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2ool. az építkezés éve volt
Azt gondolom: egy polgármester ritkán lehet elégedett az adott évben 

elvégzett munkákkal, feladatokkal. Én most az vagyok. Ha minden évben 
sikerül ennyit felmutatni egy képviselő testületnek az bizony nagy ered
ménynek mondható. Főleg annak tudatában, hogy sokszor hallunk a kisebb 
önkormányzatok anyagi gondjairól.

Egy falugyűlést -közmeghallgatást tán a legnagyobb sikerrel kell kezdeni. 
Véleményem szerint erre a helyre joggal tart igényt az a tény: az enesei 
általános iskolába járnak a gyerekek Rábaszentmihályról és Kisbabotról. 
Jelenleg 25o kisdiák látogatja az iskolánkat. Hogy a rábaszentmihályi és kis
bábon szülők minket választottak, egyrészt elismerés az iskolának, az ott 
folyó munkának, másrészt ékes bizonyítéka annak: érdemes az iskolára, fel
szerelésére áldozni. Természetesen a fenti önkormányzatok is csatlakoztak az 
iskolai társuláshoz. A tavalyi évben Bezivel ill. az idén Rábaszentmihállyal, 
Kisbabottal megkötött megállapodások lo millió pluszbevételt jelentenek az 
előző évekhez képest.

Második helyen a közvilágítás teljes rekonstrukcióját említem. Az ÉDÁSZ 
megkeresésünket elfogadta és felújította a rendszert, amely már nagyon 
elavult volt. A modem lámpatestek energia fogyasztása jóval kevesebb, lo 
éven keresztül törleszti az önkormányzat /évi 18o ezer forint/ azt a 4 millió 
forintos beruházást, amit az áramszolgáltató elvégzett.

A leglátványosabb építkezéseket kétség kívül az utak és a járdák építése, 
felújítása jelentette ebben az évben. A Külsőréti u. aszfaltburkolatot kapott, 
erre 3,5 millió forintot nyertünk. A közelmúltban az Eper, az Árpád, a 
Kossuth utca egy része és a Dózsa utca kapott jó minőségű aszfaltburkolatot.

Nem tétlenkedett a képviselő testület a járdák felújítása terén sem. A 
Vörösmarty, a Kossuth utca egy része, Dózsa utca és a Szabadság utca beasz-

faltozására került sor. Ezt a munkát a jövőben is az egyik legfontosabb fela
dataként kezeli a testület. Összességében 2ool-ben épült 1,3 km aszfaltút és 
2 km járda!

Az iskola fejlesztésének fontosságáról szóltam az elején. Ez évben sikerült 
az, ami tavaly nem: az iskola régi épületének felújítása 8 millió forint érték
ben /tetőcsere, nyílászáró csere és külső vakolat/ Nyugodtan mondhatom és 
írhatom, ebben a sikeres pályázatban MDF-es kapcsolataim segítettek. Ez a 
beruházás nagyobb részben megvalósult, már csak a külső vakolás van hátra.

A pályázatok sorából meg kell említenem még két sikeres Széchenyi-ter- 
ves pályázatot.

Az iskola nyílászáróira nyertünk 425 ezer forintot és sátorra, pódiumra 369 
ezer forintot.

Rendezvényeink közük továbbra is sikeres a Zenei Nyár, amely jelentős 
bevételt jelent a szállásadóknak és a községnek is.

Kiemelkedő a labdarúgó csapat szereplése, az őszi szezonban még csak 
pontot sem vesztettek. Az enesei labdarúgás nagy napja volt június 27. -a 
pályavilágítás avató, az öltöző átadása és a MATÁV mérkőzés.

Az önkormányzat hathatós támogatásával valósulhatott meg a katolikus 
templom felújítása. A testület döntése értelmében a cserepet biztosítottuk.

Ünnepeink méltó módon ünnepltük és a közelmúltban elindult ren
dezvényeket /Majális, Enese kupa, Tavaszköszöntő/ megtartottuk.

Visszatekintésemben a legfőbb beruházásokat és rendezvényeket említet
tem meg -a teljesség igénye nélkül.

Mesterház,y József 
polgármester

TÜDŐSZŰRŐ
VIZSGÁLAT

Értesítjük a T. lakosságot, 

hogy településünkön

2oo2. január 22-én 11 óra 30-tól 17 óráig,
23- án Hóra 30-tól 17 óráig,
24- én 8 órától 13 óráig,
25- én 8 órától 12 óráig

Kedves Eneseiek!

Boídog és sikerekben j 

szerencsében gazdag 

új esztendőt kívánok 

községünk minden Cakójának!

tüdőszűrő vizsgálat lesz. 14 éves kortól köteles 

részt venni minden személy, felső korhatár 

nélkül. Az 1988-ban születettek is.

Enese Község Képviselőtestülete 

Mester fmzy József poígármester.



Enesei Zenei Nyár 2ool.
A Hírmondó augusztusi számában 

értékeltem a Zenei Nyarat -szavakban és 
számokban is. Mindezt megteszem a tava
lyi évre vonatkoztatva, vagyis 2ool-re.

A tervezettnél több csoportot láthattunk 
vendégül, jöttek hozzánk Fürthből, 
Münchenből, az IÁM csoport szinte egész 
Németország területéről, sőt október

végén Esslingenből is. Tehát összes
ségében nagyon jó évet zártunk, amit - 
mint eddig is- Tschurl Károlynak köszön
hetünk. O fáradhatatlanul végzi a mun
káját és szervezi Enesére a csoportokat.

Most azonban lássuk a számokat!
A szállásadók bevétele a fenti csopor

tok után összesen 1.87o.4oo,- Ft, a község

bevétele terembérletként 1.65o.ooo,- Ft, 
még étkezési díjból /ebből a nyersanyag 
árát természetesen levontuk/ 217.725,- Ft.

A fenti összeg beépült Enese község 
költségvetésébe.

Mesterházy József

Célok, feladatok-2oo2
1. A járdák, utcák felújítása

Folytatni kívánjuk a megkezdett 
munkát. Tervezzük egy 1 km hosszú jár
daszakasz felújítását a Köztől a panzióig. 
Ezt pályázati pénzből kívánjuk megoldani.

Elsődleges szempont: a legrosszabb 
állapotú szakaszokat kell felújítani. Itt 
szeretném megjegyezni: sokan türel
metlenek és a "saját szakaszukat" látják 
legrosszabbnak. Ha körbenéznek a 
faluban, láthatják: halad a munka, a 
felújítás. Reményeink szerint a kö
zeljövőben nem lesz rossz állapotú utca, 
járda községünkben.

Reális esélye van annak, hogy 4-5 éven 
belül csak aszfalt útja lesz Enesének!
2. A polgármesteri hivatal felújítása 

Első lépésben felmértük a felújítás
nagyságát. Ez 13 millió forintot jelent.

Enese Községi Önkormányzat Kép
viselőtestülete Szabóné Horváth Juditot 
bízta meg a vezető óvónői feladatok 
ellátásával 2001. szeptember 1. napjától.

Megtörtént a katolikus templom tető 
felújítása, melyhez az önkormányzat a 
cserepet vásárolta meg 413 ezer Ft. érték
ben.

A képviselőtestület októberi ülésén 
meghatározta a 2002. január 1-től 
érvényes étkezési térítési díjakat. E szerint 
az egész napos óvodai étkezésért 174.-Ft- 
ot, az iskolai napi 3-szori étkezésért 218.- 
Ft-ot kell fizetni. Vendégétkeztetés esetén 
a napi ebéd 316.-Ft-ba kerül.

