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„B” TÍPUSÚ SPORTCSARNOK ÉPÜL
Az elmúlt években sokszor, több lehetőséget vizsgáltunk és próbálkoztunk, kértünk segítséget sportcsarnok
építésére. Több levelet írtam államtitkároknak, személyesen jártam a Belügyminisztériumban. TAO – keretében
történő építésről hallgattunk meg szakértőt képviselő
testületi ülésen.

A siker június elején kopogtatott a hivatal ajtaján. A
Kormány 2020. június 12-i határozatában döntött egy
„A” típusú tornaterem építéséről községünkben. Az „A”
típusú tornaterem küzdőtere 18x30 méter, a kiszolgáló
helyiségek mintegy 200 m2-t tesznek ki –így 750 m2 egy
ilyen létesítmény alapterülete.
A döntést követően megkerestem országgyűlési képviselőnket, Gyopáros Alpárt –azt kértem, segítsen abban,
hogy nagyobb sportcsarnok épülhessen Enesén! Indokaink
a következők voltak:

1. az enesei iskola létszáma
2. községünk mikrotérségi szerepet játszik
3. Enesén sokan sportolnak, a sportcsarnokot délutánonként – esténként telt házzal tudnánk működtetni.
A Képviselő Úr támogatásának köszönhetően egy újabb,
augusztus eleji Kormányhatározat alapján az állam „B”
típusú sportcsarnokot épít. A „B” típusú csarnok küzdőtere 25x30 méter és mintegy 300 m2 kiszolgáló helyiség
tartozik hozzá. Ebben már 4 öltöző, szertár, tanári blokk
található – összesen 1056 négyzetméteren. A „B” típusú
csarnok bekerülési költsége nettó 625 millió forint /az „A”
típusú tornateremé 450 millió forint/
– az önkormányzatnak 50 millió forint önerőt kell vállalni.
Biztos vagyok benne, hogy hosszú távon megéri ezt az
áldozatot vállalni!
A beruházó és a kivitelező a magyar állam, a sportcsarnok
viszont önkormányzati tulajdonba kerül.

A tervezett menetrend a következőképp alakul:
1. 2020. év végéig a típustervet az enesei adottságokhoz
igazítják, megtervezik a közműveket, elhelyezik az épületet a területen.
2. 2021. év a hatósági engedélyek beszerzéséről és a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról szól.
3. 2022. év elején a kivitelezőnek átadjuk a munkaterületet,
az építés várhatóan 300-330 napot vesz igénybe.
4. A sportcsarnok átadása: 2023 tavasza
A sportcsarnok a polgármesteri hivatal kertjében –
és a hozzá vásárolt kertvégeken vagy az óvoda mögötti
területen – épülne fel.
Hajrá Enese!
Mesterházy József, polgármester
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LOMTALANÍTÁS
A Község Önkormányzata lomtalanítást szervez.
2020. november 14. szombat 9-13 óra között.
Helyszín: polgármesteri hivatal udvara
A konténerbe NEM lehet zöld hulladékot és építési
törmeléket hozni!
Enese Község Önkormányzata
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HELYTÖRTÉNETI
ÉRDEKESSÉGEK
A közelmúltban jelent meg Hancz Gábor: Győrsövényház
története 1897-től 1920-ig című könyve.
Ebből idézzük az Enesére vonatkozó helytörténeti érdekességeket.
A közegészségügy rendezéséről szóló 1876. évi XIV. törvény meghatározta az állam, a törvényhatóságok és a községek teendőit.
Közegészségügyi kört kellett szervezni, melyeknek lélekszáma hat és tízezer között volt meghatározva. Sövényház,
Bezi, Enese, Rábapatona, Fehértó, Markotabödöge, Cakóháza, Kapi, Réti és Kóny alkotott egy kört. Egy orvossal!
Kezdetben Bezi és Sövényház volt a központ, majd 1907ben Enesére került a körorvosi székhely. Halász Lajos körorvos Enesén foglalta el lakását.

Csendőrség. A korszakban a közbiztonságot az 1881.
évi III. törvénnyel létrehozott 1882. január 1-jével felállított
katonailag szervezett őrtest, a csendőrség látta el.
Kezdetben Kónyban volt a csendőrség székhelye, majd
1897 végén vagy 1898 elején Enesére helyezték át. Az enesei
Mesterházy József polgármester és Csapó-Molnár Violetta őrs egy őrsvezetőből és négy csendőrből állt, akik kezdetben
jegyző köszöntötte az 50. házassági évfordulóját ünneplő gyalogosan, majd lovon látták el szolgálatukat. Tíz községPető Tibort és feleségét, Annát.
ben kellett a rendet felügyelniük.

Mesterházy József polgármester és Csapó-Molnár Violetta
jegyző köszöntötte az 50. házassági évfordulóját ünneplő
Csapó Gyulát és feleségét Jutkát.

Mesterházy József polgármester és Csapó-Molnár Violetta
jegyző köszöntötte a 60. házassági évfordulóját ünneplő
Preiner Ottót és feleségét, Erzsi nénit.

