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Kedves Eneseiek!

Sikerekben gazdag boldog új
esztendőt kíván a község minden lakosának!
Éne se Község Képviselőtestülete
_____________________________________________ Mesterházy József polgármester^

Közüzemi díjak 2oo3. január 1-tól
A Képviselőtestület december 12-i ülésen fogadta el az új
közüzemi díjakat. A súlyadót központilag határozza meg a
Kormány, de a Képviselőtestületnek rendeletben kell elfogadni a
meghatározott összeget. Ennek értelmében 800,- Ft/loo kg
összegben -a kötelező minimális- fogadtuk el az emelést. Ez a
tétel 2oo2-ben 7oo,-Ft/loo kg volt községünkben.
Az ivóvíz 112,-Ft/m3 + ÁFA összegről 12o,-Ft/m3 + ÁFA
összegre emelkedik, ami mintegy 9 %-os emelésnek felel meg. A
szennyvíz - jövőre már ez is érinti a lakosságot -175,- Ft/m3 +
ÁFA összegre emelkedik. Itt lo %-kal emelkedett a díj. A
Pannon-Víz Rt. közgyűlése állapítja meg az áremelés mértékét, a
Képviselőtestület ezt fogadja el.
A szemétszállítás díja 5 %-kal emelkedik január 1-től.

Ennek értelmében:
1 fő esetén
2 fő esetén
3 fő esetén
4 fő és felette

52,- Ft + ÁFA/ürítés
lo4,- Ft + ÁFA/ürítés
155,- Ft + ÁFA/ürítés
169,- Ft + ÁFA/ürítés

Az ÁFA 12 % mindegyik esetben. A súlyadónál nincs ÁFA!
FONTOS: az elmúlt évben történt döntés - miszerint 1 ill. 2
fős háztartás esetén a kukát ki kell cserélni, amennyiben nem
akarnak a „nagy kuka” /12ol/ után fizetni -NEM ÉRVÉNYES.
Az új tárgyalás szerint marad a „nagy kuka” és a fenti ár
szerint fizet a lakosság a jövőben.

Számadás a 2oo2-ben elvégzett
önkormányzati munkáról
Az idei év egyik legfontosabb munkája a szennyvízcsatorna
kiépítésének befejezése volt. Ez a munka sajnos féléves késéssel
készült el. Ennek okairól többször volt szó, a Hírmondó hasábjain
is tájékoztattam a lakosságot. Kisebb problémák adódhatnak, de
akik korábban rákötöttek - megerősíthetik: jól működik a rendsz
er.
Szintén jelentős energiákat mozgósított és kitűzött időre el is
készült a polgármesteri hivatal - teljesen felújítva. Ehhez 6 mil
lió forint támogatást kaptunk a CÉDE megyei alaptól ill. az FVM
Vidékfejlesztési Célelőirányzatból /ez lényegében Európai Uniós
pénz!/
Az Önkormányzat 9 millió forintot tett hozzá s így kívül-belül
megújulva várja Önöket a hajdani Enessey-Barcza kúria. Nézzük
a felújítás állomásait. Új cserepet kapott a tető, kicseréltük a
külső nyílászárókat, lélegző vakolatot kapott mind a külső, mind
a belső fal, egy új német technológia szárítja a falakat. A vizes
blokk teljesen új mindegyik szobát teljesen új padlózattal láttuk
el. A villanyvezetéket is felújítottuk. Sor került még meszelésre
és mázolásra is.
Az idei évben ismét jelentős útfelújításoknak örülhettünk.
Felületi zárással javítottuk a Jókai a Dák a Győri, a Sport utca és
a Rózsa u. állagát. Reményeink szerint hosszabb távra jelent szín

vonalas megoldást a Szabadság és Bartók utca leaszfaltozása.
Külön említem a Rózsa utca vízelvezetésének megoldását ill.
egy kb. 5o méteres járdaszakasz aszfaltszőnyeget kapott.
Pályázati pénzeknek köszönhetően az iskolában szintén jelen
tős fejlesztéseket tudtunk végrehajtani: az iskola 2. számú
épületében a régi PVC burkolatot cseréltük laminált parkettára, új
járólapot kapott a 2. sz. épület folyosója ill. az új iskola
tetőterének folyosója. Mindene 1 millió forintot nyertünk a
Közoktatási Közalapítványtól.
Jelentős esemény volt 2oo2-ben a testvérközségi oklevelek
aláírása. Ehhez szintén Uniós támogatást kaptunk.
Több képviselő - más sportköri vezetővel és szurkolóval
együtt - jó munkát végzett, aminek köszönhetően a
Sportegyesület a lo. helyen végzett a bajnokság őszi sza
kaszában.
Az Önkormányzat együtt ünnepelt a Borostyán Nyugdíjas
Klubbal a Klub megalakulásának 25. évfordulóján.
2oo2-ben jól használta ki az Önkormányzat a pályázati
lehetőségeket, jelentős fejlesztésekre került sor.
Jól dolgoztak az Önök által megválasztott képviselők.
Mesterházy József
polgármester

ONKORMANYZATI HÍREK
Tisztelt Eneseiek !
A 2002. október 20-i önkormányzati
választás eredményéről az alábbiakban
tájékoztatom Önöket:
A 2002. október 20-i önkormányzati
választást megelőzően a választási
bizottság több alkalommal ülésezett, a
bizottság tagjai felkészülten várták a
szavazás napját. A választási bizottság egy
polgármester jelöltet és 11 képviselőjelöl
tet vett nyilvántartásba. Még a választás
előtt visszalépett egy képviselő jelölt,
ezért egy polgármester és tíz képviselő
jelölt szerepelt a szavazólapon.
Községünk egy szavazókörrel ren
delkező település. A választási bizottság 5
választott taggal és egy delegált taggal
látta el feladatát.
A választás zökkenőmentesen zajlott
október 20-án reggel 6 órától este 7 óráig.
Rendkívüli esemény a szavazás napján
nem történt.
A választás eredményét szeretném
Önökkel ismertetni.
A választók névjegyzékébe felvett
választópolgárok száma 1385 fő volt.
Ebből szavazóként 468 választópolgár
jelent meg.
A választáson a megjelenési arány:
33,79 % volt, kevesebb mint a négy évvel
ezelőtti választáson.

urnából hiányzó szavazólap egy, érvényte
len szavazatok száma 44. Az előbbiekből
következik, hogy Mesterházy József 423
érvényes szavazattal lett Enese község
polgármestere.
A települési képviselőkre leadott 468
szavazólap közül 10 érvénytelen volt, a
458 érvényes szavazólapon összesen 2935
szavazat szerepelt.
Települési képviselő a kilenc legtöbb
szavazatot kapott jelölt lett, tehát Füsi
András, Szabóné Horváth Judit, Kovács
János, Nagy Lajos, Polgár Gyula, Sándor
Ernő, Kolonics István, Doktor Gyula,
Varga Csaba.

ENESEI HÍRMONDÓ

A képviselőtestület ebben az évben még
egy alkalommal ülésezik, megtárgyalja a
2003. évi költségvetési koncepciót, mega
lkotja 2003. évre szóló munkatervét, dönt
a szemétszállítási- és víz díjakról, megál
lapítja a gépjármű súlyadó mértékét.
A polgármesteri hivatal dolgozói
nevében, eredményes új esztendőt kívánóit
minden kedves olvasónak.

Választási kifogás a törvényes határ
időn belül nem érkezett, így a választás
eredménye véglegessé vált.
A következőkben a megyei közgyűlés
választásának eredményét ismertetem:
Szavazóként megjelent választópol
gárok száma szintén 468 fő, az érvénytelen
szavazatok száma 17 volt, ebből
következik, hogy érvényesen 451-en
szavaztak.

