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Az iskola felújításának folytatása (felújítás értéke: 20 millió forint, ebből 16 millió 

pályázaton elnyert támogatás) : héjazat (cserép) cseréje, az un. új iskola padozatának 

cseréje, u. régi iskola meszelése, részleges nyílászáró csere, raktár épület felújítása.

– Beadott pályázatok megvalósítása – siker esetén

• un. függönyös ház felújítása, pályázat összértéke 45 m Ft

• Hagyományok Napja 1.500 e Ft

• Lelátó építése a focipályához 10 m Ft.

• Kiadvány az Enese SC 75. éves jubileumára 650 e Ft

– Iskola előtti részen parkoló építés /Leader  pályázat útján, pályázat beadása

– A község virágosításának folytatása, közterületen és magánházak előtt 

       – tervezett összeg 1,5 millió forint

– Térfi gyelő kamerarendszer kialakítása a faluban = 5 millió forint

– Jubileumi napok

 • 10 éves a polgárőrség

 • 75 éves az Enese SC

– Rendezvényeink magas színvonalú megszervezése (majális-virágmajális, 

    hagyományok napja, falunap, adventi program sorozat)

– színpad az aulába  ........................... 1,5 m Ft

– játszótér megvilágítása .....................1 m Ft

– óvoda ................................................1 m forint

Az állam egyre inkább kivonul az önkormányzatok fi nan-

szírozásából. Mondhatnám, ez nem meglepetés 2012-ben 

–hisz évről évre kevesebb állami támogatással számolhatunk. 

A kieső állami bevételt a helyi adók fedezik. 2011-ben rekord 

összegű bevételre tettünk szert: 65 milliós bevételünk szárma-

zott az iparűzési, gépjármű és kommunális adóból. Az államtól 

–különböző jogcímeken- 125 millió forintot könyvelhettünk 

el. Illetve 15 milliót a kistérségtől /ezt vehetjük államinak/ A 

két utóbbi tétel nem fedezte teljes mértékben a béreket és 

a járulékokat.

Az előzetes hírek szerint azonban 2013-tól minden eddiginél 

szűkebb pénztárcával leszünk kénytelenek beérni. De előtte 

nézzük a 2012. évi büdzsét!

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 316,5 mil-

lió forint. 2012-ben különböző jogcímeken 112 millió forint 

állami fi nanszírozásra számíthatunk. Ehhez jön hozzá mint-

egy 15 millió forint a kistérségtől az oktatás /óvoda, iskola/ 

fi nanszírozására.

TOVÁBB CSÖKKEN AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2012-ben
A három helyi adóból 61 millió forintot terveztünk. Termé-

szetesen ebből legnagyobb tétel az iparűzési adó a maga 45 

milliós összegével. (A gépjármű 13, a kommunális 3 milliósra 

rúg)

A körjegyzőség működtetésére a társközségektől 9 millió 

forint bevételre számíthatunk. 

Kiadási oldalon az intézményi kiadások főösszege a kö-

vetkező.

Óvoda: ....................................................................40 millió forint

Iskola:  .....................................................................74 millió forint

Körjegyzőség .......................................................32 millió forint

Hivatal .................................................................. 170 millió forint

A nem könnyű gazdasági helyzet ellenére természetesen 

2012 évre is megfogalmaztuk fejlesztési elképzeléseinket, 

terveinket. A kis önrészt kívánó és szükséges beruházásokat 

szeretnénk megvalósítani.

Mesterházy József

 

FEJLESZTÉSEK – TERVEK 2012. évre

• telekalakítás címen: 7,6 m  Ft

Telekértékesítésből nettó 23,5 

millió forint bevétellel számolha-

tunk, amennyiben a nyolc, még 

meglévő telket eladjuk.

• óvoda felújítás címen 

  (2005-ből): 3,5 m Ft

• útfelújításra (2005-ből): 

17,5 m Ft

Az önkormányzat 

nettó hitelállománya:

 5,2  m Ft

Önkormányzatunk

hitelállománya
2012. március 31-én
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11.30 Ökumenikus istentisztelet

12.30 Ebéd a pályán

 Jó ebédhez szól a nóta

14.00  Polgármester köszöntője

 Virilisták köszöntése

Délután:  Játszóház gyerekeknek

 Óriáscsúzda

Fellépnek:  Derőce

 Balikó Ferenc zenél

 Karaoke Nemes Imrével

18.00 A színpadon Bunyós Pityu

19.00 Tombola

20.00  Tóth Gabi énekel

20.45 Apollo 23

21.45 Bál a Gramyvel

Sajnos a szemetelés Ma-

gyarországon jelentős prob-

léma. Szinte mindenfele – la-

kott területen belül és kívül 

– találkozhatunk kisebb-na-

gyobb szemétkupaccal.

Enesén is szerveztünk év-

ről-évre szemétgyűjtést. A 

több kocsi szemetet ki tud-

tuk vinni szeméttelepünkre. 

2012-től ez a megoldás már 

nem létezik.

A Képviselő testület úgy 

határozott: a Rekultív Kft-től 

rendel egy 30 m3-es konté-

nert, az eredeti elképzelés 

szerint havonta. Egy konté-

ner elszállítása 120.000 forint. 

Nyolc nap alatt két konténert 

sikerült megtölteni.

A konténerbe töltött „anyag” 

jó része máshol is végezhette 

volna. Óriási mennyiségben 

hoztak faágakat – ezeket el 

FALUNAP KONTÉNER A FALUBAN
lehet tüzelni, csakúgy mint 

a kartont.

Arra önkormányzatunknak 

nincs kerete, hogy havonta 

több százezer forintot költ-

sön a szemétszállítás ilyen 

módjára.

