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ELSŐDLEGES SZEMPONT
A MŰKÖDŐKÉPESSÉG FENNTARTÁSA
A 2011. évi költségvetés a tavalyihoz hasonló
Mesterházy József polgármester a február 17-i közmeghallgatás és falugyűlésen ismertette a 2011. évi költségvetési koncepciót. A Képviselő testület egy héttel később
február 24-én fogadta el azt.
Fő számaiban a 2011. évi költségvetésünk a 2010. évihez
hasonló. Nagyságrendjét tekintve ugyanaz a bevételikiadási főösszeg ill. az állami támogatások. Igaz: az idei
keveset ér mint a tavalyi. Hisz az inﬂáció legalább 4-5
% közötti. A Képviselő testület -csakúgy mint az elmúlt
években- az óvatos gazdálkodásra és a működőképesség
fenntartására törekszik elsősorban. A fejlesztések csak
ezután következhetnek. Egy beruházás azonban biztosan
megvalósul: az iskola fűtéskorszerűsítésére és részleges
nyílászáró cseréjére a tavasszal sor kerül. Ez mintegy 15
millió forintos fejlesztést jelent.
A 2011. évi költségvetés bevételi ill. kiadási oldalán
301 millió forint áll. Állami támogatásból idén 125,6 millió forintra számíthatunk. Ebből személyi jövedelemadó
normatív módon elosztott része 21 m Ft, szja jövedelem

különbség mérséklése 15,2 m Ft és állami támogatás
több jogcímen 89,4 m Ft. Saját bevételeink szinte évrőlévre nőttek az elmúlt tíz évben. Összességében 47 millió
forinttal számolunk. Iparűzési adóból 30 m Ft, gépjármű
adóból 14 m Ft, kommunális adóból 3 m Ft a tervezett
bevétel. A bevételi oldalon jelenik meg a kistérségtől átvett közoktatási normatíva: 15 m Ft és a társközségektől
a körjegyzőség működtetésére átvett 9 m Ft.
Intézményeink tervezett kiadása a következőképp
alakulna. Az iskola költségvetése 86,8 m Ft (ebből működési 70 m Ft, a többi fejlesztésre menne 2011-ben),
az óvoda költségvetése 35,7 m Ft. Míg a hivatal a körjegyzőséggel együtt 164,1 m Ft-ból gazdálkodhatna a
tervek szerint.
Reményeink szerint az idei év sem múlik el fejlesztések nélkül: a megfogalmazott tervek, elképzelések
hiánytalanul teljesülnek és a következő évben a tervezettnél több megvalósított programról, beruházásról
számolhatok be.
Mesterházy József

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI TERVEI
– Önkormányzatunk tavaly több mint 11 millió forintot
nyert az általános iskola fűtés korszerűsítésére és részleges
nyílászáró cseréjére. A beruházást 2011 tavaszán végezzük
el. Az összköltség megközelíti a 15 millió forintot.
– Jelentősebb beruházás lenne a község bekamerázása.
Reményeink szerint ezzel jelentősen nőne a közbiztonság
a faluban. A rendszert szeretnénk a rendőrségi rendszerhez
csatlakoztatni és természetesen bővíthető lesz. A beruházás tervezett összköltsége 4,5 – 5 millió forint.
– Focipályánk az elmúlt ősszel szinte használhatatlan volt.
Az ősz végén szakemberekkel nézettük meg. A felújítás
kezdete előreláthatólag: június eleje – közepe. A felújítás
várható költsége 8 millió forint.

– Pályázatoknak és sok-sok társadalmi munkának köszönhetően községünkben nagyon szép játszótér épült.
Szeretnénk, ha ez a játszótér hosszú ideig szolgálná az
enesei gyerekeket. A tervek szerint a játszóteret megvilágítanánk ill. mozgásérzékelőkkel látnánk el. Várható
költség: 1 millió forint.
– Az iskolába már évek óta szeretnének egy új, masszív
színpadot. A 2011. évi tervek között szerepel a megépítése.
Várható költsége 1,5 millió forint.
– Enese virágosítása kiemelt feladat az elkövetkezendő
években. Ehhez kérjük az enesei polgárok segítségét. Emellett
az önkormányzat is mindent megtesz a virágosításért. Idén
1 millió forintot terveztünk be erre a feladatra.
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PÁR SZÓ A POLGÁRŐRSÉGRŐL

HOGY KERÜL A SONKA A BOKOR ALÁ?