A képviselőtestület 2002. november 4én megtartotta alakuló ülését. Az alakuló
ülésen a képviselőtestület tagjai, valamint
a polgármester letették az esküt, mely
szerint megfogadták, hogy az Alkotmányt
és alkotmányos jogszabályokat meg
tartják, az állami és szolgálati titkot
A polgármester választás eredménye:
Szavazóként megjelentek száma 468, megőrzik, megbízatásukhoz híven pártat
lanul, lelkiismeretesen jár
nak el, és a legjobb tudásuk
Tisztelt Választópolgárok!
szerint Enese javát szol
gálják.
A 468 szavazatból 423 szavazatot kaptam.
Köszönöm a bizalmukat és remélem: Enese
fejlődését a jövőben is tudom segíteni. Sokat dolgo Mesterházy József pol
gármester
előterjesztése
zok, dolgozunk ezért a képviselőtestülettel.
alapján
a
testület
egy
Külön köszönöm annak a 95 polgárnak a szavaza
hangúlag
Nagy
Lajos
kép
tát, aki nem csak személy szerint rám, hanem a
viselőtestületi
tagot
alpol
Magyar Demokrata Fórumra is szavazott. A Megyei
gármesterré választotta meg.
Közgyűlés Európai integrációs bizottságába jutottam
be, külsős tagként. Bízom abban, hogy az MDF tag Nagy Lajos alpolgármester
jaként és külsős szakértőként a község javát szol tiszteletdíj nélkül látja el
feladatát, ugyanígy nem
gálom.
Tisztelettel: Mesterházy József kapnak tiszteletdíjat a kép
polgármester viselőtestület tagjai sem.
Mindezektől független éves
vagyonnyilatkozat tételi kö
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telezettség terheli a polgármester mellett
testület tagjait is.
Megalakult a szociális bizottság,
melynek elnöke Szabóné Horváth Judit,
tagjai pedig Kolonics István, Füsi András
Mesterházy Ernőné és Varga Istvánná let
tek.

Kiss Lászlóm
jegyzi

A szavazatok jelöltenkénti
Doktor Gyula
Füsi András
Járóka Sándor
Kolonics István
Kovács János
Nagy Lajos
Polgár Gyula
Sándor Ernő
Szabóné Horváth Judit
Varga Csaba

megoszlása:
259
345
174
298
337
331
307
305
338
241

Az érvényes szavazatok megoszlása az
alábbiak szerint alakult:
MSZP
176
FIDESZ-FKGP
116
MDF
95
GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYÉÉRT EGYESÜLET
24
VIDÉKÉRT EGYESÜLET
11
SZDSZ
11
IPOSZ
8
PANNON NYUGDÍJAS
SZÖVETSÉG
4
MAGYAR KISGAZDA PÁRT
3
GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYEI POLGÁRI SZÖVETSÉG 2
MIÉP
1
MKDSZ
0
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2oo2. október 23-án
elhangzott ünnepi beszéd
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A sebek nehezen gyógyulnak. Nehezen, mert még frissek. Történelmi távlatban 46 év
nem nagy idő. Egy polgárháborúban és idegen elnyomók elleni harcban szaggatta fel a
nemzet ezeket a sebeket. Magyar fogott fegyvert magyar ellen. Török átokként ül ez raj
tunk a történelemben egymás vérét ontjuk. Mintha sokan lennénk. Pedig kevesen
vagyunk, sajnos egyre kevesebben. Hol a tatár, hol a török nyomorgatott bennünket.
Majd ha egyik sem, akkor mi magunk gondoskodtunk mindennapjaink megkeserítéséről.
Néha belegondolok történelmünkbe: mit tanultunk az évszázadok során? Sajnálattal
jutok mindig és mindig ugyan arra a pontra: szinte semmit! Hihetetlen barbár dolgokat
művelt egyik ember a másikkal a XX. században. Egyik diktatúra a másik után. Barna
után a vörös. És egy törpe, de annál erőszakosabb kisebbség ragadta magához a hatal
mat. A józan, reális többség asszisztálása mellett. Miért nem szóltak és akadályozták
meg az embertelenséget? Nem tudom. Nem tudom erre a választ.
1945-ben - magyar kommunista és nemzetközi közreműködéssel- elveszett annak a
lehetősége, hogy a keresztény, művelt Nyugathoz tartozzunk. Vasfüggöny választott el
bennünket onnan, ahova a bölcs Szent István vezette az országot looo évvel ezelőtt. A
II. világháború után nem a polgári demokrácia jutott osztályrészül a magyar népnek.
1945 után az ortodox orosz birodalom akarata érvényesült. Az 5o-es években bizonyára nem túlzók- történelmünk egyik mélypontját értük el: jegyrendszer, beszol
gáltatás, egymás beárulása, egyházüldözés, kuláklisták. Mind-mind fájdalmas szavak.
Lassan gyógyuló sebek. 1956 októbere gyógyír akart lenni. Nagyot álmodtak a szabad
ságharcosok, mertek nagyok lenni. Nem tudták megtanulni: legyünk kicsik. Ne is tan
uljuk meg soha! Szembeszálltak a világ legnagyobb hatalmával s egy hétig dacoltak
vele, védték a jövőt. Meghaltak. Mint sok ezren Rákóczi szabadságharcában és 1848-49ben.
Úgy érzem: 56 - forradalmának sírkövei még nem olyan fényesek. De azok lesznek!
Múltunknak azt a részét jelentik, amelyre lehet építeni. Eligazodási pontot jelentenek 56
hősei mai világunkban.
Hajtsunk fejet előttük!
Ők kezdték elépíteni azt a láthatatlan hidat, amely a máig ér és szépen épül. Fontos
pillére 1989. október 23. a III. Magyar Köztársaság kikiáltása. És fontos pillérei az
ország gyarapodásának állomásai. Reméljük az lesz Európai Uniós tagságunk közelgő
napja. S ez a képzeletbeli híd a megbékélésé, az összefogásé.

A
Képviselőtestület
programja
Mit szeretnénk 2oo6-ig
megvalósítani?
1. Folytatjuk a megkezdett út- és jár
daépítést. Pályázatokkal jó esély van
arra, hogy községünk minden önkor
mányzati utcája aszfaltút legyen.
2. Enesének nélkülözhetetlen egy sportcsarnok. Ezt csak állami céltámo
gatással tudjuk felépíteni. Minden
lehetőséget megragadunk, hogy 2oo6ig elkészüljön a létesítmény.
3. Ma mintegy 25o diák jár általános
iskolába. 2oo3/2oo4-ben felépítünk
egy új iskolai zsibongót. Az ehhez
szükséges faanyagot székely bará
taink biztosítják
4. Az iskola és a polgármesteri hivatal
felújítása után folytatjuk a kultúrház,
az óvoda és az orvosi rendelő rendbe
hozatalát.
5. Rövidesen elfogynak az építési
telkek. A közeljövőben új építési
telkek kialakítása szükséges. Azt
szeretnénk, ha a falu dinamikusan
fejlődne.

6. Több

új közösségi rendezvényt
teremtetünk, mint például a Népfő
iskola, Tavaszváró, Majális. Rendez
vényeink megtartásával erősítjük a
közösségi tudatot.

7. Tovább szeretnénk javítani a község
képet virágosítással, a közterületek
rendbentartásával.

8. Nagy lépést tettünk, hogy Enese neve
a foci világában pozitív csengésű
legyen.
Lépésenként
tovább
fejlesztjük a pályát valamint a csa
patot.

Készül a polgármesteri hivatal
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9. Továbbra is támogatjuk a civil
szerveződéseket, egyesületeket és
klubbokat. Segítjük működésüket,
hogy a jövőben is jól működjenek.