A Hírmondó hasábjain is 

kérek mindenkit: veszélyes 

hulladékot, építési törmelé-

ket és nem a konténerbe való 

egyéb hulladékot NE szállít-

son oda.

Az elképzelés szerint április-

tól novemberig havonta egy 

alkalommal rendeljük meg 

a 30 m3-es konténert. Éves 

szinten ez is milliós kiadás. 

Áprilisban – és a következő 

hónapokban is – értesíteni 

fogjuk a lakosságot, hogy mi-

kor érkezik a konténer.

Mesterházy József

2012. augusztus 18. szombat
TERVEZETT PROGRAM

unyós Pityu

kel

Szöllősi Mihály

Nagyon köszönöm a meghívást. 

Élmény volt a borértő jelenlévők-

nek borbemutatót tartani. Remé-

lem sikerült a Neszmélyi borvidéket 

és a Szöllősi Pincészetet bemutat-

ni Önöknek. Bízom benne, hogy a 

kóstolt borok után egyre többen 

választják a fehérborokat egy-egy 

ünnepi étkezéshez. Szeretettel várom Önöket pincészetem-

ben, ahol igazi pincei hangulatban, teljes szortimentjében 

végigkóstolhatjuk a Szöllősi Pincészet borait.

Bogár László

Nagy és csodálatos élmény volt ez az est. Olyan 

szeretetközösség ez, amiből igen sok kellene eb-

ben az országban. Reméljük, hogy így is lesz.

NÉPFŐISKOLA
Február 16. , 18 óra

 KÖZMEGHALLGATÁS 

Március 14.,18 óra

EMLÉKEZÉS AZ 1848/49. ÉVI FORRADA

LOMRA ÉS SZABADSÁGHARCRA 

Április 4. szerda 18 óra

TAVASZKÖSZÖNTŐ 

Május 1. kedd

 MAJÁLIS ÉS VIRÁGMAJÁLIS 

Május 26 szombat

HŐSÖK NAPI MEGEMLÉKEZÉS 

Május 27-28.

PÜNKÖSDI BÚCSÚ 

Június 23. 

 IV. HAGYOMÁNYOK NAPJA 

Augusztus 18. 

 FALUNAP 

Október 23.

EMLÉKEZÉS AZ 1956. ÉVI FORRADA

LOMRA ÉS SZABADSÁGHARCRA 

November 17. szombat

 IDŐSEK NAPI MEGEMLÉKEZÉS 

December

ADVENTI PROGRAMOK 

(teaház, adventi délután, népfőiskolai 

előadás,  karácsonyi műsor)

RENDEZVÉNYEK 2012
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A félévi eredmények bemutatásával kezdem az iskolai hírek 

tavaszi beszámolóját. 183 tanuló kapott januárban félévi bizo-

nyítványt. Közülük 17-en kitűnő, 22-en jeles eredményt értek el.  

14 tanuló nem teljesítette a minimum követelményeket, rájuk 

kemény munka vár a fél év alatt, hogy hiányosságaikat pótolva 

a következő évben tovább haladhassanak társaikkal. Az iskola 

tanulmányi átlaga 4,2, a szorgalom 4,3, a magatartás pedig 4,4 lett. 

A félév lezárásaként a Kincsesláda Bábszínház ajándék előadását 

tekinthettek meg az alsó tagozatos tanulók. A napköziseknek 

a délutáni tanulás, játék mellett aerobik, közlekedésbiztonsági 

előadás is változatossá tette a napjaikat. Vidám műsorral és 

fergeteges bállal mulattunk a farsangon. Köszönjük a szülők 

segítségét, támogatását.

Teljes erővel folynak a tavalyi évben megnyert pályázat mun-

kálatai. El lehet mondani, hogy a időnként a mesteremberek 

többen vannak az iskolában, mint a pedagógusok. Ezért aztán 

az adott munkálatokhoz igazítjuk azt, hogy az iskolában hol 

van a bejárat, illetve hol tartózkodhatnak a tanulók. A megújuló 

technika kisház elé egy fedett közösségi tér készül az SZM és a 

papírgyűjtés támogatásából. Köszönjük, mert segítség nélkül 

nem valósulhatna meg. Ebben a tanévben KEOP-6.1.0/ A / 09-11 

pályázattal a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó visel-

kedésmintákat ösztönző kampányok fi nanszírozására nyertünk 

3 941 550 Ft-ot. A pályázat projectfelelőse Kissné Eszes Anikó, 

pénzügyi felelőse pedig Vargáné Erdélyi Andrea.

Már tudjuk a 8. osztályosok írásbeli felvételi eredményét, ami 

63%-os lett. Az országos átlag 48%-os.

Márciusban a nyitott kapuk napján nyílt órákkal, tájékoztató 

kiadványokkal és színes programokkal vártuk az iskolánkba 

látogató gyerekeket és szüleiket. A március 15-ei ünnepélyen 

még több gitáros tanulónk mutatta meg a tudását. Biztatom a 

gitározás iránt érdeklődőket, hogy kapcsolódjanak be az iskolában 

folyó gitároktatásba.

Folyamatban van az iskolai táborok szervezése. Az alsósoknak 

úszástábor lesz Győrben és utána mindig más-más program. A 

felsősöknek pedig a Szigetközben, Halászi szállással tervezünk 

nyári táborozást.

Bizonyára a médiában felfi gyeltek arra, hogy egyre nagyobb 

kampány van annak érdekében, hogy termeljünk a kiskertünk-

ISKOLAI HÍREK
ben, fogyasszunk saját kertből zöldséget. Ennek részeként az 

iskolai gyakorlókerti munka bemutatásáról cikksorozat készül az 

Élelmezés c. folyóiratban. Úgy látszik mára már a gyakorlókert 

is fehérholló lett.