Polgárőrség Magyarország
egyik nagy létszámú, az egyesülési jog alapján létrejött
társadalmi szervezete. Célja
az ország közrendje és közbiztonsága fenntartásának
segítése, a határőrizetben, a
környezet- és természetvédelemben, a veszélyhelyzetek
megelőzésében és kezelésében, a társadalmi bűnmegelőzésben való lakossági részvétel, illetve az önkormányzatok
és a lakosság közötti bizalom
erősítése, továbbá a helyi
közbiztonság közösségi védelme.
A polgárőrség és a polgárőrök tevékenységük ellátása
során hatósági jogkörrel nem

Báthori Antalné Terike
számára ugyan úgy kezdődött ez a nap is mint a többi.
Azzal a különbséggel,hogy
késett a Kisalföld napilapot
szállító autó. Terike, aki több
éve gondoskodik arról, hogy
hajnalban a postaládákba
kerüljön az újság.
Kisétált az utca elejére: hátha meglátja közeledni a kocsit. Ekkor találkozott két idegennel akik nehéz kannákat
cipeltek és egy fűrészgépet.
Arra gondolt, hogy az utcában parkoló autóba visznek
üzemanyagot. Az autó rendszámát már csak szokásból is
felírta. Nem hagyta nyugodni
a gondolat, hogy a benzinkút
az ellenkező irányban van,
mint ahonnét az idegenek
jöttek. Telefonáltak a rendőrségre. A falu polgárőrei közül
Csorba Lászlót értesítették:
gyanús dolgokat tapasztaltak.
Mire a rendőrség kiérkezett,
már nem találták őket. Terike
és a férje közben elkezdték
hordani az újságokat. Az utcájuk végén jártak, amikor
a szemük láttára ugrott ki a
sarki ház kerítésén egy újabb
idegen. Újabb telefon a rend-

rendelkeznek, kényszerítő
eszközt nem alkalmazhatnak
Enesén önkéntes alapon
alakult a polgárőrség, munkájukért semmilyen juttatást
nem kapnak.Szabadidőjüket, alvásra, pihenésre szánt
idejüket áldozzák arra hogy
végig járják a falu utcáit a
közbiztonság érdekében.Sok
esetben csak kritikát, bírálatot kapnak. Mindenhol sajnos
nem tudnak ott lenni, de a
fenti eset is bizonyítja hogy
igenis szükség van rájuk,és
nekünk lakosoknak is sokkal jobban kell értékeinkre
vigyázni.

RENDEZVÉNYEK 2011
Február 17. csütörtök 18 óra: Közmeghallgatás
Március 15. kedd 18 óra:
Emlékezés az 1848/49. évi
forradalomra és szabadságharcra
Április 20. szerda 18 óra:
Tavaszköszöntő
Május 1 vasárnap:
Majális és Virágmajális
Május 29. vasárnap:
Hősök napi megemlékezés
Június 12-13 vasárnap-hétfő: Pünkösdi búcsú
Június 20-25:
Derőce néptánc tábor
Június 25. szombat:
III. Hagyományok Napja
Július 30. –Augusztus 6.:
Enesei Zenei Nyár:
Müncheni Szakfőiskolások
Augusztus 20. szombat:
Falunap
Szeptember 24. szombat:
Községi egészségnap
Október 21. péntek 18 óra:
Emlékezés az 1956. évi
forradalomra és szabadságharcra
November 12. szombat:
Idősek napi megemlékezés
December:
Adventi programok
(teaház, adventi délután,
népfőiskolai előadás,
karácsonyi műsor)
NÉPFŐISKOLAI ELŐADÁSOK:
– február 18. péntek
Magyar Történelmi borvidékek –Villány
Bemutatja: Polgár Zoltán
– Március 18. péntek
Obrusánszky Borbála: Hunok és magyarok

őröknek, akik azonnal jöttek
vissza. Csorba László közben
üldözőbe vette a gyanús
idegent. Aki azonban elbújt
egy udvarban. Később újra
ráakadt Laci, de sajnos most
is a betörő volt a gyorsabb.
A szántóföldön elmenekült.
Terike és a férje számára még
mindig tartogatott meglepetéseket a reggel. Míg a rendőrök semmit nem találtak a
gyanús egyéneknél, addig
Tóni, Terike férje szinte minden utca végén talált a bokrok
alatt valamit: fúrókészletet,
fűrészgépet, kolbászt, sonkát,
üdítőt, étolajat. Módszeresen
dolgoztak a hívatlan látogatók. Végigjárták az utcákat,
összeszedték amit el tudtak
vinni, és kigyűjtötték az utca
végére, ahol autóba rakták
volna.
Szerencsére az Écsről jött
látogatók, akik a feljegyzett
rendszám alapján lettek
beazonosítva, üres kézzel
távoztak. Köszönhetjük ezt
a Báthori házaspárnak és
Csorba Lászlónak. Az ellopott dolgok mind visszakerültek a jogos tulajdonosokhoz.

ÖNKORMÁNYZATUNK
HITELÁLLOMÁNYA 2011. február 28-án
A Képviselő testület 2005-ben döntött hitel felvételéről.
Telekkialakítás címen jelenleg 9,9 m Ft, óvoda felújítás
címen (2005. évből) 3,8 m Ft – útfelújításra /szintén 2005.
évbő/ 19,2 m Ft. Összesen bruttó 32,9 m Ft. Telekértékesítésből nettó 23,5 m Ft bevétellel számolhatunk – ha mind
a nyolc, még meglévő telket eladtuk. Tehát nettó hitel
állományunk 9,4 m Ft.
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NÉPFŐISKOLA

Szakács Gábor:
Köszönettel a megtisztelő érdeklődésért, ezt a lelkesedést
kívánom a jövőben is. (mindez stílszerűen rovásírással)
2010. október 5.

