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A KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZEGE 777,8 MILLIÓ FT
KÖZÉPPONTBAN A TELEKALAKÍTÁS
Önkormányzatunk 2021. évi költségvetési fő összege 777,8
millió forint. Még soha nem volt ehhez hasonló óriási szám
a bevételi és kiadási oldalon! Ennek elsődleges oka a telekalakítás, 55 építési telket alakítunk ki a község északi, kanális
melletti területén. A beruházás – a tervezet szerint – több mint
200 millió forinttal emeli meg a bevétel – kiadási oldalt.
Állami bevételeink szintén emelkednek az elmúlt évihez
képest: idén 183 millió forintot kapunk a központi büdzséből
(2020-ban 152,4 millió forintot). A bérekre és járulékokra 161
millió forintot kell fordítani (2020-ban 149,5 millió forintot).
Bevételeinket a közös hivatalra és az óvodára jutó összeg
növeli elsősorban.
A tavalyi költségvetéshez képest két változást emelnék ki:
1. Az iparűzési adóerő képesség miatt „csak” 14 millió forint
elvonással számolunk (2020-ban 21 millió forint).
2. A gépkocsik után fizetendő adó teljes egészében a központi
költségvetésbe kerül, 6 millió forinttal csökken a bevételünk.
Saját bevételünk továbbra is a magánszemélyek kommunális adója (3,35 millió forint) és a helyi iparűzési adó 65,3
millió tervezett bevétellel.
TERVEZETT FŐBB BEVÉTELEINK:
– Óvodai és iskolai étkeztetés (szülői befizetés) 10,7 m Ft
– Pénzmaradvány
188,3 m Ft
– Közös hivatal működése
71,6 m Ft
– Óvoda működése
90 m Ft
– Zöldterület karbantartása
3,2 m Ft
– Közvilágítás
3,5 m Ft
– Közutak fenntartása
2 m Ft
– Egyéb kötelező önkormányzati feladat
4,8 m Ft
– Könyvtári, közművelődési feladatok
3,8 m Ft
– Közfoglalkoztatottak támogatása
3 m Ft
– Gyermekétkeztetés állami normatíva
18,4 m Ft
– Telek értékesítés
234,5 m Ft
– Áfa
63,9 m Ft
– Kommunális adó
3,3 m Ft
– Iparűzési adó
65,3 m Ft
– Egészségügyi gondozás
7,9 m Ft

TERVEZETT KIADÁSAINK:
– Gyermekétkeztetés
34,1 m Ft
– Útépítés
44,4 m Ft
– Utak karbantartása, üzemeltetése
101,2 m Ft
– Önkormányzat és önkormányzat hivatali
jogalkotási tevékenysége
82 m Ft
– Szolidaritási hozzájárulás
14,2 m Ft
– Civil szervezetek támogatása
3,6 m Ft
– Közfoglalkoztatotti bér
4,3 m Ft
– Város és községgazdálkodás
27,1 m Ft
– Közvilágítás
4,5 m Ft
– Egészségügyi gondozás
8,5 m Ft
– Szociális kiadások
2,8 m Ft
– Támogatás átadás Kóny (szociális étkeztetés,
házi segítségnyújtás, családi napközi)
4,8 m Ft
– Közművelődés
9,5 m Ft
– Konyhára jutó rezsiköltség
11,6 m Ft
– Sportcsarnok önrész
50 m Ft
– Telekalakítás
190 m Ft
– Áfa
37,8 m Ft

A Magyar Falu Program támogatásával vásároltuk
Az óvatos gondolkodást szem előtt tartva pályázatok segítségével fejlesztenénk tovább településünket. A Magyar
Falu Programban út és járda felújításra kérünk támogatást.
Amennyiben kiírásra kerül a Területi Operatív Program, úgy
az óvoda bővítésre pályázunk.
A költségvetés a www.enese.hu/önkormányzat/rendeletek
tárhelyen érhető el részletesebb bontásban.
Mesterházy József, polgármester
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A FALUMÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBŐL

Az új Trafó

Posta – épült 1968-ban

Patyolat - enesei telephely a Szabadság utcában.