ETO Futsal Club U11-es gárdája megszerezte az első ízben kiírt 

magyar U11-es bajnoki címet futsalban. A bajnokcsapat tagjai 

között van iskolánk három diákja: Szücs Ádám, Lampert Krisz-

tián, Szlovacsek Péter. Gratulálunk a kisbajnokoknak! Nemcsak 

a sporteredményekről lehet beszámolni, hanem arról is, hogy 

eddig 10 féle tanulmányi versenyen szerepeltek tanulóink szép 

eredménnyel. 

A körzeti megbízott támogatását kértem, hogy segítse a ta-

nulók balesetmentes közlekedését. Kérem a felnőtteket is, hogy 

fi gyelmeztessék a gyerekeket: a járdán közlekedjenek.

Sokszor, sok helyen hallható, hogy ugyan nagyon megköny-

nyíti az életünket az internet, de renget veszélyt jelent, főleg a 

gyerekekre. Ezért ajánlom a fi gyelmükbe egy előadáson hallott 

gyakorlati tanácsok gyűjteményét az internet-függőség meg-

előzéséhez:

• Kössük feltételekhez gyermekünk internethasználatát (pl. ha 

elkészült a házi feladat, elvégezte otthoni feladatait, levitte 

sétálni a kutyát, stb.).

• Hozzunk szabályokat az internet használatra (mennyi időt tölt-

het netezéssel, mely napszakban, ismeretlen csevegőszobákat 

és felnőtt oldalakat nem látogathat, stb.).

• A számítógépet ne a gyerekszobában, hanem egy közös hasz-

nálatú helységben helyezzük el. 10 éves kor alatt javasolt a 

gyermek mellé ülni, amikor internetezik.

• Biztonsági programok és szűrők használata. (Pl. Windows Vista 

Szülői felügyelet, MSN Premium Szülői felügyelet, Biztonságos 

Böngészés Program, stb.).

• Közös családi időtöltés (kirándulás, fagyizás, stb.). 

• Bátorítsuk gyermekünket arra, hogy más gyerekekkel együtt is 

töltsön időt (lehetőség szerint mozgással járó tevékenységet 

végezzenek).

• Segítsük gyermekünk szocializálódását (különösen, ha bátor-

talannak, félénknek látjuk kapcsolataiban). Szükség esetén 

kérjünk tanácsot pedagógustól, szakembertől.

Bartos Ilona,  igazgató

Az eredeti elképzelés szerint áprilisban szerettük volna kiépít-

tetni a térfi gyelő kamerarendszert Enesén. A szükséges lépéseket 

megtettük – egyeztettünk Horváth Csaba rendőrkapitány úrral, 

megkerestük a leendő kivitelezőt.

Március közepén értesültünk arról, hogy a belügyminiszter 

pályázatot írt ki közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések 

megvalósítására. A pályázatot április 2-ig kell(ett) beadni a mi-

nisztériumba. A döntést június közepéig meghozzák. Reményeink 

TÉRFIGYELŐ KAMERÁK KÖZSÉGÜNKBEN
szerint sikeres lesz a pályázatunk és összességében kedvezőbb 

feltételekkel építhetjük meg a térfi gyelő rendszert.

Ezúton szeretnék egy többször hangoztatott félreértést el-

oszlatni. A térfi gyelő kamera a rendőrségre lesz bekötve – ott 

fi gyelemmel kísérhetik a történéseket. A községben erre nincs 

lehetőség. Szigorú adatvédelmi előírások rögzítik, ki nézheti 

vissza a felvett órákban, napokban történt mozgásokat.

Mesterházy József
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Az Országos Kompetenciamérés keretében nyolcadik alkalommal került sor matematika 
és szövegértés területén a tanulók mérésére. A mérés teljes körű, az ország minden álta-

lános és középiskolájának 6, 8. és 10. osztályára kiterjed. A mérés célja megismerni, hogy a 
tanulók mennyire képesek alkalmazni az elsajátított ismereteket a minden napi feladatokban.  
A jelentés részletes ismertetése megtalálható a http://kir.hu/ oldalon.

KOMPETENCIAMÉRÉS 2011
A 2011. évi eredményeink:

8. OSZTÁLY (a jelenlegi középiskolai 9. osztályosok) 6. OSZTÁLY (a jelenlegi 7. osztályosok)

2011.   6. osztály MATEMATIKA SZÖVEGÉRTÉS

ISKOLÁNK ÁTLAGA 1472 1484

CSH index 

a becslésen alapuló összes telephelyre

illesztett regressziós egyenes alapján

1480 1462

Községi iskolák átlaga 1437 1408

Községi iskolák telje-

sítménye iskolánkhoz 

viszonyítva

jobb 17% 6%

hasonló 46% 44%

gyengébb 37% 50%

ORSZÁGOS ÁTLAG 1486 1465

2011.   6. osztály MATEMATIKA SZÖVEGÉRTÉS

ISKOLÁNK ÁTLAGA 1602 1621

CSH index 

a becslésen alapuló összes telephelyre 

illesztett regressziós egyenes alapján

– –

Községi iskolák átlaga 1550 1513

Községi iskolák telje-

sítménye iskolánkhoz 

viszonyítva

jobb 14% 3%

hasonló 50% 41%

gyengébb 36% 56%

ORSZÁGOS ÁTLAG 1601 1577

A fogak elvesztésének számos oka lehet, 

pótlásukról azonban mindenképpen gon-

doskodni kell. A rágóképesség visszaállítása 

megóv sokféle foghiánybetegségtől. S ami 

szintén fontos: az arc harmóniája, a szép 

mosoly növeli önbizalmunkat és komfort-

érzetünket. 

