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MAJÁLIS – VIRÁGMAJÁLIS (2016. május 1. vasárnap)

09.00 Virágkiállítás és virágvásár

 Főzőverseny kezdete

 Májusfa állítás a focipályán

10.30 Faültetés a 2015. évben születettek tiszteletére

12.00 Ebéd, a főzőverseny értékelése

13.00 Ismét motorosok jönnek!

 Ugrálóvár és óriáscsúszda gyerekeknek

14.00 Játszóház gyerekeknek

 Óvodások és iskolások dzsesszbalett előadása

Enese költségvetésének bevételi és kiadási főösszege hason-

lóan alakul az elmúlt évihez képest. Fő irányvonal az óvatos 

gazdálkodás, az adódó pályázati lehetőségek maximális ki-

használása, a korábban meghatározott –önerős- fejlesztések 

befejezése. Mint a költségvetés fő számaiból kitűnik: elsősor-

ban saját bevételeinknek köszönhetően napi fi nanszírozási 

gondjaink nincsenek.

A bevételi és kiadási főösszeg 291 millió forintot tesz ki.

Nézzük először a bevételi oldalt.

• Gyermekétkeztetésre 21 millió forint, ebből 14 m állami 

támogatás, 7 m szülő által befi zetett.

• Pénzmaradvány  68,8 m forint, ebből mintegy 16 m terhelt 

– azaz 2016. januárban kifi zetett

• Hivatal működésére: 52 m forint.

• Zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, közutak fenntartása, 

egyéb kötelező önkormányzati  feladat: 13,5 m forint

• Óvoda működtetésére: 50 m forint.

• Saját bevétel (iparűzési adó, kommunális adó, gépjármű 

adó helyen maradó része): 78,7 m forint.

• Egészségügyre: 4,8 m forint.

• Önkormányzati funkcióba nem sorolható Államháztartáson 

kívülről: 19,2 m forint (telekértékesítés, áfa, bérbeadás, 

egyéb saját bevétel)

• Egyéb bevétel: 6 millió forint.

A bevételek között szerepel számszakilag -23,6 m forint. 

Ez az un. beszámítás, melyet az állam von vissza a község 

adóerőképessége miatt.

Kiadási oldal főbb sorai

• Gyermekétkeztetésre 25 m forint kiadással számolunk. Erre 

a tételre mintegy 4 m forintot kell pluszban fordítanunk.

• Utak karbantartása jogcímre 31,7 m forintot állítottunk be.

• Önkorm. és önkorm. Hivatal jogalkotási tevékenységére 

25,8 m forintot.

• Civil szervezeteinket 3,2 m forinttal támogatjuk.

• Óvoda működtetése 55,8 m forintba kerül.

 Tehát idén – ha a tervszámok teljesülnek – közel 6 millió 

forintot kell pluszban óvodára fordítanunk.

• Közös hivatalra 44, 3 m forintot irányoztunk elő.

• Közfoglalkoztatásra: 4,8 m forintot

• Város és községgazdálkodásra: 45,8 m forintot

• Közvilágítás: 3,5 m forint.

• Háziorvosi ellátás: 1,5 m forint

• Egészségügyi feladatokra: 4 m forint

• Családi napközink 3,4 m forintba kerül.

• Könyvtári szolgáltatás: 3, 2 m forint.

• Közművelődés, közösségi kultúra: 9,7 m forint.

• Sportöltöző felújítása: 5,8 m forint.

• Konyhára jutó rezsi: 2,1 m forint.

• Egyéb fejlesztés/Magyar Panteon

• Tájház és babagyűjtemény: 21,4 m forint.

Részletes költségvetésünk már olvasható a honlapon: 

www.enese.hu

Mesterházy József

15.00  Derőce táncol

15.00 Enese – Kajárpéc U19-es labdarúgó mérkőzés

16.00 Step aerobik bemutató Varga Zsófi  vezetésével

17.00 Geri Betli Gábor a színpadon

17.00 Enese – Kajárpéc felnőtt bajnoki mérkőzés

18.00 Hany Istók – a Kajárpéci Vízirevű előadásában

19.00  The Beat Bulls

 Magyar Retro Party
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A RÓZSA!

