
HÍRMONDÓ
ENESE KÖZSÉG NEGYEDÉVENTE MEGJELENÔ INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA

ENESEI
2023. JANUÁR • XXX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A 2022. év is biztató kilátásokkal in-

dult, több elképzelést fogalmazott meg 

a képviselő testület. A február 24-én 

kitört orosz-ukrán háború minden terü-

leten és szempontból átírta a terveket. 

Meglóduló energiaárak, elhalasztott be-

ruházások – ezek önkormányzatunkat 

sem kerülték el.

2021 októberében indítottuk el az 

óvoda bővítés tervezését. A gyors mun-

kának köszönhetően 2022. február köze-

pére lebonyolítottuk a feltételes közbe-

szerzési eljárást. A kormány döntésének 

és Gyopáros Alpár országgyűlési képvi-

selőnk támogatásának köszönhetően 

349 millió forint támogatást kaptunk. 

Az összeg tartalmazza a tervezési díjat 

(6,1 millió Ft), a pályázatírói-bonyolítói 

költséget (8,7 millió Ft), a műszaki ellen-

őrzést (3,3 millió Ft), közbeszerzést (3,4 

millió Ft). Építésre 327,5 millió forint állt 

rendelkezésre. Építettünk egy csoport-

szobát, egy tornaszobát, logopédiai és 

óvónői szobát, egy kis aula szolgálja a 

gyerekeket. A bővítmény bruttó alap-

területe mintegy 350 m2. Az óvodások 

2023 tavaszán vehetik birtokba.

A Magyar Falu Programban a Rózsa 

utca páratlan oldalán tudtuk megépíteni 

a járdát. Előtte el kellett bontani a régi 

beton járdát, majd a tervek szerint az új 

aszfaltcsíkot elhelyezni. A munka részét 

képezte a vízelvezetés megoldása árok-

profi lozással. E munkára 5 millió forintot 

nyertünk, bekerülési költsége 7,25 millió 

forint volt. Apróbb aszfalt javításokra is 

sor került közel 600 ezer forint értékben. 

(Csalogány utca, vágóhíd előtt)

Az építési telkeknél a munka dandárját 

már 2021. évben befejezte a kivitelező 

– de egy-két munka átcsúszott 2022-re: 

FOLYTATÓDTAK A FEJLESZTÉSEK
a gázberuházás és murvás út kialakítása 

az átemelőig. A földterületet 2020 júli-

usában szerezte meg az önkormányzat 

– ma már 11 ház alapja lent van, illetve 

tető alá kerültek az építmények! Nagyon 

gyors ütemben bonyolítottuk le a köz-

művek terveztetését, a közbeszerzést, 

a kivitelezést.

A kultúrház és a polgármesteri hivatal 

közé épített házat megvásárolta az ön-

kormányzat 39 millió forintért. Anyagi 

helyzetünk lehetővé tette, hogy ezt a 

stratégiai helyen lévő épületet megsze-

rezzük. Fontos és jó döntés volt! Több 

elképzelés megfogalmazódott felhasz-

nálására.

A Magyar Falu Programban nyert az 

önkormányzat 1,1 millió forintot a te-

mető digitális térképének elkészítésére. 

A munka folyamatban van.

A Polgárőr Egyesület a Magyar Falu 

Programban tűzoltó szakfelszerelés vá-

sárlására 2 millió forintot nyert, fenntar-

tási költség címen 350 ezer forintot.

Figyelmet fordítunk értékeink meg-

mentésére, megőrzésére. Eőry István 

síremlékét újíttattuk fel a temetőben, 

költsége 500 ezer forint.

Sok település elkészíttette 1990. után a 

történelmét feldolgozó könyvet. Enesén 

erre idén érett meg az idő – Mesterházy 

József polgármester dolgozta fel a do-

kumentumokat és „Enese évszázadai” 

címmel adta közre a munkát. A könyv 

kiadását vállalkozók, Áder János köz-

társasági elnök (2012-2022), Gyopáros 

Alpár községünk országgyűlési képvi-

selője és a Bethlen Gábor Alapítvány 

támogatta.

2022-ben elkezdődött volna a sport-

csarnok építése. Az orosz-ukrán háború 

következtében kialakult válsághelyzet 

miatt a kormány elhalasztotta azokat a 

beruházásokat, melyeknek az építése 

még nem kezdődött meg. Sajnos a mi 

sportcsarnokunk is ezek közé tartozik. 

A kivitelezés elkezdéséről nem tudok 

biztosat mondani.

Rendezvényeinket – a Covid-járvány 

után – ismét sikerrel tudtuk rendezni. 

Kellemes kikapcsolódást jelentett a Ta-

vaszköszöntő, a Majális, a Falunap és a 

Polgárőrség családi napja.

Az önkormányzatnak hitele nincs, 

gazdálkodása stabil.

Mesterházy József,  polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYŰLÉS

Szeretettel várunk mindenkit 2023. február 23-án csütörtökön 18 órakor 

a falugyűlésre és közmeghallgatásra a polgármesteri hivatalba.

Tervezett napirendi pontok:

– Beszámoló az önkormányzat 2022. évi munkájáról

– A 2023. évi költségvetés és fejlesztések

– Egyebek

Enese Község Képviselő testülete
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ELSZABADULT ENERGIAÁRAK – 

ÉS EZEK HATÁSA ÖNKORMÁNYZATUNKRA

Az energia nem olcsó. Az orosz-ukrán háború következtében 

mind a gáz, áram mind a benzin, gázolaj ára az egekbe szökött. 

Mindezek természetesen hatással voltak az élelmiszer árakra 

– de azt lehet mondani röviden: minden egyes termékre!

Aki fi gyeli a híreket, a közelmúltban hallott tíz vagy húsz-

szoros gáz és áram ajánlatról, amit egyes önkormányzatok 

kaptak. Ezeket képtelenség kigazdálkodni!

Hogy áll önkormányzatunk ezen a téren?

VILLAMOS ENERGIA
Községünk önkormányzata 2022. december 31-ig a közvi-

lágításra 27,559 Ft/kWh áron kapja az energiát. Közvilágításra 

éves szinten – rendszerhasználati díjjal együtt – bruttó 3,6 

millió forintot fi zettünk ki.

2022 tavaszán a kereskedőtől bruttó 73,39 Ft/kWh áron 

kaptunk ajánlatot. A képviselő testület ezt végül elfogadta. Ez 

lesz érvényes 2023. január 1 – 2024. december 31. között. A 

tavasszal brutálisnak tűnő ár ma már kedvezőnek mondható, 

hisz hallunk tízszeres (vagy még magasabb) árról.

Sajnos a szolgáltató a rendszerhasználati díjat is megemelte: 

havi 150 ezer forintról 270 ezerre. Az éves bruttó 3,6 millió 

forintos összeg 7,7 millió forint lesz.