A fogpótlások lehetnek rögzítettek (híd, 

korona), kivehetők (protézis) vagy ezek 

kombinációi. Nagyon sokan vannak, akik 

hosszú ideje és megelégedettséggel visel-

nek kivehető fogpótlást. A páciensek egy 

része azonban idegenkedik ettől vagy egy-

szerűen nem tudja megszokni. Előfordul, 

hogy – egyéni anatómiai adottságok miatt 

– esetleg nem is készíthető valaki számára 

megfelelő, jól használható fogsor. A saját 

fogakhoz ragasztott hídpótlásnak viszont 

előfeltétele a megfelelő számú és alkalmasan 

elhelyezkedő pillérfogak megléte. 

Sorvégi hiányok esetén – például  amikor 

csak az elülső fogak vannak meg és az őrlő-

fogak hiányoznak – csak kivehető fogpótlás 

készíthető. Ha viszont a hiányzó pillérfo-

gak helyére implantátum, vagyis beültetett 

műgyökér kerül, a rögzített pótlásra ismét 

lehetőség nyílik. 

A BEÜLTETÉSES FOGPÓTLÁSOKRÓL
Mi az implantátum? Hogyan kerül a szájba? 

Befogadja-e a szervezet?... Ezek mind-mind 

jogosan felmerülő, izgalmas kérdések és a 

beültetés előtt egyértelműen tisztázandók 

a páciens számára. 

Az implantátum különböző mérető és 

alakú, előzetes röntgen- és szájvizsgálat 

alapján kiválasztott, általában fém-  nagy 

tisztaságú titkán-csavar vagy lemez. Ennek 

anyagát és speciális felületkezelését hosz-

szú évek kísérletei és tapasztalatai alapján 

választották ki, hogy a szervezet, illetve az 

azt körülvevő csont megtűrje, hanem szinte 

sajátjaként befogadja és vele biológiai egy-

séget alkosson. 

A betegvizsgálatot, a részletes tájékoz-

tatást és a gondos tervezést követően a 

kiválasztott implantátumok helyi injekciós 

érzéstelenítéssel ínymetszés után az állcsont-

ba  készített furatba kerülnek. A beavatkozás 

a páciens számára csak egy fog vagy egy 

gyökér eltávolításával azonos megterhelést 

jelent. A műtétet végző szájsebésznek spe-

ciális műszerezettséggel és fokozottan steril 

körülményekkel kell rendelkeznie. 

A seb néhány nap alatt gyógyul. A műtétet 

követően általában 3-4 hónap szükséges ah-

hoz, hogy a csont az implantátumot teljesen 

körbenője, azzal szerves egységet képezzen, 

így terhelhetővé váljon. Ezután kerül rá a 

szájba benyúló csonkrész, amely egy korona 

számára előkészített – lecsiszolt – foghoz 

hasonlít. Ezt követően lenyomat alapján, 

hagyományos módon készül el a fogpótlás, 

vagyis a fi x, rögzített híd. 

Nagyon fontos, hogy a beültetést meg-

előzően, majd a kész fogak használata során 

is kifogástalan szájhigiénét tartsunk fenn 

és időszakos kontrollvizsgálatra járjunk. A 

páciens ezzel járulhat hozzá leginkább a 

sikerhez! 

A beültetés természetesen nemcsak rész-

leges, hanem teljes fogatlanság esetén is 

alkalmazható, vagy olyankor, amikor a fog-

hiányt ép, egészséges fogak határolják. 

Kétségtelen, hogy a beültetéses fogpótlás 

nem olcsó és némi kockázattal is jár. Viszont a 

páciensek kedvező beszámolói, javuló kom-

fortérzetük és életminőségük, s nem utolsó 

sorban a jó szakmai tapasztalatok azt mu-

tatják, hogy az eljárás megfelelő alternatívát 

jelent a foghiányok pótlására. 

Dr. Ferenczi Éva
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a hufbau csoport tagja

Tavasznyitó nyílt nap Győrben és Csornán 
Tavasznyitó nyílt nap Győrben és Csornán 

a a BNF Hufbau Építőanyag áruházbanBNF Hufbau Építőanyag áruházban  

2012. április 14-én! 2012. április 14-én! 
Extra kedvezményekkel!Extra kedvezményekkel!

 Óriási akciókkal és sok-sok meglepetéssel 
 Óriási akciókkal és sok-sok meglepetéssel 

várjuk Kedves Vásárlóinkat!várjuk Kedves Vásárlóinkat!
Aki csak egyszer végigpillant a telephelyeinken, láthatja a 
hazai és világcégek nyújtotta hagyományos építőanyag kíná-
latot a betonvastól, cementen át a hagyományos és korszerű 
falazóelemekig, téglákig. Mellettük felfedezi a kertépítéshez, 
az esztétikus kültérhez szükséges időtálló és igényes válasz-
tékot.  A kertépítés mellett a kertgondozáshoz szükséges kézi 
szerszámok, kerti gépek, valamint a barkács- és ipari gépek 
egészítik ki termékpalettánkat.

Nyílászáró részlegünkön beltéri ajtók, tetőtéri ablakok, 
homlokzati fa és műanyag nyílászárók, valamint garázska-
puk széles választéka található meg. Áruházunkban a belső 
burkolatoktól, a szaniter áruig, csaptelepekig, a víz- gáz- és 
fűtésszereléshez szükséges valamennyi szerelvényig, a festé-
kig a vevő valóra válthatja álmait. Az elégedett vevőkör nem 
hagyhatja ki, hogy ellátogasson a csornai üzletünkbe is, ahol 
ugyanezzel a termékkínálattal várjuk vásárlóinkat.