A pipacsmező tengerében mily furcsa egy rózsa.

Én ily virágról álmodoztam hosszú évek óta.

Meglátni Őt Szürke réten, a szerencse volt maga.

Eddig eltakarta Őt előlem gyomnövények hada. 

Nem csak színe, illata is van e szép növénynek.

Vele a beszédes boldog órák szerelemről mesélnek.

Tiszta fényben fürdik, friss harmat táplálja.

Mily csodás varázslat, ha szívét feltárja.

Gyökerestől változott meg Vele az életem.

Tudtam, amint megláttam, Ő lesz a végzetem.

Mint gondos kertész óvom e ritka virágot.

Ki jobbá tette éltemet, s e szürke világot.

 Mezőfi  László

 Enesei nívódíjas költő

FŐZŐVERSENY
Időpont: 2016. május 1. vasárnap

Helyszín: enesei kézilabda pálya

Étel: szabadon választott

Nevezési határidő: 2016. április 28. csütörtök

A nevezők 10.000 forintos vásárlási utalványt kapnak

A részleteket április 28-án csütörtökön 17 órakor beszéljük meg 

a polgármesteri hivatalban.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

 Enese Község Önkormányzata

Az elmúlt évben több mint 800 ezer forint támogatást kaptunk a 

Könyvtárellátói Szolgáltató Rendszer keretében:

•  165 db könyvet 486.245 forint értékben, időszaki kiadványokat 

35.346 forint összegben

•  közösségi programok szervezésére 173.100 forintot.

•  kis értékű tárgyi eszközre (vetítővászon, nyomtató, router, egér) 

134.596 forintot.

•  informatikai fejlesztésre, könyvtári szoftver programkövetésre 

30.480 forintot.

TÖBB MINT 800 EZER FORINT 

KÖNYVTÁRRA

VIII. HAGYOMÁNYOK 

NAPJA

Enese, 2016. Napisten hava 25. nap 

– június 25. szombat

Kultúrház – iskola udvarán

„A magyarság nem a test, nem a vér, hanem a 

lélek kérdése” (Győrff y István)

14.00 Polgármester köszöntője

14.05 Bezi, enesei, bősi táncosok

 A Városlődi Pergő Rozmaring 

 Tánccsoport fellépése

 – német nemzetiségi táncok

16.30 Waschludter Johannis Kapelle

 – sváb népzene

17.30 A Borostyán Kórus népdalokat 

 énekel

17.45 A Borra–való együttes koncertje

19.15 II. táncos blokk

21.15 Tábortűz és táncház

FALUNAP
2016. augusztus 20. szombat

Tervezett program

11.00  Ökumenikus istentisztelet

  a katolikus templomban

12.00 Ebéd a focipályán

 Jó ebédhez szól a nóta

14.00 Polgármester köszöntője

 Virilisták köszöntése

 Játszóház gyerekeknek

14.30 A Borostyán Kórus dalol

15.00 A Baráti Dalszínház műsora

16.00 Beat-bull –az 50-es és 60-as

 évek dalai

17.15 Színpadon a Marina táncosai

17.45 Táncol a Derőce

18.30 Hófehér Jaguáron… 

 a United élő koncertje

20.15 Tombola

21.00 Kicsiny falum, ott születtem én

 – a 3+2 élő koncertje

22.45   Bál az Acustic 69 együttessel



Enesei HÍRMONDÓ  2016. április

3. oldal

A tanulóink ugyan már ré-

gen túl vannak a félévi bizo-

nyítvány utáni örömön illetve 

néhányan a megrázkódtatá-

son, én mégis ezzel kezdem 

iskolai beszámolómat.  Az is-

kola tanulmányi eredménye 

4, a szorgalom szintén jó lett 

4,1. A magatartás pedig 4,5. 