Gáz-cseretelep 1980-ban készült felvételen.
Ma már nincs meg, a temető mellett volt.
Ma murvás parkoló van a helyén.

Érdekes adatsor!
A környék településeinek lélekszáma
1960-ban és 10 évvel később.
Községünk lélekszáma szinte
megduplázódott a 60 évvel ezelőttihez
képest, máshol csökkent
a lakosságszám.
Természetesen Rábamiklós
a mai Rábaszentmiklós, Rábamihály,
Rábaszentmihály.
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
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FELHÍVÁS
Tisztelt Enesei Lakosok!
Enese község területén tapasztalható, hogy
az ingatlanok házszámmal történő megjelölése
sok helyen hiányos, nem
megfelelő. Ez akadályozza a Magyar Posta munkatársainak munkáját,
gondot okozhat a tűzoltóság, mentőszolgálat,
rendőrség munkájában
és akadályozza a tájékozódást.
Ezúton felhívom a lakosok figyelmét, hogy Enese Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 10/2014.
(VIII.18.) önkormányzati rendelete 10.§ értelmében:
„Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan házszámát,
vagy – amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen
nem azonosítható – helyrajzi számát tartalmazó táblát az
ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kihelyezni. A
házszámtábla beszerzéséről és kihelyezéséről a tulajdonos
köteles gondoskodni.”
Az önkormányzati rendelet értelmében felkérem a Tisztelt
Lakosságot, hogy a fenti kötelezettségüknek szíveskedjenek
eleget tenni!
Csapó-Molnár Violetta, jegyző

KÖNYVTÁRI
SZOLGÁLTATÁSOK
A 2020. ÉVBEN
A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér és önkormányzatunk között fennálló szerződés alapján a következő szolgáltatásokat könyvelhettük el a tavalyi évben:
• 497.359 forint értékben 156 könyvvel gyarapodott
a könyvtári állomány

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

Községünk
a 2021. január 1-i adatok tükrében
Állandó lakosságszám: 1.811 fő
Férfi: 883 fő • Nő: 928 fő

Hittel-Szeretettel..!
Ha szemed néha könnyes lészen,
tekinteted emeld fel az égre.
Már történt veled szebb és jobb is.
Most gondolj arra végre.
Tudd, semmi sem tart mindörökké!
Majd e bánat is elmúlik rólad.
Nincs az a hatalmas jéghegy,
Mi a Nap fényére fel nem olvad.

• 33.286 forint jutott informatikai rendszer fejlesztésére

Az életben van jó és rossz is.
Biz egyszer fent és egyszer lent.
De a baráti szó – hit – szeretet,
Az mindig mily sokat jelent.

• 4 rendezvény megtartását támogatták, 169.949 forint
értékben szervezhettünk programokat

Mezőfi László
Enesei nívódíjas népi költő

• 34.902 forint értékben több folyóiratot lapozhattak
az érdeklődők

• diafilm vetítő, nyomtatványpatron és 3 társasjáték
beszerzésére nyílt lehetőség, 83.317 forintért.
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NYIT A 3. FÉLIDŐ
A régóta zárva tartó 3. félidő áprilisban újra nyit - a törzsvendégek bánatára nem vendéglőként.
Puskás Csaba, a Puskás Profil Kft. tulajdonosa több Győr
környéki település kínálta lehetőség közül Enesét választotta,
hogy itt nyissa meg a cég következő telephelyét. A cég 1988óta foglalkozik villamos háztartási készülékek kereskedelmével, beépítésével. Az Eto parkban található a bemutatótermük,
és egy telephelyük van már Győrben. Sok év tapasztalata
alapján szívesen adnak tanácsot a hozzájuk forduló vevőknek. A náluk vásárolt új termékekre 5 év garanciát vállalnak.
Az új háztartási gépek mellett kaphatók használt áruk is.
Ezeket a termékeket úgy kell elképzelni, mint a használt autót. Valaki újat, nagyobbat akar, akkor szervizben dolgozók
beveszik a használt gépeket, kitakarítják, átvizsgálják és újra
értékesítik töredék áron, egy év garanciát vállalva rájuk. Ezen