A Dózsa utcai építési telkek négy
zetméterenkénti eladási árát 1.200.-Ft-ban 
állapította meg a testület, mely ár 2002. 
január 1. napjától érvényes. A telek ár nem 
tartalmazza a szennyvízhálózat és gázköz
mű hálózat fejlesztési hozzájárulást.

Ebben már szerepel a padozat cseréje is! 
/Tető, nyílászárók, szigetelés, újravakolás, 
vizesblokk/

A pályázatot beadtuk az FVM alapra, 
2oo2 elején döntenek a pályázatokról. Ha 
ezen nem nyerünk, akkor a részleges 
felújítás ill. újra pályázást kell tenni.
3. Nagy szükség lenne egy sportcsar
nokra

Először kiviteli terveket kell készíttet
nünk 2oo2. májusáig. Esélyünk 2oo3-ban 
lehet, hisz csak erre az időre bírálják el. A 
belügyminisztériumi 9o%-os pályázat az, 
amivel Kontrát Károly államtitkár úr biz
tatott.
4. Új óvoda szükséges

A gondolat megfogalmazódott, több 
lehetséges Variáció van jelen pillanatban. 
Sajnos azonban a pályázati lehetőségek

2002. január 1-től a Florasca által legá
lisan végzett folyékony hulladék szál
lításért is többet kell fizetni. A lakossági 
folyékony hulladék szállítás díja 2.600.- 
Ft/forduló.

A Pannonvíz által üzemeltetett ivó- 
vízhálózaton biztosított ívóvíz díja szintén 
emelkedik 2002. január 1-től. Az alapdíj 
változatlanul hagyása mellett /200.- 
FT+ÁFA/hó/ az ívóvíz szolgáltatás díja 
112.-Ft+ÁFA/hó.

A képviselőtestület december hónapban 
eleget tett az önkormányzati törvényben 
előírt közmeghallgatási kötelezettségének. 
A közmeghallgatás az a fórum ahol a 
lakosság elmondhatja véleményét a 
napirenddel kapcsolatban, véleményt nyil
váníthat közügyekben.

A közmeghallgatáson sajnálatos mó
don nagyon kevesen vettek részt.

nem preferálnak egy kb. 5o milliós 
beruházást.
5. Építési telkek kialakítása

Nagyobb keresletre számítottam a 
Dózsa utcai telkeknél, pedig jelen 
árainkkal messze maradunk a 2.5oo,- 
Ft/m2 Győr környéki községek telek
áraitól.

2oo2-ben telkeket kell kialakítani!!
6. A szennyvízberuházás befejezése

A beruházás az eltervezett ütemben 
halad és júniusban átadásra is kerül.

Természetesen a felsorolt feladatok és 
célok mellett az intézményeket működtet
ni kell.

Mesterházv József 
polgármester

INDÍTHATÓ
TANFOLYAMOK

Számítógép és Internet 
alapismeretek

55 óra - 17.000 Ft + könyv 
(Indítási engedély: 
XXV./2./107/2000)

Szövegszerkesztés,
táblázatkezelés

65 óra - 20.000 Ft + könyv 
(Indítási engedély:

OM 1222./48/2001.)

Jelentkezés személyesen.
vagy telefonon az 

Enesei Általános Iskolában 
Tel.: 96/562-023 

Indítás: 10 fó' esetén

Önkormányzati hírek
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Díszoklevelet kapott Kocsis Nándorné
Az október 23-i megemlékezés keretében vehette át a díszoklevelet Kocsis 

Nándorné, az óvoda volt vezetője. A zsúfolásig megtelt kultúrházban nagy tapsot 
kapott Vilma néni, aki 1966-ban került községünkbe. Akkor még csak egy csoportos 
volt az óvoda, sőt félnapos.

Nincs is olyan gyerek, aki ne ismerné az OVONENIT. Enesére kerülése után mint
egy lo évvel már három csoportos óvoda vezetője, 1981-től mint függetlenített vezető 
óvónő vigyázta a legfiatalabb korosztályt. Munkáját miniszteri dicsérettel ismerték 
el.

Munkatársai a következőt írták róla: "Vezetői magatartását az érdeklődés, az ősz
inteség, a nyíltság és az ember szeretet jellemezte. Ennek eredménye volt a jó munka
helyi légkör, a munkatársakkal való jó kapcsolata.

Vezetői módszere demokratikus volt, munkájára mindig igényes, pedagógiai 
elkötelezettsége mindenki számára példamutató volt."

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Ünnepi beszéd -56-ra emlékezvén
A mai estén emlékezünk községünkben 

a 45 évvel ezelőtti eseményekre -1956 
forró őszére. Arra az őszre, amikor a világ 
szeme hazánkon volt.

Sokszor feltettem már magamnak a 
kérdést: vajon nekem lett volna bátorsá
gom szót és fegyvert emelni az embertelen 
hatalom ellen!? Vajon mi mit tettünk 
volna?

Minden generáció megadja a hőseit a 
hazának. Az a generáció, amelyik 56-nak 
elindítója és végigküzdője volt, sokszoro
san szenvedett.

Gondoljunk csak a II. világháborúra, az 
azt követő nehéz Rákosi korszakra. Talán 
a nehézség, a szenvedés ad erőt az ember
nek és acélozza meg.

A Bibliában is ez áll: a Jóisten azt 
próbálja meg, állítja sok próba elé, akit 
szeret. Ha ez így van, akkor az 56-osokat

nagyon szereti.
56 hősei egy sokszínű Magyarországot 

akartak. Ahol nem kell félni. Ahol 
elmondhatják véleményüket az emberek. 
Ahol nem kell a napi betevő falatért 
remegni, ahol emberi élet élhető.

Bizodalmuk, reményük bennünk él 
tovább. Mi vagyunk ennek az örökségnek 
a továbbvivői, megvalósítói.

Azt gondolom: egy ember élete akkor 
éri el célját, ha végignéz pályafutásán és 
elmondhatja: nem éltem hiába, áldozatom
nak volt értelme.

A forradalom és szabadságharc végig- 
küzdőinek érdemes volt élni.

Nyomot hagytak maguk után a világ
ban.

Emléküket egy nemzet őrzi.
Mesterházy József

A zalaszántói Buddha szobornál

2oo2-re tervezett 
programok
Március 14. csütörtök

Emlékezés az 1848/49. évi 
forradalomra és 
szabadságharcra

Máricus 29 . péntek
Tavaszköszöntő

Május 1. szerda
Majális

Horgászverseny

Május 5. vasárnap
Anyák napi ünnepély

Május 19, 2o vasárnap, hétfő
Búcsú

Május 26. vasárnap
Hősök napi megemlékezés

Június 9.
Rábaköz-Tóköz
kerékpárverseny

Június
Tóth Aladár Zeneiskola zenei kurzusa 

Június
Enesei Zenei Nyár 

Július
Székely vendégek látogatása 

/időpont nincs pontosítva/

Augusztus 17 vagy 19. 
Falunap

Október 22 kedd
Emlékezés 1956-ra

December 19 csütörtök
Közmeghallgatás

December 2o péntek
Idősek napja

December
A község Karácsonyi ünnepe
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NÉPFŐISKOLA

Eddig mindig csak átutazóban 
voltam Enesén, most azt láttam és 
tapasztaltam, hogy e kedves falu és 
közösség sok érdeklődő és felelősségre 
érzékeny ember lakhelye.

