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Egy évvel ezelőtt döntött 

a község képviselő testüle-

te, hogy a Magyar Falu prog-

ram keretében pályázatot 

nyújt be az orvosi rendelő 

felújítására. A maximálisan 

elnyerhető 30 millió forint-

ból szerettünk volna fejlesz-

teni.

Az utolsó komolyabb fel-

újításra 2005-ben került sor. 

FEJLESZTÉS 30 MILLIÓ FORINTBÓL
GYOPÁROS ALPÁR MEGTEKINTETTE AZ ORVOSI RENDELÔT

Akkor nyílászárókat cserél-

tünk, a régi palatetőt cserép-

fedés váltotta, valamint belső 

munkálatokra került sor: új 

járólap, villamos felújítás és 

nem igazán okozott problé-

mát a rendelés menetében 

(s főleg ebbe a koronavírus 

is beleszólt…)

Május közepére egy igé-

nyes munkával új köntöst 

öltő orvosi rendelő várja az 

eneseieket. (A szigetelési 

munkák bekerülési értéke + 

vizesblokk 19.592.122,- Ft az 

egyéb költségek 2.094.500,- 

Ft-ra rúgtak.)

Május 16-án szombaton 

ellátogatott hozzánk Gyopá-

ros Alpár, községünk ország-

gyűlési képviselője, a Magyar 

Falu program kormánybiztosa 

s megelégedéssel állapította 

meg: érdemes volt támogatni 

az enesei orvosi rendelő fel-

újítását!

Szeretnék köszönetet 

mondani minden enesei 

polgárnak a türelemért és a 

megértésért, amit a felújítási 

munkák okozta kellemetlen-

ségek jelentettek.

S szeretném megköszönni 

a kivitelezésben közremű-

ködő vállalkozók munkáját: 

Sándor Ernőnek és munkatár-

sainak, a Rábtherm 

Kft. dolgozóinak, 

valamint a pályázat-

íróknak (dr. Horváth 

Péter) és a műszaki 

ellenőrnek. (Kiss 

József)

Hajrá Enese!

Mesterházy József

KÖZSÉGÜNK LAKOSSÁGA 

SZÁMOKBAN

2019. december 31.

1786 fő élt Enesén, férfi: 870 fő. nő:   916 fő

2019-ben 19 fő hunyt el, 16 gyermek született

65 év felett: 280 fő, a teljes lakosság 15,68 %-a

0-18 éves korosztály: 350 fő 19,59 %

dődtek a kiviteli munkák. Első 

lépésben a fűtés korszerűsíté-

sére nyílt lehetőség, radiáto-

rokat cseréltünk az épületben 

s kétkörös fűtést alakított ki a 

vállalkozó /ezen munkák be-

kerülési költsége: 8.265.000 

Ft. Majd a vizesblokkok át-

alakítása, akadálymentesíté-

se következett – természe-

tesen kisebb, menetközben 

felmerülő fejlesztések nem 

maradtak el. Miután az utolsó 

munkafázis – a festés-mázo-

lás februárban befejeződött, 

a Doktor úr visszaköltözhetett 

rendelőjébe.

Az épület homlokzatának 

szigetelése és színezése már 

festés-mázolás képezte az 

akkori munkák sorát.

A nyertes pályázatról 2019 

augusztusában értesültünk 

s októberben már el is kez-
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KÖNYVTÁRI FEJLESZTÉSEK 2019-BEN

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér és Enese Község Önkormányzata kö-

zött meglévő szerződés alapján közel 800.000 forint értékben jutottunk hozzá 

könyvekhez, folyóiratokhoz, eszközökhöz és tarthattunk rendezvényeket.

– 144 dokumentum/könyv ............................................................................ 487.079 Ft

– folyóiratok ............................................................................................................48.330 Ft

– könyvtári szoftver .............................................................................................31.614 Ft

– nyomtatópatron ................................................................................................55.829 Ft

– közösségi programok, rendezvények ..................................................... 155.000 Ft

Vivien 2020 első újszülöttje.

Az újszülötteket igen gyakran áb-

rázolják egy kendőbe kötve, a gólyák 

csőrében. A hosszúlábú madár jelképe 

már hosszú-hosszú évszázadok óta ösz-

szekapcsolódik a születéssel, a csecse-

mőkkel, és nem véletlenül van helye a 

jó kívánságokat jelző kártyákon, baba-

ruhákon, és a takarókon is.