Két tanuló nem teljesítette 

félévkor a tantervi követel-

ményeket.

Megérkeztek a kompeten-

cia mérések eredményei is. 

Mindegyik évfolyam az orszá-

gos átlag fölött teljesített. De 

különösen büszkék vagyunk 

a jelenlegi 7. osztályosokra, 

akik eredményeikkel maga-

san felülmúlták az országos 

átlagot.

Februárban a farsangon egy 

jót buliztak a felső tagozatos 

tanulók, az alsó tagozatosok 

pedig nagyszámú közönség 

előtt mutathatták be jobbnál 

jobb jelmezeiket.

A hangversenybérlet két 

előadására is sor került. Feb-

ruárban az országosan is 

elismert Győri Ütőegyüttes, 

márciusban pedig a David 

Klezmer Band lépett fel. 

Mindkét rendezvényt Tschurl 

Károly támogatta.

Március elején nyitott kapuk 

program során a 4. osztályosok 

Gergely járással, az elsősök pe-

dig stílusosan Janikovszky Éva 

„Ha én felnőtt volnék” című da-

rabjával köszöntötték az isko-

lánk iránt érdeklődőket. Ezután 

megismerhették intézményün-

ket és egy kis közös foglakozá-

son is részt vehettek. 

Március 15-én a községi 

ünnepélyen három tanuló 

vehette át a Hetvényi díjat: 

ISKOLAI HÍREK

HELYI KÖZSÉGI ORSZÁGOS HELYI KÖZSÉGI ORSZÁGOS

 6. osztály 8. osztály

matematika 1581 1448 1497 1624 1555 1618

szövegértés 1548 1424 1448 1583 1494 1567

Döbör Zsanett, Varga Viktória, 

Szabó Karola. Iskolánknak ez 

a legmagasabb kitüntetése. A 

díj feltétele: 8 év alatt kitűnő 

tanulmányi eredmény, példás 

magatartás, -szorgalom, -kö-

zösségi munka, rangos verse-

nyeken elért eredmények.

Egy pályázati támogatás-

nak köszönhetően megújult 

az informatika terem, ahol 20 

új számítógép és 11 új moni-

tor került elhelyezésre. 

A tavaszi szünet előtt ke-

rült sor az ifj úsági napra, ahol 

jó kezdésként megnéztük a 

színjátszósok Mágnás Miska 

bemutatóját. Ezután válto-

zatos programokkal folyta-

tódott a nap. 

Az alsósoknak például ku-

tya bemutató, az 5–6. osztály-

nak az UNICEF iskolai prog-

ramja, a 7–8.osztálynak pedig 

gyárlátogatás.

Aki az esti Mágnás Miska 

előadáson rész vett elmond-

hatja, hogy remekül szórako-

zott.  Bartos Ilona

intézményvezető

A Mágnás Miska színészei a színpadon

Hetvényi-díjasok: Varga Viktória, Döbör Zsanett, Szabó Karola



Enesei HÍRMONDÓ  2016. április

4. oldal

RÉGI SÍROK A TEMETŐBEN

A Hírmondóban szeretnénk bemutatni és megörökíteni az enesei temető régi sírjait. Mint 
már korábban írtunk róla: valaha 3 kripta állt a sírkertben. A Dóczy családé eltűnt. Az 

egyik Enessey sírboltba a XVIII. század óta, a másikba az 1870-es évek óta temetkeztek – 
ezek ma is láthatóak. A temető legrégebbi emlékei! 

Káldy Jánosné 
+1938, élt 67 évet

Győry Jánosné 1818–1892
Felső Eőri Eőry Ferenc

Kováts Teréz
+1898. december 30.

  
  Kováts Zsófi a

+1900. november 1.