Impresszum: Enesei Hírmondó. Kiadja: Polgármesteri Hivatal, Enese. Megjelenik: negyedévente 650 példányban. Felelôs szerkesztô:
Mesterházy József. Nyomdai elôkészítés és nyomtatás: Palatia Nyomda és Kiadó Kft., Gyôr, Viza u. 4., Tel.: 96/510-100
2. oldal

Enesei HÍRMONDÓ

2020. október

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS FEJLŐDÉS
1998-2019
Az önkormányzatiságot a folyamatos átalakulással és az egyre
csökkenő állami szerepvállalással lehet leginkább jellemezni.
Azaz: a működési keretek állandóan változtak s reálértéken
egyre kevesebb pénz állt rendelkezésre.
A ’90 óta regnáló polgármesterek azt állítják: 1990-1994 közti
időszak – pénzügyileg – az önkormányzatok aranykora volt.
Az elmúlt két évtizedben a jogszabályok adta lehetőségeket
igyekeztünk kihasználni. Az eredményekhez jószomszédi barátság, munka, utánajárás és némi szerencse kellett.
Ez az írás végigköveti, pontról pontra veszi miként sikerült
2019-re 100 millió forintot megtakarítani a nulláról indulva.
Nem egyik évről a másikra!! Felelős gazdálkodást folytatva és
a fejlesztésekről nem lemondva.
A fejlesztéseket biztosító első pillér 6 intézkedése:
1. Első lépésként Bezi község polgármesterével, Bősze Sándorral
aláírtuk az iskolafenntartási támogatást. Ez nem érintette
a fennálló struktúrát, hisz a Bezi gyerekek az aláírás előtt s
után is Enesére jártak. De ez a szerződés évente 4,5 millió
forint bevételt jelentett Enesének.
2. Óriási lépés volt a Rábaszentmihályi és Kisbabóti Képviselő
testületek döntése 2001-ben. A nevezett községekbeli diákok
az enesei iskolát választották s az önkormányzatokkal iskola
fenntartási szerződést kötöttünk. Közel 40 diákkal több járt
iskolánkba! Ez évente 5,5 millió forint bevételt jelentett.
Abban az időben önkormányzati fenntartásúak voltak az
iskolák, a normatívát /pénzt/ az iskolába járó gyerekek száma
alapján kapta az önkormányzat. A korábbi években egyéb bevételekből kellett kiegészíteni az iskola költségvetését,mert
alulfinanszírozott volt.
3. Legnagyobb bevételünk neve: ÖNHIKI –ez az önhibájából
hátrányos helyzetű önkormányzatokat takarta.
Mintegy két éves előkészítő munka volt, hogy ebbe a körbe
be tudtunk kerülni. A jegyzővel és a pénzügyessel szakmai
konzultációra Bősárkányba utaztunk, őnekik volt már tapasztalatuk, évek óta önhikis-ek voltak. Majd szakértő segítségét
kértük. Nem volt hiábavaló a fáradozás! Először 2005-ben
arathattuk le munkánk gyümölcsét. Majd a rákövetkező évben
31,5 millió forintot utaltak az önkormányzat számlájára.
Elképesztő pénz volt az akkoriban. Amíg a jogszabályok
lehetővé tették, próbálkoztunk –összesen 130,9 millió forintot könyvelhettünk el így az évek alatt az önkormányzat
számláján.
(„Ezen a pályán” minden falu indulhatott volna…
A munka, az utánajárás gyümölcse volt ez…)
4. Már a 2000-es évek elején látni lehetett: Enesének társak
kellenek. Azt a kormányzati célt lehetett érzékelni, hogy
nagyobb közigazgatási egységeket kell létrehozni. 2007ben sikerült megalakítani a mintegy 3600 polgárt szolgáló

Enese-Rábaszentmihály-Kisbabot-Fehértó körjegyzőséget.
Ezzel a lépéssel éves szinten 3 millió forintot takarítottunk
meg. Ekkor bővítettük pályázati támogatással a hivatalt,
beépítettük a tetőtér egy részét.
2013-ban már kötelező volt a 2000 főt meghaladó közigazgatási egység!
5. A konyhát 2007-ig az önkormányzat tartotta fenn. A különböző jogszabályi előírások egyre nagyobb terhet jelentettek
– sok más önkormányzathoz hasonlóan - úgy döntöttünk:
bérbe adjuk a konyhát. A Rábakész Kft. üzemelteti azóta,
ez évi 5 millió forint megtakarítást jelentett önkormányzatunknak
6. Miután 2007-ben megalakítottuk a körjegyzőséget, az óvodai
működést is szorosabbra fűztük Rábaszentmihállyal és Fehértóval. Létrehoztuk az óvodafenntartó társulást – mindezzel évi
kb. 1,5 millió forintot megtakarítva. 2020-ban Enese-FehértóGyőrsövényház részvételével működik a „társulás.”
Második pillér: pályázatok
Nem sorolom fel az elmúlt két évtized pályázatait –nem
ez az írás célja. A kisebb volumenű pályázatokkal együtt 200
lehet a szám!
Pályázati forrás biztosította részben
– önkormányzati útjaink aszfaltozását
– épületrészek /óvoda, aula, sportöltöző stb/ megépítését
2001-2010 között minden belterületi önkormányzati utcát
leaszfaltoztunk! (Kivéve a Hunyadi utca egy szakasza, erre
2014-ben került sor) Sok-sok kilométer járdát építettünk újjá.
Intézményeinket – első körben – 2010-ig szintén renováltuk.
Azóta újra.
Harmadik pillér: adók
Az 1998-ban hivatalba lépett Képviselő testületnek jutott
osztályrészül az a kellemetlen feladat, hogy adókat vessen ki.
2000. január 1-től bevezettük az iparűzési adót és a kommunális
adót. Vállaltuk, hogy a befolyt összegeket fejlesztésre fordítjuk.
Teljesítettük is. Főleg az iparűzési adó szerepel egyre nagyobb
súllyal a költségvetésben. /2010-ben 21,5 millió forintot szedtünk be, 2019-ben 69 milliót/
Tehát, a jogszabályok biztosította lehetőségek kihasználásával, takarékossággal és felelős gazdálkodással elértük: 2019
októberében mintegy 100 millió forint szabadon felhasználható
forrással rendelkezünk. Aszfaltozott utak felújított intézmények,
rendezett – virágos közterületek.
Mindezt az Önök támogatásával, Önökkel együtt sikerült
elérni!
A jövőben is számítok a támogatásukra!
Enese egyszerűen jó! & Hajrá Enese!
Mesterházy József
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Az udvar 2000 táján, az aula helyéről fotózva
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Ballagás a ’70-es években , a kultúrház udvarán