Kátai Zoltán:
Örömmel jöttem és nem csalódtam! Kedves, befogadó és
tudós közönség! Köszönöm, hogy meghallgattak.

Taschner Kurt
Nagy örömmel fogadtam el a Polgármester úr meghívását
Enesére, hisz nem lehet elégszer szólni a borokról, a borkultúráról. A széles korosztályból összetevődött közönségem
ﬁgyelmes hallgatóság volt. Köszönöm.
2010. november 5.

Polgár Zoltán:
Nagyon köszönöm a meghívást. Gratulálok a remek ötlethez, hogy egy remekül összekovácsolódott közösség sok
más téma mellett elhatározta, hogy a magyar borvidéket,
borászokat meg szeretné ismerni. A változó korösszetételű
és érdeklődésű emberek közel tudtak kerülni a számomra
olyan fontos borkultúrához. Szeretettel fogok visszagondolni
erre a szép közös borkóstolásra. További sok sikert kívánok
és nagyon sok érdekes témát a továbbiakban is.
Obrusánszky Borbála:
Gratulálok a csodálatos településhez. Nagy örömmel jöttem,
hogy beszámoljak a hunok és a magyarok kapcsolatáról.
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VISSZATEKINTÉS AZ ELMÚLT 14 ÉVEMRE
Házasságom révén Győrből kerültem
Enesére 1976-ban. Labdarúgás szeretetét a MÁV-DAC pálya közelsége és az ott
eltöltött évek határozták meg. Így nem
volt kérdés, hogy Enesén vasárnaponként
a labdarúgó pálya felé vezetett az utam.
Később már a gyűlésekre is eljártam. Így
volt ez 1995. nyarán is. A gyűlést követően
felkértek legyek az I. csapat edzője. Elvállaltam. Három ok miatt döntöttem így. A
labdarúgás szeretete és a vezetőség öszszetétele. A harmadik ok személyes. Ehhez
tudni kell: 1993-ban egy komoly szívműtéten estem át. Az akkori lelkiállapotom
romokban hevert. A felkérés megerősített
abban, hogy talpra tudok állni.
Edzői pályafutásom az 1995-96 bajnoksággal kezdődött. A csapat a Megyei III.
osztályban szerepelt. Kitűnő őszi szezon
végén a 4. helyen fordult egyforma ponttal a 3. helyezettek. Tavasszal a 4. forduló
után az Árpástól elszenvedett vereség
után lemondtam. Kezdő edzőként nem
tudtam helyén kezelni a dolgokat. Mivel
játékos párti edzőnek tartom magam,
nem értettem: ami ősszel szép és jó volt,
hogyan változott egy balszerencsés meccs
után ellenkezőjére pár ember szemében.
Mai fejjel rossz döntés volt a részemről. A

bajnokság végén lemondott a vezetőség.
A következő szezonra senki nem vállalta
a csapat irányítását. Így Hécz István és én
vállaltuk a vezetést. Egy morálisan szétesett csapattal neveztünk a bajnokságba.
Két csapatra való labdarúgó nem maradt.
A második csapat több mérkőzésen 9-10
emberrel állt ki. Az 1996-97-es és az 199798-as szezonnak a célja csak az lehetett,
hogy a labdarúgás ne szűnjön meg. Ezt
sikerült elérnünk. Köszönet azoknak a
játékosoknak, akik vállalták ezt a hálátlan
feladatot.
Az 1998-99-es szezont új-régi vezetőséggel kezdte a csapat. Az új vezetőség felkért, legyek a II. csapat edzője. Az
előző évihez képest a játékos állomány
duplájára nőtt. Ez meglátszott csapatom
eredményén is. Harcban voltunk a dobogóért, de végül 5. helyen végeztünk.
A következő 1999-2000-es szezonban
csapatom 3. helyezést ért el a Megyei
III. osztályban. Ezzel megnyerve első érmünket. A következő évben 2 ponttal
lemaradva a harmadiktól 5. helyen végeztünk. Jobb összpontosítással érmet
nyerhettünk volna. Az első csapat megnyerte a bajnokságot, így felkerültünk a
Megyei II. osztályba.

Mesterházy József polgármester köszöntötte az 50. házassági évfordulóját
ünneplő Kerpics házapárt, Marika nénit és Lajos bácsit
4. oldal