GÓLYAHÍR

Egy 2018-ban beadott Leader pályázatnak 

köszönhetően új aszfaltszőnyeget kapott 

a Dózsa utca első szakasza. A munkát a ki-

vitelező 10 millió 89 ezer forintból végez-

te el, ebből pályázati támogatás 5,7 millió 

forint. 

ÚJ ASZFALT-

SZŐNYEGET KAPOTT 

A DÓZSA UTCA

Ez adta az ötletet, hogy kedves meg-

lepetést készítsünk az idei évben szü-

letett babáknak és szüleiknek. Ahhoz a 

házhoz, ahová a csöppség érkezik, egy 

gólyát, és üdvözlőtáblát csempészünk, 

amin szerepel az újszülött keresztneve is. 

A hazaérkezés napján a faluközpontba is 

kitesszük a hosszúcsőrű madarat, jelez-

ve, hogy Enesére újszülött érkezett, mo-

solyt csalva ezzel az arra járók arcára.

Mindenhol nagy szeretettel fogadták a 

kezdeményezést: kistestvér, szülő, nagy-

szülő és dédi. A jelképes köszöntő mellé, 

Enese Község Képviselőtestülete 20.000 

forint összeget szavazott meg, amit min-

den 2020. január elseje után született 

enesei lakhelyű újszülött megkap. 

Idáig nyolc alkalommal szállt jelképesen 

a gólya a házak elé.

Enese közössége nevében köszöntünk 

Benneteket! 

VIVIEN, CSONGOR, JUSZTINA, 

ZORA, OLÍVIA, REGINA, JÁZMIN és 

HANGA.

Sok örömöt, jó egészséget kívánunk 

minden babának és családnak!

Faluszépítő Egyesület nevében:  

Némethné Kránicz Anikó
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FÉLÁRBÓCON ZÁSZLAINK – ÖSSZETARTOZUNK!
EGY AZ ISTEN – EGY A NEMZET

100 esztendeje, hogy a Magyar Királyság képviselői a 

versaillesi Nagy-Trianon palotában aláírták az I. világ-

háborút lezáró békeszerződést. Az ország területének 

kétharmadát elcsatolták, 3,3 millió magyar került a ha-

táron túlra.

Emlékezünk és fáj a szívünk! Félárbócra engedtük Ma-

gyarország nemzeti lobogóját, a székely zászlót, valamint 

Enese, Bős város és Csíkszentmihály zászlóit. A gyászt jel-

képező fekete lobog felettük.  A békediktátum aláírásának 

percében – 16 óra 32 perckor – zúgtak a harangok. 

A koronavírus megjelenése alaposan átírta terveinket, programjainkat. 

2020. március közepe óta aggódva s bezárkózva fi gyeltük s fi gyeljük a 

híreket.

Reményeink – s a kormány intézkedései – szerint júniustól kezd vissza-

térni az élet a régi kerékvágásba. Megnyitottuk a játszóteret, a gyerekek 

mehetnek bölcsödébe s óvodába.

A digitális oktatás érvényben maradt a tanév végéig. 

Községünkben senki nem szenvedett a koronavírustól. A munka-

nélküliek száma valamelyest nőtt – a januári regisztrált 20 fővel szem-

ben április utolsó napján 28 állás nélkülivel számolhattunk. Az idősek 

ellátásáért hivatalunk volt a felelős: a bevásárlásban és a gyógyszer 

beszerzésben kértek tőlünk segítséget. Heti átlagban 10-15 szépkorú 

hívta fel a hivatalt.

Szeretnék köszönetet mondani minden enesei polgárnak a fegyel-

mezettségért, a javasolt intézkedések betartásáért! Köszönet illeti in-

tézményeink vezetőit és munkatársait, a képviselő-testület tagjait s 

mindazokat, akik önkéntes munkával segítettek a közösségnek. Név 

szerint mondok köszönetet Merkóné Róka Verának, aki napi szinten 

intézte „gyógyszer-ügyeinket”!