  Kováts Sándor
+1899

Káldy István
+ 1913 május 18., 90 évet élt
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ÓVODAI HÍREK
A gyerekek farsangja után 

került megrendezésre a fel-

nőttek bálja. Az idei évben 

kereken 100 fő volt jelen. 

Rekord bevételünk volt,  

603.000 Ft maradt tisztán. 

Megrendeltük a gyerekek-

nek az új hintát csúszdával, 

homokozót, babaházat, asz-

talokat.  

Köszönet a bálon résztve-

vőknek, a támogatóknak, 

akik hozzájárulásukkal tá-

mogatták az óvodát. Kü-

lön köszönet Dr. Ferenczi 

Évának, Dőry Csabának, 

Enese Húsnak, akik komo-

lyabb összeggel járultak 

hozzá a bál bevételéhez. 

Öröm számunkra, hogy a 

KACO igazgatója 200.000 

Ft-os támogatást küldött 

az óvoda alapítványának a 

számlájára.

Nagy munkák előtt állunk, 

most fog elkészülni a féltető 

az új óvoda csoportszobái 

elé. Amint elkészülnek az 

új udvari játékok, elkezdjük 

az udvarunk átalakítását. A 

kiscsoportosok játszóhe-

lye lesz az új épület előtti 

részen, a családi napközis 

gyerekeknek pedig a régi 

épület előtt. A szülők se-

gítségére is számítunk az 

udvarrendezésnél. Ha min-

dennel készen leszünk, re-

mélhetőleg gyereknapra 

minden a helyére kerül, 

akkor ünnepélyes keretek 

között fogjuk átadni.

Elkészült az új rész bejá-

ratánál a felújított virágos 

sávunk. Kaviccsal töltettük 

fel és évelő bokrokat ültet-

tünk bele. Az Önkormány-

zat munkásai készítették el, 

köszönjük, nagyon szép és 

mutatós lett. A gyerekekkel 

sok programon vettünk és 

veszünk részt. Három kö-

zépsős (Hegedűs Nina, Né-

meth Döniz, Nagy Lilla) és 

három nagycsoportos óvo-

dásunk (Dóka Lara, Helyes 

Vanda, Szabó Katica) sze-

repelt Kónyban a versmon-

dón. Nagy Lilla középsős és 

Szabó Katica nagycsoportos 

ovisunk díjat kapott.

Kilenc nagycsoportossal 

Győrladaméron a Vajas pán-

kó mesét adtuk elő. Április 

8-án három nagycsoportos-

sal megyünk Nyúlra az ének-

mondóra, és ezen a napon 

Győrújfalura öt nagycsopor-

tos megy a rajzversenyre. 

Május 3-án kerül megrende-

zésre a „Szépen szól a kispa-

csirta” énekfesztivál a kultúr-

házban. Majd Győrújbarátra 

megyünk a hagyományőrző 

találkozóra a nagycsoportos 

gyerekekkel, akik szívesen 

táncolnak.

És még mindig nincs 

vége! Mindhárom csoport-

tal kirándulunk, évzárót és 

gyereknapot tartunk.

A Zöld óvoda cím elnye-

résével kötelezettsége-

ink vannak. Ezért az idén 

először szervezzük meg a 

papírgyűjtést. Ugyanab-

ban az időben elektromos 

hulladékgyűjtés is lesz. A 

hulladékok begyűjtésével 

védjük környezetünket és 

bevételhez jut az óvoda. A 

gyerekeknek megrendel-

tük az udvari eszközöket, 

talicskákat, lombseprűket, 

locsoló kannákat stb. és ők 

is aktív résztvevői lehetnek 

az udvar rendbetételénél. 

Rendeltünk eszközöket, 

amiket a rovarok és növé-

nyek gyűjtésénél tudnak 

majd használni, illetve mik-

roszkópot, amivel a parányi 

részeket is megnézhetik.