Isten áldja meg e közösség nagyjait, 
kicsinyeit s legyenek hűséges munkásai 
nemzetünk megújulásának, építésének.

Dr. Tőkéczi László

Nagyon köszönöm Enese polgarmesterenek es az érdek
lődőknek, hogy meghívtak előadást tartani.

Lovas István újságíró

A Munkáspárt es a magam neveben sikereket 
kívánok az Enesei Népfőiskola szerzőinek és 
résztvevőinek. Az Önök által megalkotott fórum 
értékes hozzájárulás a demokratikus vélemény nyil
vánításhoz, a helyi közéletiség fejlesztéséhez.

Thiirmer Gyula 
Munkáspárt elnöke
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Bemutatkozik a védőnő
Szeretettel köszöntök minden enesei 

családot, mint a község védőnője. 
2ool. július 1-től Enesén töltöm be a 

védőnői státuszt. Áthelyezéssel kerültem 
haza Enesére, hiszen 1976 óta itt lakom 
családommal három gyermekünkkel és 
férjemmel.

1974-ben Budapesten végeztem az 
Állami Védőnőképzőben. Első körzetem 
Kajárpéc, Felpéc, majd 1981-től Kóny. 

1986-ban főiskolai diplomát szereztem. 
Munkámban fontosnak tartom a testi

lelki egészség megőrzését, fejlesztését, az 
egészség nevelését, és a szociális gondo
skodást. 1998-ban az egészségfejlesztő 
mentálhigiénikus szakképesítést szerez
tem meg.

A védőnői teendőket terhesek cse
csemők kisgyermekek körében, valamint 
az óvoda iskola-egészségügy területén 
látom el.

Az anya és gyermekvédelem széleskörű 
megelőző és gyógyító egészségügyi 
ellátást foglal magában. A megelőző 
tevékenység módszere a gondozás. A 
védőnő a háziorvossal párhuzamosan 
végzi gondozási munkáját, a védőnői 
munka leghatásosabb és legfontosabb 
módszere a családlátogatás. Látogatások 
alkalmával lehet felmérni a családok lakás 
és életkörülményeit, a családtagok 
egymáshoz való viszonyát.

A terhes anyáknál az első védőnői láto
gatás a terhesség első harmadában 9o %- 
bán megtörtént. Ez fontos a terhesség 
kimenetele szempontjából. Egy-egy 
kismamát havonta, az anya állapotától 
függően gyakrabban látogatom. Terhes 
létszámunk jelenleg 6 fő, veszélyeztetett 5 
fő.

Az újszülötteket lehetőleg a haza
jövetele utáni napon, vagy még aznap 
meglátogatom. 1 éves kor betöltéséig 
átlagosan lo -15 alkalommal látogatom a 
csecsemőket. Csecsemőlétszám 17, 
veszélyeztetett 3.

A gyermek fejlődésének szorosabb 
nyomonkövetése o-3 éves korig történik. 
1-3 éves korú gyermek 3o fő, veszé
lyeztetett 4 fő.

A nagyobbaknál az óvoda, iskola jelzé
sei a meghatározóak. 3-6 éves korú gyer
meklétszáma 56 fő veszélyeztetett 4 fő. 6- 
16 éves gyermek 267 fő veszélyeztetett 9 

i fő.
A családlátogatásokat a fontosság sor

rendjében végzem, figyelembevéve az

esetleges veszélyeztető tényezőket. 
Igyekszem az anyákkal közvetlen kapcso
latot, jó együttműködést kialakítani. Ha 
kialakul a jó  kapcsolat, az anya a 
védőnőben a segítőtársat látja. Védőnői 
munkámban kiemelkedő jelentőséget tula
jdonítok az anyatejes táplálás fontosságá
nak. Örvendetes, hogy az édesanyák 9o %- 
bán szoptatják féléves korig csecsemőiket.

A Szoptatási Világnapot megünne
peltük a Kultúrházban, ahol szép számmal 
jelentek meg az édesanyák és kismamák.

Tervezem a Baba-Mama Klub létre
hozását, amit szintén érdeklődéssel várnak 
az édesanyák.

Az anya, csecsemő és gyermekvédelem 
a háziorvos és védőnő összehangolt, 
együttműködő jó kapcsolatára épül.

Tanácsadást a háziorvossal együtt het
ente tartunk a gondozottak számára. Önál
ló tanácsadást heti két alkalommal 
szerveztem meg Nővédelmi gondozásra 
havonta kétszer Győrbe megyünk.

Gyermekgyógyász hathetente látja el a 
csecsemőket és kisgyermekeket.

A Védőnői Szolgálat tevékenységén 
alapul a hazai védőoltási rendszer, hiszen a 
védőoltások szervezése az azzal kapcso
latos felvilágosítás, dokumentálás a 
védőnő feladata.

1999-től két védőoltási típussal bővült 
az oltások száma. Az iskola-óvodai 
szűrővizsgálatok szervezése, lebonyolítása 
is a Védőnői Szolgálat feladatkörébe tar
tozik.

Óvodában havonta végzek látogatást. 
Fontosnak tartom az óvónőkkel a kapcso
lattartást információ átadást. Evenként 
orvosi vizsgálat történik valamennyi

óvódásnál.
Iskolában kéthavonta tartok tisztasági 

vizsgálatot. /Szükség esetén azonnal/ 
Iskola orvosi vizsgálatra kötelezett korcso
port az 1-3-5-7 osztályos tanulók. 
Csecsemőáplási tanfolyamot szervezek az 
érdeklődő 6-7 osztályos tanulóknak. A 
pedagógusokkal az együttműködés jó, 
segítik munkámat.

A háziorvossal, a szakellátást biztosító 
valamennyi orvossal, családvédelmi szol
gálattal, önkormányzati dolgozókkal jó 
munkakapcsolat alakult ki. A községben a 
Vöröskereszt titkári tisztséget tavasz óta 
töltöm be. Évente két alkalommal szervez
zük meg az önkéntes véradást. Ebben az 
évben is mind a két alkalommal egyre 
növekvő számban jelentek meg az 
önzetlen véradók. A Véradók napja alka
lmából a Győri Városháza Dísztermében 
november 27-é rendezett ünnepségen 
Enese Község dicsérő oklevélben 
részesült. Az oklevelet minden véradó 
magáénak tudhatja!

A megelőzés az egészség megőrzése 
szempontjából fontos. Nőgyógyászati 
szűrővizsgálat volt

december 5-én az Egészségházban, 
ahol szép számmal jelentek meg a 18 év 
feletti női lakosok /4o fő/

"Szeresd egészségedet, mert ez a jelen.
Védd a kisgyermekeket, mert ez a jövő.
Őrizd szüleid egészségét! -mert
a múlton épül fel a jelen és a jövő."
Úgy érzem munkámat sikerül ebben a 

szellemben végezni.
Nagy Károlyné 

védőnő
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Ünnepség a kultúrház udvarán

Iskolások a régi iskola előtt

Ihász Pisla 
bácsi

Enese fotósa

A 85. sz■ főút - háttérben sátrak

Enesei búcsú a ‘60-as években. 
Háttérben a 85. sz. főút

Az óvodások vonata
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Karácsony
előtt

Alsósok készülődnek karácsonyra

Községi Mikulás 
gyerekekkel

Karácsonyi vásár 
a kultúrházban
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Bojtos Kálmán: Visszaemlékezéseim V.
Enese élete, fejlődése a II. világháború után.

