
Emlékezés a Hősökre - 
Megújult a Hősök szobra

Május utolsó vasárnapján emlékezünk a Hősökre, akik életüket 
áldozták a hazáért vagy megszenvedték a világháború poklát.

Az idei esztendőben a megújult Hősi emlékműnél rótták le 
kegyeletüket az emlékezők. Az ünnepséget Szakács Dóra és Botka 
Dóra szavalata nyitotta meg, Gyóni Géza: Csak egy éjszakára... című 
versét mondták el. Ezt követően Mesterházy József polgármester idézte 
fel a Hősök napja történetét. Beszédében hangsúlyozta: örömmel s egy
ben szomorúsággal itt. Örömmei, hisz megszépült a község központ
jában lévő emlékmű. És szomorúsággal, mert a világháborúk 
megtörténtek, sok családapa és fiatal halt meg. A polgármester 
köszönetét fejezte ki a község egykori vezetőinek, akik a Hősök 
emlékezetét ilyen formában is megtartották. Megköszönte a felújításban 
résztvevő mesterek -Sándor Emő, Böcskei György- munkáját is.

Az ünnepi beszédet követően Farkas Ervin evangélikus lelkész és 
Gyökér Gyula plébános megáldotta a felújított emlékművet. Az ünnep
ség a szózat eléneklésével és koszorúzással ért véget. A megemlékezés 
akultűrházban folytatódott az elesettek emlékének felidézésével.

Egyet fizet, kettőt kap?
Szemétszállítás Enesén

Az új idők egyik jól sikerült szlogenje volt az egyet fizet, kettőt 
kap. Bizonyára sok árút tudtak eladni az élelmes kereskedők a fenti 
gondolat jegyében.

Ez azonban nem mindig van így. A Rekultív Kft. szállítja el 
községünkben a kommunális hulladékot. A szolgáltatatás díját -a 
jogszabály értelmében- az önkormányzatnak kell megállapítani. Az 
önkormányzat eme kötelességének eleget is tesz minden év elején. 
A rendeletben meghatározzuk a fizetendő díjat, a családban élő 
személyek száma szerint. Általában egy 4-5 tagú családnak egy 12o 
L kuka elegendő a kommunális hulladék elhelyezésére. Ma már 
kisebb kuka megvásárlására is van lehetőség.

Vannak családok, ahol több hulladék keletkezik. Ők két kukát 
tesznek az utcára szerda esténként. Ebből a Rekultív Kft. addig nem 
csinált problémát amíg pár darabról volt szó. Jelzésük szerint azon
ban a két kukát üríttetni szándékozók szám annyira megsza
porodott, hogy a második kuka ürítését már nem hajlandók ingyen 
elvégezni. Tehát: aki a jövőben két kukát szeretne üríttetni, annak 
kettőt kell fizetni. Ellenkező esetben csak az egyiket viszik el.

A második kuka "meglétét" a polgármesteri hivatalban kell beje
lenteni. Szintén a hivatalban kérjük bejelenteni, ha a Rekultív Kft. 
nem jó munkát végez, azaz az úttesten is látható a munkájuk 
nyoma. A bejelentést még az "elkövetés" reggelén, délelőttjén kér
jük, hisz a jövőbeni hibák kiküszöbölésére így van mód.

Mesterházy József

Eli - szavazás eredménye 
községünkben

Enesén 136o választásra, szavazásra jogosult polgár él.'-A 2oo3. 
április 12-i EU-hoz való csatlakozásról szóló népszavazáson 594 fő 
jelent meg /43,79c-/- Három szavazat érvénytelen volt. 543 fő igennel 
szavazott, ez 91.9 %.

Elkészült játszótér
Hosszú előkészület után június 1-én, gyereknapon átadásra került az 

új játszótér. Két évvel ezelőtt az óvodásbál bevételét ajánlották fel a 
szervezők egy új játszótér kialakításához. A Képviselő testület végül 
úgy döntött: az un. nagybolt mögötti önkormányzati telken helyezteti el 
a játékokat. Előszóra terepet kellett rendbe tenni-elgrédereztetni-, majd 
ezt követően bevetettük fűvel.