A továbbiakban is vigyázzunk egymásra! Mesterházy József

KÖSZÖNET
AZ ÖNKÉNTES MUNKÁÉRT, AZ ÖSSZEFOGÁSÉRT 
ÉS A FEGYELMEZETTSÉGÉRT!

HŐSÖK NAPI 

KOSZORÚZÁS

Május utolsó vasárnapján emlékeztünk a világhá-

borúban elesett hősökre. A veszélyhelyzetre való 

tekintettel idén elmaradt a községi megemlékezés. 

Május 29-én Csapó-Molnár Violetta jegyző asszony 

és Mesterházy József polgármester helyezte el a 

megemlékezés virágait a Hősök szobránál.  
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Vannak az ember életében olyan idő-

szakok, amelyekre közel negyedszázad 

elteltével is szívesen emlékezik vissza. 

Az 1996. szeptemberével kezdődő öt 

hónapot ma is óriási élményként élem 

meg.

A német parlament –a Bundestag 

– francia és amerikai fi ataloknak évti-

zedekkel ezelőtt hirdetett gyakornoki 

programot. A kelet-európai rendszer-

váltás után az egykori „Ostblock” fi -

ataljai szintén bekapcsolódhattak a 

programba.

Egy írásbeli bemutatkozás és a német 

nagykövetségen történt elbeszélgetés 

után kaptam a meghívót – szeretettel 

várnak Bonnba! Magyarországról ötöd-

magammal érkeztem meg a német 

fővárosba. Az egyetem egyik ifj úsági 

klubjába hívtak bennünket, ott ismer-

tették a következő pár nap programját 

s megkaptuk a kollégiumi szobánk kul-

csát. Talán négy szálláshelyet jelöltek ki 

annak a mintegy 70 gyakornoknak, aki 

– mint az idő megmutatta- jó csapatot 

alkottak az előttük álló időszakban.

Szerencsémre a belvárosban találtam 

otthonra. Az adminisztrációs feladatok 

után megkezdődött élménydús utazá-

sunk a német politikába. Három csoport-

ba szerveztek bennünket – s természete-

sen mindegyikben volt amerikai, francia, 

lengyel, bolgár, román, szlovák…

Az első hónapot a politikai pártok ala-

pítványainak vendégeként töltöttük – 

egy-egy hetet mindenhol. Jó kis csapat 

összekovácsolás volt! Rengeteg témát 

vitattunk meg – német belpolitikait, 

nemzetközi kérdéseket, előadásokat 

hallgattunk, politikai beszédeket pró-

báltunk írni. Frankfurtban testközelből 

láthattuk a drogkezelés valóságát – este 

Sachsenhausen vendéglátóhelyein el-

lenőriztük a sör minőségét.

S hogy politikai kiképzésünket még 

sokoldalubbá tegyék, beirattak ben-

ENESE IST EINFACH GUT – ENESE EGYSZERŰEN JÓ
ÖT HÓNAP A BUNDESTAG-BAN

maradt ki a foci, a szaunázás. A beszél-

getések során sokszor említésre került 

Enese… meséltem társaimnak falunk-

ról. Az idő múlásával szinte szállóigévé 

lett: Enese ist enfach gut! – Ki mondta 

ki először? Valamelyik társam vagy én? 

Őszintén szólva már nem emlékszem 

rá –talán nem is lényeges. Néha a kö-

szönést is így helyettesítettük, ha ta-

lálkoztam egyik társammal, ez volt az 

üdvözlés – s válaszként is az „Enese ist 

einfach gut” érkezett.

Novemberben Magyar estet szervez-

tünk a gyakornokoknak – a mi ötletünk 

volt, utánunk még a franciák próbálkoz-

tak, a többiek nem. Nagy lelkesedéssel 

készültünk – krumplit pucoltunk, gulyást 

főztünk, magyar bort szervíroztunk s 

persze Magyarországól beszéltünk. No 

meg Eneséről! Az utolsó nap délelőttjén 

hoztam el a postáról azt a csomagot, 

amelyben községünkről szóló reklám-

anyagok voltak. A siker nem maradt el! 

Nagy lelkesedéssel meghívtam minden-

kit – akkor nem sejtettem, hogy a követ-

kező nyáron egy részük el is jön!