A legnehezebb évek Rákosi uralomra 
jutása után voltak. Ugyanis a háború után 
több pártrendszer volt Magyarországon. 
Főbb pártok: Független kisgazda, Szociál
demokrata, Nemzeti parasztpárt és a ma
gyar kommunista párt. A legnagyobb párt a 
Független kisgazda párt volt 57 %-al. 
Akkor Nagy Ferenc volt a párt elnöke. De 
ez nem sokáig létezett, mert jött az u. n. for
dulat éve. Kommunista párt egyesült a 
Szoc. demekkel és megalakult az egypárt- 
rendszer Magyar Dolgozók Pártja nevében.

A földosztással egyidőben megkezdődött 
a falu fejlődését nagyban elősegítő házhe
lyek osztása. Hisz előtte erre a birtokvis
zonyok miatt nem volt lehetőség^ Ekkor 
került sor az un. koreai telkek kiosztására. 
Hat utcát alakítottak ki a csécsényi út mel
lett jobbról és balról, akkor még 600 
négyszögöles telkeket osztottak, tekintettel 
arra, hogy a kisüzemü gazdaságoknak 
megfelelő nagyságú udvar, kert álljon ren
delkezésére. A telkek árát abban az időben 
1.2oo,- Ft-ban állapították meg, ami 
négyszögölenként 2,- Ft-ba került. Nem is 
kellett egyszerre kifizetni, törleszthették az 
új tulajdonosok. Akkor még zömében tömés 
házakat építettek, ezt kalákákban végezték, 
az anyag helyben megvolt a kert végében 
ásott gödörből, s onnan talicskázták előre az 
épülethez, téglát csak a sarkoknál használ
tak. Falaik 60 cm-esek voltak. A tetősz
erkezetet meg a határban lévő óriási fekete 
nyárfákból fürészeltették. A vastag föld
falak jó hőszigetelést biztosítottak. Persze 
most már zömükben átalakították, modern
izálták, csak egy részükben van már némi 
tömésfal maradvány.

Mellékesen itt megjegyzem, hogy a 
nevét nem attól kapta, hogy itt alacsony 
emberek telepedtek le, hanem akkor volt a 
koreai háború, hisz másról sem hallottunk a 
néprádióból /csak azt volt szabad hallgatni/ 
mint korea-korea s így maradt rá a név.

S közben megnyitották a mostani 
szabadság út déli végét. Ezt az utcát akko
riban zsákutcának, vagy népi nyelven 
kutyaszorítónak hívták, az u. n. Marinczer 
kert átvágásával egyenes út nyílott a 
vasútállomáshoz. Nem kellett már kikerülni 
a vasúthoz a 85-ös úton keresztül. Ezt a 
részt aztán elnevezték Sztálin fasornak, 
mivel az árkok mellé fasort ültettek. A neve 
csak azután változott meg, mikor már az 
egész, mintegy, 8 kh-s kertészet is felparcel- 
lázásra került. S így lett, az utca a 85-ös út 
betorkolásától egészen a hányig Szabadság 
utca. Itt már a kutyákat nem lehet megszorí

tani. Ide már modern téglaházak épültek.
Egyre többen az iparosodás fejlődéséből 

fakadóan a gyárakba mentek dolgozni. Hisz 
mint már említettem a kis gazdaságokból 
nem lehetett emberi megélhetést biztosítani.

A rendszerrel szembeni elégedetlenség 
országszerte fokozódott s ez vezetett az 
1956-os forradalomhoz.

Falunkban semmi attrocitás nem volt, 
csupán szónoklatok, szavalatok hangzottak 
el és a nagymérvű kivándorlás /disszidálás/ 
hatására a mi fiataljainkat kb. 2o-at 
késztetett falunk, s hazánk elhagyására. De 
pár évi kint maradás után zömmel haza
tértek. Különös megtorlás nem érte őket, 
hisz nem volt bűnük, csupán az áradat és a 
kalandvágy vitte ki őket.

Más volt a helyzet, azokkal akik a 
szabadságharcban részt vettek, ők az életük 
megmentése miatt voltak kénytelenek 
kimenekülni, hogy a kötelet elkerüljék.

Eneseiek közül már csak néhányan van
nak külföldön, ahol családot alapítottak s 
esetleg néha-néha látogatnak haza az 
Óhazába.. A forradalom után a helyzet úgy 
országunkban s mint falunkban kon
szolidálódott. Enyhült a régi elnyomás, ki
csit szabadabban lélegzett fel a nép. U. n. 
"legvidámabb barakk" lettünk.

1959-ben pedig megkezdődött a 
mezőgazdaság szocialista átalakítása. Ez a 
hullám községünket nem kerülte el. 1959. 
márciusában Enese is belépett a szocialista 
mezőgazdaságok táborába.

Persze mindez nem dalolva, jókedvvel 
ment végbe. Be kellett vinni a közösbe az 
igavonókat, mezőgazdasági szerszámokat, 
szarvasmarhákat. Csupán 1 db tehén és egy
két növendék maradhatott meg a gazdánál, 
ami az u. n. háztáji gazdaságot szolgálta. Az 
ősszel bevetett terülteken kívül még a 
tavasszal elvetendő területekre is biztosítani 
kellett a tavaszi vető magvakat.

Ezután megint nagy invázió indult az 
iparba. Aki csak tehette oda menekült. Az 
ipar viszonyítva biztosabb megélhetést biz
tosított számukra. S így az itt maradt 
földeket feleségeik vitték be a közösbe. Ők 
képviselték azután az u. n. női brigádot. 
Három brigád is dolgozott határunkba. 
Órájuk hárult az összes kapálás, gyűjtés és 
egyéb férfinak is dicsőségére váló 
mezőgazdasági munka. A kapás területek 
névre szólóan voltak kimérve, /akkor még 
nem volt vegyszer a gyomirtáshoz/ s ezeket 
kellett megművelni. De ehhez nagyban hoz
zásegítettek azok a családtagok, akik már 
Győrben az iparban dolgoztak. Nyáron a

határ a munkásvonat után szinte benépesült. 
Mindenki úgy segített, ahogy tudott. Azt 
hiszem akik ebben részt vettek nem a 
legszebb emlékekben emlegetik ezeket az 
időket.

Azért bármilyen szovjet nyomás is 
nehezedett ránk, nem sikerült a magyar 
parasztból Szovjet kolhozistát kreálni, a 
magyar fondorlatosság, szorgalom, mégis 
viszonylag jobb életkörülményeket biztosí
tott számukra.

Falunk is egyre jobban fejlődött. Ezt 
mutatja az épülő házak sokasága. 1972 után 
kezdődött az u. n. "lucernás beépülése s 
majd ezt követte a KUlsőréti dűlő 
betelepítése.

Közbevetőleg megemlítem, mindez nem 
jöhetett volna létre, ha az akkor Párt- 
bizottságoknak sikerült volna Kónnyal 
közigazgatásilag egyesíteni falunkat.

Szerep nélküli falunak nyilvánították 
Enesétü

Az akkori Községi Tanács tanácstagjai 
egyöntetűen kiálltak önállóságunk mellett. 
Már az akkori Tanácselnök állása forgott 
kockán, ha nem teljesíti elképzelésüket. De 
a tanácstagság egyértelműen kiállt önállósá
gunk mellett, s így nem sikerült ez az ördö
gi terv. Noha ez ideig sehol sem említettem 
neveket, de ez esetben megemlítem 
neveiket, mert megérdemlik. Nem keveset 
reszkíroztak: Ihász Ferenc Tanács Elnök, 
továbbá Adamecz János, id. Horváth Antal, 
Halász Gyula, Ludván Pál s jó magam is 
továbbá az egész lakosság. Mindez a folya
mat 1967-ben folyt.