A kultúrház udvara – 2020

A Tschurl kastély teraszán – 1930 körül
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A Kossuth utca a ’60-as években
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A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS NÉHÁNY ALAPVETŐ
ÍROTT ÉS ÍRATLAN SZABÁLYA
Enese Község Önkormányzat Képviselő-testületének a
közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 12/2014.(IX.29.)
önkormányzati rendeletének néhány rendelkezésére szeretném felhívni a figyelmet, melyek közigazgatási bírsággal
sújthatók.
Közösségi együttélés szabályait sértő magatartást
követ el, aki:
– az ingatlana, az ingatlan előtti járda tisztántartásáról, hó
eltakarításáról, síkosság mentesítéséről, továbbá a külés belterületi árokpart (az út koronaéléig) fűnyírásáról,
kaszálásáról és tisztántartásáról nem gondoskodik;
– az ingatlan előtti árkot, csatornanyílást, átereszt nem
tisztítja, a csapadék elvezető árkot feltölti, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja;
– beépített vagy beépítetlen belterületi ingatlan előtt a
kinyúló ágak, bokrok nyeséséről nem gondoskodik;
– szelektív hulladékgyűjtőkbe nem a jelölésnek megfelelő
vagy megengedett hulladékot helyez el;
– közútra, útpadkára salakot vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy elhelyez;
- fűtőberendezésben ipari hulladékot, műanyagot, gumit,
vegyszert, festéket éget;
– szilárd, nedves hulladékot eléget, a keletkezett avar és
kerti hulladékot nem tűzrakó helyen és telken égeti el és
ezzel az emberi egészséget és a környezetet károsítja;
– háztartási tüzelőanyag zárt rendszerű tüzelőberendezésben történő égetésével egészségre káros égésterméket
bocsát ki és ezzel a levegőt szennyezi;
– a közterületet engedély nélkül veszi igénybe, vagy azt
engedélytől eltérően használja, és e tevékenységével
felhívás ellenére sem hagy fel;

A BOLDOGSÁG FORRÁSA..!
A szeretet mindenki szívének reménysége.
Benne eltűnik a rossz, az ember kevélysége.
Szétárad mélyen a testben és lélekben.
Van e ennél is szebb érzés az életben?
A szeretet a boldogság örök forrása.
Az érző, szép lélek hű képmása.
El nem apadó örök érték bennünk.
Míly szép is általa oly boldoggá lennünk.
Mezőfi László, enesei nívódíjas népi költő

– a közterületet közterület-használati engedély nélkül, vagy
abban foglaltaktól eltérő módon, vagy azt meghaladó
mértékben használja, illetve árokparton balesetveszélyes
tárgyakat (pl. kövek, karók) helyez el;
– járművet vagy üzemképtelen járművet 22:00-06:00 óra
között közterületen tárol. Kivételt képeznek ez alól az
előzetesen bejelentett rendezvények.
Belterületi tűzgyújtás időpontja
Enese Község Önkormányzata képviselő-testületének a
tűzgyújtásról, az avar és kerti hulladék szabadban történő
égetéséről szóló 3/2016. (IV.11.) önkormányzati rendelete
alapján - az idei évben még - Enese község belterületén
a kerti hulladék nyílttéri égetése éven át minden héten
hétfő és pénteki napokon 8-18 óra között, szombaton
6-12 óra között lehetséges, kivéve az ünnepnapokat. Tilos
az égetés párás, ködös, esős időben vagy erősen szeles
időjárás esetén.
Zajjal járó tevékenységek
Sajnálatos módon a nyári időszakban fokozott problémát
jelentenek a különböző zajjal járó tevékenységek, amelyeket általában a kert- és ingatlanfenntartási munkálatok,
fűnyírás és egyéb olyan munkálatok okoznak, amelyek a
lakosok nyugalmát megzavarják.
Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy figyeljenek egymásra, különösen hétvégén ne zavarják egymás nyugalmát!
Közös érdek, hogy a településen a lakosoknak a nyugodt
pihenésük biztosítva legyen.
Kulturált ebtartás szabályai
A felelős állattartásnak az a lényege, hogy állat és gazdája
úgy tudjanak harmóniában együtt élni egymással, hogy
ebben a kapcsolatban ember és állat is jól érezze magát,
s mindez összhangban legyen a környezetükkel is. Közterületen kutya csak pórázon vezethető. A kedvtelésből
tartott állat ürülékét az állattartó köteles a közterületről
eltávolítani. Ugyan az állattulajdonosok többsége még nem
tud róla, de az ürülék feltakarítása közterületen kötelező
és szankcionálható is. Kutyást és „nemkutyást” egyformán
zavarja, ha a szomszéd által kiengedett, vagy egy arra
sétáltatott eb, az általa ápolt és rendben tartott kiskertet,
közterületet összepiszkítja.
Figyeljünk oda, legyünk tekintettel a másikra!
Csapó-Molnár Violetta, jegyző
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ICA NÉNI ÁTADTA A STAFÉTABOTOT
Az elmúlt tanév végén negyven éves
pedagógusi pályáját fejezte be Bartos
Ilona az Enesei Általános Iskola nyugdíjba vonuló igazgatója. Az iskola tanulói
a bizonyítványosztáskor, a kollégák az
tanévzáró értekezlet napján, a körjegyzőség polgármesterei a tanévnyitó ünnepély alkalmával köszöntek el tőle.
Ica néni 1981 óta volt az enesei iskola
pedagógusa. Lelkes, aktív tanító, akit
a feladatok hamar megtaláltak. Osztályfőnök, alsós munkaközösségvezető,
igazgató helyettes, 2005-től igazgató.
„A jót folytassuk, amin javítani kell,
kijavítsuk, aminek lehet, elébe menjünk,
felkészüljünk rá! ”
Fő nevelési céljai közt szerepelt a
személyiség és közösségfejlesztés, a
tanulói viselkedéskultúra fejlesztése,
a felelősségtudat kialakítása, az egymás iránti tiszteletre nevelés. Személyesen ismert minden iskolás tanulót,
külön odafigyelt az egyéni bánásmódot
igénylőkre. Megértő, támogató, követ-