Októbertől következett a parlamenti 

munka! Ulrich Schmalz CDU-s képviselő 

irodájába kerültem. Két kollégája mellett 

nünket a Rheinische Friedrich-Wilhelms-

Universitat-re, azaz a bonni egyetemre 

– itt heti két órában politológiát tanul-

tunk.

(Amint a minap pakoltam irataimat, 

kezembe akadt a leckekönyv)

A komoly témák megvitatás után kö-

vetkezett a lazítás- irány a város, kollé-

giumi szobák vagy éppen az egyetemi 

klub. A lazítós programok közül nem 

Belépő a Bundestagba

Meghívó a német nagykövet rezidenciájába
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GYAKORNOKOK ENESÉN

A baráti kötelékek nem szakadtak el, miután a többség 

hazatért hazájába. Januárban elkezdtük a szervezkedést: 

találkozunk a nyár folyamán Magyarországon! Sajnos ide 

már – különböző okok miatt – nem jött el mindenki, de 

akik itt voltak, jól érezték magukat.

A magyarországi program első része falunkhoz, Eneséhez 

kötődik. Ide érkeztek meg barátaim, házaknál szállásol-

tuk el őket. Megbizonyosodhattak arról, hogy, Enese ist 

einfach gut!

(Rövidesen pólóra nyomtattuk az „Enese ist einfach 

gut” és az „Enese egyszerűen jó” szöveget, majd másfél 

évtizeddel ezelőtt felkerült a honlapra is – mintegy 

védjegyként.)

Elkalauzoltam őket Sopronba,  a Fertő-tóhoz, Győrbe s 

Pannonhalmára. Tartalmas három nap volt. Ezt követően 

tovább utaztak Budapestre és Egerbe – azokat a napokat 

már nem én szerveztem.

fi gyelhettem a napi munkát, kisebb-nagyobb feladatokkal 

bíztak meg. Közben beírattak egy számítástechnika tanfo-

lyamra – közel 25 évvel ezelőtt nem gyakran dolgoztam itthon 

számítógéppel… A német-magyar turisztikai kapcsolatokkal 

foglalkoztam behatóbban. Záró dolgozatként is ilyen témával 

foglalkozó írást adtam le.

Lehetőségünk volt részt venni a Bundestag plenáris ülé-

sein, ide szinte korlátozás nélkül beléphettünk, csak kártyát 

kellett igényelnünk. A bizottsági ülésekre sem zárt ajtó várt 

bennünket. Bár ezekre nem mint érdekfeszítő, izgalmas ka-

landregényekre emlékszem vissza…

A képviselő úr meghívott választókörzetébe, Rheinland-

Pfalz-ba. Mozgalmas pár nap volt! Meglátogattuk választókör-

zeti irodáját, részt vettünk egy nyugdíjas klub rendezvényén, 

a helyi újság főszerkesztőjével beszélgettünk. Egyik este 

Dr. Hans Alfred Steger invitált benünket otthonába – aki 1987-

89 között volt a Német Szövetségi Köztársaság budapesti 

nagykövete. Egy könyvet kaptam tőle ajándékba – manapság 

is fellapozom.

A parlamenti munkát egy-egy tanulmányi kirándulás szí-

nesítette. Gyakornok – csapatunkat pár napra elvitték Brüsz-

szelbe, hogy az Unió munkájába is betekintést nyerjünk. 

A kulturális programok, városnézések szervesen hozzátar-

toztak továbbképzésünkhöz. Decemberben a leendő főváros 

– Berlin – volt a célpont. Előadást hallottunk a jövő nagy terve-

iről, ellátogattunk a Checkpoint Charlie-ba, szabadidőnkben 

nem hagytuk ki a „Museuminsel” híres látnivalóit.

Nekünk kelet-európaiaknak 

a bonni időszak 1997. január 

végén befejeződött, a franci-

ák és amerikaiak júniusig ma-

radtak. A kapcsolatot sokáig 

ápolta a Budestag és a német 

nagykövetség.

2002-ben minden egyko-

ri gyakornokot meghívtak 

Berlinbe, az új fővárosba. Él-

mény volt belépni a felújított 

Reichstagba, meglátogattuk a 

magyar nagykövetet /Pröhle 

Gergely volt akkor/, több fo-

gadáson részt vettünk.

A német egység napján – 

október 3. – sok-sok éven át 

meghívót kaptunk a budapes-

ti német nagykövetségre vagy 

a nagykövet rezidenciájára. 