kívül rendszeresek az akciók a túltárolt árukra. Azok a hűtők,
mosógépek, tűzhelyek, amik 2-3 hónapot állnak a raktárban,
túltárolt terméknek számítanak és 20-30% kedvezménnyel
vásárolhatóak meg.
Az enesei üzlet fő profilja szervizelés és értékesítés lesz.
Meghibásodott készülék esetén bizalommal forduljanak
hozzájuk, hívásra házhoz mennek a cég szerelői. A nyitás a
járványhelyzet okozta zárlat után várható, amikor is szeretettel
várnak minden érdeklődőt az üzletbe. Fontos megjegyezni
a vállalkozásról, hogy évek óta karitatív tevékenységet is
folytatnak. Most éppen a Győri kórház covid részlegének
ajándékoztak mosógépeket és hűtőket.
Meghibásodott termékek esetén hívható telefonszám:
06-96/313-953 vagy 06 30/947-3535 (cégvezető) vagy
06 30/682-7591 (szerviz és hibabejelentő) és a 06 30/90-43 520.

ENESEI KIFESTŐ
Az Önkormányzat 2020 őszén jelentette meg az Enesei kifestő-t. A község épületeit
Szabó Nóra és Varga Viktória „öntötte formába” , az óvodások – foglalkozás keretében
– színezhetik ki a rajzokat.

ISMÉT FELAJÁNLHATÓ AZ ADÓ 1%-A!
ENESEI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE RENDELKEZZÜNK ADÓNK 1 %-ÁRÓL. (Rendelkező nyilatkozat az SZJA százalékáról
az 1996. évi (CXXVI Tv. szerint)
A kedvezményezett neve: ENESE SPORT CLUB • A kedvezményezett adószáma: 18970812-1-08
A kedvezményezett neve: KÖZALAPÍTVÁNY AZ ENESEI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT • Adószáma: 18974469-1-08
A kedvezményezett neve: ENESEI HORGÁSZ EGYESÜLET • A kedvezményezett adószáma: 18536807-1-08
A kedvezményezett neve: ENESEI POLGÁRŐR EGYESÜLET • A kedvezményezett adószáma: 18974328-1-08
A kedvezményezett neve: ALAPÍTVÁNY AZ ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT• Adószáma: 19110712-1-08
A kedvezményezett neve: ENESEI FALUSZÉPÍTŐ ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET • Adószáma: 18986233-1-08
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BESZÁMOLÓ A POLGÁRŐRSÉG MUNKÁJÁRÓL
Az Enesei Polgárőr Egyesület a 2020-ban 850 óra szolgálatot
adott. Az év remekül kezdődött: gondoltunk egy nagyot, és közös
szilvesztert szerveztünk a szökőkútnál. Nem gondoltam volna,
hogy ilyen szép számban összejövünk, remek volt a társaság és
a hangulat. Ilyen évkezdet után aztán márciusban berobbant
a vírus, ami sok tervünket átírt. Gyakorlatilag megállt az élet
az országban, a faluban. Rendezvényeink, sporteseményeink
sorban elmaradtak. A rendszeres járőrszolgálatokat félve adtam
ki, nem akartam, hogy a járőrök esetleg egymást fertőzzék meg,
ezért többször egyedül jártuk a falu utcáit, emellett lakossági
kérésre azonnal szolgálatba léptünk. Talán ennek köszönhetően községünkben jelentős rendkívüli esemény nem történt, a
lakosság számít munkánkra, és biztonságban érzi magát.
A legnagyobb gondot községünkben továbbra is a házaló
árusok, fémfelvásárlók jelentik, heti rendszerességgel akadt
velük dolgunk. Többségük értett a szóból és távozott a faluból,
de volt, hogy rendőri segítséget kellett kérnünk. Több kisebbnagyobb közlekedési balesetnél láttunk el helyszínbiztosítási,
forgalomirányítási feladatot, jellemzően a 85-ös főút külterületi
szakaszán, illetve az M-85-ös autóút enesei szakaszán. Egy eltűnt
személy keresésében is részt vettünk, szerencsére egészségben
előkerült. Kapcsolatunk a Rendőrséggel, körzeti megbízottainkkal, és a Katasztrófavédelemmel kitűnő, Számtalan alkalommal
siettünk segítségükre közlekedési baleseteknél, viharkároknál.
Örülök neki, hogy partnerként tekintenek ránk.
2020 nem csak a sajnálatos vírushelyzet miatt vésődik be
egyesületünk életébe. Nagy lehetőséget kaptunk: a Magyar
Falu Program keretén belül gépkocsi vásárlására adtunk be
pályázatot, melyen 5.000.000 Forintot nyertünk. November
végén vehettük át az új, korszerű Suzuki Vitara Hybrid gépkocsit,
ezzel együtt a régi járőrautó nyugdíjba vonult.
Remek kapcsolatot ápolunk a Télapóval is, aki december 5-én
ellátogatott Enesére, és polgárőreink segítségével az egész
falut bejárta, minden kis csizmácskába került ajándék, közel
300 csomagot kézbesített Télapó a jó gyerekeknek.