kezetes pedagógus
volt. Tudta, mikor
kell dicsérni, buzdítani, visszafogni
vagy korholni, s
mikor nem szólni
egy szót sem, csak
átölelni simogató
tekintettel, aggódó szeretettel.
Érdeklődött a pedagógia újítások
és a pszichológia
iránt, folyamatosan képezte magát, és a gyakorlatban
is alkalmazta az együttműködő kommunikációt. Pozitív szemlélettel mindig az
előremutató, hatékony megoldásokat
kereste, erre ösztönözte munkatársait, a
környezetében élőket is. Alapvető célja
volt a tanulás támogatása, a tanulói teljesítmények javítása. Az intézményben
olyan magas színvonalú oktató-nevelő
munka végzése, hogy a szülők, tanulók a
nagyváros közelsége ellenére is az Enesei Általános Iskolát válasszák. Ezt
tükrözik az iskola mérési eredményei, amelyek
elérik, meghaladják az
országos átlagot.
Őrizte a hagyományokat, iskolatörténeti
emlékeket, gondozta a
Falumúzeum anyagát. Ő
volt az elindítója az iskolai
színjátszóköri munkának,
a zenei fesztiválok rendezésének. Támogatta az iskolakert működtetését.
Igazgatósága alatt
lett tagintézmény a
győrsövényházi iskola.
2016 óta felmenő rendszerben felső tagozaton bevezetésre került
Blazovicsné Varga Marianna, a KLIK megyei a nemzetiségi német
igazgatója adja át az Életmű-díjat Bartos Ilonának nyelv tanítása, a meglévő
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normál és emelt óraszámú német, és a
tehetséges tanulók részére biztosított
az angol nyelvoktatás. Vezetése alatt
folyamatosan épült, szépült az iskola
és környezete. „Gondos gazdája” volt az
intézménynek. Az iskola partnereivel jó
kapcsolatokat ápolt. A település testületi
ülésein képviselte az iskolát, javaslataival
segítette a testület munkáját, részt vett
a község életében.
Nyugdíjba vonulása alkalmából a
Győri Tankerületi Központ Életműdíjjal
ismerte el munkásságát.
Ica néni az iskola jubileumi kiadványába írta és most ismét ezzel a gondolattal
köszönt el a tantestülettől: „..nagy súllyal,
a felelősség tudatával született meg a
felismerés, hogy hivatásukat mennyire
komolyan vették, szívükön viselték pedagógus elődeink. Nekünk is ebben a
szellemben kell folytatnunk az enesei iskolában a munkát, örökségünket. Azt az
örökséget, melyet ápolni, tovább vinni
mindannyiunk kötelessége.” Nyugdíjas
búcsúztatóján ennek jegyében átadta a
stafétabotot Burján Imrének, az újonnan
kinevezett igazgatónak.
Kedves Ica néni!
Mindig szívvel-lélekkel, teljes odaadással végezted munkádat, az iskola töltötte
ki a mindennapjaidat. Kívánjuk, hogy a
nyugdíjas éveid is aktívan, jó egészségben, megelégedettséggel teljenek!
Kissné Eszes Anikó igh.
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10 ÉVES A CSALÁDI BÖLCSŐDE
A világ körforgásában tíz esztendő röpke pillanatnak
nevezhető,azonban az ember életében ez jelentős idő.
Tíz év alatt, ahogy csemetéből fa lesz, úgy az újszülöttből
kiskamasz cseperedik. Ez idő alatt tanulja meg a legtöbb
dolgot arról, hogyan igazodjon el a világban. Megtanul járni,
beszélni, egyedül enni, inni és lekerül a pelus róla. Később
írni, számolni és olvasni és még sorolhatnám. Ezek leírva nagyon egyszerű dolgoknak tűnnek, de minden család tudja,
hogy mekkora boldogság az első bizonytalan lépés, az első
kimondott szó. Sok kisgyerek ezeket a dolgokat lehet, hogy
a bölcsődében teszi meg először, és mi, akik ott dolgozunk,
legalább annyira örülünk mint az édesanyák.
Enesén 2010. október 25-én – tíz évvel ezelőtt – nyílt először
lehetőség arra, hogy a dolgozni járó szülők a településen lévő,
akkor még családi napközi néven működő intézményre és
az ott dolgozó szakemberekre bízzák az óvodáskort még el
nem érő kisgyermekeket. Nagyon sok segítséget kaptunk a
szakmai vezetőnktől Allerné Kiss Edinától és Molnár Mónikától. A nyitás napján három kisgyerek érkezett, akiket Ihászné
Kadenszki Tünde nénivel izgatottan fogadtunk. Az új évet
már nyolc kisgyerekkel köszöntöttük. Hamar eltelt az első

év, nem unatkoztunk a gyerekek mellett. A második évet az
egyre nagyobb érdeklődés miatt, már két csoporttal kezdtük.
Ebben az évben segítségünk Horváthné Németh Zsuzsanna
volt. Teltek-múltak az évek, cserélődtek a gyerekek és Tündi
néni is elköszönt. Elekné Ravazdi Krisztina jött a helyére. Már
vele költöztünk az új udvarra amit az óvodaudvarból kerítettek
el nekünk társadalmi munkával a szülők. Hamarosan igény
mutatkozott a Baba-mama klubos összejövetelekre, ahol
azok a szülők és gyerekek találkozhattak és ismerkedhettek,
akik nem jártak bölcsibe. Sok hasznos tanács cserélt gazdát,
vidám percek jellemezték az összejöveteleket. Az intézmény