Többször volt lehetőségem 

ezeken az ünnepi eseménye-

ken részt venni.

1999. májusában megala-

kult a Bundestag 90 Klub, a 

Német Szövetségi Gyűlés 

egykori magyar gyakornokainak baráti köre. A dokumentu-

mot Áder János házelnök és Wolfgang Börnsen Bundesteg 

képviselő írta alá. Mesterházy József

Gyakornokok az enesei iskola előtt

Steger úrral és feleségével
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ÓVODAI HÍREK

DIGITÁLIS MUNKAREND AZ ÓVODÁBAN

Kedves Olvasó!

A 2020-as év márciusa egy olyan helyzet elé állította a mi 

óvodánkat is, amire még nem volt példa. Óvodánk alkalma-

zotti közösségének is igazodnia kellett a váratlanul kialakult 

helyzethez. A járvány időszaka kihívást jelentett az intézményi 

folyamatok és együttműködési gyakorlatok újragondolá-

sában. A hirtelen jött változások rugalmasságot követeltek 

tőlem is. A gyors és átgondolt döntésekben a Fenntartó 

támogatására számíthattam! Április 6-tól intézményi szinten 

Home Offi  ce programot dolgoztam ki, melyben megfogal-

maztam a digitális munkarend irányelveit. A szülők számára 

pedagógus kollégáim által ajánlott játékos tevékenységfor-

mákkal, ötletekkel igyekeztünk segíteni a gyermekek otthoni 

nevelését. Az óvodában dolgozó külsős szakemberek közül, a 

logopédus is online folytatta fejlesztő munkáját, terápiáját. A 

dadus nénik sem tétlenkedtek ez idő alatt: az óvoda minden 

helyiségének teljes fertőtlenítést végezték el. A Fenntartó 

segítségével erre az évre betervezett karbantartási munkák, 

illetve az irodák, személyzeti öltöző és mosdók festése is 

megtörtént. Augusztusban újra lesz lehetőségünk fertőtlenítő 

nagytakarításra, a következő nevelési év megkezdése előtt. 

Április 20-tól a kormányrendelet szerint, szigorú szabályok 

betartása mellett, ügyeleti rendszerben fogadhattuk azokat 

a gyermekeket, akiknek szülei más módon nem tudták ezt 

megoldani. Ez a szabályozás egészen május 25-ig állt fenn, 

mikor legnagyobb örömünkre, ismét megnyithatta kapuit az 

óvodánk. Nem volt váratlan, de mégis meglepett bennünket 

a hirtelen jött intézkedés. Pénteken 7 gyermeket, két csoport-

ban, keddtől pedig 35 gyermeket, a megszokott csoportjában 

fogadhattunk. Az újra nyitás lehetőségével éltek is a szülők, 

és napról napra növekedett a gyermeklétszámunk. Továbbra 

is követjük és betartjuk a járványügyi szabályokat. Köszönöm 

a Szülőknek, hogy a tájékoztató formájában kért életszerű 

szabályokra mindannyian odafi gyelnek és azt betartják. 

2020/2021 nevelési évre történő óvodai beíratás, az idei 

évben rendkívüli eljárási szabályok szerint valósult meg. Ezért 

július hónapban tervezem a leendő kiscsoportos gyermekek 

szülei részére a szülői értekezletet, melynek időpontja az 

enese.hu honlapon lesz olvasható. 

A nevelési év végéig betervezett programjainkat, ünnep-

ségeinket a kialakult helyzet felülírta. 

Március hónapban a Víz Világnapja alkalmából meghirdetett 

házi rajzpályázatra 33 alkotás érkezett. Az értékelésre viszont 

csak az elmúlt napokban került sor. Örültem, hogy a Szülők 

partnerek voltak és ötleteikkel segítették, hogy gyermekük a 

kiírt témában sikeres alkotást valósítson meg. Mindannyian 

büszkén vették át jutalmukat.

A kis és középső csoportos gyermekek óvodai évzáró mű-

sora az idei évben a kialakult helyzetben nem került megren-

dezésre. Az óvodai éveket lezáró nagycsoportos ballagást, az 

iskolai évnyitó időpontjához szeretnénk igazítani.