Épületeink belső villamos energia felhasználása a rendszer-

használati díjjal bruttó 2,3 millió forint volt. Az új díjszabással 

ez bruttó 5,6 millió forint lesz. A villamos energiáért 2,84-szer, 

a rendszerhasználati díjért 1,8-szor fi zetünk többet. Plusz 

kiadás 3,3 millió forint. (Bruttó 27,5 Ft/kWh a régi – bruttó 

73,4 Ft/kWh az új ár.)

2022. év végi kormánydöntés értelmében önkormányza-

tunk közvilágítás jogcímen 4,6 millió forint plusz támogatást 

kap.

GÁZ
A médiában megjelenő gázárak sokkolóan hatnak. Óriási 

összegekről szólnak a hírek.

Intézményeinkre (óvoda, hivatal, kultúrház, védőnői ren-

delő, tűzoltó szertár) a tavalyi szezonban 5,5 millió forintot 

fi zettünk. Az ezekre kötött szerződés 2022. októberében 

járt le. Szerencsés időpontban (2022. május) kedvezőnek 

mondható árajánlatot kaptunk – „csak” 100 % áremelkedéssel 

számolhatunk 2023. október 1-ig… De a gázra így is + 5,5 

millió kiadással kalkulálunk.

Nem volt ilyen szerencsés a Sportegyesület. Az Egyesületnél 

az évforduló nem október 1., hanem december 1. Kilencszeres 

árajánlatot adott a szolgáltató. Az éves fogyasztás 257.638 Ft 

volt tavaly. A problémát kezelni kell valahogy.

Tehát azt látjuk, hogy az előttünk álló évben a gázra és a 

villamos energiára (ugyanazt a fogyasztást feltételezve) plusz 

12,9 millió forint kiadásunk lesz. (a Sportegyesület kiadását 

nem számolva.)

 

ÉTKEZÉS
Az energiaárak az élelmiszerek árára szintén jelentős ha-

tással vannak. A Rábakész 2021. szeptemberében bruttó 

1287 forintot számlázott az iskolai étkezésért (tízórai, ebéd, 

uzsonna), 2022. szeptemberében bruttó 1592 forintot – 23,5% 

emelés. 2021-ben bruttó 27,5 millió forintért vásároltuk az 

étkezést – 2022-ben 33,9 milliót fi zetünk. Ez plusz 6,4 millió 

forint többletkiadást jelent. Ennek felét tudjuk érvényesíteni 

az étkezési díjban (a nyersanyag díját a szülők, a rezsit az 

önkormányzat fi zeti) – tehát az önkormányzatot plusz 3,2 

millió forint terheli. Az önkormányzat egy 2022 év végi kor-

mánydöntés értelmében 2,5 millió forint plusz támogatást 

kap gyermekétkeztetésre.

Közterületeink fűnyírásához nem 480 forintért vásároltuk az 

üzemanyagot, hanem piaci áron. Természetesen a vállalkozó 

fűkaszások sem tudták azon az áron kaszálni a területeket, 

mint 2021-ben. Ez volt a legkisebb összegű plusz kiadás.

Ha a fenti tételeket összeadjuk, 2023-ban plusz 16,1 millió 

forint kiadás szerepel majd a költségvetésben a 2022. évihez 

képest.

És egy fontos dolgot hangsúlyozni kell: az állami támogatás 

nem nő – a jelenlegi információ szerint – a 2022. évihez képest! 

Ezért döntött úgy a Képviselő testület, hogy

– a kultúrházat kb 10 fokra fűti fel, és bezárja a fűtési időszak-

ban (2,3 millió forintba kerülne a gáz fűtés)

– az épületek díszkivilágítása: inkább jelképes lesz a megta-

karítás - 250 ezer ft/év

– nem lesz karácsonyi díszkivilágítás. A nagyobb költség a 

díszek le – és felszerelése. Erre tavaly 1,46 millió forintot 

költöttünk – ez 2022-ben minden bizonnyal elérné a 2 millió 

forintot. Plusz a villamos energia költsége…

Mindezekkel együtt az önkormányzat anyagi helyzete stabil. 

S szeretnénk, hogy az is maradjon!
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Az Enese évszázadai címet viselő helytörténeti könyv 2022 

november elején jelent meg. A szerző, Mesterházy József 

mintegy három évtizede foglalkozik – kisebb – nagyobb 

intenzitással – a település történetével.

2021. őszén döntötte el, hogy a község történetét a régé-

szeti kutatásoktól napjainkig feldolgozza és kötet formában 

jelentetik meg a munka eredményét.

Egy év intenzív adatgyűjtés következett: levéltári ku-

tatások, községi jegyzőkönyvek átolvasása, az internet 

adta lehetőségek (adtarcanum, libraryhungaricana stb.) 

kiaknázása.

240 oldalas könyvet adtunk ki, fényképekkel, dokumentu-

mokkal színesítve az egyébként fekete-fehér kiadványt.

Mesterházy József polgármester köszöntötte 

a 90. születésnapját ünneplő Preiner Tiborné, Bözsi nénit.

2022. ÉVBEN 

SZÜLETTEK 

Nacsa Károly Richárd  01.06.

Szakály Lénárd  01.29.

Balog Máté  02.09.

Gaudi Bence  04.11.

Szabó Benett  05.20.

Szabó Kátya  05.20.

Kiss Eszter Mária  05.20.

Homlok Liliána  05.27.

Szaradics Málna Róza  06.03.

Csillag Benett  06.07.

Létai Marcell  06.19.

Rácz Vivien  06.22.

Lencse Hanna  07.19.

Csonka Olivér  07.20.

Vékony Natasa Kornélia  08.01.

Tüskés Emília Anna  08.07.

Katona Nolen Noé  10.03.

Szendi Dorián  11.17.

Király Milán  11.21.

Smuk Marcell  11.30.

Kausits Anna  11.30.

Palánki Patrik  12.05.

Antal Mira  12.08.

Jó egészséget kívánunk az újszülötteknek és a szülőknek!

Enese Községe

Karácsonyi merengés..!

Szeretettel forduljatok egymáshoz emberek.

Hisz az időtök homokja oly gyorsan lepereg.

A múló életetek szeretetben teljen.

Legyen jóindulat minden szívben, fejben.

Segítsétek a gyengét, a védtelent.

Tiszteljétek az Urat, a végtelent.

Békében, szeretetben, szerényen éljetek.

Jót tenni másokkal soha ne féljetek.

Mezőfi  László, nívódíjas népi költő WWW.ENESE.HU
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Mihály napi vígasságunk a 

nagycsoportos gyerekek ha-

gyományőrző műsorával kez-

dődött, melyet idén szeptem-

berben az iskola aulájában 

rendeztünk meg. Mindhárom 

telephelyünk gyermekeit, a 

bölcsődéseket, az iskola első 

osztályosait és tanítóikat, 

igazgató urat, a nyugdíjas és 

aktív kollégáinkat itt tudtuk 

kényelmesen vendégül látni. 