Bölcsődések napjainkban
közben nevet váltott, így ma már Családi Bölcsőde néven
üzemelünk és a Csiribiri bölcsőde hálózathoz tartozunk
,aminek központja Kónyban van.
2020. januárja óta újra két csoport működik, a Süni csoportban Kriszti néni fogadja a gyerekeket, a Bóbita csoportban
pedig jómagam, Szabó Gáborné Icu néni és Nagy Lászlóné
Klári néni, aki már három éve
velünk dolgozik, várja a hozzánk érkező gyerekeket.
A tíz év alatt 97 gyermek fordult meg a bölcsődében.Minden egyes csoport és minden
kisgyerek emlékezetes marad
valamiért. A nehéz napokra
is már mosolyogva tekintünk
vissza. Büszkék vagyunk rá,
hogy a nyitás óta maximális
létszámmal üzemelünk. Rengeteg boldog percet és szeretetet kapunk a gyerekektől. Ők
Bölcsis csoport 2010-ben adják az igazi visszajelzéseket
számunkra, mikor a döcögős
kezdés után egy kis idő múlva már mindenki jókedvűen érkezik
reggelente, és kedvesen bújnak oda hozzánk, ha eszükbe jut
anyukájuk. Köszönjük a rengeteg felajánlást, amit az évek során
kaptunk a szülőktől.
A Polgármester úr kérdésére válaszolva: hova szeretnénk
eljutni? Békés, harmonikus légkört szeretnénk kialakítani
minden csoportban, hogy a szülő hiányát a legkevésbé
érezzék meg a gyerekek. Szeretnénk megtalálni minden
kisgyerek lelkéhez az oda vezető utat.
Boldog 10. születésnapot kívánok enesei bölcsőde.
Szabó Gáborné, Icu néni
7. oldal
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BURJÁN IMRE AZ ISKOLA ÚJ IGAZGATÓJA
– Enese nem új terep számodra, 10 éve
tanítottál először a községben...
– Igen, Enese és az enesei iskola tényleg nem új terep a számomra. 2009 év
elején afféle beugrós, félállású történelemtanárként érkeztem a helyi iskolába,
majd négy és fél tanévet töltöttem el itt.
Egy nagyon befogadó, nyitott közösség
tagja lehettem, amely miatt még mindig
jóérzéssel gondolok ezekre az évekre.
– Hol végezted tanulmányaidat s merre
tanítottál eddigi pályafutásod alatt?
– Végzettségem szerint általános és
középiskolai történelemtanár vagyok.
Először a szombathelyi főiskolán szereztem tanári diplomát, majd a Szegedi Tudományegyetemen tanultam.
Két évtizeddel ezelőtt a Rábacsécsényi
Általános Iskolában kezdtem a tanári pályámat, majd a győri székhelyű
Vocational Academy iskolában tanítottam, innen kerültem először Enesére,
valamint Nagyszentjánosra, az utóbbi
tíz évben pedig a Szent-Györgyi Albert
Középiskolában tanítottam. Fontosnak
tartom megemlíteni, hogy azon kevés
szerencsés pedagógus közé tartozom,
aki elmondhatja magáról, hogy eddigi
tanári pályája folyamán szinte végig
párhuzamosan taníthatott általános
és középiskolás korú diákokat.
– Sokat gondolkodtál, hogy beadd a
pályázatot? A Klik-nél sor került személyes
beszélgetésre vagy az írott pályázat volt
a döntő...?
– Nem kiszámítottan és tudatosan
készültem arra, hogy egyszer intézményvezető legyek. A közoktatás vezető
pedagógus szakvizsgát is elsősorban a
pedagógus előmeneteli rendszerben történő gyorsabb előrehaladás szándékával
szereztem meg. Az elmúlt tanévben, hat
év kihagyás után, ismét visszajöttem az
enesei iskolába történelmet tanítani, így
a tanév folyamán értesültem arról, hogy
az igazgatónő nyugdíjba készül. Többen
bíztattak, hogy adjam be a vezetői pályázatot, amely bíztatások egyszer jól
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estek, másrészt pedig megerősítést adtak a pályázat benyújtásához. A vezetői
pályázat elbírálásának része a személyes
meghallgatás is, amely dolog azonban
esetemben újszerű módon történt. A
tavaszi járványügyi helyzet, valamint a
távolságtartási szabályok szigora miatt,
a személyes meghallgatás helyett, a beadott pályázathoz kapcsolódó, írásban
feltett kérdésekre kellett megfelelő válaszokat megfogalmaznom.
– Vezetői tapasztalatod is van.
Gondolom,az biztosít egy megfelelő alapot a jövőbeni munkádhoz....
– Kisebb-nagyobb vezetői, szervezői
feladatokat mindvégig elláttam a pedagógusi pályám során, ezzel azonban
szerintem tanár kollégáim többsége is
így van. Ennek a hivatásnak természetes
velejárója, hogy az ember irányítson,
koordináljon, szervezzen, kapcsolatot
építsen. Mindennapi munkámon túl,
szülőfalum közéletében is különböző
szintű vezetői feladatokat láttam, látok
el. Az a tény, hogy 2006-óta rendszeresen, magas szavazatszámmal választottak meg települési képviselőnek, jó
érzéssel és büszkeséggel tölt el.
– Mit tartanál legfontosabb feladatnak
rövid távon?
– Több szempontot is fontosnak tartok.
Elsősorban továbbvinni és építeni azt a