Ezúton is szeretném minden kollégámnak megköszönni, 

hogy ezt az időszakot türelemmel, elfogadással, támogatással 

együtt sikeresen véghez tudtuk vinni. Ez a helyzet egy önis-

mereti folyamat, és mindennapos tanulás lehetősége is volt 

mindannyiunk számára. A változás széles rétegeket érintett, 

de teljesen eltérő irányú és intenzitású hatásokat váltott ki, 

élethelyzettől, munkakörtől, egyéni alkattól függően. Veze-

tőként felelősnek érzem magam abban, hogy támogassam 

az alkalmazotti közösséget ennek az időszaknak a váratlan és 

megterhelő változásainak feldolgozásában és a tanulságok 

levonásában.

Bizakodva tekintek a nyári időszakra, mely remélem, mind-

annyiunk számára meghozza a feltöltődést, s megújult erővel 

készülhetünk az új nevelési évünkre.   

Szűcs Lászlóné, intézményvezető

A Polgármester rendkívüli döntését 

követően, 2020. március 23-április 17. 

között fel kellett függesztenünk az óvo-

dai csoportokban a nevelői tevékeny-

ségünket. 

Április 6-án az Intézményvezető, Neve-

lőtestületi értekezleten kért fel bennünket 

az online munkára. Mivel minden óvodai 

csoportunk rendelkezik zárt Facebook cso-

porttal, ezen keresztül vettük fel a kapcso-

latot a szülőkkel és gyerekekkel.

Több éves szakmai tapasztalattal 

rendelkező óvodapedagógusok va-

gyunk, de mégis úgy éreztük, hogy a 

digitális formában történő munkavég-

zés megnehezítette a mi munkánkat 

is. Nagy gonddal, alapos megfontolt-

sággal, úgy választottuk ki az ajánlá-

sainkat, hogy a gyerekek életkorának, 

képességeinek megfelelő minőségi 

tartalmat közvetítsünk. Bíztunk abban, 

hogy a szülők partnerek lesznek az ér-

dekes, fi gyelemfelkeltő, kreatív ötletek 

átadásában, így minél több gyermekhez 

eljuthattak ajánlásaink. Témáinkat heti 

rendszerességgel, az éves tervünket 

fi gyelembe véve töltöttük fel. Feladat-

vállalásunk során olyan nevelési mód-

szereket választottunk, melyek az iskolás 

testvérekre is fi gyelő szülőkre újabb ter-

het ne rójon. Ezért, az elvárások helyett, 

olyan aktív cselekvésre ösztönöztük a 

szülőkön keresztül a gyerekeket, melyek 
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ENESEI BORVIDÉK

60 LITERES ZSÁK 

VÁSÁROLHATÓ
A polgármesteri hivatalban vásá-

rolható 60 literes Rekultívos zsák. 

A zsákban minden elhelyezhető, 

ami a fekete/barna hulladékgyűjtő 

edényben. 

Ár: 300 Ft/db.

az életszerű, otthoni mindennapokban 

könnyen elvégezhetőek voltak, időkeret 

nélkül. Örömmel fogadtuk a gyerekek 

által készített képeket, rajzokat, szülői 

hozzászólásokat. 

A visszajelzések fontosak voltak szá-

munkra, hiszen azokból mérhettük le, 

hogy ajánlásainkkal mennyire formáltuk 

a gyerekek tudását, személyiségét és 

világképét.

A karantén időszakban megélt tapasz-

talatainkra a tanévzáró értekezleten 

szeretnénk refl ektálni, hogy tanuljunk 

a nehézségekből, és megtartsuk a pozi-

tívumokat. Ez szükséges ahhoz, hogy az 

újraindulást motiváltan és energikusan 

folytathassa csapatunk.

Dömötörné Gubicza Renáta, 

Némethné Árpási Mária    

óvodapedagógusok

Hazánkban jelenleg 22 történelmi borvidéket tartanak 

nyilván. Az enesei Népfőiskola keretében 20 borvidék egy-egy 

jeles borásza ellátogatott hozzánk s bemutatta a borvidéket 

s borászatát. Két borvidék képviselőjét a jövőben várjuk 

Enesére –a bükki borvidékről Mezei Mihály már szinte útra 

kész volt, de a koronavírus közbeszólt, a békési borvidék 

borászát még keressük.