Az eplényi sípályán

2020-ban a kiadásaink
a következőképp alakultak:
Nyár elején már tudomásom
volt a pályázat lehetőségéről ,
ezért minden anyagi forrásunkat tartalékoltam. Az év első
felében csak a legszükségesebbeket költöttük. Az új autó
5.200.000 Ft-ba került, melyhez
a forgalombahelyezés, a fényhíd, téli gumi, kötelező biztosítás és casco díja, még szintén
jelentős összeget tett ki.
Bevételeink voltak:
Adó 1%: 96.279 Ft
Önkormányzati támogatás 450.000 Ft
OPSZ támogatás 357.000 Ft
OPSZ cégautó adó támogatása 264.000 Ft
Magyar Falu Program: 5.000.000 Ft
Ahhoz, hogy feladatainkat el tudjuk végezni, és minél
több járőrszolgálatot tudjunk vállalni, új tagokra is szükségünk van. Szívesen látunk körünkben mindenkit, aki
lakóhelyének, környezetének biztonságáért önkéntes
munkájával tenni szeretne. A tagfelvétel folyamatos, jelentkezni nálam személyesen valamint ügyeleti számunkon
tudnak.
Ezúton is köszönetet mondok minden polgárőrtársamnak a lelkiismeretes munkájáért, a falu lakosságának a
támogatásokért. Örülök, hogy munkánkat egyre többen
elismerik, és teszünk érte, hogy ez a jövőben is így legyen.
Kérem, észrevételeikkel bizalommal keressenek, segítünk,
amiben csak tudunk.
Rostás Gábor elnök

Az iskolások farsangja
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ÓVODAI HÍREK
Szeretném néhány mondatban bemutatni, hogyan is kergettük el idén a
telet a Tündérkastély Óvodában. Minden
évben a télvégi időszak jellemzője a betegséghullám, idén sem volt ez másképp,
sok volt a hiányzónk. Nagy fejtörést is
okozott, hogy megtartsuk-e a farsangot
a szülőknek kihirdetett időpontban. Végül nem változtattunk, és február 5-én,
pénteken farsangoltunk.
A télkergető készülődés a mackó héttel vette kezdetét. Izgatottan figyeltük
az időt, ki tud-e bújni barlangjából a
„tányértalpas” jószág? A csoportokból
napokon át zeneszó hallatszott, mert a
gyermekek szívesen gyakorolták a különböző tánclépéseket, hisz készültek a
beöltözés vidám napjára. A különböző
gyermekhangszerek is nagyobb szerephez jutottak, melyekkel nagy előszeretettel kísérték éneküket, vagy éppen csak
jólesett egy kis zajt csapni velük.
Természetesen a gyermekek jelmezötletei, óhajai nem mindig találkoztak a
szülői elképzelésekkel. Régebben elég volt
egy-egy ügyes kezű szülő által készített
jelkép vagy fejdísz, de ma már szívesebben
kölcsönöznek a gyermekek számára ismert mesefigurás, királylányos vagy egyéb
jelmezeket a szülők. Így vagy úgy, a bál
napján kicsik és nagyok a megálmodott
jelmezeket örömmel öltötték magukra.