Megyei II. osztályt a győri csoportban
kezdtük. A csapat az előző évhez képest
nem változott. Szezonvégi 5. helyünket
dicséretesnek tartom. Második évünket
az óvári csoportban folytattuk. Csapaton
belül generációs váltás történt. Több
serdülő játékost kellett a csapatba beépíteni. Ez meglátszott az eredményen,
az évet a 12. helyen zártuk. Következő
két évet a győri csoportba játszottuk.
Kezdeti nehézségek után kezdett öszszekovácsolódni a csapat. A 2004-2005
évben a 7. helyen végeztünk. Rá egy
évre kitűnő őszi szezont produkáltunk 1.
helyen fordultunk. A szezon végére ezt
cseréltük el a dobogó 3. helyére.
A 2006-2007. évi szezont újra az óvári
csoportban folytattuk. Célkitűzésünk a
dobogó elérése volt. Sokáig harcban
voltunk érte, s végül 5. helyen végeztünk. A nagy akarás görcsössé tette a
csapatot. Következő szezonban jórészt
az első helyen álltunk. Egy balszerencsés
hazai meccsen kikaptunk Dunakilititől.
Döntetlennél mi vagyunk a bajnokok.
Így hiába a 124 rúgott gól a 76 pont,
második helyre szorultunk. Csak saját
magunkat hibáztathatjuk!!
2008-2009-es idényben nagy álma
vált valóra a csapatnak. 120-20-as gólaránnyal 79 ponttal bajnokságot nyertünk. Hat éve elkezdett munka gyümölcse érett be. Azt az értést kívánom
minden edzőnek és játékosnak, amit
Bősárkányban az ellenlábas otthonában
mi átéltünk.
Csodálatos 14 évet töltöttem edzőként
a labdarúgó szakosztálynál. Elértem két
harmadik egy második és egy első helyet
a mindenkori csapataimmal. Sikerült a
két csapat közötti viszályt normalizálni.
Kiharcoltam, hogy kapjon szabadidő
ruhát, garnitúra szerelést a II. csapat.
Ez mind nem jöhetett volna létre, ha
a mindenkori vezetők, edzők, játékosok és szurkolók nem segítették volna
a munkámat.
Köszönök mindent mindenkinek!
Benkő Imre
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RÉGI ENESEI FÉNYKÉPEK
A régi fényképeket
Füsi Andrásné
bocsátotta
a rendelkezésünkre.
Ezúton is köszönjük!

Czündap motorkerékpár
Szili János és felesége
Bancsó Anna

Szili János és felesége
épülő házuknál
Háttérben Vargáék háza
1942

Szili bolt 1961 június

Enesei búcsú 1932
A Bancsó lányok: Bözsi, Annus, Margit, Mári

Cséplőgép–Szili János tulajdona

Aratás Enesén Bancsó József és neje Dömötör Margit
Unokájuk Bancsó Károly kötélterítő, 1930-as évek
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A SZÁJÁPOLÁS FONTOSSÁGA
..., mert az nem csak a fogszuvasodás megelőzése miatt
fontos!
Hazánkban évente kb. ötvenezren halnak meg szívinfarktusban, amikor a szívizom
szöveteit ellátó artériák valamelyike hirtelen elzáródik,
ezáltal megszűnik a szövetek
oxigénellátása, a szívizomsejtek pusztulnak. Az elzáródás
leggyakoribb oka az érelmeszesedés következtében
létrejövő szűkület ill. az ott
kialakuló vérrög. Az infarktus
legismertebb rizikófaktoraielhízás, magas vérnyomás,
cukorbetegség, dohányzás
és magas koleszterinszintmellett az ápolatlan fogazat is
nagy mértékben növeli ezen
súlyos betegség kialakulásának kockázatát.
Hogyan?
Az ételek fogyasztása után
lepedék jelenik meg a fogakon, amely megfelelő fogmosás hiányában a nyálban
található ásványi anyagokkal
(kalcium, foszfát) keveredve
elmeszesedik, fogkő kialakulását eredményezve. A
fogkő kitűnő helyet biztosít
az elszaporodó káros baktériumok számára. Ezek,mint
kórokozók, a fogkő,mint a
fogínyre rárakódó irritáló
tényező idővel különböző
gyulladásokat, a fogíny megbetegedéseit eredményezik.
Egészséges szájban a fogíny
színe rózsaszín, feszes, a fogközöket takarja, nem vérzik.
A gyulladt íny duzzadt, vörös,
sérülékeny, először csak fog-

mosáskor, étkezéskor, később
spontán is vérzik.
Normális esetben a szánkban lévő baktériumok nem
kerülnek be a véráramba.
Az ínygyulladással olyan
apró sérülések keletkeznek
a fogíny felszínén, melyen
át a kórokozók a véráramba
jutnak. Amint ez megtörténik, bizonyos baktériumok a
vérlemezkékhez tapadnak,
ezáltal alvadásra kényszerítve
őket a vérerekben. A véralvadás folyamata pedig vérrögök kialakulásához vezet.
Másrészt a szájban lévő gyulladás következtében a vérben
megemelkedik a CRP nevű
gyulladásos fehérje szintje,
ez pedig az érelmeszesedés
kialakulásában játszik bizonyítottan jelentős szerepet.
Mit tehetünk a megelőzés
érdekében?
Minden este gondosan
mossunk fogat! Minden étkezés után kivitelezhetetlen
az alapos szájtisztítás és a
hangsúly nem a mennyiségen, inkább a minőségen,
alaposságon van. Természetesen hasznos, ha minden főétkezés után mosunk fogat,
de naponta egyszer, akkor
legyen valóban alapos! Ennek a procedúrának az este
a legalkalmasabb időpontja, hiszen éjszaka kevesebb
nyál termelődik, és akkor az
elfogyasztott ételek-italok
hígító-lemosó hatása sem
érvényesül reggelig.
Válasszunk jó minőségű
fogkrémet, fogkefénk ne

legyen elhasználódott, kb.
3-4 havonta cseréljük ki! Ha
lehetőségünk engedi, használjunk elektromos fogkefét,
ami nagyban megkönnyíti
dolgunkat. És a cserélhető
fejeknek köszönhetően az
egész család élvezheti előnyeit.