Zsenák György, Ihász Csaba, Kausits Béla, 

Kovács Lajos, Nagy Gyula, Ferenczi Imre

A MAGYAR HAZÁÉRT..!

Magyar hazám csillagod fennen ragyogjon. 

Tündöklőn fényed örök maradjon.

A nemzet egére felhő több ne szálljon.

A népek sorában a hazám elől álljon.

A Teremtő minket oltalmába vegyen

Szabadságszerető népünk szabad legyen.

Itt víz-levegő-föld is tiszta maradhasson.

A szorgos földműves jó termést arathasson.

Bő gyermekáldás gyarapítsa nemzetünk.

A jövő világában így javul helyzetünk.

Az egészséges élet mindig fontos legyen.

A hazáért minden magyar eként tegyen, 

Tegyen…

Mezőfi  László, 

Enesei nívódíjas népi költő

Menet közben jött az ötlet – településünkön is vannak 

bort készítő, borhoz értő mesterek. Pár beszélgetés után 

úgy döntöttünk, hogy meghirdetjük a pénteki összejövetelt 

„Enesei borvidék” címmel.

Nem gondoltuk, hogy ekkora sikere lesz: 65 vendég érkezett 

hat borász borait megkóstolni. A nagyszerű hangulatú esten 

egyhangú véleményként hangzott el: hagyományt teremtünk! 

Az előadók egy-egy gondolattal gazdagították Vendégköny-

vünket. A rangidős Ferenczi Imre mondatait idézem:

„Örülök, hogy meghívást kaptam az „Enesei borvidék” ren-

dezvényre, ahol a Szabadság u. 33. alatti telken termett szőlő 

terméséből készült boromat bemutathattam.”

FORDULAT A KUTAK 

BEJELENTÉSE 

ÜGYÉBEN

2023. december 31. napjáig újra meghosszabbították – 

3 évvel – a kutak bejelentésének, engedélyeztetésének 

2020. december 31-ére tett időpontját. Az elfogadott 

módosítás alapján az mentesül a vízgazdálkodási bírság 

megfi zetése alól, aki 2023. december 31. napjáig kérelmezi 

az engedély nélkül, vagy engedélytől eltérően létesített 

vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi lé-

tesítményt.

WWW.ENESE.HU



Tisztelt Olvasó! Kedves Szülők, kedves Tanulók!

Ha megnézzük a szinonima szótárban a különös szó jelen-

tését, akkor a következő szavakat találjuk: furcsa, kivételes, 

rendkívüli, nem mindennapi, szokatlan, ritka, egyedi kivé-

teles. Azt gondolom, hogy bármelyik illik a 2019/2020-as 

tanévre. 

Nem azért, mert ez volt a 170. tanév. Igaz, csak 170 könyv 

és 170 km gyűjtésével ünnepeltünk és az iskola előtti új 

virágos kerttel.  Elmaradt a tanösvény kialakítása és a 

születésnapi torta, nem készült emléklap az iskola eddigi 

igazgatóinak aláírásával. Nem ültettünk emlékfát, pedig  

ginkó  fát választottunk, ami az egyik leghosszabb életű 

fa és a „fának levele a tanult főt okosítja”.

Nem is azért különleges, mert ez az utolsó tanévem és 

már csak az iskolán kívül üdvözölhetjük egymást, mert 

nyugdíjas leszek.

 Azért volt rendkívüli ez az év, mert a 180 tanítási napból 57-

et a tantermen kívüli digitális oktással szerveztük. Így nem a 

jubileumi rendezvények tették emlékezetessé az évet, hanem 

az otthonról tanulás. Nem a március 13-ig eltelt időszakra em-

lékezünk, hanem az utána következőkre. Ezzel indítottam ezt 

az időszakot „Együttműködésére számítok, mert most nem az 

1-8. évfolyam tananyagából vizsgázunk, hanem emberségből, 

felelősségből, türelemből és a szabályok betartásából. Szeret-

ném, ha a tanév végén mindenki kiválóan megfelelt minősítést 

kapna.” Akkor még messzinek és bizonytalannak tűnt a tanév 

vége. Most mégis értékeljük az eredményeinket. 220 tanuló 

végezte el sikeresen a tanévet. Közülük 37 kitűnő és 23 jeles. 