Tovább már nem folytatom', mert szinte a 
folytatást együtt éljük az olvasóval. Majd a 
folytatást valaki, jelenlegi fiatal, 5o-6o év 
múlva megírja, remélem Enese várossá 
avatójára, visszaemlékezésként.

Ezen rövid visszaemlékezéseimben nem 
törekedtem a teljességre, hisz ezt egyrészt 
az Enesei Hírmondó szűk terjedelmessége 
nem tenné lehetővé, másrészt csupán a fiat
alokat s az új betelepülteket kívántam némi
leg tájékoztatni, most már falujuk régi 
életéről.

Remélem a mostani lakosoknak a 
jövőben ilyen gondjai bajaik nem lesznek és 
büszkén mondhatják, hogy "Enese egysz
erűen jó"

u. i. A következőben az enesei ifjúság 
háború utáni életéről szórakozásáról 
kívánok ismertetést adni.

Böjtön Kálmán
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vodai
A karácsony előtti időszakot nagy 

készülődés előzte meg. A szülőkkel 
egyetértésben megszerveztük az óvodai 
karácsonyi vásárt. Elterveztük, hogy miket 
szeretnénk készíteni, Mentuszné Kovács 
Márta és Nagyné Dőry Andrea otthon 
elkészített mintákat hozott be, amit ötlet
ként a munkák során hasznosítottunk. 
Először is munkadélutánok keretében 
készítettünk karácsonyi díszeket, nagyot) 
sok anyuka már otthon kiöntötte a gip
szminták, amit kifestettünk. Mindenki a 
saját ízlése szerint dekorálhatott, fest
hetett. Jó hangulatban teltek a munkadé
lutánok, ahol a munka mellett a gyere
kekről is beszélgettünk. Mentem a tüzépre 
gipszért, Szabóné Icu kolléganőjével 
készítette a gipszformákat, közben 
megérkezett Nagyné

Klári, aki már vitte haza a kész gip
szeket és lányaival otthon festették. Jó 
érzés volt tudni, hogy ennyi aktív és 
segítőkész szülő van.

Köszönetét szeretnék mondani a többi 
anyukának is, akik segítettek: Bálintné 
Káldy Dóra, Józsa Andrásné, Lendvai 
Szilárdné, Tóthné Varga Vera, Végsőné 
Dombi Hajnalka, Hegedűsné Nagy Tímea, 
Csikainé Fejes Marianna, Németh 
Csabáné, Németh Ibolya, Bánháziné 
Németh Zsuzsa, Bognárné Horváth Tünde, 
Ferenczi Istvánná, Fuchsné Dombi Fri
derika, nagy Gyuláné, Tomposné Simon 
Zsuzsa. Köszönjük Mesterházyné Farkas 
Margit segítségét, aki önként jelentkezett, 
hogy segít a munkálatokban.

A vásár december 8-án volt a 
Kultúrházban, ahol a saját kezűleg

készített díszeink mellett árusítottunk 
ruhaneműket, könyveket, gyékényből 
készült kosarakat és a patonai fazekas ter
mékeit. Az árusítást a szülők és az óvónők 
segítségével oldottuk meg.

A vártnál jobban sikerült a vásár, sok 
érdeklődő és vásárló volt, így tiszta 
bevételünk 58.ooo,- Ft lett. A Szülői 
Munkaközösség pénztárába helyezzük el 
ezt a pénzt és a gyerekekre fordítjuk majd. 
Sikerünkön felbuzdulva jövőre is szeret
nénk megrendezni a karácsonyi vásárt, 
még több ajándékozásra, dekoráláshoz 
használható termékkel.

Míg a vásárra készülődtünk december 
6-án óvodánkba a gyerekek nagy örömére 
megérkezett a Mikulás. Minden csoport
ban a gyerekek előadták a Mikulásnak az 
erre az alkalomra tanult verseiket, 
énekeiket, és ajándékul minden kisgyerek 
egy gazdagon megrakott csomagot kapott.

December 14-én az öregek napján a 
nagycsoportosok tánccal és énekkel ked
veskedtek a részt vevőknek, akik nagy 
tapssal jutalmazták a gyerekeket.

December 18-án a Vidékért Egye
sülettől, akinek elnöke Maurer János, egy 
számítógépet kapott az óvoda. Az 
adományozó Gúth János volt, akinek már 
nagyon sokat köszönhet az óvoda és a falu 
is. A középsős és nagycsoportos gyerekek 
kis műsort adtak elő vendégeinknek, ezzel 
fejezvén ki köszönetünket. Az átadáson 
jelen volt a győri Megyeházáról Nagy 
Csaba, és polgármesterünk Mesterházy 
József.

A számítógépnek nagyon örültünk, 
mert eddig az óvodában nem volt. A

gyerekek szívesen használták a rajzprog
ramot, kipróbálták ki milyen ügyes. 
Szeretnénk olyan programot beszerezni, 
amit az óvodás gyerekek oktatásában 
tudunk használni.

December 2o-án tartottuk az óvodai 
karácsonyi ünnepélyünket. Gazdag aján
dék várta a gyerekeket, az Önkormányzat
tól és a Szülői Munkaközösségtő kapott 
pénzből vásároltunk játékokat és mind
három csoportnak bábparavánt.

Podmaniczky Miklósné minden kisgy
erek számára plüss játékot ajándékozott, 
amit mindenki haza vihetett. Görcs 
Zoltánnétól szép babát és autókat kaptak a 
gyerekek. Mindkettőjüknek köszönjük az 
ajándékokat, mert nagy örömet szereztek a 
gyerekeknek.

December 21-én délután a Kultúr
házban tartottuk a karácsonyi ünnepélyün
ket, ahol a szülők és a vendégeink is meg
nézhették a középsősök műsorát és a 
nagycsoportosok Betlehemes játékát. A 
végén mendikálás volt, 13 ezer forintot 
gyűjtöttek a gyerekek, ezt a pénzt a kirán
duláskor fogjuk elkölteni.

Nagyon mozgalmas volt a december 
hónap és sajnos nem maradt idő arra, hogy 
megtartsuk a leendő óvodások anyukáinak 
az első összejövetelünket. Türelmüket 
köszönöm és január közepére tervezzük 
ezt az elmaradt időpontot.

Utólag minden kedves olvasónak si
kerekben gazdag boldog Új évet kívánok!

Szabóné Horváth Judit 
óvodavezető

ifi volt a
Valamennyiünknek legkedvesebb emlé

kei közé tartozik a Mikulás napja, amire 
felnőttként is mindig szívesen gondolunk 
vissza. Ha behunyjuk a szemünket, a 
visszaidézett képeken mindig hull a hó, az 
erős szürkületben már kihaltak az utcák. 
Már régen kitettük az ablakba gondosan 
pucolt cipőnket, s míg a család csendesen 
tesz-vesz vacsora után, mi a lélegzetünket 
is visszafojtva hallgatóztunk, nem halljuk- 
e a Mikulás bácsi égi szánkójának csilin- 
gelését, az angyalok szárnyának a 
suhogását...

Mindezeket a felejthetetlen emlékeket 
felnőttként már gyermekünk illetve gyer
mekeink életébe kívánjuk "becsem

pészni": Mikulás van, teljesül a kívánság! 
Mindenki ajándékot kap.