A termékválasztékunk természetesen számos szolgáltatással 
is párosul: házhoz szállítás, anyagszükséglet számítás, lakbe-
rendezési tanácsadás, 3 dimenziós tervezés, színkeverés teszi 
teljessé kínálatunkat.

Ha felkeresnek bennünket, alkalmi vevőből 
partnerré válnak!
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6. oldal

A Varga család szülői háza 1978-ban

Vadászbál 1975-ben

A kútnál

A hivatal udvarán

Ihász Csaba biciklivel –fotó a kultúrház teraszáról

Köszönet Ihász Csabának 
a régi fényképekért
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7. oldal

Köszönet özv. Vitéz Gézánénak 
(sz.: Korn Erzsébet) 
a régi fényképekért

A Korn lányok és a család autója – 1930-as évek

Bécsi rokonok a Korn kúria udvarán

Húsvét a Korn családnál

Szabadság utca Káldy Jánosék udvaráról fényképezve

1935 február: Káldy Ervin – Tschurl Etelka (Bibi) -Korn hugi –Tschurl Károly 
(Öcsi) - Káldy Andrea  - Korn Erzsébet (Baba)
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8. oldal

Bancsó Juliska néni a kútnál

Evangélikus népiskola 1913/14-ben

Három testvér arat: Bancsó Ferenc, -István és -ImreÉpül az evangélikus templom, alapásás 1952-ben

Ház a homokgödörben. Balról Bancsó Pista bácsi, az 
enesei zenekar alapítója

Köszönet Füsi Andrásnénak a régi fényképekért
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9. oldal

Programjainkról:

A bőség zavarával küzdök, 

mert nagyon sok minden volt 

az elmúlt időszakban. Az új év 

kezdetével kezdtük szervezni 

a gyerekek és a felnőttek far-

sangi bálját, ezeket február 

hónapban sikeresen megtar-

tottuk.

Benczéné Tímár Irént a győ-

ri Nevelési Tanácsadó szak-

pszichológusát hívtuk február 

6-án az összevont szülői ér-

tekezletre. A szülők által elő-

re leadott kérdéseik alapján 

tartotta meg az előadását, 

amire sajnos a zord, téliesre 

fordult időjárás miatt kevesen 

jöttek el. Nagyon sok hasz-

nos, használható tanácsokat 

adott a gyermekek nevelésé-

vel kapcsolatban. Az előadói 

díjat a Szülői Munkaközösség 

fi zette.

Az óvodások nagy örömé-

re fogadtuk Hargitai Levente 

bűvészt, aki a gyerekek bevo-

násával bűvészkedett.

Közben végére értünk a 

nagycsoportosok iskolaérett-

ségi vizsgálatának és a szülők 

átvehették az óvodai szakvé-

leményeket.

A 20 nagycsoportosból 

17-en kezdik meg iskolai ta-

nulmányaikat szeptembertől, 

16 gyerek Enesén 1 gyerek 

Győrsövényházán.

Házi rajzversenyt tartottunk 

február 22-én első ízben az 

óvodában. Mindegyik cso-

portból minden kisgyereknek 

kiállítottuk a munkáját, amik-

ből a legsikeresebbeket az 

óvónők döntése alapján kivá-

lasztottuk (7 gyermekmunka 

volt) és az került a Győrújbarát 

és térsége óvodák egyesülete 

ÓVODAI HÍREK

által szervezett rajzkiállításra. 

Ennek Enese adott otthont 

március 2-án.

Minden kis művészünk ka-

pott lufi t, édességet és ekkor 

kapták meg Dr. Lenkei Gábor 

Egészséges csemeték c. füze-

tét, amit az óvoda ingyenesen 

kérhetett a terjesztőtől.

Március 12-én kezdődött 

az úszásoktatás a győri sát-

ras uszodában. Heti két alka-

lommal, hétfőn és pénteken 

mennek a gyerek külön kis-

busszal.

Március 23-án 10 nagycso-

portosunk Győrladaméron a 

mesemondó fesztiválon „A 

kisegér farkincája c.” mesével 

szerepelt.

Március 24-én Kónyban Hu-

nyadi Hanna nagycsoportos, 

Bándli Júlia és Szarka Iván 

középsősök mondtak verset 

a természetről. Gratulálunk 

minden szereplőnek, nagyon 

ügyesek voltak és büszkék 

lehetünk, hogy képviselték 

intézményünket.

A középsősök nyíltnapja 

március 27-én, a nagycsopor-

tosoké 28-án volt, amire be-

jöhettek a szülők, nézhették 

a játékidőt, foglalkozásokat, 

és közös húsvéti barkácsolás 

volt még a program.

Március 19-én és 20-án volt 

az óvodai beíratás: 32 gyer-

meket írattak be, de 3-4 gyer-

mek beíratása még várható.

A határozatokat a szülők 

április folyamán fogják meg-

kapni, hogy gyermeke felvé-

telt nyert-e az óvodába.

Azt már tudni, hogy 25 

nagycsoportos lesz, a kö-

zépsősök létszáma 16 lenne, 

ide 11-12 kiscsoportos korú 

gyermeket kell áthelyezni, 

hogy a beíratott gyerekek 

közül minél több elhelyezést 

nyerjen. Így a várható közép-

ső csoport létszáma 27-28, a 

kiscsoporté 28 lesz.

Nagyon sok az óvodás korú 

gyermek, ennek egyrészt 

örülnünk kell, hogy a falu 

nem néptelenedik el.

Az óvoda bejárati ajtaja 

előtti pergola teteje most 

készült el és nagyon szép lett. 

Örülünk, hogy ezt megcsi-

náltathattuk és csapadékos 

időben a bejáratnak és a be-

lépő személyeknek védelmet 

nyújt.