ENESE! HÍRMONDÓ

3

25 éves az enesei
Nyugdíjas Klub
November elején ünnepelte megalakulásá
nak negyedszázados évfordulóját az enesei
Nyugdíjas Klub. Az ünnepség színvonalas
műsorral kezdődött, tánccal és szavalattal
köszöntötték az iskolások a nagyszüleiket.
Ezután vidám dalokkal és tréfás jelenettel
szórakoztatta a jelen lévő kb. 9o vendéget az
énekkar. Kovács Lajosné és Kerpics Lajosné
szép énekhangon szólót énekelt.
Jelen voltak Maráczi Ferencné, Böcskei
György, Mesterházy József polgármesterek,
akik megalakulásától kezdve segítették, támo
gatták ezt a közösséget. A megyei Pannon
Nyugdíjas Szövetség részéről Bári Olga alelnök üdvözölte a klubtagokat, és kívánt további
tartalmas, kellemes, élményekben gazdag
együttléteket. Elhozták üdvözletüket az ikrényi, a rábacsécsényi klubvezetők is, ahol csak
mostanában alakult hasonló klub, ezért példa az
enesei. Szinte természetes, hogy velünk ünne
pelt a mórichidaiak csoportja, hiszen mi már
többször vendégeskedtünk ott, és kóstolgattuk
a jó kis „mórichidai" vörös bort.
Az ünnepen virággal köszöntöttük a még
élő alapító tagokat, és gyertyát gyújtottunk az
elhunytak emlékére.
A napközi konyháján készült ízletes pörkölt
után Fürné, Ani finom süteményeit is elfo
gyasztottuk. A balatoni bor segített a hangulat
emelésében, így egyre fiatalabbnak éreztük
magunkat.
A vidám, hangulatos zenéről Rugli Béla
gondoskodott, s úgy táncoltunk mint 25 évvel
ezelőtt. Köszönjük mind azoknak, akik a 25 év
alatt valamilyen formában hozzájárultak, hogy
ez a közösség így működjön. Bízom benne,
hogy továbbra is így lesz.
„Minden nap megszűnik valami,
Amiért az ember szomorkodik,
De minden nap születik valami,
Amiért érdemes élni és küzdeni.”
Mesterházy Ernőné
klubvezető

Mesterházy Ernő vállalkozó Mesterházy Ernőné klubvezető fia1oo.ooo forinttal segíti a 25 éves
Borostyán Nyugdíjas Klub működését.
V_______________ _________________

Patyl Alajosné Magdi néni díszoklevelei kapott
Nagy nemzeti ünnepeinken - március 15.,
augusztus 2o. vagy október 23.- tisztelgünk
azon polgáraink előtt, akik hosszú időn
keresztül végeztek munkát a köz, a község
javára.
Patyi Alajosné Magdi néni megkésett kitün
tetést vehetett át - hangsúlyozta Mesterházy
József polgármester köszöntőjében. Hisz
Magdi néninek a tevékenysége meghatározó
volt Enesén. 1956. nyarán került a községbe
tanítóként, majd később tanári diplomát
szerzett. Enesére kerülése után röviddel részt
vállalt a közéleti munkából: a Hazafias
Népfront titkára volt, szervezte a téli esték pro
gramjait, a tanácstagi választások menetét, a
községi ünnepélyek lebonyolítását.
Munkája sokrétűségét bizonyítja, hogy a
nőtanács és vöröskereszt körében is lehetett
számítani a munkájára. Közösségi munkáját az
iskola igazgatóként teljesíthette ki. Igaz
gatósága idején újították fel a régi iskola
épületét, akkor épült a politechnika épülete. A
régi épület vizesblokkal, nevelőivel és igaz
gatói irodával bővült. A bezi felső tagozatos
gyerekek az ő igazgatósága idején választották
az enesei iskolát.
Nyugdíjazása után még sokáig vállalt
összeírást a falu lakossága körében - kapcsola
ta megmaradt az emberekkel.

A Hírmondó hasábjain is gratulálunk Magi
néninek. Külön az októberben átadott gyémáj
diplomához, melyet Cseh Sándor, az Apáczj
Tanítóképző Főiskola igazgató helyettesétől
vehetett át egy külön ünnepség keretében.

Dr. Cseh Sándor köszönti Patyi Alajosní
Magdi nénit

Hajrá Enesei
Annak dacára, hogy nem vagyok sportrajongó, nem voltam soha sportoló, mégis
felkeltette az érdeklődésemet az Enesei S.C. az
utóbbi két évben elért, mondhatnám úgyis
kiváló eredményei. Nagyon eredményesen
szerepeltek a Megyei III. osztályban, ahol
veretlenül kivívták az őket méltán megillető
első helyezést, úgy maguk, mint községünk
dicsőségére. Ennek eredményeként léphettek
egy osztállyal feljebb a megyei II. osztályba.
S ez megadta a lehetőséget, hogy magasabb
osztálybeli csapatokkal is mérkőzhessenek. Itt
sem vallottak szégyent, hisz neves csapatokkal
szemben is megállták a helyüket s szinte min
den csapattal szemben győztek, kivéve
Balatonlellét, noha egy kis szerencsével ez a
meccs is győzelemmel végződhetett volna.
A Megyei II. osztályba bejutva a 2oo2-es
őszi forduló első meccse balszerencsésen
kezdődött. A Börccsel szembeni 6:l-es vereség
egy kicsit elkedvtelenítette úgy a
játékosokat, mint az egyre több
lelkes szurkolót. De talán ez
ébresztette fel a játékosokban a
további küzdeni akarást és az idény
végére ki tudták harcolni az őket
megillető lo-ik helyet.
Úgy az előző, mint a mostani cso
portban elért eredményeket első
sorban a játékosoknak, sport
vezetőinek, edzőjének, de nem
utolsósorban lelkes szurkoló tábor
nak köszönhető, akik még messze

vidékre is elkísérték kedvenc csapatukat.
Hogy a csapat eddigi sikerei felkeltették
érdeklődésemet a csapat jó eredményei láttán,
érdeklődtem, hogy kik is ezek a jó játékosod
Meglepetésemre a létszámhoz viszonyítvj
nagyon kevés volt az enesei név. Annál is
inkább csodálkoztam, mivel annak idején
mikor az én korosztályom futballozott - nem
én!- szinte minden játékos tősgyökeres eneseij
volt. Nem is gondolt senki arra, hogy,
vendégjátékosokkal tegye nívósabbá a csapat®
s ez által jobb, tetszetősebb eredményeket
érjenek el. Tudom, hogy máról holnapra nem
lehet egy kizárólagos eneseiekből álló a
mostanihoz hasonló nívós csapatot verbuválni,
annak kell egy néhány év, mire a szakvezetők
kinevelik a jó lelkes ütőképes játékosokat. De
hogy ismerem a lelkes focitámogatókat ezt meg
is tudják oldani, hisz az önkormányzat is sportbarát s minden lehetőséget biztosít, hogy ez
sikerülhessen. „Alapanyagból” úgy hiszem
nem lesz hiány, hisz immár az 18oo lakosú
falunak van annyi megfelelő futballozást sze*i
rető fiatalja, hogy a szükséges I. és II. csapat
létszámát bőven ki tudja elégíteni. Addig is ta
nuljanak a jó vendégjátékosoktól, edzőiktől,
nevelőiktől s néhány év alatt ne csak a mezen
lehessen olvasni az ENSEI SC-t, hanem a mez
alatt is enesei szív dobogjon a jó játékért, a
szurkoló szórakoztatásáért és Enese hírnevéért.
Büszkén buzdíthassák kedves csapatukat hogy:
Hajrá Enese.
Bojtos Kálmán