December 5-én az enesei kultúrházban 
ismételten részesei lehettünk a gyere
kekkel együtt a Mikulás megjelenésének.

Nagy botjára támaszkodva, görnve- 
dezve az öregség súlya alatt hozta el a cso
magokat a gyermekeknek. Az izgatottság, 
a kíváncsiság inkább volt jellemző a ki
csikre, mint a megszeppenés, a félelem. 
Többen aggódva izegtek-mozogtak 
szüleik mellett, hogy már megajándéko
zott társaikhoz hasonlóan ők is kapnak-e a 
puttonyból csomagot. Nagy megkönnyeb
bülést, igazi boldogságot jelentett minan- 
nyiuk számára nevük elhangzása, a megju-

talmazás.
Gyermekeink köszöneté egy-egy dal

ban fogalmazódott meg, amit felszabadul
tan énekeltek az ajándékok átvétele után, 
amit a krampuszok újabb szaloncukrokkal 
jutalmaztak. Nézegettem őket. Feltűnt, 
hogy valamennyien mily boldogok. Nem 
türelmetlenkedtek, nem tolakodtak. 
Szemükben az öröm lángja tündöklött fel, 
a boldogság visszfénye.

Adja Isten, hogy nagyon sokáig higy- 
gyék a csodát!

Szülők, nagyszülők nevében fejezem ki 
köszönetemet a Mikulás napi rendezvény 
szervezőinek és a Mikulásnak:

Nagyné Dőry Andrea
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Tisztelt Olvasó!
Alig pár napja, hogy elmúltak az év végi ünnepek, s így még 

időszerű, hogy mindenkinek békés, eredményekben gazdag új 
esztendőt kívánjak.

A rövid, ünnepekkel teli téli szünidőben együtt lehetett a 
család. Bizonyára sok időt töltöttek gyermekeikkel, sor kerül
hetett beszélgetésekre, együttes játékokra, talán még kirándulá
sokra is. így a tanulók nagyobb része pihenten, nagyobb tel
jesítőképességgel is van a tanév első féléve előtti hajrában.

Engedjék meg, hogy egy kicsit visszatekintsünk az elmúlt 
időszakra.

A tanulók fő tevékenysége mellett sok olyan programot 
szerveztek a nevelők, amelyek ismeretszerzésre, de főként 
nevelési lehetőségekre adtak alkalmat. Novemberben az 
egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos rendezvények 
voltak. Ezt a munkát segítette Dr. Varga Borbála fogorvosnő a 
gyerekekhez szóló érdekes előadásával. Decemberben a 
testvérosztályok mikulás-délutánt szerveztek. Az ajándék- 
készítő délutánokon a szülők számára ajándékokat készítettek. 
Az alsós tanulók körében anyukák és idősebb testvérek is 
segítkeztek ebben a munkában. Megismerkedhettek a 
Bősárkányban még művelt gyékényszövéssel Kollár Jenőné és 
segítőtársa közreműködésével.

A nyugdíjasok napján a tanulók megjelenítették a régi lako
dalmi népszokást, melyet az idős emberek nagy tapssal köszön
tek meg.

A karácsonyi műsorban a napközis tanulók karácsonyhoz 
kötődő népszokásokat adtak elő.

Közben már néhány szaktárgyi vetélkedő iskolai fordulójára 
is sor került. így, a jó teljesítmények alapján területi versenyekre 
a legügyesebb tanulók jutottak tovább. Számítástechnikából 
Pongrácz Dávid 8. Farkas Erik 7. és Szeli Kata 7. osztályos tan
ulók. Matematikából, Lakó Gabriella 8. osztályos tanuló. 
Fizikából pedig Nemes Kitti 8. osztályos, Szabó Viktória 8. 
osztályos tanulók képviselik majd iskolánkat. Németből a 
területi verseny írásbeli részén Nagy Ildikó 7. osztályos tanuló 
vett részt.

A tanulmányi versenyeken túl a Derőce néptánc csoportból a 
\vfiúk az "Enesei verbung"-gal 3. helyezést értek el a moson-

szentmiklósi Ki? Mit? Tudón, a furulyás lányok is dobogós 
helyet szereztek magunknak. A fenti programjainkat segítő fel
nőttek közreműködését ezúton szeretném megköszönni. 
Ugyancsak köszönetét mondunk Csigi Imre rábaszentmihályi 
szülőnek, aki egy zárható résszel egészítette ki egyik 
szekrénysorunkat, hogy az alapítványi pénzből vásárolt színes 
televíziót és videót megfelelően tudjuk tárolni.

A decemberi "Nyílt napon" sokan tanúsítottak érdeklődést az 
iskolában folyó munka iránt.

Már hagyomány, hogy karácsony előtti napokban anyagi 
segítségként 200 dollárról szóló csekket hoz a postás az USA- 
ban élő Nagy Évától és férjétől, Nagy Lászlótól. így volt ez 
most is. Köszönöm a tanulóifjúság nevében ezt a nemes fela
jánlást. Valószínűleg a magyarságtudat erősítését célzó márciusi 
vetélkedők rendezéséhez fogjuk felhasználni a kapott összeget.

Egy újabb meglepetést is hozott valamennyiünk számára a 
karácsony, hisz a Győri PHILIPS cégtől 5 db komplett 
számítástechnikai munkaállomást kapott iskolánk a tantárgy 
eredményesebb oktatását célozva. A meglepetés köz
reműködője az enesei Parraghy György főmérnök. Ezúton is 
köszönjük segítőkészségét és munkáját.

Köszönettel tartozunk a gyógyszertár vezetőjének, valamint 
Nagy Lajosnak és Nagy Lászlónak az alapítványi támogatásért.

Az elkövetkező időszak legfontosabb eseményeiként szere
pel a félévzárás január 25-tel. A félévi eredményről február 1-ig 
kapnak értesítést a szülők.

A 8. osztályosok továbbtanulási jelentkezését február 15-ig 
kell postázni.

Majd a félév után egy kis lazításként jön a farsang.
Lassan ideér az adóelszámolás ideje is, kérem Önöket segít

ségként adójuk
1 %-át utalják az iskola alapítványába. Ennek adószáma: 

19110712-1-08.
Bízom abban, hogy az elkövetkező időszakban is jó 

együttműködéssel végezhetjük a gyermeknevelő munkánkat, 
ami mindannyiunk közös ügye.

Tisztelettel: Ferenczi Imréné
igazgatónőj

U S Z A S
Tisztelt Szülők!

Örömmel tapasztaltam az iskolai felmérés alapján, hogy 
igénylik az úszótanfolyam beindítását ebben a tanévben is. A 
felső-, és alsó-tagozaton jelentkezők létszáma lehetővé teszi, 
hogy két csoportban, lo-lo  órás úszás-oktatásban vegyenek 
részt gyermekeink.

A lehetőségekhez mérten a tanfolyam azokon a délutánokon 
lesz, amikor a jelentkezők többségének nincs elfoglaltsága. Ha 
mégis lenne, akkor sem szabad ezt a lehetőséget kihagyni!

Nagyon fontos, hogy minden gyermek megtanuljon úszni. 
Előfordulhat, hogy felnőve olyan szakmát választanak, ahol 
feltétel az úszni tudás. Egészségjavító szerepe is van, légzési 
problémákat, gerincferdülést is javít, /a tanulók többségénél 
kimutatható a gerincferdülés/ A fejlődő gyermek fizikai

állóképességének fejlesztésénél, szintentartásánál és a testfor
málásnál is elengedhetetlenül szükséges.