A csoportszobákat az óvónénik farsangi báltermekké változtatták. A hagyományos fánksütés idén elmaradt,
de fánk mindhárom csoportban került
a gyerekek asztalára, amit csoportpénzből biztosítottunk a farsangot megelőző napon. A szülők bőséges sós és édes
ropogtatni valóval, üdítővel támogatták a gyerekek bálját, köszönet érte!
A jelmezeket idén az óvónénik adták fel
a gyerekekre, a szülőknek pedig fotók
készítésével segítettek betekinteni a
mulatságba. Mindhárom csoportunk
külön farsangolt. Szólt a zene, táncoltak, süteményt ettek és mókáztak a
gyerekek egészen ebédig. Azonban
a tavaszébresztő örömünnep jó hangulatában is láttam olyan gyerekeket,
akik tánc helyett inkább építettek vagy
rajzoltak, épp úgy, mint az év többi
napján, csak most jelmezben.
Száz szónak is egy a vége, jó volt,
szép volt, de most már a tavasz felé
kacsintgatunk!
Március hónapban ismételten a rendkívüli helyzet miatt óvodánk bezárásra
került sor. Ügyeleti rendszerben továbbra is nyitva tartunk, figyelve és
betartva szigorú szabályokat.
Az elmúlt években óvoda - iskola közti kapcsolatot erősítette a március hónapban szervezett Gergely-járás hagyo-

mánya. Az idei évben alkalmazkodva a
járványügyi szabályok betartásához az
iskola digitális formában készítette el
az Enesei Általános Iskola bemutatkozó
filmjét. A leendő tanítónénik hasznos
tanácsait is olvashatták a szülők az iskola kezdéssel kapcsolatban.
Nemzeti ünnepünkön intézményünk
nevében Szücs Györgynével közösen
helyeztük el Hetvényi István emléktáblájánál a tisztelet koszorúját.
A 2021/2022 nevelési évre szóló óvodai beíratást időpontja 2021.04.26-27.
A beíratás szokásos rendben történhet meg, azonban nem szükséges a
szülőnek/gondviselőnek feltétlenül
megjelennie az intézményben, hanem
elektronikus úton is eljárhat. A beíratás
részletes kiírása Enese honlapján lesz
olvasható.
Köszönettel fogadjuk az idei évben
is az adó 1%-át, mellyel óvodás gyermekeinket támogatják.
KÖZALAPÍTVÁNY
AZ ENESEI ÓVODÁS GYERMEKEKÉRT
Adószám: 18974469-1-08
Minden Kedves Olvasónak az óvoda
dolgozói nevében kívánok Kellemes
Húsvéti Ünnepeket!
Szűcs Lászlóné, intézményvezető

A VÍZ VILÁGNAPJA AZ ÓVODÁBAN
Az Enesei Tündérkastély Óvoda évek óta a környezettudatos
nevelés szellemében tevékenykedik. Már két alkalommal elnyertük a „Zöld Óvoda” címet. Célunk a környezettudatos, környezetbarát életvitel, a tudatformálás és a gyermekek környezethez
fűződő pozitív érzelmi viszonyának kialakítása. Kiemelt feladatunknak tekintjük a természet védelmére, a környezettudatos
magatartásra és az egészséges életmódra nevelést.
A Zöld Jeles Napokat, köztük a Víz Világnapját (március 22.)
óvodánkban minden évben kiemelten fontosnak tartjuk, és
hisszük, hogy már ebben a kicsi korban nagyon fogékonyak a
gyermekek a környezettudatos gondolkodásra, így könnyen
megtanulhatják, hogy egyszerű módszerekkel is hozzájá6. oldal