Bojtos Kálmán és a Borostyán Kórus a színpadon 25 éves volt a Nyugdíjas Klub
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A REICHSTAGBAN
A német parlament épülete - a híres
Reichstag, amelyet 1933-ban gyújtottak fel a
nácik- Berlin folyója, a Spree mellett található.
Híres épület, a világ legismertebb parlamentjei
közé tartozik.
Október elején - röviddel a német egység
ünneplése után jutottam el a német régi - új
fővárosba. Hat évvel ezelőtt 1996 őszén
Bonnban - az akkori német fővárosban- töltöt
tem el öt napot: a német- és európai politikát
tanulmányozhattam, egy képviselő mellett dol
goztam. Sokat láttam, tapasztaltam és mintegy
15 ország fiatal /leendő/ politikusait ismertem
meg.
Jó kis csapattá formálódtunk!
A német főváros ma már Berlin, a parlament
pedig a teljesen felújított Reichstagban
ülésezik. Egyik német országgyűlési képviselő
fejéből pattant ki az ötlet 15 évvel ezelőtt:
hívjunk fiatal politikusokat Franciaországból és
Amerikából! Tanulmányozzák a német
demokráciát, ismerkedjenek Németországgal s hazatérve legyenek a német kultúra
nagykövetei.
199o-től csatlakoztak a programhoz a kelet
európai országok is. Az eltelt 12 évben kb.
l.ooo gyakornok járt és dolgozott a német par
lamentben.
2oo egykori gyakornokot hívtak meg
Berlinbe, egy „hosszúhétvégés” találkozóra.
Újra láthattuk egykori évfolyamtársainkat,
felidéztük az együtt eltöltött hónapokat. Péntek
este láthattuk egykori évfolyamtársainkat,
felidéztük az együtt eltöltött hónapokat. Péntek
este Wolfgang Thierse - a német parlament
elnöke- is megjelent a fogadáson és üdvözölte
a gyakornokokat.
Számomra nagy élmény volt bejutni a
Reichstagba. Oda, ahol a világpolitika számos
fontos döntését meghozták. Egyébként a
Reichstag belseje teljesen új, mindent üvegből
és vasból építettek újjá. Külön öröm volt
nekünk, magyaroknak, hogy az épület külső
falán egy nagyméretű emléktábla hirdeti: a
magyarok segítségével - a határnyitással- nyílt
meg az út az egységesülő Németország előtt.
Az üvegpalotában a választások utáni
-2oo2. őszén volt- helyzetet értékelték a frak
ciók politikusai. Higgadt, nyugodt hangnem

A német parlament épülete

ben- bár azt nem mondom, hogy egyetértettek.
Sor került még egy részletes idegenvezetésre. Hallottunk az építés kezdeteiről, az
újjáépítésről - láthattuk a Berlint 1945-ben
elfoglaló orosz katonák keze nyomát /ezt
meghagyták/ a Reichstag falain
A búcsúzás napján bejutottunk a
Bundeskanzleramt-ba /kancellári hivatal/. Ez
tényleg a XXI. század épülete és építkezése- az
új Berliné. Még mindig óriási építkezések foly
nak, akárcsak 6 évvel ezelőtt.
Szinte új városrészek nőnek ki a földből! A
kancellári hivatal szintén teljesen új épület. A
kormány ülésterméből nagyszerű kilátás nyílik
a parlamentre.
A búcsúzás délutánján lehetőségünk volt - a
magyar delegációnak- megnézni a magyar
nagykövetség új épületét. Prőhle Gergely
nagykövet úr- akivel pénteken egy asztalnál
vacsoráztunk - hívott meg bennünket. Talán
Berlin legjobb helyén van a nagykövetség rálátni a loo méterre fekvő Brandenburgi kapu
ra.
Brandenburgi kapu, Unter den finden,
Reichstag, - érdemes Berlinbe látogatni...
Mesterház.}' József
polgármester

A magyar-német barátságra emlékeztető a
Reichstag előtt

Népfőiskola 2002 ősze
Balogh József klarinétművész
„Köszönöm a meghívást! Nagyon örülök, hogy az ősi hangszerünket, a tárogatót bemutathattam
ennek a csodálatos és nagyszerű közönségnek”
Enese, 2002. október II.
Hermann Róbert történész., a Hadtörténeti Intézet igazgatója
„Nagy örömmel jöttem ide Enesére, már csak a község 1849-es vonatkozásai miatt is. Köszönöm
a szíves fogadtatást, igazán jó érzés volt ilyen érdeklődő és értő közönségnek beszélni Kossuth
Lajosról, a 19. század legnagyobb hatású, s talán legjelentősebb magyar politikusáról. Kívánom
az eneseieknek, hogy mindannyiuk életét Kossuth Lajoshoz méltó, de legalább a derekáig érő poli
tikusok alakítsák.
Enese, 2002. november 22.

Balogh József tárogatót játszott
2003. J A N U Á R
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A KÉPVISELŐTESTÜLET
Doktor Gyula

Szabóné Horváth Judit

49 éves vagyok. 1981-ben nősültem
Enesére, azóta itt lakom. Két gyer
mekünk van. Győrben az ÉPFU-nál
dolgozom. Hat éve aktívan közre
működők a falu sportéletében. Kép
viselő választáson most indultam
először. Remélem a választóknak nem
okozok csalódást.

Először is szeretném megköszönni a
falu lakosságának a bizalmat, hogy
harm adszorra is megválasztottak a
képviselő testület tagjának. 25 éve élek
itt Enesén, megszerettem, szeretem ezt
a falut, és lehetőséget látok a
fejlődésében, s ennek a fejlődésnek az
elősegítésében szeretnék közreműköd
ni. Az utóbbi években több minden
megvalósult községünkben, de még
sok feladat vár megoldásra. Kevés az
építésre alkalmas telek, a falu fejlő
dése szempontjából elengedhetetlen a
nagyobb számú építési telkek kiala
kítása, véleményem szerint ez lenne az
első, amit meg kellene oldani, hogy
tovább fejlődjön a falu, s ne máshol
vásároljanak a falubeli fiatalok telket.
Az orvosi rendelőt fel kell újítani,
hogy a falu lakossága megfelelő körül
mények közt kapja meg az orvosi
ellátást.
Útjaink felújítása folyamatban van,
bízom abban, hogy mielőbb minden
utcában biztonságosan tudnak köz
lekedni járdán és úton.
Megérdemelnék az eneseiek, hogy
új óvodájuk legyen, ahol az elvárások
nak megfelelő környezetben nevel
kedhessenek a gyerekek, mert a jelen
legi helyzetben nehezen, vagy egyál
talán nem tudunk a követelményeknek
eleget tenni. Bízom abban, hogy nem
álom marad, s egy kedvező lehető
séggel /pályázat útján/ megvalósul.
Pályázati pénzből sok minden meg
valósulhat, így fontosnak tartom ezek
figyelését és megpályázását.
Javasolni fogom, a gyakoribb köz
meghallgatást, hogy a faluban történő
fontosabb dolgok eldöntésénél a falu
lakossága is véleményét nyilváníthas
sa, persze ehhez a lakosság aktív
részvétele is kell.
Szeretném, ha a gyerekek játszótere
a jövő évben elkészülne, s nem
lennének mindenhonnan kirekesztve, s
megfelelő biztonságos helyen ked