Az óvodai beíratás és a 

hulladékgyűjtésre a felhívás 

külön cikkben jelenik meg 

az újságban!

Horváth Judit, óvodavezető
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A Győrújbarát Óvodáinak Egyesülete rajzversenyét és 

díjátadóját 2015. november 27-én a mi óvodánk szervezte 

meg.

Kilenc község óvodája tartozik ide: Öttevény, Győrladamér, 

Győrújbarát, Pér, Töltéstava, Győrság, Nyúl, Fehértó, Enese. 

Összesen 92 rajz érkezett be, aminek témája az ősz volt „Itt 

van az ősz itt van újra”. A munkák különböző technikával 

készülhettek.

A zsűrizés három korcsoport szerint, külön díjasok, és 

különleges technikák kategóriában történt. 23 kisgyermek 

kapott díjat, de a többiek sem maradtak ajándék nélkül.

A zsűri elnöke F. Csapó Irén festőművésznő volt, aki na-

gyon szép szavakkal, elismeréssel értékelte a gyerekek 

munkáit. Ezen kívül kértük a zsűrizésbe az iskolából Ta-

kács Viktorné tanítónőt, illetve minden óvónő részt vett 

az értékelésben. Nehéz dolgunk volt, mert igazán szép 

munkák érkeztek.

A díjátadót a kultúrházban, gyönyörű környezetben, F. Csapó 

Irén munkái közt tartottuk. A nagycsoportosok szerepeltek, 

népi játékok, gyermektáncok szerepeltek műsorukban. Büsz-

kék voltunk a gyerekekre, Szűcsné Judit és Szabóné Alíz óvónők-

re, mert színvonalas előadást mutattak be a közönségnek.

2015 nyarán éltünk a pályázati lehetőséggel és az évek 

folyamán már beépített környezettudatos magatartás 

kialakítását megalapozó óvodai programok hátterével 

pályáztunk a Zöld Óvoda címért.

A pályázat megírását Szűcs Györgyné és Horváthné 

Merkó Barbara óvónők vállalták. Köszönet illeti őket, hogy 

alapos és jó munkát végeztek. Karácsonyi ajándék volt a 

nyertes pályázat, amit 2015. december 15-én vehettünk 

át Budapesten ünnepélyes keretek közt a Vajdahunyad 

várában.

RAJZ DÍJÁTADÓ AZ ENESEI TÜNDÉRKASTÉLY ÓVODÁBAN

ZÖLD ÓVODA CÍMET NYERT AZ ENESEI TÜNDÉRKASTÉLY ÓVODA

A díjátadáson is részt vett a festőművésznő, illetve fel-

kértük még Csapó-Molnár Violetta jegyző asszonyt, hogy 

a második helyezettek díjait ő adja át. 

Az enesei óvodából díjazottak voltak: Nagy Lilla középsős 

kislány második helyezett, Major Liza kiscsoportos és Németh 

Friderika nagycsoportos külön díjasok lettek. Gratulálunk 

a helyezésükhöz! Gyerekek, szülők és óvodapedagógusok 

elégedetten távoztak és elismeréssel nyilatkoztak közsé-

günkről, arról amit a rövid kis idő alatt a falu központban 

láthattak.

Horváth Judit, óvodavezető

Hogy mit takar a cím, mi az amit vállaltunk? Tömören, 

néhány gondolatban:  Az óvodában bevezetjük a szelektív 

hulladékgyűjtést, több mozgást, kirándulást, sétát, környe-

zetvédő gondolkodásmód, környezetbarát életmód kiala-

kítása, természetvédő gyerekek nevelése, madáretetés, 

udvar takarítás, növénygondozás. Elektromos készülékek 

begyűjtése, alumínium palackok gyűjtése, papírgyűjtés. 

Szülők bevonása programokba, és segítségük kérése, hogy 

a gyerekek környezettudatos magatartásának megalapo-

zása közös célunk legyen. 