Az Önkormányzat egy otthonos, kellemes teret szeretne látni a 
község központjában, ezért fákat /korábban körbeültettük fenyőfával/, 
cserjéket plántáltunk a mintegy l.ooo nri-es területre. A játékokat 
Szórádi Lajos asztalos mester, a homokozót Németh Attila és Oláh 
Gábor készítette.

A borongós júniusi délelőttön az iskolásokon és óvodásokon kívül 
jelen voltak azok a meghívott vendégek, akik hozzájárultak az új ját
szótér megvalósításához.

Mesterházy József polgármester elmondta: bízik abban, hogy a ját
szóteret sokan használják majd. Az Önkormányzat minden évben egy
két játékkal szeretné bővíteni a teret. Reményei szerint a játszótérre 
mindenki vigyáz és nem lesz rongálás!



Parlamenti Válogatott - Enese
m )

Szent Flórián 
napja Bősön

Délután szép napos időben léphetett 
pályára a parlamenti válogatott 
/FIDESZ és MDF frakciótagok/ Enese 
ellen. A köszöntés és a fény- 
képezkedés után "páradús levegőben" 
indult útjára a labda. Számunkra jól 
kezdődött, hisz Mentusz Péter 
vezetéshez juttatta a "mieinket". Ezt 
követően a Parlamentiek beleerősítet
tek és a vezetést is átvették. A II. 
félidőben sikerült kiegyenlíteni Varga 
Csaba jóvoltából, ám az örömünk csak 
rövid ideig tartott, mert ismét az ellen
fél jutott vezetéshez. Röviddel a vége 
előtt a győzelmet is sikerült bebiztosí
taniuk.

Jó mérkőzést láthattak az eneseiek - 
sok izgalommal és fordulattal. A 
mérkőzés kísértetiesen hasonlított a 
Szabad Föld Kupa döntőjére. Enese

támadott -a gólokat az ellenfél rúgta. 
Háromszor találtuk el a kapufát és az 
egyöntetű vélemény szerint: az ellen
fél kapusa volt a mezőny legjobbja.

A Parlamenti Válogatottban pályára 
lépett: Ader János volt Házelnök, par
lamenti képviselőnk, Szakács Imre a 
Megyei Közgyűlés elnöke, Kovács 
Zoltán Pápa város polgármestere, 
valamint Birkás Tivadar, Csampa 
Zsolt, Fehérvári Tamás, Herbst János.

Az Enesei csapat összeállítása. 
Stoiber János, Gúth János, Ihász 
Csaba, Varga Csaba, Zsenák György, 
Szabó Gábor, Mentusz Péter, Gyökér 
Gyula plébános úr, Kovács János, 
Mesterházy József.

Reméljük, hogy az őszi budapesti 
visszavágón eredményesebben szere
pelünk!

Kitűnő tanulók
Többéves hagyomány folytatódott 

az idén. Az elmúlt évekhez hasonlóan 
Mesterházy József polgármester fogad
ta az iskola kitűnő tanulói t. A tanévzáró 
ünnepély után a kultúrház sarokterében 
gyűlt össze az a 27 diák, akinek érdem
jegye csupa ötös volt.

A polgármester kiemelte: az itt jelen
lévő diákok többszörösen megérdemlik 
a pihenést, hisz teljesítményük hibátlan

volt. Miközben az üdítőt itták és a 
chipset ropogtatták, elmesélték ter
veiket a nyári szünidőben és kedvenc 
tantárgyukat is elárulták.

Gratulálunk a kitűnő tanulóknak s 
reméljük jövőre ismét találkozhatunk 
velük!

Mesterházy József 
polgármester

A csallóközi Bőshöz több mint tízéve. 
kapcsolat fűz bennünket. Sok szép közö. 
élménye, találkozása volt már a ké 
település lakóinak, nyugdíjasoknak, focis 
táknak, képviselőknek és természetesen 
tűzoltóknak. Természetesen, hisz az 199o- 
es évek elejére visszanyúló kapcsolatot a 
lánglovagok kezdték, ápolták és ápolják a 
mai napig.