Varga Csaba
1973-ban Csonán születtem, Enesére
4 éve költöztem. Felségem m el és
kislányommal a Külsőréti dűlőn
lakunk. A tanulmányaim befejezése
után az OTP Bank csornai fiókjánál
helyezkedtem el, azóta is ott dolgozom
immár lo éve. A képviselővé választá
somat nagy megtiszteltetésnek érzem,
a munkámmal a polgármester űr pro
gramját szeretném segíteni és támogat
ni.
Nagy Lajos
Nagy Lajos vagyok. 42 éves bank
vezető. Feleségem általános iskolai
tanár. 6 éves lányom nagy csoportos
óvodás. Az Önök jóvoltából már 3.
alkalommal kerültem a képviselő
testületbe. Alpolgármesterként célom
Enese ismertségének növelése, és az itt
élők életkörülményeinek javítása.
Kovács János
195o-ben születtem Győrben. A
gépipari Technikumban érettségiztem,
a Műszaki Főiskolán, majd a Buda
pesti Műszaki Egyetemen szereztem
építőmérnöki diplomát. Jelenlegi mun
kahelyem: ÁTRIUM Tervező Kft.
Győr.
Feleségem vállalkozó, két fiam van,
akik jelenleg tanulnak.
23 éve élek Enesén, a korábbi 4
éves ciklusban is önkormányzati kép
viselő voltam.
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vükre játszhatnának, s mozgásigé
nyüket kielégítsék.
Szociális Bizottsági munkámban
igyekszem odafigyelni, hogy a támo
gatások a rászorulóknak és a leg
megfelelőbb helyre kerüljenek.
A faluban a programok szervezésére
fontosnak tartom egy program-j
szervező alkalmazását, főleg itt a fia
talokra gondolok, mert nincs semmi
szórakozási lehetőségük.
Óvodán keresztül szervezem a
Szülők Klubját, munkadélutánokat,
falusi Mikulás ünnepélyt, karácsonyi
vásárt, ahol az emberek közelebb
kerülhetnek
egymáshoz,
ezzeb
szeretném elkerülni az emberek
elszigetelődését, és megőrizni, ha egy |
kisebb részénél is a falu összetartó ere-1
jét.
Polgár Gyula
Nevem Polgár Gyula. 53 éves
gépésztechnikus vagyok. Az AUDI
győri gyárában dolgozom. 1971 óla
élek Enesén. Feleségem Győrsövényházán vezető óvónő. Két felnőtt
gyermekem van: Anita angol tanár,
Csaba ügyvéd. M indketten Buda
pesten élnek. Több jelenlegi Kép
viselőtársam m al együtt 2o évvel
ezelőtt, akkor még tanácstagként részt
vettem a vezetékes ivóvíz beve
zetésének, valamint a kukás szemétszállítás megszervezésében.
M int önkormányzati képviselő
szeretnék a lakosság véleményét ki
kérve a falu fejlődéséért dolgozni.

Kolonics István
194o-ben Szombathelyen születtem.
1963 óta vagyok enesei lakos. Nyug
díjas, a negyedik ciklusban vagyok
m ár képviselő. A lehetőségeimhez
mérten próbálom képviselni a választó
polgáraimat.
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BEMUTATKOZIK
Sándor E rnő
45 éves vagyok, születésein óta
Enesén élek. A Szakmunkásképzőt
Győrben végeztem, majd a Vagon
gyárban helyezkedtem el, mint festő.
1978-8o-ig a katonaság következett az
életemben. 1981-ben m estervizsgát
tettem a szakmámban. Szintén a le
szerelés utáni években nősültem, fele
ségem is enesei kötődésű családból
került mellém. Horváth M ártának
Hívják. Házasságunkból három gyer
mek született. Nagylányunk, Linda
főiskolás, fiúnk Ernő középiskolás,
Anna, a pici pedig az Enesei Általános
Iskolában második osztályos tanuló.
A falu életének alakításában régóta
részt veszek, már 1986-ban egyik szer
vezője voltam az első falunapnak /még
a Hányban/. Majd a lövészklub követ
kezett, mint elnök vettem részt a szer
Fiisi András
1963 óta élek Enesén. A diploma
megszerzése után kerültem az Enesei
Alt. Iskolába, ahol jelenleg is tanítok.
199o-ig a Kulúrotthon igazgatója, 25
évig az iskola igazgató helyetteseként
afalu életébe aktívan bekapcsolódtam.
199o előtt tanácstag voltam, majd két
év kihagyás után a mai napig tagja
vagyok a képviselőtestületnek. Fele
ségem matematika, fizika szakos tanár.
Lányaim Győrben laknak.
- Hogy milyen terveim vannak?
Mindenekelőtt a bemutatkozó fóru
mon elhangzott polgármesteri program
segítése.
- Fontosnak tartom és kérem az
intézmények vezetőit, hogy a pályáza
ti lehetőségekkel éljenek. /Ö nkor
mányzat, Iskola, Óvoda Sport/ Eddigi
pályázataink több millió forinttal
gazdagították falunkat.
- Járdák, utak építése lépcsőrőllépcsőre, betartva a fontossági sorren
det.
- Elengedhetetlenül fontos, hogy
községünkben minden csoport, klub és
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vezésben, majd a lődomb építését is én
intéztem. /1988-ban ez a klub avatta ill.
helyezte el a Hetvényi István emlék
táblát az iskola falán, Gülch Csaba
barátom ötlete alapján és szer
vezésében. /1988-ban alapító tagja
voltam a falukör megalapításának.
Abban az időben ez a csapat, kb. 5o fő
politika mentes falualakító munkát
végzett. 199o-től Ausztriában is dol
goztam, így társalgási szinten megtan
ultam érteni a nyelvet. 1994-ben
Erdélyben jártunk, talán ennek
köszönhetem, hogy elkezdtem képeket
festeni. Sokak dicséretére, biztatására
már közel loo olajképet készítettem.
Részt veszek az enesei sport életben is,
már négy éve. Ezért a munkámért a
csapat társakkal együtt én is megkap
tam az „Enese Díszokleveles Polgára”
címet, amire büszke vagyok és ezúton
is köszönöm.

A festés és festészet mellett családi
vállalkozásban működtetjük a Fregatt
Sörözőt. Úgy érzem, hogy az ide
költözőkkel is törekedtem a jó kapcso
lat kialakítására és segítséget nyújtot
tam a beilleszkedésben. Tisztelettel
köszöntök mindenkit, aki eddig nem
ismert, és minden jót kívánok a falumbeli élet küzdelmeihez. Bátran mond
hatom, hogy a társadalmi munkából is
kivettem a részem, sok alkalommal.
Talán ennek is köszönhetem, hogy már
másodjára nyertem el az Önök, a Ti
szavazataitokkal a Testületi Tagságba
jutást.
Köszönöm a bizalmat és továbbra is
igyekezni fogok becsületesen helytáll
ni és a rám szabott feladatokat
elvégezve a helyes, jó irányba terelni a
falu jövőjét. Ezután is politika mente
sen Önökért, Értetek is.

egyéb szerveződés anyagi és erkölcsi
támogatásban részesüljön
- Teleházi programok szervezése.
Barkácsolás, kézimunka, Internet,
ifjúsági programok.
- Fontos a temető korszerűsítése. Az
utak és sírhelyek tervszerű kijelölése.
Elengedhetetlenül fontos legalább 3
nyomós kút bekötése, gondolok itt a
jelenleg üres területekre is. /A meglévő
gyűrűs kútban nincs víz és bale
setveszélyes is/
A ravatalozó előtti tért kialakítása
fagyálló lapokkal teraszosan. Az így
kialakított terasz lefedése is fontos
lenne.
/drapéria, stabil mikrofon/
- Kérésem, hogy községi rendez
vényeinket, ünnepélyeinket minél
többen látogassák, a képviselőtestület
től pedig elvárom a megjelenést.
- Kérem választóinkat, hogy a tisz
ta, virágos Enese legyen községünk
minden lakójának szívügye.
- Minél több építési telek kijelölése
és a helybéli fiatalok támogatása
/letelepedési segély/