Táborozásnál, nyaralásnál nincs szomorúbb látvány a térdig 
érő vízben álldogáló gyereknél, miközben a többi felhőtlen 
boldogságban játszik, úszkál a vízben.

A tanfolyam oktatóival megbeszélve, lefoglaltam már a 
legkedvezőbb időszakot /március, április és időpontot 15-16 óra1 

Kérem, hogy január 2o-ig szíveskedjenek elküldeni a tan
folyam díját: 5.000,- Ft/fő Az utazási és egyéb költségeket a 
pályázatból és az önkormányzati segítségből fedezem.

Fiisi András 
testnevelő
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Bakaruhában /V ili. rész/
Fele-bele!?

Ez a fura hangzású alcím egy érdekes 
történetről szól. Főszereplője a hadosztály 
törzs legénységének a szakácsa volt. Nagyon 
ízletesen főzött. Általában mindenki elégedett 
volt a minőséggel. Néha repetázni is lehetett. 
Sőt néha-néha -igaz némi ellenszolgáltatásért - 
készített lángost és palacsintát is. Ha volt 
pénzünk, jókat kajáltunk, ha viszont kevés 
volt az aprópénz, kénytelenek voltunk az 
illatával beérni.

Később aztán váratlan dolog történt. 
Szinte észrevétlenül romlott a minőség és a 
mennyiség is erősen csökkent. Ezt a nem várt 
változást mindenki észrevette. Néhányan 
ezért szóltunk is az illetőnek, de a vádakat 
kategorikusan visszautasította. Előttünk aztán 
elvesztette a becsütetét. Az esetet jelentették a 
hadtápfőnöknek, aki személyesen is kivizs
gálta az esetet. Valaki lefigyelte, hogy 
esténként megrakott táskával hagyja el a 
fapuügyeletet. Az egyik alkalommal leel

lenőrizték, és lebukott. Táskájában nagyobb 
mennyiségű húst találtak. A kárunkra 
megspórolt árut Át városban lakó, k....nak 
/kedvesének!/ vitte ki. Disznóhúsért "pipi
húst" kapott cserébe. Azonnal leváltották. 
Valószínű ült is valamennyit. Ennek letöltése 
után aztán kihelyezték egy gyalogos ezredhez 
bokorugrónak. Nem sajnáltuk. Pár nap után 
aztán odahelyeztek helyette egy továbbszol
gáló trotyakos őrmestert. Nála a mennyi
séggel nem volt gond, de irgalmatlan íztelenül 
főzött. Ezt többen szóvá is tették neki, amiért 
mérgében közénk dobta a merőkanalat és azt 
mondta, hogy kér egy önként jelentkezőt, aki 
ebből a normából jobbat csinál. Némi habozás 
után jelentkeztem.

Kértem tőle a szokásos fűszereket. /Só, 
paprika, bors stb./ Képzeljék el, hogy mi 
történt. Izgalmamban beleejtettem a kondérba 
a borsos poharat. Nagyon megijedtem, mert 
2o-3o éhes száj várta az ennivalót. Cselekedni

kellett. Hirtelen úgy döntöttem, hogy egy 
vödör vízzel felhígítom és akkor talán ehető 
lesz. Ezt a mozzanatot meg is csináltam, csak 
az volt a baj, hogy így nagyon hígra sikerült. 
Megkerestem a zsíros edényt és egy jó fél 
kilót bele is tettem. A fűszereket pedig 
arányosan pótoltam. Sőt az öreg barátom 
valahonnan kerített 2-3 kg-ra való nyesedék 
főtthúst. Egy kicsit összerottyantottuk és 
kivittük a kondért elosztani. Figyeltem az 
arcokat. Örömmel nyugtáztam, hogy min
denkinek nagyon ízlett és ezért gratuláltak is. 
A végén természetesen én is ettem belőle. 
Úgy éreztem, hogy pár liter vizet még elbírt 
volna, de azért jó volt úgy is. Annak viszont 
örültem, hogy nem bőgtem le. Tanulságos 
eset volt, mert ezután az öregúr is ízlete
sebben főzött.

Gősi Sándor

Régi idők focija Éltesén /befejező rész/

Az alcímben szereplő illető nem enesei 
mit, de valahogy kár lett volna kihagyni a 
sorozatból. Kónyban lakott, de sokszor 
megfordult Enesén. A vonaton is szinte 
naponta találkoztunk vele. Állandó jel
leggel népes társaság vette körül. 
Feleségével együtt süketnémák voltak. A 
Jancsival azonban jól lehetett kommu
nikálni. Gyermekeik szerencsére nem 
örökölték a szülők maradandó fogya- 

j tékosságát. Nagy focirajongó 
! volt. A megyei Labdarugó 

Szövetség játékvezetőként 
1 alkalmazta. Enesén is sok 

mérkőzést vezetett. Ha netán 
| valamelyik ítéletéért szidták, 

csak a háta mögött tehették, 
mert különben leolvasta az 

1 illető szájmozgásáról a 
szövegelést. Ilyen esetben 
szigorúan figyelmeztetett, 
vagy néha ki is állította a 
vétkes játékost. Néha azért 
mint ember játékvezetőként 
is hozhatott téves ítéletet.

Néma Jancsi
Egy ilyen fordított bírálatáért egyszer 
valamelyik Csorna melletti faluban 
megkókálták. Nyomban panaszt tett a 
szövetségnél és a büntetésük sem maradt 
el, mert kettő vagy három mérkőzést ide
gen pályán kellett a vétkes csapatnak leját
szani. Egyébként nagyon vígkedélyű volt. 
Szeretett élcelődni. Persze őt is ugratták, 
amit viszont nehezen viselt el. A mássága 
miatt Enesén is kedvelték. Talán azért is

tartózkodott itt sokat. Egyszer munkahe
lyet változtatott. Egy enesei lány 
megkérdezte tőle, hogy no Jancsi milyen 
az új munkahelyed. Náádszerűű, tudóód 
úúj, dáár, úúj szárálem /Nagyszerű, tudod 
új gyár, új szerelem./

Humoros téma mellett szívesen tárgyalt 
a labdarúgásról. Ismerte a hazai élvonalbe
li és a külföldi csapatokat és játékosokat. 
Kapásból sorolta az összeállításokat.

/Henni, Ruda, Kispéter stb./ 
Ez a remek csapat lénye
gében az aranycsapat előtt 
szerepelt szintén nagyon jó 
eredménnyel.
Később aztán egyre ritkáb
ban jelentkezett. Észrevét
lenül eltűnt az élet for
gatagában. Lehet hogy már 
"odaát" viccelődik és égi 
mérkőzéseket vezet?
Jó játékvezetést Jancsi!

Gősi Sándor

Enesei csapat a börcsi kupán
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SULI SPORT
Évszakunk az ősz -mondhatnánk, hiszen a labda
játékoknak, atlétikának az ősz az egyik évszaka. 
Sikeresen rajtoltak labdarugóink, mert a IV. korc
soport és a III. korcsoport is szépen szerepelt a 
körzeti versenyeken.
IV. korcsoport: A benevező falvak közül 
Rábapatonával játszotta a döntőt. 
Enese-Rábapatona 2:1 
Góllövők: Nagy Márton 
Nemes Balázs
III. korcsoport: A harmadik korcsoportban szere
plő labdarugóink tehetséges, ügyes sportolók.
A kispályás labdarugó csapat minden tagja ügyes, 
lelkes labdarugó.
Az ötödik és hatodik osztályos körzeti labdarúgást
Ottevénven rendezték füves
pályán.