Itt szeretném megköszönni 

Bancsó Lajos segítségét, aki 

már évek óta ajándékként 

varja az elszakadt fektető 

vásznakat, amik bizony már 

nagyon régiek. (a mostani 

gyerekeink szülei is ezeket 

használták)

Az óvodai nevelési évünk-

ből a szorgalmi időszak május 

31-ig tart. Addig még nagyon 

sok élmény és program várja 

a gyerekeket. 

A nyári takarítási szünet 

idejéről szeretném az érin-

tetteket tájékoztatni: 2012. 

augusztus 6-24-ig lesz.

 Szabóné Horváth Judit

  óvodavezető
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A Győrújbarát és térsége óvodáinak 

egyesülete keretében megrendezés-

re kerülő színek tánca rajzkiállítást az 

enesei Tündérkastély óvoda vállalta. 

Ennek az eseménynek a díjátadó 

ünnepsége 2012 március 2-án volt az 

iskolai aulában.

Kettingerné Tóth Tünde és Kapui 

Tiborné voltak a program felelősei. A 

középső csoportosok énekeltek, táncol-

tak. Szűcs Györgyné és Szabóné Molnár 

Alíz készítette fel.

11 óvodából: Győrújbarát, Nyúl, 

Pér, Öttevény, Győrladamér, Töltésta-

va, Vámosszabadi, Győrság, Fehértó, 

Rábaszentmihály, Enese községekből 

75 gyermekmű érkezett.  Február 24-én 

Enesén is elkezdődött 

március 9-én a Zumba tanfo-

lyam a Dimenzió táncstúdió 

trénereivel.  Az iskolai aula 

megfelelő hely volt az első 

alkalomkor.

Az első alkalom ingyenes volt 

a résztvevők számára, ízelítő az 

órák felépítéséről.  54 résztve-

vő volt, akik közül többen a 

környező falvakból érkeztek. 

Az enesei résztvevők közül a 

többség először Zumbázott. 

Az órák minden hét péntekén 

18.30-kor kezdődnek, sajnos 

nem az aulában, hanem az is-

SZÍNEK TÁNCA RAJZKIÁLLÍTÁS
a községek óvodaveze-

tőinek segítségével zsű-

riztünk.

A zsűrinek borzasztó 

nehéz dolga volt, mert 

csodálatos, a címnek 

megfelelő remekművek 

érkeztek. Nem adtunk 

konkrét témát,  minden-

ki kedve szerint alkot-

hatott. 

Enesei díjazottak a 3-4 éves korosztály-

ba 1 helyezett Abdai Amira, 3. helyezett 

Szakács Szonja, a 6-7 évesek kategóriájá-

ban 3. helyezett Varga Éva. Gratulálunk 

az ügyes kezű kis művészeknek.

A Győrújbarát és térsége óvodáinak 

egyesületétől kapott ösz-

szegből nem tudtunk volna 

minden gyermeknek aján-

dékot venni, így segítségre 

szorultunk. Bajnok Milán 

apukája, Bajnok Zsolt, se-

gítségével a KIRCHHOFF 

Hungária Kft. Esztergom 

40.000 Ft-tal támogatta a 

rendezvényünket. Így min-

den kisgyermek kapott egy 

szép ajándékcsomagot. 

ZUMBA FITNESS
kola tornaszobájában. (Máso-

dik alaklommal a 31 zumbázó 

már nem fért el, nem tudta a 

gyakorlatokat rendesen végez-

ni a helyhiány miatt. Ezért a 

következő alkalommal többen 

nem jöttek el.)

Mi is a Zumba?

Vérpezsdítő, minden test-

részt megmozgató forró latin 

ritmusokkal, széleskörű világ-

táncokkal tarkított fi tness 

program. Fő mozgatórugója 

a latin-amerikai táncok.

Hogyan hat a Zumba az 

egészségre?

Mivel az edzés teljes tarta-

ma alatt tánc van, észre sem 

venni, hogy a pulzusszám 

végig a zsírégető tartomány-

ban van. Így egy 60 perces 

edzés alatt akár 600 kalóriát 

(egy óra biciklizéssel kb. 350 

kalória) lehet elégetni min-

denféle különös megterhelés 

nélkül.

Nem utolsó szempont az 

sem, hogy a hatékony alak-

formálás elérése mellett a 

programba beépített latinos 

ütemek által lehet megtanul-

ni a Samba, a Salsa, a Bachata, 

a Reggaeton, a Merengue és 

számtalan latin-amerikai tán-

cok alaplépését.

Mindenki annyit végez a 

gyakorlatokból, amennyi jól 

esik. Lényeg hogy jól érezze 

magát. Erről a trénerek maxi-

málisan gondoskodnak.

A 06 20/433-7111-es tele-

fonszámon érdeklődni nálam 

lehet

Várjuk a tánc- a mozgás- a 

jó hangulat iránt érdeklődő-

ket!

Érdemes megpróbálni! 

Szabóné Horváth Judit

Köszönjük Zsoltnak a segítséget és azt, 

hogy Mesterházy József polgármeste-

rünkkel vállalta a díjkiosztó szerepét. 

A vendéglátás költségét Enese 

község Önkormányzata biztosította, 

valamint a Rábakész Kft.-től kaptunk 

segítséget. 

Köszönet az iskolának, hogy biztosí-

totta a helyet, és Csaba tanár bácsinak 

a segítséget.

Köszönet a konyha dolgozóinak, nyug-

díjas dadus néniknek és anyukáknak, 

akik részünkre megsütötték a pogácsát. 

Valamint az óvodánk minden dolgozó-

jának, hogy a több napos készülődés 

után fogadni tudtuk ezt a szép számú 

vendégsereget. 