magas színvonalú oktató-nevelő munkát, amely az enesei iskolának mindig is
sajátja volt. Fontos az önkormányzattal,
lakossággal, helyi civil szervezetekkel,
vállalkozásokkal történő jó és gyümölcsöző együttműködés továbbvitele. A
jó minőségű intézményi infrastruktúra
adott az enesei iskolában, de természetesen ennek karbantartása, bővítése
elengedhetetlen feladat. Az egyetlen
nagyon hiányzó része az iskolának a tornaterem volt. Azonban örömmel értesültem, hogy ezen a téren egy jelentős
beruházás előtt áll a falu és az iskola. Itt
meg is ragadnám az alkalmat, hogy gratuláljak, egyúttal intézményvezetőként
köszönetemet fejezzem ki polgármester
úrnak és a település korábbi és jelenlegi képviselőinek, hogy több évtizedes kitartó munkájuk eredményeként
megkezdődhet a sportcsarnok építése.
Szintén fontosnak tartom megemlíteni,
hogy az iskolában kiváló pedagógusok
dolgoznak, akik magas színvonalon,
lelkiismeretesen végzik oktató, nevelő
munkájukat. Ezen a téren fontos, hogy
az iskola pedagóguskara stabil legyen.
Az elkövetkező évek nagy kihívása a
szakos ellátottság biztosítása. Reálisan
nézve a helyzetet, ebben a versenyben
a városi iskolák előnyösebb helyzetben
vannak a községi iskolákkal szemben.
Sajnos a pedagógus szakma is egyre
inkább hiányszakmává válik, ezért az
elkövetkező 1-2 év talán legfontosabb
feladata ezen a téren vár rám.
– Milyen enesei iskolát képzelsz el 5-10
éves időtávlatban?
– Több éves távlatban kell tervezni és
gondolkozni, annak ellenére is, hogy a
mai felgyorsult világban egyre nehezebb
és kiszámíthatatlanabb a tervezés. Így
van ez az oktatásban is. Úgy gondolom,
ha sikerül biztosítani és stabil alapokra
helyezni az iskola pedagóguskarát, valamint a kor kihívásait követve, az infrastruktúrát is tudjuk fejleszteni, akkor nincs
ok aggodalomra. Helyzetét, adottságait
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tekintve minden adott ahhoz, hogy az
enesei iskola mikrótérségen belüli szerepe tovább erősödjön, felértékelődjön.
Én ezért kívánok dolgozni a következő
években.
– Társadalmi szerepvállalásod jelentős - gondolok itt képviselői munkádra,
helytörténeti könyveket írsz...
– A szomszédos Rábapatonán élek,
ott nőttem fel. Igen, a magam módján és
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tehetségem alapján igyekszem aktívan
tevékenykedni szülőfalum közéletében is.
2006 óta vagyok önkormányzati képviselő,
2014 óta képviselőként az alpolgármesteri
feladatokat is ellátom Rábapatonán. A történelmet nem csak tanítom, hanem annak
eseményeit, összefüggéseit helyi, települési szinten régóta kutatom, igyekszem
feltárni és ennek eredményeit közreadni.
Ebbéli tevékenységem eredményeként

eddig két hosszabb és egy rövidebb lélegzetvételű könyvet sikerült megjelentetnem. Természetesen vannak még olyan
témák, amelyeket a későbbiekben szeretnék kutatni és feldolgozni. Remélem,
hogy a fejemben már jó ideje összeállt
tanulmányok kutatására, rendszerezésére
és megjelentetésére a közeljövőben lesz
időm és lehetőségem is.
Mesterházy József

EZÜST MINŐSÍTÉS
A Borostyán Kórus a 2020-as évet is nagy tervekkel kezdte.
Készültünk a március 15-i nemzeti ünnepünkre. Új énekeket
tanultunk. A szereplés elmaradt és az összejövetelek is. A
koronavírus miatt csak júniusban kezdtünk próbákra járni. Óvatosságból több alkalommal a szabadban, Polgárné
Marikáék udvarán jöttünk össze és gyakoroltunk. Orbán Kata
kórusvezetőnk szorgalmasan küldte az új szövegeket is, így
tudtunk tanulni a „bezárt” időszakban. Később a kultúrotthonban kezdtük tartani próbáinkat, betartva az előírásokat.
Sokat énekeltük a Magyarbődi népdalcsokrot és a Sárközi
karikázót. Készültünk, hogy augusztus 20-i ünnepségen bemutassuk falunkban. Sajnos ez is meghiúsult.
Augusztus 18-án a klubfoglalkozásunkon, főpróbaként
bemutattuk énekes, táncos tudásunkat.
A Nyugdíjasok Országos Szövetsége által szervezett Országos Nyugdíjas Kulturális Találkozó és VIII. Népdalköri Fesztiváljára neveztünk be. Reméltük, hogy ez talán megvalósul.
Nagy lelkesedéssel, kitartással próbáltunk, várva az utazás
napját. A fesztivált 4 naposra hirdették meg. A Balatonfüreden
megtartott országos találkozón 21 fellépő vett részt. A mi
csoportunk negyedik előadóként lépett fel. A zsűri „Népdalok
EZÜST, dícsérettel” értékelte szereplésünket. Jó hangulatban
telt a napunk. Figyeltük a többiek fellépéseit is.