A fog és az íny találkozásához illesztett fogkefénkkel körkörös mozdulatokkal
kívül-belül megmossuk az
összes fogat, majd a rágófelszíneket dörzsöljük meg alaposan. Minden fog minden
elérhető felszínét gondosan
tisztítsuk meg, nyelvünkkel
érintve tükörsima felületet
kell éreznünk, ha ez sikeres
volt. Az alapos fogmosás min.
3 percig tartson!
Akinek szorosan álló fogai
vannak, ne feledkezzen meg
a fogselyem használatáról
sem, melynek segítségével
eltávolíthatja a fogak közül,a
fogkefével elérhetetlen helyekről a lepedéket.
Természetesen ezután a
művelet után már a vízen kívül semmilyen más ételt-italt
ne fogyasszunk!
A szájvizek a mindennapi
fogápolás hasznos kiegészítői, olyan helyekre is eljutnak,
ahova a fogkefe és fogselyem

nem ér el. Célszerű az esti
fogmosást egy 30 mp.-ig
tartó szájvizes öblítéssel
befejezni, utána vízzel már
nem öblíteni, hogy értékes
hatóanyagai több órán át a
szánkban maradhassanak.
Érdemes ún. lepedékfestő tablettákkal kipróbálni,
hogy az általunk jónak ítélt
fogmosás valóban az-e? Ezek
az ételfestékhez hasonló tabletták a fogmosás után szétrágva csak a fogakon maradt
lepedéket színezik el,a tiszta
fogfelülethez nem kötődnek.
Segítségével rájöhetünk a
hiányosságainkra és megtapasztalhatjuk, hogy bizony
az elszíneződött részek is eltávolíthatóak.
Megfelelő egyéni szájápolás mellet is képződik
időnként valamennyi fogkő
az arra hajlamos egyéneknél. Ennek mértéke függ
a fogak helyzetétől, a nyál
minőségétől, életmódtól,
étkezési szokásoktól,szedett
gyógyszerektől és még
egyéb öröklött-ill. szerzett
tényezőtől. Emiatt célszerű
min. félévente ellenőriztetni
fogainkat, ahol egyénre szabottan kaphatunk tanácsokat
és szükség esetén kezelést.
Ennyi lenne az a minimális
ráfordítás, amellyel hosszú
távon tisztán és egészségesen tarthatjuk fogainkat és
üde mosollyal élvezhetjük
életünket!
Minden Kedves Olvasónak
jó egészséget kívánok!
Dr. Ferenczi Éva

Amennyiben szeretnének a fogászat területét érintő témáról a lap hasábjain olvasni, ötleteiket,
kérdéseiket elmondhatják személyesen vagy e-mailben: ferenczieva@m-kabel.hu.
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HETVÉNYI-DÍJASOK
1996 óta a március 15ei ünnepélyen adjuk át az
enesei Általános Iskoláért
Alapítvány Hetvényi - díját.
A díj alapításával az volt a cél,
hogy elismerjük, jutalmazzuk
azokat a tanulókat, akik a 8 év
folyamán kiváló eredményt
érnek el, és legalább 4 évig
az iskola tanulói. Ez alatt az
idő alatt 17 tanuló vehette
át a díjat, amihez pénzjuta-

lom is jár, ebben az évben,
25. 000Ft. A 2010/11-es tanév
Hetvényi- díjasai Nagy Bálint,
Nagy Bianka, Nagy Franciska
nyolcadik osztályos tanulók. A
díjat kiváló tanulmányi eredménnyel, példamutató magatartással, közösségi munkával
és megyei versenyeken való
rangos helyezésekkel érdemelték ki.
Bartos Ilona

SZÚRJA SZEMÉT A SZEMÉT?
Március végén szemétgyűjtést szerveztünk. Az előző
évekhez hasonlóan az Önkormányzat a Faluszépítő és
Hagyományőrző Egyesülettel közösen hírdette meg környezetvédő akcióját .
A felhívást mindenkihez eljuttattuk, ennek ellenére csak
kb. negyvenen vettek részt a megmozduláson.
Kilenc órakor gyülekeztünk a Polgármesteri Hivatal előtt.
Kisebb csoportokat alkotva indultunk el, hogy a kijelölt
helyeket megtisztítsuk.
A gyerekek lelkesen szedték a szemetet a falu utcáin. Az
volt a tapasztalatuk, hogy az emberek általában ügyelnek
a házuk előtt lévő köztertületek tisztaságára. A falu belterületén a buszmegállók, vendéglátóhelyek környékén sok
az eldobált ﬂakon, cigaretta csikk, kisebb szemét.
A felnőttek az Enesére vezető közutak melletti árkokból
Rábacsécsény, Bezi, Kóny, irányában, valamint a 85-ös
főút mentén haladtak. Rengeteg hulladékot szedtünk