A műsor után visszasétáltunk 

az óvodába, és a gyerekek a 

három tallérjukért az óvó 

nénik készítette portékákból 

kedvükre vásárolhattak a gaz-

dagon berendezett sátraknál. 

A vásár forgatagát pedig a 

szülőktől kapott édességek 

falatozásával zártuk. Délután 

a gyerekek mosolygó arccal 

vitték haza a megtelt kosa-

raikat.

A vásári műsor összeállí-

tásában segítséget nyújtott 

a nagycsoport új óvónénije: 

Hegedüsné Szőllősi Andrea

„2022. szeptemberében 

ÓVODAI HÍREK
kezdtem el a munkát a Pil-

langó nagycsoportban. 16 

év után döntöttem úgy, hogy 

elhagyom Győrt, és az ott-

honomhoz közelebb keresek 

óvodát. A pályámat 1987-

ben kezdtem, a csornai óvó-

női szakközépiskola elvég-

zése után Bágyogszováton. 

2 évet töltöttem el itt, majd 

hazakerültem szülőfalumba, 

Bodonhelyre. 1990-ben férjhez 

mentem és megszületett a kis-

fi am. Fehértón építkeztünk, és 

1992 óta ott élünk. 1993-ban 

Enesén kezdtem dolgozni, de 

sajnos az állás csak szerződé-

ses volt, a határozott idő letelte 

után mennem kellett. Közben 

Sopronban elkezdtem az óvó-

nőképző főiskolát. Enese után 

Bezi következett, majd egy óri-

ási szerencse folytán Fehértón 

kaptam állást. 7 év után, az 

óvoda bezárásával Győrben 

folytattam az óvónői munkát. 

A bemutatkozásom elején már 

említettem, 16 évet töltöttem a 

megyeszékhelyen. A váltás na-

gyon nehéz volt, mert nagyon 

szerettek, és nehezen engedtek 

el a szülők a gyerekek és a kol-

légák egyaránt. Szerencsére, 

itt egy befogadó, segítőkész 

intézményvezető, alkalmazotti 

-és szülői közösség fogadott, 

akik beilleszkedésemet türe-

lemmel és nagy odafi gyeléssel 

fogadták.”

Októberi programjainkat 

az állatokról való gondos-

kodás megszerettetése és 

az egészséges életmód 

köré csoportosítottuk. Az 

óvodában működő Zöld 

Óvoda munkaközösség 

szervezésében Enesén 7 

rovarhotelt készítettek az 

óvó nénik, a telephelyek-

kel együtt, melyeket a gye-

rekekkel közösen szedett 

ágakkal, náddal, tobozok-

kal, őszi termésekkel töltöt-

tek meg. A mi udvarunkon 

4, a telephelyek udvarát pe-

dig 1-1 rovarszálló díszíti, és 

fogadhatja a telelni készülő 

vendégeiket.

Azt valljuk, hogy a gyerme-

kek környezettudatos szem-

léletének, gondolkodásának, 

magatartásának megalapo-

zása, formálása élményalapú 

tevékenységekkel formálhat-

juk leginkább.

Kézmosás világnapja új 

program az eseménynaptá-

runkban. Kedves versikével, 

zenés foglalkozás keretében 

ismerkedhettek meg a gye-

rekek a helyes kézmosás lé-

péseivel, amit az óvó nénik 

tartottak minden csoport-

ban. A hónapot Egészség-

héttel zártuk. A programok 

között szerepelt: sütőtökös, 

snidlinges sütik, falatkák, 

almakompót -és püré készí-

tése, kóstolása. Gyógynövé-

nyek világába Szalainé Giczi 

Éva kozmetikus kalauzolta a 

gyerekeket. Éva tartalmas és 

átfogó előadással mutatta 

be a levendula, körömvirág, 

aloe vera növények hogyan 

alkalmazhatóak hatékonyan 

munkája során. Lábboltoza-

tot erősítő játékos lábtornára 

a tornaszobában került sor, 

mindhárom korosztálynak. Új 

kollégáink és Marika néni egy 

bábelőadással kedvesked-

tek a gyerekeknek, melynek 

címe: „A fülgyulladás” volt. 

A hét lezárásaként pedig a 

színes levelekben pompázó, 

őszi fákkal tarkított tóhoz ki-

rándultunk.

Külön szeretném kiemel-

ni, hogy a zöldségfaragást az 

eddigiektől eltérően hirdet-

tük meg. Idén, a gyerekek a 

családdal együtt, otthon ké-

szítették el a terménybábo-

kat. A szülők nyitottak voltak 

felhívásunkra, és ebben az 
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elkényelmesedett világban 

sikerült tartalommal megtöl-

tenünk a családok délutánját. 

Oklevéllel, müzli szelettel ju-

talmaztam meg a készítőket, 

és bízom benne, hogy jövőre 

is ilyen leleményes alkotások 

születnek.

Novemberben a szépkorú-

aknak szervezett önkormány-

zati rendezvényen táncos 

vásári műsorukat adták elő 

a nagycsoportosok. Az óvo-

dában pedig újra nagyi na-

pot szerveztünk a középső-és 

nagycsoportban. 

Valamint nem maradt el a 

fotózás sem. A mézeskalács 

sütést az óvodában szervez-

tük meg szülők bevoná-

sával. Majd a Falumikulás 

rendezvényen a szülői mun-

kaközösségünkkel közösen 

a sütemény és apró karácso-

nyi ajándéktárgyak árusítá-

sa mellett értékesítettük a 

mézeseinket, mellyel segí-

tettük bevételhez juttatni 

óvodánkat. A közös össze-

fogás eredménye: 165250 

Ft lett, amit szeretnék Önök-

nek megköszönni!

A decemberi adventi időszak-

ra dolgozóink ünnepi díszbe 

öltöztették a csoportokat és az 

óvoda bejáratait. Hétfőnként a 

közös gyertyagyújtással szeret-

nénk ráhangolni a gyerekeket, 

hogy az egyre fényesebben vi-

lágító koszorú az ünnep köze-

ledtét jelzik.

December 6-án egy báb-

előadás tette tartalmassá a 

gyerekek várakozását a Mi-

kulás érkezéséig. A darabot 

szintén az óvó nénik adták 

elő. Az előadás címe: Levél 

a Mikulásnak. A gyerekek 

versekkel, énekkel fogadták 

a Nagyszakállút, aki minden 

óvodást megajándékozott. 

Köszönjük a szülői munka-

közösség támogatását és az 

önkormányzatnak a szalon-

cukrot!