Eszközöket kell beszereznünk a növénygondozáshoz, udvari 

munkákhoz, illetve a séták alkalmával való megfi gyelésekhez 

távcsöveket, gyűjtőedényeket.  Szeretnénk egy mikroszkópot, 

amivel a parányi részecskéket is megnézhetik.

A címet 3 évre adományozták, semmilyen anyagi jutta-

tást nem adtak. Ez az elhivatottságról szól, arról, hogy a 

legfogékonyabb korban az óvodás éveik alatt ismerked-

jenek ezekkel a szokásokkal és teendőkkel, hogy később 

ez belső igényükké, napi szokásukká váljon. Szeressék a 

természetet és tudják megóvni! Hosszú folyamatról van 

szó, ami évekig tart. Elkezdjük és reméljük sok követőre 

találunk!

Horváth Judit, óvodavezető
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KÖZLEMÉNY a 2016. évi óvodai beíratás rendjéről

Tisztelt Szülők!

Az Enesei Tündérkastély Óvodában 

a 2016/2017-es nevelési évre a 

beiratkozás ideje:  

2016. április 25-26.  8.00-16.00 óra

Helye: 

Tündérkastély Óvoda 9143 Enese, Petőfi  u. 26.

A beiratkozáshoz szükséges közokiratok, dokumentumok:

• gyermekek személyazonosítására alkalmas, a gyermek 

nevére kiállított személyi azonosítója és lakcímet igazoló 

hatósági igazolványa,

• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványa

• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,

• amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik 

a sajátos nevelési igényről

• szakvélemény, beilleszkedési-tanulási-magatartási zavar 

megállapításáról szóló szakvélemény,

• igazolás tartós betegségről.

A beiratkozás azon gyermekeket érinti, akik 2014. augusztus 

31-ig születtek és óvodai jogviszonnyal még nem rendel-

keznek. A 2013. aug. 31-ig 3. életévüket betöltött gyermek 

óvoda köteles. 

A már óvodába járó gyermekeknek nem kell beirat-

kozni!

Bővebb kiírás az óvodai beíratással kapcsolatban Enese 

Honlapján található!

Szeretettel várjuk az új óvodások jelentkezését!

Horváth Judit, óvodavezető

Régi, már nem használt, rossz elektromos és elektroni-

kai eszközöket az óvoda közreműködésével begyűjtjük. 

(mosógép, mosogatógép, hűtőgép, elektromos barkács gé-

pek, hajszárító, vasaló, konyhai gépek, porszívó, bojler, tele-

vízió, monitor, hősugárzó, fénymásoló, varrógép és minden 

olyan készülék, ami elektromos árammal működik.)

A készülékeket hozhatják az óvodába munkanapokon 

2016 május 5-től  (reggel 7-től délután 17 óráig), május 

10-ig (ezen a napon 11 óráig, ekkor lesz az elszállítás). 

Hétvégén reggel 8-tól délután 18 óráig az új óvodarész 

mögötti udvarba.

Aki nem tudja elhozni az óvodához, kérem a 363-101-es 

illetve a 06 20/4337111-es telefonszámon jelezze, és egyez-

tetünk az elszállításról. 

PAPÍRGYŰJTÉS

Ugyan abban az időpontban, május 5-től 10-ig lesz az 

óvodában a papírgyűjtés. Egy konténer lesz az új óvodarész 

előtti betonra kihelyezve, ebbe gyűjtjük a papírt.

A gyűjtéssel védik környezetüket és támogatják az óvo-

dát!

Közreműködésüket, segítségüket köszönöm!

 Horváth Judit

  óvodavezető

FELHÍVÁS!
ELEKTROMOS HULLADÉK- ÉS PAPÍRGYŰJTÉS 

AZ ENESEI TÜNDÉRKASTÉLY ÓVODÁBAN

A Nyárfa előtti parkosított rész tavasz kezdetén.