rulhatnak az erdők, folyók, tavak és a levegő tisztaságának
megőrzéséhez.
A Víz Világnapja hetén többféle tevékenységet, programot szervezünk a gyermekeknek: vízzel kapcsolatos találós
kérdéseket gyűjtünk, megismerkedünk vízi közlekedési eszközökkel, azok tulajdonságaival, papírhajókat hajtogatunk,
színes halakat festünk, kirándulunk az enesei horgásztóhoz.
Megismertetjük a vizes élőhelyek élővilágát, nagyító segítségével megfigyeljük a vízben élő apró moszatokat, kicsiny
állatkákat. Képes könyvek és kisfilmek segítségével megismerkedhetnek a gyermekek a halakkal, kétéltűekkel, vízi
madarakkal és vízi emlősökkel.
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A Víz Világnapja témahetében nagyon kedvelt játéktevékenység a mágneses horgászós játék, amelynek során a
kifogott halacskákat összehasonlítjuk, megszámláljuk, így a
gyermekek matematikai ismeretei is bővülnek. A béka- és halmentő játékot szintén örömmel játsszák a gyermekek. A játék
célja, hogy elősegítse a környezettudatos gondolkodásmód
kialakulását. Ebben a játékban egy jelképes tóban környezetszennyezést okozó, oda nem való tárgyakat helyezünk el,
amiket a gyermekeknek kell kiválogatniuk, majd a kigyűjtött
szemetet a szelektív hulladékgyűjtőbe visszük el.
Az idei évben a koronavírus járvány miatt sajnos nem tudjuk úgy ünnepelni ezt a jeles napot, ahogy korábban, de az
óvodásoknak szóló rajpályázatunkat ugyanúgy meghirdettük,
mint az előző évben, mivel változatlanul fontosnak tartjuk,
hogy a gyermekek figyelmét felhívjuk a Föld vízkészletének

megóvására. A rajzpályázat címe: „Tiszta Vizet Mindenkinek!”
Az elkészített rajzokat a rendkívüli szünet utáni első napon
adhatják le a gyermekek az óvodapedagógusoknak. Minden résztvevő gyermeket emléklappal és apró ajándékkal
jutalmazunk.
Az alábbi idézet szépen foglalja össze a víz, mint természeti
kincsünk jelentőségét:
„Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod,
nem lehet meghatározni téged,
megízlelnek, anélkül hogy megismernének.
Nem szükséges vagy az életben: maga az élet vagy.”
(Antoine de Saint-Exupéry)
Szücs Györgyné, óvodapedagógus

EGY BÖLCSIS NAPLÓJA
Bölcsibe járok már jó ideje, és még egy
darabig fogok is, mert annyi érdekes dolog van a bölcsiben, hogy nincs nekem
arra időm, hogy folyton kifutkossak pisilni
a wc-be. Itt van ez a jó kis pelus, majd ha
tele lesz, kicserélik a bölcsis nénik.
Ez a nap is úgy indult, mint a többi érzékeny búcsú az ajtóban anyától és
már futottam is be játszani. Hallottam,
hogy az egyik bölcsis néni azt mondta,
ma nem leszünk sokan. Amikor sokan
vagyunk, mert senki sem beteg, abban
az a jó, hogy a barátaimmal jobbnál jobb
játékokat találunk ki. Nem is értem, miért
nem örülnek a nénik, amikor mindent

behordunk egy sarokba és még körbe
is barikádozzuk, hogy még nehezebb
legyen kiszedni. Annyit dolgozunk vele
és sosincs dicséret érte. Sőt, még nekünk
kell elrakni, pedig odahordani is mennyi
munka volt.
De ma kevesen leszünk, abban pedig
az a jó, hogy elmegyünk a kanálishoz
kavicsot dobálni, vagy az állomásra vonatokat nézni. Már tudom, melyik háznál
vannak a tóban aranyhalak és hol lakik a
nagy szürke ló. Ma a tóra mentünk, akkora
halakat mutatott a horgász bácsi, persze
apa is tud ekkorát fogni, sőt… Hazafelé megálltunk az új fagyizónál, ahol mi

Fagyizás az új fagyizónál

voltunk a legelső vendégek. Kék fagyit
kaptunk, a bölcsis néni mondta, hogy
keveset - Istenem minek szól bele, tessék
csak rakni azt a fagyit! Bezzeg a lencsefőzeléknél nem mondta, hogy keveset rak.
Elfáradtunk ma is, de megérte, jó hely ez
a bölcsi. Holnap is jövök, csak vigyen már
haza valaki, hogy elmondhassam, hogy új
fagyizó nyílt, ahol nagyon finom a fagyi és
azt mondta a bácsi, hogy menjünk sokat
fagyizni. Remélem anya elvisz, mert azt
mondta, szót kell fogadni, és hát a fagyis
bácsi azt mondta: menjünk. Én minden
délután ráérek, rajtam nem fog múlni.
A gondolatokat lejegyezte: Szabó Gáborné