M esterházy J ó zse f polgármester
2oo2-ben második polgármesteri
ciklusomat kezdhettem meg, immár
főállású polgárm esterként. A négy
évre szóló elképzeléseim et a Hír
mondó harmadik oldalán olvashatják.
Remélem, hogy sikeres négy év elé
nézünk és sikerül megvalósítani az
elképzeléseket.
1998 óta a következő jelentős vál
tozásokról számolhatok be magán
életemben. 1999 nyarán házasságot
kötöttem s 2oo2. december közepén
megszületett kislányunk, Boglárka.
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Utolsó napok Bakaruhában
„M inden elm úlik egyszer, m in 
den a végéhez ér” -m ondja egy régi
nóta. Az akkori fiatal életü n k egy
fontos fejezetéhez értünk. V éget ért
a katonai szolgálatunk és 1954.
novem ber 3-án ránk köszöntött a
boldog leszerelés napja. A civil
ruhám m ár pár hete ott lapult a
szek rén y em b en . E sté n k é n t n éh a
felpróbáltam és boldogan illegtem billegtem benne a tükör előtt. A z
utcára azért nem volt benne taná
csos kim enni, m ert a kiskatonáknak
szigorúan tilto ttá k a civ il ru h a
viselését. N em úgy, m in t n a p 
jainkban.
Az utolsó napokban rendezget
tük azokat a felszerelési tárgyakat,
am ikkel el kellett szám olnunk. Volt
némi hiányom , am it pótolnom kel
lett. Sőt utolsó nap trom bitának
n ézték a d e ré k sz íja m a t, /m e g 
fújták./ H elyette újat kellett ven
nem, ami nem is volt olyan olcsó
dolog. A zon a bizonyos reggelen
aztán vígan ugrottam ki az ágyam 
ból és boldogan vettem m agam ra
azt a civil ruhát, am it sokáig csak
n ézegetni m ertem . Itt je g y z e m
m eg, hogy m ily en jó v o lt az
ó v ato sság o m , m ert egy győri
születésű pénzügyes írnok civilben
m ent ki a v á ro sb a szó rak o zn i.
T öbben így ün n ep elték a lesz e 
relést, de közben felöntöttek a gara
tra és ö s s z e b a lh é z ta k a helyi
civ ilek k el. A k a to n a i ren d é sz e t
csinált közöttük rendet. A helyszín
ről m ég m egtudott lépni, de éjjel
aztán fegyveres k a to n á k pont a
m ellettem lévő ágyból vitték el.
Szigorú büntetést kapott és jó v al
később szerelték le.
V isszatérve a tém á h o z, az
osztályra m ár civilben m entem be.
V égre nem kellett tiszteleg n em ,
hanem „szép jó reggelt” köszöntés
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sel üdvözöltem m indenkit. T öbben
irigykedve m ustrálgatták a ruhám at
és p e rsz e c sak v icc e sen azt
m ondták, hogy úgy áll rajtam , m int
tehénen a gatya. Persze állításuk
nem volt ám igaz. A z élcelődést
aztán fe lv á lto ttá k a k o m o ly a b b
esem én y ek . E gy szerén y kis
fogadást rendeztek tiszteletünkre,
m ivel a technikai osztályról ketten
v oltunk leszerelők. A m ásik fiú
tisz a lu c i volt, a k it nem c sa k a
szülei, hanem a m enyasszonya is
várt vissza. B úcsúztunk azoktól,
akikkel a m ajdnem két évet jóbanrosszban együtt voltunk. M indenki
boldog civil életet és jó egészséget
kívánt. L. Sándor őrnagy főnökünk
külön m eg h ív o tt b e n n ü n k et egy
utolsó beszélgetésre és egy rövid
italra. N éhány keresetlen szóval
köszönte m eg a m unkánkat. Férfias
öleléssel vettünk búcsút egym ástól.
M ég a leszerelés előtt próbáltak
ráb eszéln i arra, hogy m ara d ja k
bent, m int továbbszolgáló. E rre a
lépésre term észetesen nem tudtak
rábeszélni, m ert úgy éreztem , hogy
várnak haza
a szeretteim és a
szülőfalum Enese. Ez a két év aztán
ha néha nehezen is, de azért eltelt.
N e vegyék nagyképűségnek, ha azt
írom , hogy kár lett volna kihagyni.
P róbáltak rendre tanítani bennün
ket és nagyon sok tap asztalato t
szereztünk. A nnak külön örülök,
hogy jófo rm án bejártam az egész
országot. E ljutottam oda is, ahova a
civil életben talán soha nem értem
volna el. Politikailag is próbálgat
tak bennünket nevelgetni. Volt akit,
sikerült, volt akit nem . E ngem nem
sikerült. A z egyik fülem en be, a
m ásikon ki. E rről a tém áról ennyit.
B eszélgetés közben aztán m eg
csörrent a telefon. E ngem kerestek
a kapuügyeletről. A z ott szolgálatot

teljesítő őrm ester közölte velem
hogy m enjek le, m ert valaki vát
m ie lő tt h azam ész. Kinéztem I
ablakon, de a hom ályos időbej
senkit nem láttam . A zért kíván
csian lem entem és a meglepetést!
m ajd n e m fö ld b e gyökerezett i
lábam ...
Itt egy kicsit vissza kell forgatói
az idő kerekét. A helyi tanítónk
képzős lányok diákbált rendezte!
és néhányunknak protekciós útoj
sikerült bejutni. Előtte aztán fino
m an tudatták velünk, hogy öli
zünk ki rendesen és becsületesei
viselkedjünk. E kkor ismerkedtél!
m eg egy copfos kislánnyal, aki szi
gorú anyai kísérettel érkezett. /Neí
úgy m int m an ap ság ./ Természe1
tesen bem utatott az anyukájának is
m ert ugye addig tán co ln i sem
vihettem el. K issé ügyetlenül tette
m eg velem az első tánclépéseket
K ésőbb aztán elég jó l belejött. Eléj
sokszor lekérték, és m ár majdner
m ásh o z tak a rta m fel, amik®
é szre v e ttem , hogy azért ragasz
kodik hozzám . A ztán kellemesei
szórakoztunk. Sőt a bál vége feli
kedvesen a fülem be dúdolta azt!
szép dalt, hogy „engem m ég nem
szeretett senki” /M árm int őt./ Ezei
nem c so d álk o z ta m , hiszen ah®
m últ akkor 17 éves. A meglepe
téstől nagyokat hallgattam , mert
hasonlót m agam ról m ár nem mond
h a tta m el. A bál végén aztán
udvarias szavakkal megkérdeztem
az anyukát, hogy elkísérhetem-e
egy darabig az egyetlen kislányát1?’
A válasz nem volt valam i meg
győző, de nem et sem mondott. A
D una-parton ballagtunk hazafele.
A szlovák oldalon lévő Párkányból
szép m agyar nótát hozott át az esti
szellő . A félú to n aztán meg
köszönte a kíséretet és elköszöni
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tünk egym ástól. A k islán y k é z 
fogása olyan ügyetlenkének tűnt,
de a szorítása nem volt egy hétköz
napi parola. Fütyörészve ballagtam
hazafele. A D una felől sejtelm es
hangokat hallottam . E gy hatalm as
uszály úszott el m ellettem . E gy k i
csit odébb a M ária -V alé ria h íd
roncsai látszottak a félhom ályban.
Szép este volt m ég így egyedül is.
Aztán eljött az a nap, am ikor m ár
bemehettem h o zzáju k . T akaros,
tiszta kis sváb ház volt. E gy kicsit
meglepődtem, hogy hova is k erü l
tem. Később aztán rájöttem arra,
hogy ez nem jele n t sem m it. Igaz,
hogy a nagym am a egy kukkot sem
tudott m agyarul. E n n ek ellenére
gyorsan m e g b a rá tk o z o tt velem .
Néha még fröccsre valót is csú szta
tott a zsebem be. A m ik o r aztán
megbátorodtam, m ár a kaját is el
mertem fogadni. N em egészen úgy