Szabóné Horváth Judit
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Olvashattuk 2012 év elején Enese hon-

lapján a Lampert Krisztiánról szóló hírt, aki 

2001 május 3-én született, és jelenleg az 

enesei iskola 4. osztályos tanulója.

A 2011-es év futsal bajnoka lett a legki-

sebbek korosztályában. Ezért kerestem fel a 

családot, hogy írjak erről az eseményről.

Milyen sportág a futsal? A terem focihoz 

hasonlít, bár a szabályok mások és  a lab-

da  sem pattog, lényeg a cselezés, a rövid 

passzos játék.

– Mikor kezdtél a focival foglalkozni?

– Már óvodás koromban 4 évesen kezd-

tem a focit a Bozsik program keretében 

Dömötör Csaba tanár bácsinál. Később 

Bartus Csaba bácsi foglalkozott velünk. 

Apáék otthonra is készítettek kaput szá-

momra, hogy ott is tudjak gyakorolni. Ez 

nagyon jó volt.

2. osztályos voltam, és Csaba tanár bácsi 

bíztatására, jelentkeztem a Győri ETO FC 

csapatába, ahol 1 évig játszottam az U 9 

korosztályban. Utána WHB Ménfőcsanak 

ESK-hoz kerültem és a mai napig is ott 

futballozom, nagypályás futballt.

–  Itt a fonalat egy pillanatra elvesztet-

tem. A futsalról írok, te meg most a nagy-

pályás fociról beszélsz.

– Mind a kettőt csinálom. 2 éve párhuza-

mosan az ETO Futsal Club utánpótlásánál 

is futsalozok.  Mindegyik sportágnál védő 

vagyok és a nyolcas mezben játszom.

– A tanulás rovására nem megy ez a sok 

edzés és mérkőzésre járás?

KIKI A LEGKISEBB LEGJOBB
– Szerencsére nem, mondják a szülők, 

mert  Krisztián féléves bizonyítványa je-

les lett, két tantárgyból 4-es osztályzatot 

kapott, a többiből 5 lett. 

– Eneséről csak te vagy az ottani csapa-

tokban?

– Nem, Szücs Ádámmal mindkét csa-

patnál tagok vagyunk, míg a  futsalnál 

Szlovacsek Péter is a csapattársunk. Heten-

te átlagban 5 edzésem van, amik 1,5 órá-

sak és a szüleink felváltva visznek minket 

autóval a saját költségünkön.

– Az elért eredményeid, élményeid közül 

mi az, amit szívesen elmondanál?

– A mostani szombati meccset említe-

ném, ahol  nyertünk és így az U11 korosz-

tályban magyar bajnok lett a csapatunk. 

Bár még egy forduló  hátra van, akkora az 

előnyünk, hogy a többi csapat már nem 

tud beérni minket. Már ünnepeltünk egy 

szép tortával, amin a csapat fényképe volt. 

Mellé fi nom pizzát és ajándékot kaptunk 

a vezetőségtől. A másik nagy élményem 

a legjobb játékos cím elnyerése, amit a 

mérkőzések utáni értékelésből az edzők 

feljegyzései és döntései alapján kaptam.

– Mik az álmaid, vágyaid?

– Hát azt még nem tudom, volt a válsz.

Amit tudott, és kérdésemre egyszerre 

válaszolt, hogy mindezért amit elért kinek 

tartozik köszönettel: határozott válasszal 

a szüleit mondta és az edzőket.

A szülők szemében látom a büszkeséget, 

a szeretetet, a gyerekében a szerénységet, 

mert mindezt a foci szeretetéért, a mozgás 

öröméért végzi.

Azt azért megtudtam, hogy kedvenc 

focistája példaképe a Barcelona játékosa 

Dani Alves.

- Kitől kaptad a KIKI nevet? 

- Ketten voltunk Krisztiánok a csapatban 

és az edző, ha kiáltott, hogy Krisztián, mi 

mind a ketten  felé fordultunk. Azért, hogy 

megkülönböztessen bennünket, én KIKI 

lettem.

Nézem ezt a törékeny 11 esztendős 

fi úcskát, aki heti 5 alkalommal késő dél-

után játszás helyett az idejét edzéssel 

tölti. A szülőt, aki munka, illetve pihe-

nés helyett a gyermekét edzésre viszi, 

aki büszkén mutatja a csokorba szedett 

érmeit, az aláírásokkal igazolt relikviá-

kat, és közben látom magam előtt a kis 

óvodásomat, aki az ovi olimpián több 

hosszal maga mögött hagyta egyéni 

futásban a társait.

Szabóné Horváth Judit

FELHÍVÁS
A korábbi évekhez hasonlóan az idén 

is szeretnénk tovább szépíteni, virágo-

sítani falunkat. A megvalósításban az 

Önök segítségére is szükség van. Gon-

dozott környezetben mindenki jobban 

érzi magát. A tavaly elindított kezde-

ményezést az idei évben is folytatnánk. 

Azok, aki vállalják, hogy közterületen, 

illetve a házuk előtt virágot ültetnek, 

ingyen kapnak  növényeket. Kérjük 

szándékukat, igénylésüket jelezzék a 

Polgármesteri Hivatalban Nagy Lászlónál 

KEDVES ENESEIEK!
a 363-013 ill. 562-002  telefonszámon áp-

rilis 20-ig. Bármilyen, kezdeményezést, 

felajánlást szívesen fogadunk. Reméljük, 

minél többen részt vállalnak önkéntes 

munkánkban falunk virágosításában, 

gondozásában. Összefogással juthatunk 

igazán előre!

ENESE EGYSZERŰEN JÓ! TEGYÜK 

SZEBBÉ, BARÁTSÁGOSABBÁ!