Az adventi időszak jelké-

pe a Luca búza, amit 13-án 

ültettünk. Amikor az utol-

só adventi zsák is kiürült, a 

gyerekek örömmel várták a 

karácsony napját. A nagy-

csoportosok betlehemes 

játéka után minden cso-

portban elérkezett az aján-

dékbontás pillanata. Az 

óvoda alapítványa és a szü-

lői munkaközösség is 30000 

Ft-tal támogatta a gyerekek 

ünnepét. Elsősorban játéko-

kat, de rajzeszközöket, fes-

tékeket is vásároltak az óvó 

nénik, hogy az új évben is 

tartalmas napokat tudjanak 

tervezni a gyerekeknek.

Megtörtént az új óvoda-

rész műszaki átadása, és har-

madik, sikeres pályázatunk 

után ismételten elnyertük 

az „Zöld Óvoda” címet.

Az előttünk álló farsangi 

időszakra helyezzük most a 

hangsúlyt, és a szülői mun-

kaközösséggel közösen el-

kezdtük a felnőttek farsangi 

báljának a szervezését. Az 

időpont 2023. február 25. 

szombat lesz. Szeretettel 

várunk minden érdeklődőt, 

szórakozni vágyó vendéget! 

Kívánok a Hírmondó min-

den kedves olvasójának, az 

óvoda alkalmazotti közös-

sége nevében sikerekben 

gazdag Boldog Új Évet!

Szűcs Lászlóné 

óvodavezető

Az alábbi írásomban az enesei iskola történetírásához sze-

retnék hozzájárulni. Elsősorban új, eddig nem közölt adatokra 

és forrásokra koncentrálni az 1849-1916 közötti időszakból. 

Az elmúlt közel három évtizedben több értékes, informatív 

összefoglaló történetírás látott napvilágot az iskoláról.1 Az 

enesei iskola alapítása egy 1849. október 9-én kibocsátott kor-

mányrendeletnek köszönhető, amely meghatározta a magyar 

iskolaügy kereteit és irányítását. Amint fogalmaztak: a nevelés 

és az oktatás fölött az állam gyakorolja a főfelügyeletet. Fon-

tos célkitűzés volt, hogy minden gyermek részesüljön olyan 

mennyiségű és minőségű oktatásban, amit a népiskola nyújt 

6-12 éves kor között.

Az 1855. évi bécsi kultuszminisztériumi rendelet szerint két-

féle elemi iskolatípust hoztak létre: a négyosztályos főelemit és 

a két vagy háromosztályos alelemit. Az alelemi volt a népiskola, 

1858-tól ez az iskolatípus is négyosztályossá vált.

A törvény szerint volt lehetőség egyházi, községi és állami 

iskolák létrehozására és fenntartására. 1868-ig Magyarországon 

csak egyházi fenntartású népiskolák léteztek.2

Enesén az evangélikus közbirtokosság hozta létre a jogsza-

bály szerint és tartotta fenn az iskolát alapításától, 1849-től.

A Bach- rendszer idejéből, az abszolutizmus korából szinte 

alig van információnk a község iskolájáról. Révész Sándor a 

AZ ENESEI ISKOLA TÖRTÉNETÉHEZ
következőt írja: „Enese 1849-ben szervezte meg tanítói állomá-

sát. Azóta munkálkodtak ott Németh György, Tömböl Sámuel, 

Tima Ferencz, Plevniczky Pál, kikről azonban neveiken kívül 

közelebbi adataink nincsenek, legfeljebb – az éltesebb em-

berek szavai után – azt említhetjük meg, hogy mint iskoláikat 

végzett fi atal emberek kerültek ide, kik az eneseit csak hamar 

más állással cserélték fel.”3

1858-ban Hetvényi István érkezett Enesére s foglalta el a 

tanítói állást. Az oktatás feltételei nem voltak ideálisak. Mind-

ezt a győrmegyei evangélikus esperesség 1858.május 19-

én Győrszemerén tartott értekezletén elhangzottak is alátá-

masztják. (Ez még Hetvényi érkezése előtt íródott!) A tudósító 

’Sopronyi’ így fogalmazott: A tanítók többsége szorgalmas és 

buzgó, csak kettőt róttak meg nagyon: Enesét és Ménfőt. Az 

enesei szellemileg szegény (Plevniczky Pál), szinte egész évben 

semmit sem tanított. Ménfő és Enese olyan nyomorú tanítói 

állások, hogy ide szellemileg és erkölcsileg megbukott vagy 

igen sorsüldözött ember megy el tanítani. Ménfőn nem lehet 

csodálkozni – hanem Enesén már olyan földesurakat találunk , 

kik magokat az értelmes és mívelt osztályhoz sorozzák és mégis 

csak oly csekély gondot és lelkiismeretséget fejtettek ki mind 

a tagosztályozáskor mind azóta a nevelés szent ügye körül, 

hogy a köztük lévő nevelői állomás a legelhanyagoltabbak közé 
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tartozik. Szeretnék, ha egy jól felkészült 

tanítót alkalmaznának, de nem hajlandók 

az állást megfelelővé varázsolni.

A mívelt osztály feladata: a vallás, a 

haza, az emberiség ügyében előmozdí-

tani a művelődést.”4

Alig egy hónappal később ugyanez 

a lap sokkal barátibb szavakkal szólt 

Eneséről. Nem kizárt, hogy az enesei föld-

birtokosok szóvá tették a nagyon negatív 

hangvételű írást… Az újabb hír szerint: 

„Enese sem méltó a nevelés ügye iránti 

részvétlenség vádjára. Ámbár tanítói ál-

lása nem fényes, de hogy mégis létesült, 

a nem éppen távol eső bezi anyaiskola 

mellett, az csak a nevelés iránti buzgó-

ságnak műveül tekinthető.”5

Hetvényi pár év alatt nagyon jó hírne-

vet szerzett az iskolának, 1861-ben már 

„dícséretből első rangú érem szavazta-

tott a lovászpatonai, felpéci és enesei 

tanítóknak.”6

A győri evangélikus egyházmegye ta-

nítói évente két alkalommal tartottak 

értekezletet, hogy a felmerülő kérdéseket 

megbeszéljék. 1864. június 16-án Enesén 

jöttek össze. Az értekezlet az ’Erős vár 

nekünk az Isten’ eléneklésével kezdődött. 

Majd egy dalárda alapítását javasolták, 

karmesternek Hudi István bőnyi tanítót 

választották. Az enesei értekezleten in-

dítványozták egy iskolai lap alapítását is, 

Győri Evangélikus Egyházmegyei Iskolai 

Lap névvel. Szerkesztőjének Péterfy Sán-

dort javasolták, a munkatársak az evan-

gélikus egyházmegye tanítói lettek. Az 

értekezletet követően az ebédet a helyi 

vendégfogadóban fogyasztották el.7

A következő év júniusában szintén köz-

ségünkben találkoztak az evangélikus 

tanítók – a tanítói kör, amint fogalmaz-

tak – Szalay Sándor lelkész vezetésével. 

A tanítói kör lemondott jegyzőjének 

helyébe Hetvényi Istvánt választották. 