„Tőlünk függ minden, csak akarjuk.”
(Váci Mihály)

össze. Sajnos, a közútak mentén nagyon sok az illegális
lerakóhely. A régi kónyi úton a szeméttelep bejáróig kb.
4–5 m3 szemetet gyűjtöttünk össze. Szomorúan tapasztaltuk, hogy az út további részén kocsiszámra borítják le a
háztartási és a kerti hulladékot. Ezen a területen már annyi
a szemét, hogy kézi erővel lehetetlen eltávolítani.
Másik kritikus hely a sorompón túl a József Attila, Vörösmarty, Jókai utcák végénél húzódó erdősáv. Olyan a
terület, mintha kisebb szeméttelepként működne. Ezt a
helyet nem sikerült megtisztítanunk.
Lelkes csapataink közel 3 órás munkájával egy időre
tisztább lett településünk környéke.
Szeretnénk ezúton is mindenkinek megköszönni a részvételét. Tisztelettel kérem Önöket ezentúl fokozottan óvjuk
környezetünk tisztaságát!
Lengyelné Szlovacsek Éva
Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület Elnöke
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KOMPETENCIAMÉRÉS 2010
Az Országos Kompetenciamérés keretében hetedik
alkalommal került sor matematika és szövegértés
területén a tanulók mérésére. A mérés teljes körű, az
ország minden általános és
középiskolájának 6, 8. és 10.
osztályára kiterjed. A mé-

rés célja megismerni, hogy
a tanulók mennyire képesek
alkalmazni az elsajátított ismereteket a minden napi
feladatokban.
A 2010. évi Országos
Kompetenciaméréstől kezdődően a szövegértés és a
matematika területén új, év-

A 2010. évi eredményeink:
6. OSZTÁLY (a jelenlegi 7. osztályosok)
2010. 6. osztály

folyam független skálát vezetett be az Oktatási Hivatal,
amelyen összehasonlítható
módon ábrázolható a 6., a 8.
és a 10. évfolyamos tanulók
szövegértés és matematika eredménye. A 2010. évi
eredmények már ezen új
skála szerintiek.

A mérési azonosítók 2008as bevezetése lehetővé teszi, hogy a tanulók fejlődése egyénileg is követhető
legyen. A jelentés részletes
ismertetése megtalálható a
http:// ohkir.gov.hu/okmﬁt
oldalon.
Kissné Eszes Anikó igh.

8. OSZTÁLY (a jelenlegi középiskolai 9. osztályosok)

matematika

szövegértés

1487

1522

a becslésen alapuló összes telephelyre
illesztett regressziós egyenes alapján

1514

1503

Községi iskolák átlaga

1446

Községi
iskolák
teljesítménye
iskolánkhoz
viszonyítva

jobb

2010. 8. osztály

matematika szövegértés
1620

1580

a becslésen alapuló összes telephelyre
illesztett regressziós egyenes alapján

1595

1553

1422

Községi iskolák átlaga

1572

1524

16%

5%

Községi iskolák jobb

16%

8,5 %

hasonló

47,5%

41%

hasonló

45%

53,5%

gyengébb

36,5%

54%

viszonyítva

gyengébb

39%

38%

1498

1483

ORSZÁGOS ÁTLAG

1622

1583

ISKOLÁNK ÁTLAGA

ISKOLÁNK ÁTLAGA
CSH index

CSH index

ORSZÁGOS ÁTLAG

teljesítménye
iskolánkhoz

VERSENYEREDMÉNYEINK A 2010/2011- ES TANÉVBEN
Hó

Tanuló neve

Oszt.

Verseny neme, fokozata

Hely

Felkészítő tanár

11..

Nagy Bálint

8.

Varga Tamás
matematika- verseny

megyeire továbbküldve

Szeli Istvánné

01.

Varga Viktória
Szabó Laura

3.
3.

Kunszigeti Rejtvényfejtő matematika- verseny

1. hely
10. hely

Bedőkné Gecsei
Aranka

01.

Lenzsér Noémi

6.

Kunszigeti Rejtvényfejtő matematikaverseny
megyei forduló

9. hely

Kissné Eszes Anikó
Dömötör Csaba

02.

Csapó Krisztina

5.

Simonyi Zsigmond Kárpát–medencei helyesírási verseny

megyeire továbbküldve

Horváth Károlyné

02.

Nagy Bálint
Nagy Bianka
Nagy Franciska

8.
8.
8.

Simonyi Zsigmond
Kárpát-medencei helyesírási verseny

megyeire továbbküldve

Lakatosné Rozsnyai
Henriette

03.

Lenzsér Noémi
Varga Kata

6.
6.

Marót Rezső matematikaverseny
megyei forduló

27. hely
megyeire továbbküldve

Kissné Eszes Anikó
Dömötör Csaba

03.

Lenzsér Noémi
Varga Kata
Nagy Bianka
Nagy Franciska

7. Leselkedő Természetismereti verseny
Fertő-Hanság Nemzeti Park

4. hely

Kőszegi István
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04.