Az iskola tanulmányi átlaga 4,3. A legjobb tanulmányi átlaga az 

1. osztálynak van (4,7). Legjobb magatartású a 3. osztály (4,9). 

TANÉVZÁRÓ BESZÉD HELYETT

Legjobb szorgalmú pedig a 3. és 4. osztály. (4,7). Tanulmányi 

és közösségi munkájukért igazgatói dicséretben részesültek: 

Lőrinczi Laura, Lengyel Rebeka (8. o.) Tantestületi dicséretet 

kapott: Varga Éva a 8 év során tanúsított szorgalmas munkájá-

ért, közösségi magatartásáért és Hancz Ábel kiváló tanulmányi 

munkájáért és országos versenyeken elért helyezéseiért. Javíts 

a jegyeden! pályázatot azoknak a tanulóknak hirdetünk, akik 

javítani szeretnének a félévi eredményeiken.  A legtöbbet az alsó 

tagozaton László Attila, Horváth Réka, Kovács Zsombor javított. 

A felső tagozaton az első Varga Viktória és Élő Anna lett. 

Nemcsak kitűnő, jeles bizonyítványok vannak, hanem van-

nak közepesek is. Ők is megérdemlik, hogy büszkék legyünk 

rájuk és segítsünk abban, hogy bár nem vagyunk tökéletesek, 

de sokat tehetünk azért, hogy jobbak legyenek az eredmé-

nyeink.

Hogy mit tanultunk ez alatt az időszak alatt? Felelősséget, 

önállóságot, bizalmat, bátorságot és hitet. „ Ölelni szavakkal, 

ölelni messziről”, miközben hálásak voltunk a családért, a gye-

rekekért, kollégákért, a természetért, a jó sétákért, kertészke-

désért, varrásért, egészségért, kedvenc kutyákért, macskákért, 

nevetésért. Ön miért volt hálás? 

Különleges évhez „koronás” ballagás illik. A 8. osztályosoktól 

is digitálisan búcsúztunk. A tanévzáró ünnepély helyett csak 

bizonyítványosztás volt maszkkal és a Győri Szeszgyár támo-

gatásának köszönhetően egy kézfertőtlenítő spriccentéssel 

a tenyérbe.

Tisztelt Szülők! Tanulók! Köszönöm, hogy az évek során 

együttműködésükkel támogatták az iskolát és az én munká-

mat. Sok pihenést, igazi feltöltődést kívánok a nyárra!

Bartos Ilona, intézményvezető

ÖRÖMHÍR!
Megszépül a katolikus templom! 

Három héttel ezelőtt levelet küldtünk 

Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi 

kapcsolatokért felelős államtitkárnak, 

a katolikus templom homlokzatának 

felújításához kértünk segítséget. A le-

vél aláírói: Brezina Balázs plébános úr, 

Major Zoltán a Katolikus egyházközség 

Plébániai Tanácsadó Testület alelnöke és 

Mesterházy József polgármester.

Májusban kaptuk az örömhírt az Ál-

lamtitkár Úr 12 millió forintos támoga-

tásáról. A további részletekről tájékoz-

tatjuk Önöket.

A levélírás ötletadója Magyar Béláné 

Teréz volt.  

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

KÉK KUKA: 
A Szolgáltató által megadott információ alapján írhatom: 2020. szeptembe-

rében szállítják a 240 literes kék kukákat. Elhelyezhető benne: pet-palack, 

papír

(Üveg nem!) Kérem, az igényeket jelezzék a 06 96/363-013-as számon vagy 

a polgarmester@enese.hu mail címen!

ÉPÍTÉSI TELKEK 
A Képviselő testület döntse alapján építési telkeket alakítunk ki – a kanális 

és a Dózsa utca kertvégek közötti területen. A telkek mérete 603 m2-1874 

m2 között van.

A közelmúltban két pályázatot adtunk be a Magyar Falu program keretében. 

Az útfelújításra kiírt pályázat alapján a Fecske utca kapna új aszfaltszőnyeget. 

A másik pályázat eszközbeszerzés : traktort, pótkocsit, hótoló lapot és fűnyíró 

kis traktort , valamint egyéb kis értékű eszközt vásárolnánk.


