol és német nyelvet 

tanulunk. Általános isko-

lában németet, itt pedig 

angolt tanulok magasabb 

óraszámban. 

Köszönöm, hogy olyan 

jó alapokkal indulhattam 

az enesei iskolából, hogy 

a Révaiban is a kitűnők 

közé tartozom.

Év végén el kellett gon-

dolkodnunk a jövőbeli 

terveinken, hiszen fakul-

tációt választottunk. Én a 

matematika, fi zika és az 

angol mellett döntöttem. 

A hátralévő két év alatt 

szeretnék nyelvvizsgázni 

mindkét nyelvből.

Ominger Natália:
Az Enesei Általános Is-

kola után a Krúdy Gyula 

Gimnáziumban folytattam 

tanulmányaimat, humán 

angol-német szakon. Át-

lagom 4,5, amiből az évek 

során nem rontottam. A 

tervem az, hogy jövőre 

előrehozott érettségit te-

gyek informatikából, ez-

zel is megkönnyítve ma-

gamnak a negyedik év 

végi érettségit.Matemati-

kából emelt szinten sze-

retnék majd vizsgázni, 

ezért is választottam a 

matematika,informatika 

fakultációt,amik szeptem-

bertől indulnak. Emellett 

angol és német közép-

szintű nyelvvizsga a célom.

Az iskola elvégzése után

szeretnék informatikusnak 

tanulni, valami általam

választott főiskolán vagy

egyetemen.

Takács Gabriella Rába-

szentmihályról járt isko-

lánkba.

Takács Gabriella:
Az enesei iskola befejezé-

se után a Kazinczy Ferenc

Gimnáziumba mentem, 4

évfolyamos emelt szintű

német nyelvi tagozatra.

Ez azt jelenti, hogy heti 6

németórám van, emellett

3 angol. Nem véletlenül

választottam a Kazinczyt,

szeretem az idegen nyelve-

ket és bár még nem tudom

pontosan mihez kezdek a

gimi után, az idegen nyel-

veknek mindenképp fontos

szerepet szánok. Egyéb-

ként itt a Kazinczyban is

„hozom a formám”, eddig

legalábbis. A következő

tanév sok újdonságot ígér:

töri-matek faktos leszek,

nyelvvizsgázni készülök 

németből még az ősszel,

illetve különböző versenyek 

várnak rám: az „Édes anya-

nyelvünk” szóbeli fordulója,

és egy töri verseny, melyet

előreláthatólag Szlová-

kiában rendeznek meg.

Gondolkozom azon, hogy

előrehozott érettségit teszek 

jövőre földrajzból vagy tár-

sadalom ismeretből. De

ez majd még elválik, sok 

dologtól függ

Sorozatunk végé-

hez érkezve bemutatjuk

2009-es Hetvényi díjast.

Különlegessége,hogy az

egyetlen fi ú tanuló az eddigi-

ek sorában.  Horváth Gergő

beszámolója következik.

Horváth Gergő:
Egy éve kaptam meg a

Hetvényi-díjat.

Azóta a Krúdy Gyula

Magyar-Angol Két Tanítási

Nyelvű Gimnázium tanuló-

ja vagyok.

Munkámat az iskola

tantestülete is honorálta:

tantestületi dicsérettel

zártam az évet. A tanul-

mányi átlagom nem hozott

változást, bizonyítványom

kitűnő lett. Június elején

sikeresen letettem az ITK

Origo közismertebb nevén

a „Rigó utcai” nyelvvizsgát

angol középfok komplex

C típusban. Matemati-

ka iránti érdeklődésem

nem lankadt, számos

versenyen vettem részt

sikeresen, illetve összejö-

veteleken, konferenciákon

is megjelentem, nemcsak 

Magyarországon. Célom,

hogy a testvérem által is

megszerzett Krúdy Gyula

Emlékéremmel zárjam a

gimnáziumot.

Ami a jövőt illeti: még

rengeteg időm van pályát

választani bármilyen irány-

ban tovább folytathatom

tanulmányaimat, ennek 

eldöntéséhez  még van 4

évem.

Sajnos csak ennyit tud-

tam írni hiszen, csak egy

éve ballagtam el az álta-

lános iskolából.

2010-ben nem volt 

Hetvényi díjas tanuló.

Szabó Gáborné
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Enese Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
Családi Napközi alapítását tervezi.

A családi napközi – terveink szerint – 20 hónapos 

kortól 5 éves korig fogadja azon szülők gyermekeit, akik 

munkahellyel rendelkeznek, vagy azért nem tudnak el-

helyezkedni, mert gyermeküket nem tudják elhelyezni. 

A családi napközi létesítése működési engedélyhez 

kötött, mely engedély kiadásának nagyon komoly tárgyi, 

személyi, közegészségügyi  feltételei  vannak. 

A családi napközi a bölcsődei, óvodai ellátásban nem 

részesülő gyermekek nem közoktatási célú ellátást biz-

tosítja családias körülmények között, ahol koruknak, 

egyéniségüknek megfelelően gondoskodnak a gyerme-

kekről. A családi napköziben  5 gyermek gondozható, 

mely létszám még legfeljebb 2 fővel emelhető. A családi 

napközi gondozónője az lehet, aki meghatározott tanfo-

lyam elvégzését igazolja, amellett, hogy személyisége, 

egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a 

gyermek felügyeletére, gondozására és nevelésére. A 

családi napköziben egy főállású gondozónő és egy 

részfoglalkozású gondozónő végzi az ellátást.

Az ellátás keretében étkeztetésben is részesülnek a 

gyermekek. Az étkezésért térítési díjat kell fi zetni, mely-

nek összegét a képviselőtestület külön rendeletében 

állapítja meg.

CSALÁDI NAPKÖZI

CSALÁDI NAPKÖZI IGÉNYBEVÉTELI LAP

Név: ................................................................lakcím:.........................................................................

Ellátást igénybevevő gyermek neve:.......................................................................................................

Születési helye, ideje: ............................................................................................................................

Szülő jelenlegi munkahelyének megnevezése:......................................................................................

Szülő leendő munkahelyének megnevezése:........................................................................................

Kelt:

.............................................................

aláírás

A családi napközi tevékenységét szakmai programban

kell rögzíteni pl.: szakmai célok az ellátásra, szolgálta-

tásra, élelmezésre, kapcsolattartás szülőkkel, fenntartó-

val, jegyzővel, szociális bizottsággal, gondozás nevelés

feladatai, értelmi, érzelmi fejlődés, évszakokra lebontott

szakmai elképzelések, napirend stb. Terveink szerint a

családi napközi az óvoda épületében lenne kialakítva, in-

dításának időpontja a engedélyezési eljárás időtartamától

függően szeptember-október hónapban várható.

Az engedélyezési eljárás megindítása előtt igényfel-

mérést végzünk annak érdekében, hányan igényelnék 

ezt az ellátást.  Az igények önkormányzathoz való elju-

tása érdekében készítettünk egy igénylő lapot, melyet

kitöltve szíveskedjen a hivatalba beküldeni az a szülő,

aki igényelné a családi napközis ellátást gyermeke

számára.

GÚTH JÁNOS EMLÉKTORNA
ENESE 2010. július 31 – augusztus 1.
(szombat – vasárnap)

Szombat
16 óra Tét – Bezi

18 óra Enese – Kóny

Enese SC Vezetősége

Vasárnap
16 óra III. helyért

18 óra Döntő