Szorgalmazták a „Népiskolai Közlöny” 

megalapítását és kiadását. Ebéd után, 

az elmúlt években megalapított dalárda 

adott elő egyházi és világi énekeket.8

1865 novemberében a Téten megtar-

tott gyűlésen döntöttek arról, hogy 1866 

tavaszán Enesén tartják értekezletüket, 

„melynek szép iskolájáról és tanítói laká-

ról s általában a kisded fi ók gyülekezet 

buzgóságáról és a népnevelés oltárára 

hozott áldozatáról a jövőben szólandunk 

a nt. szerkesztő úr engedelmével.”9

A tanítói kör tavaszi értekezletére 1866. 

május 16-án került sor községünkben. 

Hetvényi István bemutató órát tartott: 

hogyan kell az írást fejleszteni „üteny-

mód” szerint. A ’Tanodai Közlöny’ szer-

kesztőségébe beválasztották Hetvényit, 

mint segédszerkesztőt. A munkát ebéd-

del zárták, a dalárda szórakoztatta a je-

lenlévőket.10

Eőry István hagyatékának és az enesei 

közbirtokosok önzetlenségének köszön-

hetően – a kor színvonalán – egy szép 

iskolaépületet mondhatott magáénak 

a község. Hogy ezt tartalommal sikerült 

megtölteni, Hetvényi Istvánnak köszön-

Szabad Polgár 1874. január 22.



Enesei HÍRMONDÓ  2023. január

7. oldal

Irodalom

1. Szakács Dóra: Enese iskolájának története alapítástól – napjainkig; 

Szakdolgozat, 1999. Sopron

 Ferenczi Imréné: Az iskola története

 In: Enese község 1270-2000; Kiadó: Enese Község Polgármesteri Hivatal, 

2000

 Jubileumi évkönyv, Az Enesei Általános Iskola alapításának 160. év-

fordulójára 1849-2009

 Szerkesztette: Bartos Ilona, 2010

2.  magyar-irodalom.elte.hu

3. Révész Sándor: A bezi-enesei egyesült ágost. hitv. evang. keresztyén 

egyházközség története

 Győr, Gross ny. 1908

4. Protestáns egyházi és iskolai lapok 1. évf. 1858. május 27. /21. szám

5. Protestáns egyházi és iskolai lapok 1. évf. 1858. június17.

6. Protestáns egyházi és iskolai lapok 1. évf. 1861. június 30.

7. Protestáns egyházi és iskolai lapok 7. évf. 1864. július 24.

8. Protestáns egyházi és iskolai lapok 7. évf. 1865. augusztus 6.

9. Protestáns egyházi és iskolai lapok 7. évf. 1865. november 26.

10. Protestáns egyházi és iskolai lapok 7. évf. 1866. június 17.

11. Győri Közlöny 1872. szeptember 29. és 1873. július 31.

12. Néptanítók Lapja 1868. szeptember 10.

13. Győrvidéki Tanítóegylet Értesítője 1880. 9. – 10. szám 

1890. 1. – 4. szám 1892. okt. 10.

14. Néptanítók Lapja 1872. október 31.

15. Győri Közlöny 1875. április 22.

16. Néptanítók Lapja 1880. augusztus 15.

17. Néptanítók Lapja 1881. szeptember 17.

18. Néptanítók Lapja 1880. október 15.

19. Néptanítók Lapja 1903. április 30.

20. Eőry Kálmán – Eőry Ádám Győr vármegyei esküdt, alszolga-

bíró fia - Győrbe költözött és sikeres asztalos vállalkozást vitt. 

Eőry Ádám és Eőry István testvérek voltak.

21. Győri Közlöny 1880. március 28.; A Hon 1880. november 4.

22. Néptanítók Lapja 1883. április 21.

hető. Vargyas Endre Győr vár-

megye tanfelügyelője 1872-

ben és 1873-ban is beszámolt 

az iskolákról. A megye 78 isko-

laépülete közül csak 16 olyat 

talált, amely az elvárásoknak 

megfelelt. Az enesei iskolát 

megdicsérte. A tanítói mun-

kát is csupán 16 iskolában 

értékelte kielégítőnek, ahol 

a törvény által előírt elméleti 

tárgyakat oktatják. A Hetvényi 

István vezette iskola közéjük 

tartozott. 1873-ban – Vargyas 

szerint – az enesei iskola min-

den tekintetben kiállja a bí-

rálatot. Mint kitűnő iskolát, 

a következőket említette: a 

győri izraelita, a kajári, a tápi, 

a ravazdi római katolikus és 

az enesei evangélikus. A tan-

szerekkel legjobban felszerelt 

iskolák közé sorolta11.

Hetvényi több, szakmai 

kérdést elemző cikket írt 

különböző kiadványokba. 

A Néptanítók Lapjába meg-

írta az evangélikus egyház-

megyei tanítói kör történetét. 

Így fogalmazott: „Czélja ezen 

testületnek a tanítás és neve-

lés ügyéhez tartozó tárgyak 

megvitatása tapasztalatok köl-

csönös közlése, szakba vágó 

folyóiratok és könyvek szer-

zése”12 A Tanítóegylet Értesí-

tőjében: „A tanítók tökéletese-

désének egyik eszköze” vagy 

„Micsoda módszer követendő 

egy többosztályú népiskolá-

ban, hogy mindegyik osztály 

folyamatosan foglalkoztatva 

legyen” – „A történet tanítása 

a népiskolában „ – „A magyar 

szabadságharc története 

1848/49-ben”13 Munkáival 

több alkalommal pályadíjat 

nyert. 1872-ben az esztergom 

– komárom - győr megyei tan-

felügyelőség fölterjesztésének 

köszönhetően 100 forint „ki-

tüntetési díjban részesült.”14

1875-ben a Győr megyei tan-

kerület iskolatanácsa április-

ban Vargyas Endre elnök ve-

zetésével közgyűlést tartott. 

Különböző felekezetű taní-

tókat hívtak meg az iskolata-

nácsba – az evangélikusokat 

Hetvényi István képviselte.15

Az evangélikus tanító 

egyesület 1880-ban Enesén 

tartotta közgyűlését, amelyen 

Vargyas Endre tanfelügyelő is 

részt vett. Hetvényi előadást 

tartott három „tanonccal.16 

Egy évvel később szintén 

Enesén üléseztek az evangé-

likus tanítók, Hetvényit meg-

választották egyleti elnöknek. 

Napirendi pont volt az egylet/

egyesület alapszabályának 

átdolgozása és tárgyalása. A 

módosítás kidolgozására bi-

zottságot hoztak létre.17

1880-ban megalakult a 

Győrvidéki Tanítóegylet, 

Hetvényi ezen egyesület 

munkájában is aktívan részt 

vett. Elméleti előadást tartott 

„a tanítói öntökéletesítésnek 

egy eszközéről.” Annak elő-

nyét fejtegette, milyen hasz-

nos más iskolák látogatása 

szakmai tapasztalatszerzés 

céljából.18

1903-ban a Győrvidéki 

Tanítóegylet tóközi köre 

Enesén tartott közgyűlést. 