Sajnos az eső közbeszólt, így elmaradt az esti tábortűz. Másnap délután egy kicsit átruccanhattunk Tihanyba. Esténként
összejöttünk egy kis nótázásra, beszélgetésre. A közös evést
és poharazgatást sem hagytuk ki.
Hazautazásunk előtt városnéző kisvonattal körbejártuk
Balatonfüredet, figyelve a város nevezetességeit.
Emlékezetes marad az egész kórus részére
Jó egészséget kívánunk a falu lakóinak és vezetőinek!
A Borostyán Kórus nevében:
Szlovacsekné Vera

A GYŐRSÖVÉNYHÁZ
CSAPATA NYERTE A
GÚTH KUPÁT
Idén 15. alkalommal rendezte meg az Enese SC a Gúth
János emléktornát. Szinte igazodva a járvány okozta furcsa
évhez, a menetrend pénteken felborult: a Kóny együttese
lemondta a részvételt. Ezért úgy döntöttünk, hogy vasárnap
három csapat részvételével, körmérkőzéseket játszunk 45
perces játékidővel.
Az alábbi eredmények születtek:
Győrsövényház – Bősárkány 1:0
Bősárkány – Enese 2:0
Győrsövényház – Enese 2:0
A vándorkupát Győrsövényház vihette haza.
A torna legjobb játékosa Horváth Richárd (Bősárkány)
Legjobb kapus Mészáros Dávid (Győrsövényház)
Gólkirály Hancz László (Győrsövényház)
A legjobb hazai játékosnak járó Báthori Gábor díjat Meleg
Ferenc vehette át.

A Kórus Balatonfüreden
9. oldal
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ISKOLAI HÍREK
Szeptember 1-jén kezdetét vette az új tanév az Enesei
Általános Iskolában. Az iskola 171. tanéve azonban több
szempontból is rendhagyó, a korábbi években megszokottól eltérő módon indult útjára. Tanulóink – a koronavírus járvány miatt – majd féléves kihagyás után vehették
birtokukba az osztálytermeket, valamint a nyár folyamán
az önkormányzat jóvoltából megújult fehéren csillogó
nagy közösségi teret, az iskola auláját. A tanévnyitó ünnepség is más volt, mint a korábbi években megszokottak. A járványügyi intézkedések következtében csak az
elsős szülők kísérhették el gyermekeiket életük e szép és
fontos eseményére. Az aula helyett minden osztály a tantermében, hangosítón keresztül hallgatta az iskolaindító
gondolatokat.
A 2020/2021-es tanévben közel 30 pedagógus - amelyből
17 fő teljes munkaidős - segíti a 221 diák tanulmányait.
A mindennapi munka szervezését, a szünetek rendjét,
az ebédeltetés szervezését ebben a tanévben nagyban
befolyásolják a járvány terjedésének megfékezése céljából
foganatosított iskolai járványügy protokoll szabályai. Ezek
a rendelkezések nagyobb odafigyelést, körültekintést,
türelmet kívánnak meg diáktól, pedagógustól és természetesen a szülőktől is. A tanév elkezdődött. Körültekintően, sok-sok odafigyeléssel igyekszünk a tanulás mellett
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biztosítani a kulturális, szabadidős programokat is iskolánk
gyermekei számára. Rögtön a második héten ezért is tartottuk meg – ragyogó, kora őszi napsütésben – az iskola
udvarán a „Zene mindenkié” koncertsorozat programját,
valamint már tervezzük a szeptember végi ifjúsági napot,
amelyet a fenntarthatóság jegyében fogunk megszervezni.
A tanév rendjével kapcsolatos információk, tudnivalók
az elkövetkező hetekben megtekinthetők lesznek Enese
község honlapján.
Végezetül sikeres, élményekben és új tudásban gazdag
tanévet kívánok az Enesei Általános Iskola minden tanulójának!
Burján Imre, intézményvezető

(Fő)szereplők a folyosón

RÓZSA, RÓZSA …
Október 5. hétfő 16 óráig lehet rózsát igényelni az
önkormányzattól – a 96/363-013-as telefonszámon
vagy a polgarmester@enese.hu mail címen.
A rózsát a ház előtt, közterületen kell elültetni.
A szállítás várható időpontja október közepe-vége.
Enese Község Önkormányzata
Diákok a tanteremben
10. oldal
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ÓVODAI HÍREK
Kedves Olvasó!
A szeptember általában a nagy változások időszaka. Elkezdődik az iskola,
az óvoda. Még különlegesebb ez a
hónap azoknak, akik most lépnek be
először az óvodai csoportszobába. A
szülők és az óvónők is megtesznek
mindent azért, hogy zökkenőmentes
legyen az átállás a kiscsoportosoknak
az otthon töltött időszak után. 2020.
július 2-ára hirdettem meg a leendő
kiscsoportosokat érintő szülői értekezletet. Bemutattam az óvodapedagógusokat és a munkájukat segítő
dajkát. A szülők a Házirend szabályairól és a befogadás rendjéről kaptak
tájékoztatást: jelet választottak gyermeküknek és decemberig megbeszélték a beszoktatás menetét. Ebben az
évben 23 gyermek érkezik a kiscsoportba, a befogadás fokozatos. Az óvó
nénik rugalmasak, az előírt menetrend ugyanis bármikor borulhat, mivel
egyes gyerekeknél előfordulhat, hogy
lassítani kell a beszoktatás tempóján.
Gyorsabb ütemben történik a befogadás, például, ha a gyermek bölcsődés
volt, vagy az édesanyának munkába
kell állnia. Ha az első időben nincsen
szomorúság, a tapasztalatok szerint
később előjöhet. A sírást általában
nem lehet megúszni, és az óvó nénik
szerint nem is kell. Bármilyen nehéz
a szülőknek, ez is a csoportba szokás
része. Meg kell élniük az elválást.
Augusztusban igyekeztünk felkészülni az új tanévre, a megfelelő higiénia megteremtésével és a nyári
karbantartási munkák elvégzésével.
A tanévkezdésre vonatkozóan központilag kapott ajánlást, járványügyi
készenlét idején alkalmazandó eljárásrendet felhasználva készítettük
el saját intézményünkre szabottan
Intézkedési Tervünket.
A szülők ezt az eljárásrendet olvashatták csoportszinten a zárt facebook
csoportban, illetve a faliújságon

kifüggesztve. Az utasításokat nagy
odafigyeléssel és felelősségteljes hozzáállással elfogadták és be is tartják.
A közösségünk fokozott védelme érdekében egy gyermeket egy szülő
hoz az óvodába, a bejáratoknál kihelyezett kézfertőtlenítőt használják és
a maszk viselésére is odafigyelnek.
A gyermekek csak a szükséges tárgyakat hozhatják be magukkal és az
ágyneműt is sűrűbben cseréltetjük. A
megfogalmazott óvintézkedéseink segíthetnek abban, hogy az esetlegesen