Mészáros Dániel
Szalay Zsolt
Németh Donát

5.
5.
5.

Alapműveleti matematikaverseny
megyei forduló

56. hely
39. hely
36. hely

Szeli Istvánné

04.

Lenzsér Noémi
Varga Kata

6.
6.

Alapműveleti matematikaverseny
megyei forduló

24. hely
62. hely

Kissné Eszes Anikó
Dömötör Csaba

04.

Szántó Bernadett

7.

Alapműveleti matematikaverseny
megyei forduló

5. hely

Kissné Eszes Anikó

04.

Ihász Barnabás
Limpakter Zalán
Lőrinczi Dániel

6.

Körzeti történelemverseny
Iván

13. hely

Burján Imre

04.

Horváth Dominik
Pápai Richárd
Varga Márton

7.

Körzeti történelemverseny
Iván

14. hely

Burján Imre

04.

Horváth Ibolya
Martini Fanni
Mentusz Réka

7.

Körzeti történelemverseny
Iván

11. hely

Burján Imre

ÓVODAI HÍREK
Először szeretnék köszönetet mondani a februári óvodai Szülői
munkaközösség által szervezett bálon a résztvevőknek. Azoknak,
akik a bálon nem vettek részt, de támogatták óvodánkat és mindenkinek a segítségét, akik azon fáradoztak, hogy egy jó hangulatú
sikeres bált tudtunk szervezni. A bál tiszta bevétele 165.000 Ft lett,
amiből a gyerekeknek udvaron használható játékokat, bicikliket,
rollerokat szeretnénk vásárolni, valamint egyéb rendezvényeink,
ünnepeink költségeit tudjuk majd ebből fedezni.
Az óvodai beíratás márciusban megtörtént, 36 óvodáskorú
gyermeket írattak be. A szülők kiértesítése az óvodai felvételről
májusban lesz.
A 23 nagycsoportosból 21 gyermeket írattak iskolába, két kisgyermek még marad az oviban.
A várható létszám 2011 szeptemberében:
Nagycsoport: 19 gyermek
Középső csoport: 28 gyermek
Kiscsoport: 35 gyermek
Ilyen magas létszámot az elmúlt években nem jegyeztünk. Várható
volt a magas gyermeklétszám a születési létszámokból, egyrészt
ezért is volt szükség az új óvodarészre.
A családi napköziből megérkeztek az első gyermekek. Nekik furcsa
volt a kis létszámú csoport után bekerülni egy 26 fős csoportba.
De ez ellen tenni sajnos nem tudunk. Sokan vagyunk és sokkal
kevesebb személyes perc kerül egy-egy gyerekre.
Az új óvodaépület körüli udvarkialakítás folyamatban van. március
végén két nap szerveztünk társadalmi munkát, aminek keretében
bokrok kivágása, kerítésbontás, udvarrendezés volt. 8 óvodás
szülő, két családi napközis szülő, az óvoda összes dolgozója, a
családi napközi dolgozói, valamint a két nyugdíjba vonult dajkánk
munkálkodott. Köszönjük mindenkinek a részvételt, mert sokat
segítettek, szemel láthatóan szebb lett a környezetünk. Sajnos ezzel
még nem értek véget a munkálatok, a kerítés elkészítése most van
folyamatban, a kialakítandó játszórész az új épület mögött szintén
most kerül kialakításra. Itt lesz a családi napköziseknek a helye,
még külön elkerítve, ahol biztonságosan tudnak majd játszani az
apróságok.
Szeretnénk az új óvoda körüli területen a rendrakást folytatni.
Még nagyon sok munka lesz. Egyik napról a másikra elkészíttetni
ezt nem tudjuk. Nehéz mindig a szülők segítségét kérni, mert

mindenki elfoglalt. Nagyra értékeljük a segítségüket, amivel
hozzájárulnak környezetünk szépítéséhez, de szükséges lesz még
a továbbiakban is a szorgalmas kezekre. Többen felajánlották
segítségüket. Enese honlapján és a boltokban teszem közzé az
időpontot, amikor aktuálissá válik a társadalmi munka ideje.
Folyamatban van a gyerekeknek az úszótanfolyam szervezése.
Ezt az idei évben nagyban támogatja óvodánk alapítványa 90.000
Ft-tal, ehhez nyertünk még 30.000 Ft-ot, az utaztatás költségét.
Minden nagycsoportos korú gyermeknek felajánlottuk a támogatást: a 23 gyerekből 14 jelentkeztek, a szülőknek így a ﬁzetendő
összeg gyerekenként 3.000 Ft lett. Egy másik pályázaton szintén
nyertünk 30.000 Ft-ot, amiből április 14-én tartjuk a hagyományőrző találkozót, öt óvoda óvodásai (Kóny, Bősárkány, Fehértó,
Rábaszentmihály, Enese) vesznek részt.
Sok programon vettek részt nagycsoportosaink: Kónyban a
versmondón Ominger Kata és Koch Rebeka, Győrladaméron
10 nagycsoportos szerepelt a mesedramatizáláson. Nyúlon az
énekmondón három kiscsoportos: Major Petra, Nuser Ádám,
Szabó Anna énekeltek. Anagycsoportból Heindl Lili vett részt, ő
különdíjat is kapott. Nagyon ügyesek voltak gyerekeink, mindegyik helyen szépen teljesítettek. Köszönjük részvételüket és az
óvó nénik felkészítését.
A gyerekek kirándulását szervezzük. A kicsik Győrbe mennek, a
középsősök és a nagyok az idei évben a Bakonyba utaznak: megnézzük a Cseszneki várat, a Cuha-völgyét.
Az óvodai nyári szünet ideje: 2011 augusztus 8-26-ig lesz.
FELHÍVÁS: Továbbra is gyűjtjük az alumínium dobozokat.
Az óvoda kerítésére felakasztott zsákba, vagy külön zsákban
lehet elhelyezni. Ezt átveszik az óvodától, fizetnek érte. Ezt az
összeget a gyerekek kirándulására fordítjuk.
Köszönjük előre is a segítségüket!
Szabóné Horváth Judit
óvodavezető
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A TEMETŐ…!