A horgásztónál
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ISKOLAI HÍREK
A téli szünet utáni hetek mind a gyerekeknek, mind pedig a pedagógusoknak
a félévi értékelés hajráját jelentették.
222 tanulóból végül 214 tanuló teljesítette sikeresen a félévi követelményeket.
26 tanuló kitűnő, míg 27 tanuló jeles
minősítéssel zárta a félévet. Az iskola
magatartási átlaga 4,6, a szorgalmi átlag
pedig 4,2 lett.
A téli hónapok sem teltek eseménytelenül az iskolások számára. Január 20-án
az ötödik, hatodik, hetedik évfolyamos
tanulók a SKI43 Program Nonprofit Zrt.
jóvoltából térítésmentes síoktatáson
vehettek részt az eplényi síarénában.
A síelés alapjainak elsajátítása nagy
élményt jelentett a résztvevő gyerekek
számára. Február elején a második osztályosok tematikus maci napot tartottak, a tanórák feladatai kapcsolódtak a
tél végét jelző időjósláshoz. A farsangi
program megvalósításában alkalmazkodtunk a járványhelyzethez. A meg-

szokottól eltérően idén osztálykeretek
között zajlottak az álarcos bálok. A felsős
évfolyamok érdeklődő és ügyes kézű

tanulói délutáni kézműves foglalkozás
keretében farsangi maszkokat, álarcokat készítettek, míg a technika órákon
a lányok farsangi fánkot készítettek.
Február 22-én a Magyar Parasport Napja
alkalmából Patkás Tamás győri paraúszó
látogatta meg iskolánkat. A gyerekek némán és érdeklődően hallgatták végéig
az érzelemgazdag előadást. Az alsós osztályokban Bogyó és Babóca történetein
keresztül ismerkedtek meg gyermekeink
a mozgáskorlátozottak mindennapjaiban jelenlévő kihívásokkal.
Március 1-jén tartottuk az iskola
tavaszi ifjúsági napját. A Pénz7 programjához kapcsolva a pénzgazdálkodással, családi költségvetéssel, bevá-

sárlással kapcsolatos tematikus, de
egyúttal játékos feladatokat oldottak
meg az osztályok. Készültek egyedi
fizetőeszközök, régi időket idéző kutyás perselyek, osztályköltségvetés.
A balesetmentes közlekedés elsajátítása érdekében a negyedik osztályosok
online feladatlapokat oldottak meg,
ugyanakkor a hetedik osztályosok az

újraélesztés alapjait sajátították el élethű
próbababák segítségével.

Március 2-a egy szép, ugyanakkor egyúttal nehéz nap is volt Takács Viktorné Erzsi
tanító néni, valamint az Enesei Általános
Iskola életében is. Erzsi tanító néni 40 év
munkaviszony után, amelyből 36 évet az
enesei iskolában töltött el, március elején
nyugdíjba vonult. Az iskolások megható
és személyhez szóló műsorszámokkal
köszönték meg a tanító néni munkáját,
valamint szép és hosszú nyugdíjaséveket
kívántak Erzsi néninek. Az iskola dolgozói közössége, valamint Enese Község
Önkormányzata szintén elbúcsúztatta a
nyugdíjba vonuló Erzsi tanító nénit.

Az iskola közössége méltó módon
készült március 15-e megünneplésére,
azonban a koronavírus járvány alakulása
következtében március 8-án a tantermi
oktatás helyett a távoktatásra állt át a
hazai iskolarendszer. Iskolánk az online
térben a Kréta Digitális Kollaborációs Tér
(DKT) felületét használja és alkalmazza. A
DKT lehetőséget ad arra, hogy a gyerekek
egy helyen elérjék a tanórai tananyagot, a
házi feladatot, valamint webkamerás órán
is részt tudnak venni. Az első napokban
tapasztalható nehézségeket sikeresen
leküzdötték a gyerekek, szülők és pedagógusok is, azonban mindezek ellenére
nagyon várjuk azt a napot, amikor ismét
az iskola falai közt üdvözölheti egymást
tanár és tanítványa.
Burján Imre, intézményvezető