Búcsú az Óvodától!
Minden Óvodás életében eljön az az
idő, amikor bezáródnak az óvoda kapui. A játékokkal teli csoportszobát
felváltja a tanterem, a gondoskodó
dadusnéni és óvó nénik helyett, kedves tanítónénik egyengetik az útjukat.

kialakuló fertőző pontokat elkerüljük.
Mi is fokozott figyelmet fordítunk fertőtlenítésre, a fenntartónk jóvoltából
ezek a tisztítószerek folyamatosan
rendelkezésünkre állnak.
A nevelési évet a megszokott rend
szerint a hagyományainknak megfelelően terveztük. A programokat csak intézményi szinten, külső fellépők nélkül
szervezzük, (bábszínház, zenei koncertek, kirándulás), hogy minél kevesebb
csoportos összejövetellel járjon.
Szűcs Lászlóné, óvodavezető

A betűk és számok varázslatos világa,
új barátok, új kalandok várnak rájuk.
Szeptember 1-én reggel az iskola
aulájában megszeppenve, de mégis izgatottan gyülekeztek, hátukon
iskolatáskájukkal, hogy megkezdjék
iskolás éveiket.

ELEKTROMOS HULLADÉKGYŰJTÉS
Régi, már nem használt, rossz elektromos és elektronikai eszközöket a
megszokott helyen gyűjtjük. Mosógép, mosogatógép, hűtőgép, elektromos
barkács gépek, hajszárító, vasaló, konyhai gépek, porszívó, bojler, televízió,
monitor, hősugárzó, fénymásoló, varrógép és minden olyan készülék, ami
elektromos árammal működik.
A készülékeket hozhatják az óvodába 2020. október 2-től október 6-ig
(október 7-én reggel lesz az elszállítás). Hétvégén is lehet hozni, az iskola és
az óvoda közötti betonos részen lehet lerakni.
Közreműködésüket, segítségüket köszönöm!
Szűcs Lászlóné
11. oldal

RUHABÖRZE
Kinek ne lenne otthon számtalan ruhája, melyet megunt,
kinőtt, sosem vette fel, de sajnálja kidobni, mert többre
érdemesnek tartja őket annál.
Ennek jegyében szerveztünk Enesén 2020.08.29-én
használt ruha és játék vásárt.
Szép számmal voltak jelen eladók, akik igényes szép
állapotú dolgokat kínáltak: női ruha, gyermekruha, baba
ruhák, kiegészítők, cipők, játékok könyvek stb. várták új
gazdájukat. Sokan találtak „kincseket” a portékák között. A
rendezvény jó hangulatban telt, az esemény célja a használt ruhák újrahasznosítása mellett a közösség építése is.
A nagy érdeklődésre való tekintettel továbbra is szeretnénk
vásárt rendezni szezonálisan, melyre a polgármester úrtól
engedélyt is kaptunk. A további időpontokról a közösségi
médián illetve a kihelyezett plakátokról értesülhetnek.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
A szervezők: Szalai-Giczi Éva és Nagyné Polyák Orsolya

SZÉP ÖSSZEG
AZ ADÓ 1 %-BÓL
A NAV a múlt héten értesítette bejegyzett civil szervezeteinket a számlájukra utalt 1 %-ról. A következő összegeket
könyvelhetjük el:
Az iskola alapítványa ...................................................... 444.042 Ft
Az óvoda alapítványa..................................................... 352.969 Ft
Sportegyesület ................................................................. 122.215 Ft
Polgárőr Egyesület ........................................................... 96.279 Ft
Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület ............. 284.239 Ft
Összesen: ........................................................................ 1.299.744 Ft
Horgászegyesület elnöke még nem tudott összeget
mondani.
Köszönjük! Hajrá Enese!

A Faluszépítők és az önkormányzat dolgozóinak
köszönhetően tovább szépült a rendelő környezete

RÖVID HÍREK
– Véradás. Az őszi véradásra idén augusztus 24-én került
sor. Nagyon sokan eljöttek, közel 120 véradó jelentkezett
– közülük 109 adhatott vért.
– Az önkormányzat nyáron meszeltetett az iskolában. A vizesblokk mellett sor került a tornaterem és az aula meszelésére/
festésére. Az óvodában, az új részen szintén elvégeztettük
a tisztasági meszelést.
– 7 gesztenyefát oltattunk be. Az óvoda udvarán álló vadgesztenyefák az udvar díszei. Már a nyár folyamán „barna
ruhát” öltöttek. Az oltás ezt a korai levélbarnaságot hívatott
megakadályozni.

– A Magyar Falu program keretében 15 millió forintot nyert
önkormányzatunk eszközbeszerzésre. A közeljövőben vásárolhatunk traktort, pótkocsit, hótolólapot, fűnyíró kistraktort,
fűkaszákat, talajszellőztetőt, és só- és műtrágyaszóról.
– 55 építési telek kerül kialakításra! A Hírmondó előző számában megjelent, hogy 32 építési telket alakít ki az önkormányzat. A Symbol Kft. vásárolta meg a terület fennmaradó
részét, ott 23 építési telek kerül kialakításra.
– Pályázatot nyújtott be az önkormányzat építési telek kialakítására a Magyar Falu program keretében. A megpályázható
15 millió forintot szeretnénk igénybe venni. A Pályázat a
fentebb említett 32 önkormányzati telekre vonatkozik.