A gyűlésen az Eötvös alapra 

gyűjtöttek, a befolyt össze-

get átadták az illetékesnek. 

A „Tóközi-kör” 1907-ben szin-

tén pénzt gyűjtött az Eötvös 

alap számára.19

Eőry István hagyatéka mel-

lett még két alapítványról tu-

dunk, mely az enesei iskolát 

és iskolásokat szolgálta.

1880-ban Eőry Kálmán20 a 

bezi és enesei szegény sorsú 

iskolás gyerekek részére 200 

forint alaptőkével rendelkező 

alapítványt hozott létre.

Tankönyveket és tansze-

reket vásároltak a rászoruló 

gyerekeknek. Az alap keze-

lésével Eőry Kálmán a bezi 

evangélikus esperest és 

az iskolaszéket bízta meg. 

A vallás- és közoktatási minisz-

ter elismerő köszönetét fejez-

te ki. A nemes tettért a várme-

gye közigazgatási bizottsága 

jegyzőkönyvileg fejezte ki 

elismerését. A jegyzőkönyv 

kivonatot Sziklósi Szabó Kál-

mán aláírásával kézbesítették 

Eőry Kálmánnak.21

Bogner Jánosné 1883-ban 

gründolt alapítványt 600 fo-

rint összeggel, célja az enesei 

evangélikus tanító fi zetésének 

„javítása”. Az alaptőke 5%-os 

kamatát – boldogult férje em-

léke előtt tisztelegve – Szent 

Iván napján határozta meg 

kifi zetni.22

1912. április 15-én Barcza 

Gyula közbirtokossági fel-

ügyelő bejelentette: a köz-

birtokosság nem tudja a 

továbbiakban fenntartani az 

evangélikus iskolát.

Az állam hajlandó volt át-

venni a tanodát, de még négy 

év telt el, amíg ezt megtör-

tént. Makarovszki Béla királyi 

tanfelügyelő ezt 1916. március 

23-án jelentette be Enesén, a 

közgyűlésen.

Mesterházy József
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Minden kétséget kizáróan igaz a mondás: szegény embert 

még az ág is húzza. Őszi szezonunkat egy súlyos sérülés, 

egy játékosunk öt mérkőzésre történő (egyébként erősen 

eltúlzott) eltiltása befolyásolta.

Mindezek ellenére felnőtt csapatunk nem teljesített 

rosszul, sőt! – az utóbbi évek legbiztatóbb teljesítményét 

tudhatjuk magunk mögött. Szereztünk 13 pontot, amely 

kis szerencsével – a fociban is milyen nagy szükség van rá!!! 

– akár öttel több is lehetett volna, hisz gyengébb képessé-

gű ellenfelekkel szemben vesztettük el. Igaz, mindkettőt 

idegenben. Tavasszal minden közvetlen riválisunk hozzánk 

látogat, így lesz lehetőség javítani. Legszebb győzelmün-

ket, talán a legnagyobb presztízsűt is egyben, a Börcs 

ellen arattuk idegenben. A Dunaszeg elleni hazai – kicsit 

váratlan – győzelem adhat önbizalmat a jövőre nézve. A 

Kunszigetet is magabiztosan győztük le, lehet sokan erre 

sem számítottak…

Nagy gólarányú vereséget kétszer szenvedtünk el – a 

kiváló játékerőt képviselő Mezőörs ellen, több mint tartalé-

kosan, valamint az utolsó fordulóban a Győrszentiván ellen. 

A többi mérkőzésen helyt álltunk, mindenhol egyenrangú 

ellenfelek voltunk. Három csapatot utasítottunk magunk 

mögé. A 21. idényt játsszuk folyamatosan a megyei II. 

osztályban – hol több, hol kevesebb sikerrel. De nincs 

szégyenkezni valónk!

Optimizmussal nézhetünk a tavasz elé, egy-két igazo-

lással, alapos felkészüléssel + szerencsével, akár a közép-

mezőnybe is bekerülhetünk.

NEHÉZ FÉLÉVEN VAGYUNK TÚL

Utánpótlás csapatunk teljesítménye csalódás. Főleg annak 

tudatában, hogy a bajnokság felénél inkább a tabella felső 

régiója felé tekinthettünk, mint a visszacsúszással számolhat-

tunk. Utolsó öt mérkőzésünket elvesztettük, nálunk gyengébb 

képességű csapatok ellen – ráadásul nemcsak egy góllal. 

Különösen fájó lehet a Dunaszeg elleni, hazai súlyos vereség! 

A zuhanórepülésben persze nagy szerepet játszott Dömötör 

Csaba sérülése és hiányzása. Az eredménytelenség – a gyen-

ge játék mellett – a fegyelemre, magaviseletre is rányomta a 

bélyegét. Pár alkalommal nem a focipályára való történéseket 

láthattak a nézők. A megszerzett 10 ponttal három csapa-

tot szorítottunk magunk mögé. Ebben a csapatban sokkal 

több van, legalább a középmezőny! Ehhez elengedhetetlen 

a fegyelem megszilárdítása, az összefogás – azaz minden 

mérkőzésre eljöjjenek azok a játékosok, akik csak egyszer-

egyszer tették tiszteletüket… Feladat van. Hogy a csapat mit 

tud kihozni a tavaszból, csak rajta múlik.

Bozsik-programban szereplő csapataink – U7, U9, U11 

– a már hagyományosnak mondható hétvégi tornákon 

szerepeltek.

A Hírmondó hasábjain is szeretném megköszönni a 

támogatást szurkolóinknak. Játékosainknak a mérkőzé-

seket, illetve a futballszerető közönség szórakoztatását. 

A működéshez a vezetőség, a rendezők támogatását, 

a polgárőrök munkáját. Jegyszedőink és gondnokunk 

helytállását.

Összefogással előre! Hajrá Enese!

Mesterházy József, elnök

MEGYEI II. NYUGAT MEGYEI II. NYUGAT – U-19

 Csapat M. Gy. D. V. LG. KG. GK. P.