A temető új kerítése, keleti oldal.
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ISMAIL GALAAL (1914-1980) 

szomál (Afrika) költő 1962-ben ar-

ról számol be, hogy Kelet-Afrika 

Pusztáin tevekaravánok tábortü-

zeinél a magyar szabadságharcról 

énekelnek olyan törzsek is, melyek 

Európáról sem igen hallottak.

HANS KUITERT holland újságíró 

véleménye a magyarokról 2001. 

július 31-én jelent meg a „De 

Telegraaf”-ban:

„A nacionalizmus gyakran ellen-

érzést vált ki a világban: másokkal 

szembeni felsőbbrendűség érzését 

sejteti s olyan kellemetlen nevek 

kapcsolódnak hozzá, mint Hitleré, 

Milosevicsé és- néhány palesztin 

számára –Sharoné. A magyar nacio-

nalizmus azonban más természetű, 

veszélytelen jelenség. A magyar 

nacionalizmus ugyanis a Marsról 

jön.

ISAAC ASIMOV (1920-1992) 

orosz születésű amerikai biokémia 

professzor, író (Science Fiction), 

történész, humorista: egy óvatlan 

pillanatban ezt mondta róluk:

„Az a szóbeszéd járja Amerikában, 

hogy két intelligens faj létezik a föl-

dön: emberek és magyarok”  Vol-

tak, akik még ennél is messzebb-

re mentek, s azt állították, hogy a 

földöntúliak már valóban köztünk 

élnek, csak magyaroknak mondják 

magukat…

ENRICO FERMI olasz atomfizikus 

(1901-1954) – amikor Fermit meg-

kérdezték, hogy hisz-e az űrlakók-

ban, azt válaszolta: „Már itt vannak 

magyaroknak nevezik őket!”

HELMUT KOHL (1930-) német 

konzervatív politikus, kancellár 

1982-1998-ig:

LÉGY BÜSZKE MAGYARSÁGODRA!
Vélemények rólunk, magyarokról

„A legnagyobb csapást a nemzet-

közi kommunizmusra a magyarok 

mérték és a berlini falból az első 

követ a magyar hősiesség ütötte 

ki.”

ZBIGNIEW KAZIMIERZ 

BRZEZINSZKI (1928-) amerikai 

nemzetbiztonsági tanácsadó a 

70-es években leírta:

„Aki a világ fölötti uralmat meg 

akarja szerezni, annak el kell fog-

lalnia a Föld szívét. Aki elfoglalta 

a Föld szívét, az birtokba vette Eu-

rópát. Aki birtokba vette Európát, 

az ura az egész világnak.” (A Nasa 

kiadásában megjelent Gaia elmélet 

című munka azt írja, hogy Földünk 

élőlény, melynek a szív csakrája 

a Kárpát-medencében található. 

A Föld 7 energetikai központja 

közül a Pilisben található a Föld 

szívcsakrája.)

XIV. DALAI LÁMA TENZIN GYATSO 

született LHAMO DÖNDRUB (1935-) 

az 1980-as évek második felében 

kinyilatkozta, hogy „a Földön a ma-

gyaroknak energiaközpontot védő 

szerepük van.”

2006. október 11-én Prágában a 

Dalai Láma üzente a magyaroknak: 

„Magyarok! Bár népük nagy múlt-

ra tekint vissza, a szabadság és a 

demokrácia terén még fiatalnak 

számítanak. A lehetőség mindazon 

által eljött az Önök számára, hogy 

kibontakoztassák képességeiket és 

megmutassák a világnak szellemü-

ket, kezdeményező képességüket. 

Ehhez azonban az önbizalom elen-

gedhetetlen. Éppen ezért akármi-

lyen nehéz is, bármilyen akadály-

lyal, nehézséggel néznek szembe, 

nem szabad, hogy elveszítsék a 

reményt és az elhivatottságukat. 