I. ENESE
II. ABDA
III. ÖTTEVÉNY
IV. KORONCÓ

Cselgáncsozóinkra is büszkék vagyunk, hiszen 
iskolánk tanulói.
Major Csaba VI. osztályos tanulónk a koroncói 
csapat tagja megvédte bajnoki címét, ebben az 
évben is aranyérmes.
Szombathelyen egy nemzetközi versenyen 
Csemák Attila és Major Csaba aranyérmes csel- 
gáncsozó lett.

Ebben az évben a testnevelőink felmérték a tan
ulók testi erejét, erő-állóképességét. Ez nem tan-

Csapatunk tagjai: Nemes I., Lőrincz Sz., 
Zajovics L., Csorba L., Szakái D., Vaszari J., 
Balázs Cs., Bári D., Kocsis P.? Csillag T.,
Nyúli Kupa /terem labdarúgás/

I. ABDA
II. ENESE
III. ÖTTEVÉNY
IV. GYŐRLADAMÉR

Csapatunk tagjai: Kocsis P., Csillag T., Lőrincz 
Sz., Szakái D., Zajovics L., Nagy Márton, Balázs 
Cs.

Mikulás Kupa. /Öttevényen a tornateremben/ A 
hat nevező csapatnak két csoportban bonyolítot
tuk le a körmérkőzéseket.
Öröm volt nézni sportolóinkat olyan jól 
használták fel a falról visszapattanó labdákat. Ez a 
kupameccs jutalom volt csapatunk számára. Örül
tem, hogy elvittem őket erre a találkozóra. Nem is 
csalódtam bennük, hiszen sportszerűen, de mégis 
keményen és ügyesen dolgoztak. Igaz egy ártatlan

tervi anyag, mégis egy képet mutat tanulóinkról. 
Biztosak vagyunk abban, hogy a tavaszi felmérést 
komolyabban veszik tanulóink és többen lesznek 
majd a kiválók csoportjában.
A minősítő kategóriákban szerepel: igen gyenge, 
gyenge, kifogásolható, közepes, jó, kiváló, extra. 
25o tanulónk közül egy tanuló felmentett a testn
evelés alól /betegség miatt/
Igen gyenge: 21 tanuló 
Gyenge: 37 tanuló 
Kifogásolható: 67 tanuló

gól miatt nem mi játszottuk a döntőt. Tudom és 
elismerem, hogy ez a korosztály sok tehetséget ad 
a későbbi labdarúgásnak. Mondhatom azt, hogy 
mindegyik falu tehetséges gyerekeket hozott a 
Mikulás Kupára. Sok-sok tapsot kaptak gyer
mekeink az ügyes, technikás megoldásokért. 
Szerettem volna, ha látják a szülők is gyer
mekeiket a kupa átvételekor.

I. Öttevény A.
II. Dunaszeg
III. Enese
IV. Mosonszentmiklós
V. Abda
VI. Győrladamér

Csapatunk tagjai: Csorba L., Nagy Márton, 
Lőrincz Sz., Zajovics L., Kocsis P, Szakái D., 
Balázs Cs., Vaszari J.
A legjobb mezőnyjátékos az összes labdarúgó 
közül Zajovics László Enese 
Ajándékba egy szép mikulást kapott.

Fiisi András

Közepes: 59 tanuló 
Jó: 4o tanuló
Kiváló: 2o tanuló /Varga Zs., Bári D., Horváth 
K., Csorba L., Major Cs., Szakái D., Lőrincz Sz., 
Lukács B., Török Sz. Gy., Varga Cs., Nemes A., 
Zajovics L., Lakó G., Nagy E., Nemes B., Lukács 
E., Szórádi
A., Mezőfi R., Varga V./
Extra: 4 tanuló /Botka D., Varga A., Nagy I., 
Szabó E./

Fiisi András

ŐSZI MEZEI FUTÓVERSENY
Az őszi mezei futóversenyt már több évtizede megrendezzük iskolánkban. 

Az alsósok eredményéről az előző Hírmondóban már beszámoltunk, most a fel
sőtagozatosok eredményeit közöljük.

FIÚ LÁNY
5. a.
1. Bári Dávid
2. Laczkó Szebasztián
3. Bertalan Zoltán
5. b.
1. Lőrincz Gergely
2. Klausz János
3. Visi Tamás
6. a.
1. Herczig Szilveszter, Balázs Csaba
2. Nagy Gábor
3. Csillag Tamás
6. b.
1. Major Csaba
2. Csorba László
3. Csillag Tamás
7. a.
1. Lőrincz Szabolcs, Wölfiger Szabolcs
2. Meleg Ferenc
3. Török Szabó Gyula
7. b.
1. Farkas Erik
2. Ominger Kristóf
3. Zajovics László 
S. a.
1. Lőrinczi Zoltán
2. Pongrácz Dávid
3. Nagy Erik
8. b.
1. Mezőfi Richárd
2. Vrábel István
3. Futó László

1. Szali Szabina, Bessenyei Alexandra
2. Porga Alexandra
3. Horváth Diána

1. Vass Panna
2. Drobina Alexandra
3. Kolonics Petra

1. Horváth Anett
2. Balsai Szidónia
3. Deribó Lilla

1. Botka Dóra
2. Szabó Anikó
3. Szabados Ildikó

1. Fincza Fatime
2. Homonovszki Anita
3. Nagy Szabina

1. Nagy Ildikó
2. Nemes Annamária
3. Pál Ilona

1. Lakó Gabriella
2. Futó Andrea
3. Szabó Georgina

1. Varga Virág
2. Lenzsér Diána
3. Szabó Enikő

A 2001-2002. évi Megyei III. Labdarugó Bajnokság Csornai csoport

Őszi végeredménye: Felnőtt: 
1. Enese 13 13 54-13 39
2. Vág 13 8 3 2 27-17 27
3. Szárföld 13 8 I 4 35-14 25
4. Szil 13 8 - 5 33-20 24
5. Markotabödöge 13 7 2 4 37-31 23
6. Egyed 13 5 5 3 26-17 20
7. Bodonhely 13 5 3 5 21-24 18
8. Fehértó 13 5 3 5 25-27 18
9. Bágyogszovát 13 4 4 5 28-29 16
10. Rábapordány 13 4 3 6 22-30 15
11. Rábaszentandrás 13 3 4 6 24-24 13
12. Magyarkeresztúr 13 4 - 9 19-43 12
13. Bezi 13 1 1 11 15-45 4
14. Rábacsanak 13 1 1 11 11-43 4
Megjegyzés: Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény dönt.

Megyei III. Tartalék:

1. Rábaszentandrás 12 10 1 1 62-14 31
2. Szárföld 12 8 2 2 42-21 26
3. Szil 12 8 - 4 39-17 24
4. Fehértó 12 7 2 3 34-20 23
5. Enese 12 7 1 4 34-22 22
6. Vág 12 7 - 5 43-36 21
7. Bágyogszovát 12 6 - 6 27-34 18
8. Markotabödöge 12 5 1 6 24-30 16
9. Egyed 12 5 1 6 20-29 16
10. Rábapordány 12 3 1 8 23-48 10
11. Bezi 12 3 1 8 18-34 10
12. Rábacsanak 12 2 1 9 13-40 7
13. Bodonhely 12 1 1 10 16-50 4

A sportszerűségi versenyben -ősszel- Enese a 6. helyen végzett.
Eresei Sport klub
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