1. MEZŐÖRS KSE 13 10 0 3 45 12 33 30

2. TÉTI SOKORÓ FC 13 9 2 2 40 25 15 29

3. KAJÁRPÉC HEROLD TRANS SE 13 8 3 2 36 15 21 27

4. GYŐRÚJFALU  SE 13 8 2 3 30 19 11 26

5. GYŐRSZENTIVÁN SE 13 8 1 4 57 14 43 25

6. DUNASZEG SE 13 6 4 3 31 15 16 22

7. BŐNY SE ROYAL PLAST 13 6 2 5 29 26 3 20

8. KUNSZIGET SE 13 5 3 5 28 29 -1 18

9. ROBO-TECH BÖRCS KSE 13 4 4 5 29 31 -2 16

10. ÜSTÖKÖS FC BÁCSA II. 13 4 3 6 35 33 2 15

11. ENESE SC 13 4 1 8 25 38 -13 13

12. DUNASZENTPÁL SE 13 2 2 9 19 53 -34 8

13. ÖTTEVÉNYI TC 13 2 2 9 12 50 -38 8

14. GYŐRZÁMOLYI SE 13 0 1 12 8 64 -56 1

 Csapat M. Gy. D. V. LG. KG. GK. P.

1. KŐ-DEKOR NYÚLI SC 12 12 0 0 77 29 48 36

2. GYŐRASSZONYFA-TSE 12 10 0 2 71 15 56 30

3. KUNSZIGET SE 12 10 0 2 52 17 35 30

4. BŐNY SE ROYAL PLAST 12 8 0 4 51 33 18 24

5. TÉTI SOKORÓ FC 12 7 1 4 37 24 13 22

6. ROBO-TECH BÖRCS KSE 12 7 0 5 63 30 33 21

7. MEZŐÖRS-TÁP 12 5 1 6 31 30 1 16

8. DUNASZENTPÁL SE 12 4 0 8 21 35 -14 12

9. DUNASZEG SE 12 3 2 7 32 38 -6 11

10. ENESE SC 12 3 1 8 25 59 -34 10

11. GYŐRZÁMOLYI SE 12 2 1 9 13 49 -36 7

12. ÖTTEVÉNYI TC 12 1 3 8 10 70 -60 6

13. KAJÁRPÉC HEROLD TRANS SE 12 1 1 10 11 65 -54 4
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JOGSEGÉLY PSZICHIÁTRIAI 

JOGSÉRTÉSEK ESETÉN
Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot az 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, 

akik egy pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek 

sérelmet: egészségkárosodást, megaláztatást, igazságta-

lan kényszerkezeléseket vagy akár egy szeretett családtag 

elvesztését.

Az elmúlt 25 év során az alapítványt több ezren keresték fel 

ilyen panaszokkal, így szinte nincs olyan pszichiátriai jogsértési 

eset, amelyben ne tudnák, mi a teendő. Jogsértés esetén kivizs-

gálásokat indítanak, és eljárnak a megfelelő hatóságoknál.

Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai kezelések miatt 

elveszti egy szerettét, gyakran magára marad a gyásszal és a 

veszteséggel, pedig felelősségre vonással elejét vehetjük, hogy 

másokkal is megtörténhessenek hasonló esetek. A pszichiátriá-

kon átélt traumák, lekötözések, kényszerkezelések szintén életre 

szóló megrázkódtatást okozhatnak, mely esetekben sokszor 

ugyanígy kiharcolható az igazságszolgáltatás. A jogvédőknek 

számtalan esetben sikerült már elérniük, hogy az elkövetőt 

elmarasztalják, illetve hogy a károsult kártérítést kapjon.

Az alapítvány egy nemzetközi emberi jogi szervezet, az Állam-

polgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR) hazai csoportjaként 

működik. Magyarországon is sok még a teendő, hiszen hazánk-

ban is használnak még elektrosokkot, szállítanak kényszerrel a 

pszichiátriára embereket – a megalázó bánásmóddal, az emberi 

jogok elhanyagolásával kapcsolatban az Alapvető Jogok Biztosa 

(Ombudsman) is számos alkalommal felemelte már a szavát a 

hazai pszichiátriák kapcsán. Mindezek még ma is rendszeresen 

sértik a pszichiátriai kezeltek emberi jogait, ezért nagy szükség 

van egy olyan jogsegélyszolgálatra, amely kifejezetten az ilyen 

sérelmek esetén nyújt segítséget. Ha Ön vagy barátja, család-

tagja sérelmet szenvedett a pszichiátrián, kérje az alapítvány 

segítségét!

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány

+36-1/342-6355 • +36-70/330-5384 (minden hétköznap 9.30–17 óráig)

panasz@cchr.hu info@cchr.hu, www.emberijogok.hu

A MŰSZAKI ÁTADÁS MEGTÖRTÉNT!

A kivitelező Kovács-Bau Kft. karácsony előtt befejezte 

az óvoda építésének munkáit.

2023 év elején a szülők társadalmi munkában taka-

rítanak, a megrendelt bútorokkal berendezik az egyes 

helyiségeket. A következő hetekben megtörténik a haszná-

latbavételi eljárás és a működési engedély beszerzése. Ez a 

folyamat ill. a gyorsasága a hatóságokon múlik. Várhatóan 

pár hetet igénybe vesz.

Az ünnepélyes átadást követően foglalják el a kicsik az 

új csoportszobát és a tornaszobát. Reményeink szerint 

erre legkésőbb április elején sor kerül!

KÖSZÖNET A SEGÍTSÉGÉRT, 

A TÁRSADALMI MUNKÁÉRT!
Közösségünkben vannak önzetlen polgárok, aki rendszere-

sen segítenek – ellenszolgáltatás nélkül – a falunak. Köszönöm 

nekik mindnyájunk nevében!

– Nagy György – több éve megtölti vízzel a járda melletti 

tartályt, hogy öntözni tudjunk.

– Csonka Zsolt – a temetői zöld hulladékot gépével a kon-

ténerbe pakolja.

– Maller László – a falunapra ingyen adta a szükséges áramot 

az egykori fatelepről.

– ifj . Maller Tibor – a játszótéren található homokos röplabda 

pályát megrotálta több alkalommal.

– Kurucz Tamás – évek óta segíti a Mikulás bácsi közleke-

dését a faluban.

– Szabó Gábor, Ihász Csaba, Zsenák György, Oláh Gábor 

és Varga Csaba készíti a forralt bort advent második hét-

végéjén, szintén hosszú évek óta.

– 2022-ben köszönjük Kausits Béla bor felajánlását a forralt 

borhoz!

– Molnár Jánosné és Varga Béláné gondozza a háza előtt 

lévő rózsa ágyást.

– Horváth Imre és felsége Dobrádi Tázi több alkalommal 

segítettek (fenyőfa díszítést a közön, rendezvények esetén 

sátor állítás, lomtalanítás stb.)

– Kótai Imrének a térkövezésért az óvoda udvarán

– Gecseiné Giczi Anikó virágboltosnak  és Horváth Gyulának 

(Deák utca) és Kovács Lajosnak (Radnóti u.) a karácsonyi 

díszítések elkészítésében való közreműködésért.

Köszönöm civil szervezeteinknek intézményeink 

dolgozóinak munkáját is!

– Borostyán Nyugdíjas Klub  – Polgárőrök

– Óvoda és iskola dolgozóinak  – Faluszépítők 
 

KEDVES ENESEIEK!