Bizakodónak kell maradniuk! Egy 

tibeti mondás úgy tartja: 9 kudarc 9 

próbálkozást jelent. Biztos vagyok 

abban, hogy egy ilyen nagymúltú 

nemzet fényes jövő előtt áll. Kérem 

dolgozzanak továbbra is keményen 

és távlatokban gondolkodjanak! 

Tartsák szem előtt azokat a nemes 

célokat, amelyek a közös érdekeket 

szolgálják. Az emberek sokszor –és 

ez a politikusokra különösen igaz 

– elvesznek az apró részletekben. 

Ez nem helyes. Gondolkodjanak 

távlatokban! Ez az én tanácsom. 

Köszönöm.”

NEPÁLI PAPOK 2005-ben kijelen-

tették, hogy mindennap imádkoz-

tak a Földért.

Most „vajúdik a Föld és a Kárpát-

medencében szüli a jövőt.”

TANPAI RINCPOCE a nepáli Fe-

hér Király kolostor vezető lámája 

magyarországi tartózkodása idején 

(2007) így szólt a magyarokhoz:

„Önök, magyarok elképzelni sem 

tudják, milyen büszkék lehetnek 

nemzetükre, magyarságukra. Mi 

biztosan tudjuk, hogy a világ szelle-

mi, lelki és spirituális megújhodása 

az Önök országából fog elindulni. 

A világ szívcsakrája az Önök orszá-

gában, a Pilisben található.

Ez a spirituális megújhodás már 

megindult Önöknél!”

CARDAILHAC JÁNOS alexandriai 

pátriárka így jellemezte Nagy Lajos 

magyar királyt (1342-1382), akit 

személyesen ismert:

„Isten a tanúm, hogy nem ismerek 

oly nagy és hatalmas uralkodót, aki 

oly alázatosan és szerényen visel-

kednék, és becsülete megsértése 

nélkül annyira óhajtaná a közbékét 

és nyugalmat.”
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Eddig még nem közölt képeslap Eneséről, a II. világháború előtti időszakból.
(A Darabanth Aukciós Ház révén jutottunk hozzá. Köszönjük.)

Festmény a 20. század elejéről.
Minden bizonnyal kultúrházunk 
udvari frontját/virágoskertjét ábrázolja.

A benzinkút 
az 1990-es évek elején.
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POLITIKUSOK ENESÉN II.

DÁVID IBOLYA 

2005. január 21-én járt községünkben a 

Népfőiskola vendégeként. Aradról és a 

Szabadság szoborról tartott előadást.

Országgyűlési képviselő, Igazságügy 

miniszter (1998-2002) között, a Magyar 

Demokrata Fórum elnöke (1999-2010)

LEZSÁK SÁNDOR

2004. március 12-én volt vendégünk. 

Ezen a napon avattuk a Tanítók fáját” az 

iskola udvarán. Az MDF egyik alapítója, 

országgyűlési képviselő 1994-től, az Or-

szággyűlés alelnöke 2006-tól.

MEDGYASSZAY LÁSZLÓ

Többször járt községünkben, a fotó 

2002. októberében készült, a felújított 

polgármesteri hivatal ünnepélyes át-

adásakor.

Országgyűlési képviselő 1990-2010 

között, a Földművelésügyi Minisztérium 

politikai államtitkára (1993-1994) a Győr-

Moson-Sopron Megyei Közgyűlés alel-

nöke 1998-2006 között.

GÉMESI GYÖRGY

2003. az iskolai aula ünnepélyes átadá-

sakor járt községünkben. MDF-es politi-

kus, országgyűlési képviselő (1998-2006) 

Gödöllő város polgármestere 1990 óta.
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LÁTVÁNYTERV A BABAMÚZEUMRÓL 

ÉS TÁJHÁZRÓL

A Szabadság utcában – a COOP bolt és az orvosi rendelő között – építenénk fel.

Első részében a babamúzeumot helyezzük el, a hátsó részében a helytörténeti gyűjteményt láthatják majd.