MAJÁLIS – VIRÁGMAJÁLIS

A hely, ahol fájdalmas sóhajok szállnak az ég felé.
Ahol a szeretteink nélküli valóságba a szív sajog belé.
A csend makacs világa, hol a kérdésekre nem jő válasz.
Ahol az élőknek csak a hit, az ég, a képzelet a támasz.
A hely, melynek végtelenbe tekintő nyugalma vagyon.
Ahol az emlékezéssel töltött minden pillanat fáj, fáj nagyon.
Az élet és elmúlás gondolata itt szomorúan összeölelkezik.
Ahol az együtt töltött múltra szívünk oly fájón emlékezik.
A hely, mely végső megnyugvása a küzdelmes földi létnek.
Ahol a közös múltunk szép emlékei újra életre kélnek.
A végső igazság itt osztatik a rosszra és a jóra.
Ahol bevégeztetik sorsunk, benne eljő az utolsó óra.
2011. február 21.

Mezőﬁ László

9.00
9.00
10.00
10.30
10.30
12.00
13. 30
14.00
15.00
17.00
19.00

FALUNAP 2011. augusztus 20.
szombat – TERVEZETT PROGRAM
Ökumenikus istentisztelet az evangélikus templomban
12.00 Jó ebédhez szól a nóta
14.00 Polgármester köszöntője
Virilisták köszöntése
14.00 Játszóház
Óriáscsúzda gyerekeknek
14.30 Derőce táncosok a színpadon
15. 30 Kung-fu bemutató
16.30 Leblanc Győző és Tóth Éva operettslágerei
17.30 Abba Sisters
18.30 Színpadon: Brasch Bence
19.30 Tombola sorsolás
20.30 Jolly és a románcok
21.30 Bál a Gramyvel
22.00 Tűzijáték

FŐZŐ VERSENY
Május 1-én az enesei focipályán
Szeretettel invitálunk és várunk minden érdeklődőt!
Időpont: 2011. május 1. vasárnap
Helyszín: enesei kézilabda pálya
Étel: szabadon választott
Nevezési határidő: 2011. április 26. kedd 16 óra
A nevezők 5.000 Ft-os vásárlási utalványt kapnak.
A részleteket április 26-án kedden 17 órai kezdettel
beszéljük meg a polgármesteri hivatalban.
Enese, 2011. április 13.

Enese Község Önkormányzata

Májusfa állítás a focipályán
Virágkiállítás és virágvásár
Sétakocsikázás a faluban
Faültetés a 2010. évben születettek tiszteletére
Helyszín: játszótér
Főzőverseny a focipályán
Akkordeon Harmonika Zenekar fellépése
Ugrálóvár gyerekeknek
Játszóház
Derőce tánccsoport felllépése
Enese – Győrzámoly
U 21-es csaptok mérkőzése
Enese – Győrzámoly
Felnőtt bajnoki mérkőzés
„Szóljon a rock!”
Színpadon a Galeri és My Way együttesek

Enese, 2011. április 14.

Enese Község Önkormányzata

HAGYOMÁNYOK NAPJA
2011. június 25. szombat – tervezett program –
14.00

Megnyitó
A Rábaszentmihályi Margaréta Dalkör és
Citerazenekar fellépése
15.00 Aradi Katalin kiállítása
15.30 A táncosok fellépése I. blokk
16 .30 Kátai Zoltán énekmondó a színpadon
17.15 A Pannonhalmi Történelmi Borvidék
bemutatja: Hangyál Balázs hegybíró
18.00 A táncosok fellépése II. blokk
19.00 Budai Ilona népdalokat énekel
20.00 Csoóri Sándor és a Szabadcsapat
21.30 Táncház és tábortűz

LOMTALANÍTÁS
A Rekultív Kft. községünkben lomtalanítást végez.
IDŐPONT:

2011. május 9-12. között

(hétfő-csötörtök)
A lomot a temető parkoló melletti
konténerekbe lehet szállítani.
A konténerekbe veszélyes hulladékot elhelyezni tilos!
Rekultív Kft.

Enese Község Önkormányzata