  Enesei Faluszépítő és 

Hagyományőrző Egyesület

 Enese Község Önkormányzata

ALAKULÓBAN ENESÉN 

A NŐI FOCICSAPAT! 

Minden kedves érdeklő-

dőt szeretettel várunk. 

Fiatalok és idősebbek 

jelentkezését egyaránt 

várjuk. Érdeklődni a 

06 30/484-6268-as 

telefonszámon lehet!
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Időpont: 2012. május 1. kedd • Helyszín: enesei kézilabda pálya

Étel: szabadon választott 

Nevezési határidő: 2012. április 24. csütörtök 17 óra

A nevezők 5.000 Ft-os vásárlási utalványt kapnak.

A részleteket április 24-én csütörtökön 17 órai kezdettel 

beszéljük meg a polgármesteri hivatalban.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Enese Község Önkormányzata

KARAOKE MÁJUS 1-JÉN!

JELENTKEZZ A KARAOKERA!

Nemes Imre vezetésével május 1-jén, kedden az enesei 

pályán. Énekesek jelentkezését várjuk április 20. péntek 

12 óráig a polgármesteri hivatalban  Nagy Lászlónál vagy 

a polgarmester@enese.hu e-mail címen. A részleteket 

április 21-én szombaton 11 órakor beszéljük meg a pol-

gármesteri hivatalban. Mutasd meg tudásodat!

Enese Község Önkormányzata

Február 17-én tartottuk a hagyomá-

nyos Szülői Munkaközösség által szerve-

zett jótékonysági bálunkat. Az esemény 

helyszíne ezúttal az iskola aulája volt, 

mivel a  megszokott helyünk a Babilon 

vendéglő bezárt és a bálra jelentkezők 

létszáma miatt a Kinti kocsmában nem 

fértünk volna el.

Nem kis fejtörést okozott a helyiség 

berendezése, hogy az asztaltársaságok 

egyben maradjanak, kényelmes helyük 

legyen és még esztétikai szempontból 

is megfeleljen. Az SZM tagokkal péntek 

délután berendeztük az aulát és közel 

4 órai asztaltologatás után végre kész 

volt a munkánk. 

FARSANGI JÓTÉKONYSÁGI BÁL AZ ÓVODÁÉRT
A 90 főnyi jó hangulatú társaságból 

néhányan beöltöztek. Voltak óvodásaink 

alma és kisbögre jellel, kalózaink, egy 

félig-meddig cowboy.

A hangulatról Tóth Ferenc zenész gon-

doskodott, a társaság ellátását Vajda 

Zoltán vendéglős vállalta. Két hastán-

cos lány volt a fellépőnk, valamint éjfél 

után a Movement Dance School rövid 

bemutatóját láthattuk, amelyben a Hip 

hop táncstílust mutatták be.

A stílus több táncfajtából tevődik 

össze: House, New style, Locking, 

Popping, wacking és a látványos ele-

mekkel tűzdelt Break tánc! Az egyesü-

let 4 tagját láthattuk, akik folyamatosan 

versenyeznek, fellépnek országos és 

nemzetközi szinten is. Késésük is ab-

ból adódott, hogy egy országos szintű 

budapesti versenyről érkeztek, amit 

megnyertek.

Köszönet azoknak, akik eljöttek és 

azoknak is akik nem vettek részt, de a 

tombola felajánlással és anyagilag tá-

mogatták rendezvényünket. A bál tiszta 

bevétele 217.300 Ft lett.

Ebből a pénzből pótoljuk a gyerekek 

játékeszközeit, támogatjuk programja-

ikat és szeretnénk egy szabadidős rész 

kialakítását az óvoda és iskola közötti 

területen.

Szabóné Horváth Judit

MAJÁLIS – VIRÁGMAJÁLIS

Május 1. kedd 

9.00 Virágkiállítás és virágvásár

9.00 Májusfa állítás a focipályán. Főzőverseny kezdete. 

10.00-tól Sétakocsikázás a faluban

10.30-tól    Falültetés a 2011.évben születettek tiszteletére. 

  Helyszín: játszótér. 

11.00 Aszfaltrajz verseny

12.00 Ebéd – a főzőverseny értékelése

13.00-tól Ugrálóvár. Óriáscsúzda. Élő csocsó

14.00-tól Játszóház

14.00 N Junior Gitár tanszak

14.20 Virágok tánca  – mini balett előadás

14.30 Ábrahám Tibor zenél

15.30 Derőce fellépése

16.30 Karaoke – Nemes Imre vezetésével

18.30 Színpadon a Segafrédo

19.30 My Way koncert

Szeretettel várunk mindenkit és jó szórakozást kívánunk.
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Magyarország, édes hazám!

Magyarország Te vagy nékem édes hazám.

Itt hozott világra hajdan drága anyám.

Magyarország Te vagy azóta is az én hazám.

Drága földed volt lábam első támasza, az ám.

Belőled nőttem, mint erős fából gyenge ága.

Azóta is mindig szeretve gondolok Rád, a hazámra.

Soha nem hagytam drága tested hosszan magára.

Rád voltam inkább kíváncsi, mint a nagy világra.

Nyugtot mindig is itt leltem folyóid, ereid között.

Hegyeid, mezőid látványától lelkembe a boldogság költözött.

Dús arany kalászidból testem bőven táplálád.

Tőled tanultam e szép szavakat: tudás, szeretet, s család.

Azóta is hálás vagyok érted a Teremtőnek,

Hogy boldog napjaim benned sűrű évekké nőnek.

Sokat, buzgón imádkozom fel a magas égig,

hogy benned élhesse, amíg csak élek, végig.

Mezőfi  László, győri nívódíjas költő