főztek, m int felénk. E zt a hirtelen
kialak u lt kap cso lato t valahogy a
szüleim is m egérezték, m ert nem
k ív án ta m a n n y ira a h a z a it és
eltávozásra is ritkábban m entem .
B iz o n y á ra
m eg ije d te k ,
hogy
benősülök és ottm aradok. A z igaz,
hogy elég gyorsan befogadtak, de
aztán a k e g y e tlen sors g o n d o s
k o d o tt arró l, hogy d rasz tik u s
m ódon kitegyék a szűröm et. Egy
k icsit eltév ely eg tem , illetv e egy
születésnapot ünneplő társaságba
keveredtem . Pedig m ár hazafele
tartottam , am ikor kissé „erőszakos”
m ódon v issz a c sa lta k egy nem
éppen híres szórakozóhelyre. Itt
aztán jó lett a hangulat és elég
ham ar táncra is perdültünk. A bban
az időben divat volt m ég a hölgy
válasz. H át m it tesz Isten, engem
egy eléggé ism ert „bakasári” hívott
fel táncolni. E lőtte m ég sikerült

kibújni a karm ai közül. M ost aztán
elk ap ta a m undérom at. T áncolni
azért nagyon tudott és ha valaki
ism eretlenül ránézett, nem látszott
rajta, hogy tulajdonképpen ki ő??
N em volt ám ő olyan rossz lány. Á
nem . C sak a Jánossal és V árossal
volt kapcsolata.
A ztán m int utólag kiderült, ő lett
a vesztem . M ásnap aztán valaki
beárult a szigorú apukának. Rövid
úton közölték velem , hogy többé
nem vagyok kívánatos a családjuk
körében. P ersona non grata.
Sem m ilyen m agyarázkodást nem
fogadtak el. Ide érvényes egy m a
gyar közm ondás, hogy a kecske is
jó dolgában m egy a jégre.
B e feje ző rész a kö vetkező szám 
ban.
G ősi Sándor

Balesetem története
Játszottam az iskolában,
a bal k ezem m eg is bánta.
A barátom fellökött,
a kezem eltörött.
B em entem a doktor bácsihoz,
O elküldött egy m ásikhoz.
Javasolt a röntgenbe.
B egipszelték a kezem et,
s m ondták hazam ehet.
M ásnapra visszahívtak,
m egkérdezték, hogy bírtam .
K ezdődött a nyári szünet,
én pihentettem a kezem et.
H at hét m úlva visszahívtak,
azt m ondták, hogy m eggyógyultam .
K öszöntem a segítséget,
m ég jo b b an a gipszlevételt.
R ágondolok a tavalyi nyárra,
em lékezni fogok a
harm adik osztályra.

Iskolai tánccsoport fellépése a Nyugdíjas Klub 25. évfordulója
alkalmából

Szentes László
4. osztályos tanuló
Enesei nyugdíjasok a parlament előtt bebocsájtásra várva
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ISKOLAI
Tisztelt Olvasó!
Az újság olvasásakor már a
tanév első felének vége felé
közeledünk. A tanulók és szü
lők is várják a félévi ered
ményeket, s a pedagógusok is
számszerűen képet kapnak
munkájukról. Bizonyára töb
ben lesznek azok, akik elé
gedetlenek az eredménnyel.
A tantárgyi jó eredmények
hez odafigyelés, kitartó szorga
lom és jó képesség szükséges.
A képességgel legtöbb esetben
nem lenne probléma, de kevés
bé szorgalmasak és kevésbé
kötelességtudók a mai gye
rekek. Hogy miért van ez így,
annak több oka lehet. Néhány
ezek közül: lehet, hogy nagy a
tantárgyi követelmény; lehet,
hogy magas az óraszám; lehet,
hogy nincs kellő otthoni biz
tatás; lehet, hogy rossz a tanuló
időbeosztása...; vagy talán
egyszerre minden tényező
jelentkezik.
A fent említettek közül az
elsőkön az oktatáspolitikánk
kíván segíteni. Az utolsókon a
szülők segítségével, odafigye
lésével tudnánk javítani. A ho
gyan kérdésre a válaszok egy
része a novemberi nevelési
értekezletünkön fogalmazódott
meg, melyen elemeztük a tan
ulók napirendjét. Az osztá
lyfőnökök a napirenddel kap
csolatos kérdőívet töltették ki a
tanulókkal, majd ezt össze
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gezve mondták el véleményü
ket, melyek során a következő
általánosítások fogalmazódtak
meg:
Az alsós tanulók megfelelő
időt fordítanak pihenésre és
tanulásra, az étkezésük is rend
szeres, csak néhányuknál for
dul elő, hogy késői filmeket is
néznek a televízióban.
A felső tagozatosok körében
szinte általános a késői televíz
iózás, válogatás nélkül nézik a
műsorokat - esetleg nem is
nekik valót, ami nyugtalan
alvást eredményez. Sokan van
nak, akik reggeli nélkül jönnek
az iskolába. Lehet, hogy egész
délig nem esznek, vagy csak
csemegét és üdítőt, amit az
iskolába jövet a boltban vásá
rolnak. Az otthoni tanulási idő
napi fél órától 3-4 óráig tart
gyermekenként különbözően.
Itt már kevésbé figyelnek a
szülők a napirend alakulására,
pedig a nyugtalanság, az egyre
több esetben jelentkező ag
resszivitás, az órákon való
figyelmetlenség sok esetben
összefügg a fent leírtakkal.
Kérjük a felső tagozatosok
szüleit, figyeljenek oda gyer
mekeik napirendjére.
Napi 9-10 órai alvásra, az
esti filmekre, rendszeres étke
zésekre, a tanulási idő rend
szerességére, kihasználására.
A folyamatosan készülő,
megfelelően kipihent tanuló
nak nem kell attól félni, hogy

képessége alatt teljesít az isko
lában, s a nagyobb szakaszok
zárásakor vagy dolgozatná- \
sakor a megfelelő érdemjegyet
kapja.
Az elmúlt hónapokban az
alábbi eseményekről tudok be
számolni:
• A már kívülről teljesen meg
újult régi iskola termeiben az
elhasználódott műpadlót la-1
minált parkettára cseréltettük,
ezért kértünk ide váltócipőt. I
• Ugyan ebben az épületben és t
az új épület emeletén a folyó- ■
só is új járólapot kapott.
• A két épület közötti bejárati!
kaput is újra cseréltettük.
• Az új épület szennyvízrend
szere a közműhöz csatlako
zott.
•Tárgyi támogatásként kap-j
tünk a Takarékszövetkezettől
egy jó minőségű, nagy mé-i
retű lábtörlőt.
• A Philips cégtől Parraghy
György közreműködésével
20 db forgószéket kaptunk a
számítástechnika tanterembe. 1
• Az Amerikában élő Nagy
Lászlótól és feleségétől 200
dolláros csekket kapott az
iskola tanulóifjúsága, melyet
a márciusi vetélkedők lebo
nyolítására kívánunk fordí
tani.
• A felsős tanulók tanulmányi
versenyeinek iskolai fordu
lójára is sor került számí
tástechnikából, németből és
matematikából. Területi ver-í
2002. JANUÁR