Sikerekben gazdag, boldog új esztendőt kíván 

a község minden polgárának 2023-ban!

Enese Község Képviselő testülete
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A tanév első hónapjaiban nagy hangsúlyt helyeztünk 

a gyerekek pályaorientációjára, a továbbtanulási lehe-

tőségek, az egyes szakmák és szakmacsoportok minél 

szélesebb körű megismertetésére. Októberben pályaori-

entációs napot tartottunk, ahol az alsós gyerekek játé-

kos formában ismerkedhettek az egyes mesterségekkel, 

míg a felsősökhöz iskolánk volt tanulói látogattak vissza. 

Mindezen felül a 7. és 8. osztályos tanulók az iparkamara, 

valamint középiskolák által szervezett rendezvényekre és 

nyílt napokra látogattak el. A pénzügyi tudatosság jegyé-

ben a 8. a és 8. b osztályok részére a Baross Gábor iskola 

szervezésében 2-2 óra foglalkozást tartottunk.

ISKOLAI HÍREK

Látogatás a csornai Csukás Zoltán iskolában.

Pályaorientációs foglalkozás az iskolában.

Az iparkamara által szervezett szakmai napon.

 

Az elmúlt hónapokban több kulturális rendezvényen is 

részt vehettek iskolánk tanulói. Tschurl Károly támogatá-

sának köszönhetően ebben a tanévben is megvásároltuk 

minden tanulónak a Filharmónia bérleteit. Ennek kere-

tében október végén került sor a Jazz? Ez gyerekjáték! 

című előadásra. November végén a harmadik és hatodik 

osztályosok, valamint a tanulószobás diákok részt vettek a 

Petőfi  Irodalmi Múzeum Petőfi  200 című vándorkiállításán. 

December elején az alsós diákoknak a Holle Anyó Színház 

tartott feledhetetlen előadást.

Jazz? Ez gyerekjáték!

Petőfi  200
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Holle Anyó Színház előadása

Az új tanévben a hagyományos Országos Kompeten-

ciamérés is megújult. A korábbi papíralapú mérést, már 

az előző tanévben felváltotta az internetes platformon 

elérhető online mérési módszer. Ebben a tanévben azon-

ban a hatodik és nyolcadik évfolyamosok matematika, 

magyar, természettudományos ismeretek, valamint német 

nyelvből írtak egy bemeneti mérést, amelyet tavasszal egy 

kimeneti mérés fog követni. További újdonság volt, hogy 

a negyedik és az ötödik évfolyamosok matematikából és 

magyarból szintén bemeneti mérésen vettek részt, ame-

lyet számukra tavasszal szintén egy kimeneti mérés fog 

követni. A mérési csoportok megszervezése, felkészítése, 

a mérési napok kijelölése, a mérések zökkenőmentes 

lebonyolítása komoly szervezési feladatot rótt az iskola 

dolgozóira. Többféle tanulmányi és sport versenyen is 

elindultak tanulóink. Sok tanulónk elindult a rejtvényfejtő 

matematika versenyen, valamint több csapatunk vesz részt 

német nyelvi versenyen.

Az októberben megrendezett Patona Kupa labdarúgó 

tornán ismét az enesei iskola csapata végzett az első he-

lyen. Az országos történelmi verseny iskolai fordulójából 

öt diákunk jutott tovább a februárban megrendezésre 

kerülő megyei fordulóba. Az Enesei Tűzoltó és Polgárőr 

Egyesület jóvoltából egy új, tűzoltó szakkör indult iskolánk-

ban, amelyen több mint harminc diák vett részt minden 

alkalommal.

Patona Kupa 1. helyezett csapat.

Október hónapban Horváthné Hokstok Noémi taní-

tónő sikeres minősítő vizsgán vett rész, amelynek ered-

ményeként pedagógus II. fokozatot szerzett. December 

hónapban Farkas-Bartalos Dalma gyógypedagógus a 

sikeres minősítővizsgájának köszönhetően megszerezte 

a pedagógus I. fokozatot. Ezúton is gratulálunk a sikeres 

minősítő vizsgákhoz.

Az adventi rendezvények keretében november 26-án 

ismét benépesült az iskola aulája. Az adventi teaház ebben 

az évben is hozzájárult az ünnepi várakozás elindításához. 

Új programelemként szintén ezen a napon szerveztük meg 

az adventi adok-veszek vásárt, amely hatalmas sikert aratott 

a gyerekek és a szülők körében is. Az adok-veszek vásár 

elérte pedagógiai célját, amely a tudatos újra hasznosításra 

és az ökológiai lábnyom csökkentésére fókuszált.

A szülői munkaközösség segítségével, társadalmi mun-

ka keretében októberben tovább bővítettük az iskolai 

komposztálót, valamint megnyírtuk az udvar fáit, bokrait. 

Novemberben a nagy sikerű SZM bál bevételét a szü-

lői munkaközösség az iskola támogatására ajánlotta fel. 

A támogatásból kültéri pingpong asztallal, pingpong ütők-

kel, focilabda, kosárlabda, valamint röplabda csomaggal 

bővült az iskola sportfelszerelése. Köszönjük a támogatást! 

Az ajándékcsomag az iskola karácsonyfája alá érkezett meg, 

amelyeket az 1. osztályosok, a harmónia zeneiskola, vala-

mint a tánc szakkör diákjainak ünnepi karácsonyi műsora 

után adtuk át a gyerekeknek.

Burján Imre, intézményvezető

EMBERSÉGBŐL JELES

A tanév kezdete előtt pár nappal szenvedett súlyos 

sportbalesetet Dömötör Csaba tanár úr. A kialakult 

helyzetben emberileg és szakmailag is nagy segítsé-

get jelentett számunkra, hogy Szeli Istvánné, Karolin 

tanárnő, iskolánk nyugdíjas pedagógusa gyakorlati-

lag azonnal átvállalta tanár úr matematika óráinak 

megtartását. Karolin tanárnő emberiességből és 

önzetlenségből jelesre teljesített. Közel két hónapon 

keresztül helyettesítette tanár urat. Ez alatt az idő alatt 

hozzájárult a 7. és 8. osztályokban a matematika tan-

anyag szakszerű tanításához, a munkatársak teher-

mentesítéséhez, valamint Dömötör Csaba nyugodt 

és biztos felépülését is biztosította. Karolin tanárnő 

segítségét, önzetlenségét jómagam a kollégák, a 

szülők és a diákok nevében ezúton is köszönöm. 

Burján Imre, intézményvezető



Temető az 1990-es évek elején – amikor a tuják még csak 
egy méteresek voltak…

Adventi teaház

Kirándulás az Őrségbe – 2022. október

Az iskola udvarán – ’90-es évek közepén – amikor az aula 
még tervben sem volt…

Lángos, forralt bor, tea – adventi hétvége a kultúrház 
udvarán

Házak a Bős utcában