HÍREK
senyékre jutottak tovább szá
mítástechnikából
Farkas
Erik, Szeli Kata és Zajovics
László 8. osztályos tanulók.
• A néptáncosok nagy csoport
ja a mosonszentmiklósi Ki,
mit tud-on különdíjas lett, a
furulyások - Pál Zsófia és
Takács Erika - első helyezést
értek el.
Néhány szabadidős program
unk is volt:
•Novemberben az egészséges
életmóddal kapcsolatban az
alsósok számára Dr. Szabó
György háziorvos tartott ér
dekes előadást, majd reform
étkeztetéssel
kapcsolatos
szendvicskészítésre is sor
került. Az 5-6. osztályosok
nak a helyes táplálkozással
kapcsolatos tudnivalókról tar
tott tájékoztatót Nagy Károlyné védőnő. A 7-8. osztá
lyosoknak drogprevencióval
kapcsolatos program volt a
megyei rendőrkapitányság
munkatársának vezetésével.
A programokat színesítette a
Gy-M-S Megyei Közgyűlés
Egészségügyi Bizottsága által
biztosított támogatásból vá
sárolt joghurt és gyümölcs,
amit a tanulók jóízűen elfo
gyasztottak.
•Decemberben ajándékkészítő
munkadélutánok voltak alsó
ban és felsőben is.
• A tanulók által készített ked
ves kis ajándékokhoz szük
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séges anyagokat, eszközöket
a MOBILITÁS-tól kapott
pályázati pénzből vásároltuk.
• Az alsósok madárparkot avat
tak. Köszönjük az apukák
segítségével készült sok
madáretetőt, a benne lévő
eleséggel sok kis madarat
csalogatnak a gyerekek az
iskola ablakai alá.
• A téli szünet előtti utolsó
tanítási napon a napközis
tanulók és az énekkarosok
megható műsorral kívántak
kellemes ünnepeket tanuló
társaiknak, tanáraiknak, s a
délutáni ünnepélyen szüleik
nek és a falu lakóinak, akik
eljöttek a műsort megtekin
teni.
Befejezésül köszönöm a cikk
iránti érdeklődésüket. Mindannyiuknak békés, boldog,
eredményekben gazdag új esz
tendőt kívánok.
Enese, 2002. december.
Ferenczi Imréné

Karácsonyi
ajándék az
iskolásoknak
A karácsonyi szünidő előtti
utolsó napon a napközis tanu
lók a község lakóinak meghitt
ünnepi műsort adtak. Az
ünnepség végén az iskola
tanulóinak is nagy meg
lepetésben volt részük, mikor
Parraghy György a győri
Phiüps gyár főmérnöke a cég
nevében egy jó minőségű
videomagnetofont ajándéko
zott az iskolának. Az ajándé
kot Csillag Tamás és Lengyel
Adám tanulók vették át és kö
szönték meg.
Az iskola tanulói és dolgo
zói nevében ez úton kívánok
eredményekben gazdag új esz
tendőt a gyár valamennyi
dolgozójának,
kiemelten,
Parraghy György főmérnök
úrnak

Ferenczi Imréné
igazgató

PATYI ALAJOSNÉ iskolánk
volt igazgatója 2002. október
18-án vette át Dr. Cseh Sán
dortól a 60 évvel ezelőtt szer
zett tanítói oklevelének máso
latát a GYÉMÁNT DIPLOMÁT
az iskolában rendezett ünnepé
lyen egykori munkatársai és az
óvoda és iskola jelenlegi dol
gozói körében.
Az ásatási brigád munka közben
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2002. ŐSZ FELSŐTAGOZATOS MEZEI FUTÓVERSENY
LÁNY

FIÚ
5.a
1. Precsinszki József
2. Limpakter István
3. Frühwirt Áron
5. b
1. Cigié Máté
2. Lengyel Patrik
3. Szaradics Gergő
6. a
1. Nagy Richárd
2. Bári Dávid
3. Szigeti Balázs
4. Chapó Ákos
6. b
1. Klausz János
2. Visi Tamás
3. Lőrincz Gergő
7. a
1. Horváth Károly
2. Balázs Csaba
3.. Herczig Szilveszter

1. Szombath Alexandra
2. Hokstok Evelin
3. Bertalan Ramóna
3. Kovács Ramóna
1. Kótai Anett
2. Rokob Cintia
3. Hatvani Bernadett

1.Horváth Diána
2.Szalay Szabina
3.Pál Zsófia

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

1. Horváth Anita

7. b
1. Szakái Dániel
2. Csorba László
3. Kozma Ádám

1. Botka Dóra
2. Szabados Ildikó
3. Niederhoffer Diána

8. a
1. Gecsei József Mátyás
2. Meleg Ferenc
3. Török Szabó Gyula

1. Nagy Eszter
2. Nagy Szabina
3. Szabó Eszter

8. b
1. Szakái Dávid
2. Zajovics László

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

ŐSZI MEZEI FUTÓVERSENY ALSÓ TAGOZAT
FIÚ
1. osztály

LÁNY

I. Limpakter Ákos
II. Hajdú Péter
III. Hajdú Dániel

I. Szalai Evelin
II. Nagy Nikolett
III.
Tompos Bianka

Labdarúgás:
Negyedik
korcsoportos,
nagypályás
labdarúgásban
továbbjutottunk körzetünkből.
Az elődöntőt követte a
középdöntő,
ahol
pontot
veszítettünk és így a döntőben
a harmadik, negyedik helyért
játszhattunk. A mintegy 16
Győr környéki csapat közül a
negyedikek lettünk.
I. Győrújbarát
II. Öttevény
III. Pér
IV. Enese /Nagy M.,
Lőrincz Sz., Meleg F., Török
Sz. Gy., Nemes I., Zajovics L.,
Farkas E., Balázs Cs., Csorba
L., Csillag T., Barcza S., Both
T., Horváth G., Élő D., Kocsis
P., Horváth T., Kozma Á./

Atlétika:
Az előző évben is számot
adtunk iskolánk tanulóinak tel
jesítményéről. A felmérést
ősszel és tavasszal végzik el a
testnevelést tanító nevelők.
Minden tanulónak 5 féle fela
datban kell helytállni. Az öt
feladatra adott pontszám
szerint
tanulóinkat
hét
kategóriába sorolhatjuk, /igen
gyenge, Gyenge, kifogásol
ható, közepes,jó, kiváló, extra/

Alsó tagozaton kiváló:
Hajdú Dániel
Hajdú Péter
Limpakter Ákos
Szalai Evelin
Ominger Natália
Varga Zsófia
Felső tagozaton kiváló:
Farkas Erik
Bári Dávid
Nemes Annamária
Klausz János
Szakái Dávid
Csigi Laura
Zajovics László
Horváth Petra
Varga Csilla
Horváth Károly
Török Sz. Gyula
Kozma Ádám
Meleg Ferenc
Szakái Dániel
Gecsei Mátyás
Szabó Anikó
És akik a legtöbb pontoi
gyűjtöttek, így extra teljesít
ményt nyújtottak:
Botka Dóra 137 pont
Csorba László 122 pont j
Nagy Ildikó 127 pont
F ü s i Andrá
testneveli

2. osztály
I. Horváth Gergő
II. Zsenák Milán
III. Gitt László

I. Káldy Evelin
II. Parcsami Alexandra
III. Szabó Evelin

3. oszály
I. Hajner Dániel
II. Szakáts Dániel
III. Csillag Máté

I. Varga Zsófia
II. Ominger Natalia
III. Nemes Bernadett

4. osztály
I. Patai Roland
II. Bedők Máté
II. Németh Ferdinánd
III. Niederhotffer Ádám

A középkorinak vélt sír feltárás közben
I. Lengyel Boglárka
II. Kelemen Dorina
III. Szakáts Alexandra
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