Hécz István tűzoltó parancsnok lelkei 
építője a kapcsolatnak, gondozója a ha
gyományoknak. 2oo3. májusában az utób
bi évekhez viszonyítva népesebb delegá
ciót láttak vendégül bősi barátaink. A 
közel húsz fős enesei küldöttség jól érezte 
magát, a hősiek nagyon jó vendéglátók s a 
községben barátként megfordulónak nem 
kell hiányt szenvednie semmiben.

A reggeli fogadás után a tűzoltószertái 
előtt gyülekeztünk, ahonnan a szokásos 
útvonalon vonultunk a Kálváriához.

ASzt. Flórián napi szentmisét az új bősi 
plébános mutatta be. Az árnyas fák alatt 
szép számú hallgatóság vett részt a bemu
tatáson és énekelte a magyar himnuszt 
Mindezt kellemes ebéd követte a piactéren 
-kellemes környezetben.

Szlovákia azon a hétvégén még az EU- 
népszavazás előtt állt. A délutánt cg] 
kultúrműsorral egybekötött Uniós kam
pány tette színessé. /Azóta Szlovák! 
szavazó képes lakosságának több mint 5o 
%-a vett részt a szavazáson, több mini 
9o% támogatta a csatlakozást./

Azzal vettünk búcsút bősi barátainktól 
hogy augusztusban találkozunk Éltesén, 
Várjuk őket!

Mesterházy Józst

Akkumulátoros autók a pályán. Nagyon sikeres volt! Lengőteke - 2003 - Versenyben az I. helyért
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Horgászverseny  
a M ajálison A Majális hírei

Hölgyek tornája
Hölgyek tornájára -2oo2-höz képest- szinté bővült az induló csapat keret. A 

KACO Lánok-Asszonyok mellé felsorakozott az Amazon SC. A Hölgyek között 
szintén nagy küzdelemben alakult ki a végeredmény.

I. KACO Asszonyok 
II. KACO Lányok 

III. KACO SC
Reméljük, hogy jövőre legalább három hölgy csapat nevez!

Lengőteke:
Hasonló számban neveztek a lengőtekére, mint az elmúlt évben. Legjobb ered

ményt Fülöp Sándor érte el, második Czigler Zsolt lett, míg a képzeletbeli dobogó 
harmadik fokára Busa Ferenc állhatott.

Palacsintasütés
A palacsintasütés "végeredménye" olyan sikernek örvendezett, mint ahogy 

elvártuk. Mindenki megkóstolhatta, mert számolatlanul készült és fogyott.
Jövőre újra megpróbáljuk!

Holtversenyben végzett az első helyen Szalai Zoltán és Szalai Szabina, különdí- 
jat kapott Máyer Dávid.

Ha május 1. - akkor értelemszerűen 
horgászverseny a gyerekeknek. A ha
gyományos március 15. tónyitó horgász
verseny után a szintén hagyományos 
gyerek -horgászversenyre került sor.

A jól sikerült szervezést mutatja az a 
tény, hogy szülőkkel, hozzátartozókkal 
közel százan vettek részt a "reggel 
ébresztésben" Pedig ezúttal az időjárás 
sem kedvezett annyira, mint az elmúlt 
években.

Az önkormányzat és Görcs Zoltán 
Horgászegyesületi elnök szponzorálásá
ban megrendezett versenyen mindenki 
kapott egy-egy szelet csokit, a szeren
csésebbek pedig horogra is akasztottak pár 
halat. Három kategóriába kaptak díjat az 
ifjú horgászok.

Óvodás kategória:
I. Hécz Dávid
II. Bölöndi Tamás

Lányoknál
I. Csikai Zsófia

2. kategória /7-lo évesele/
I. Varga Ferenc
II. Csonka Zsolt
III. Máyer Máté

Lányoknál
I. Szakács Diana
II. Tompos Bianka

3. kategória
I. Nagy Gábor
II. Csonka Dávid
III. Jakab Tamás

Lányok
I. Szalai Szabina
II. Zsenák Ingrid
III. Bancsó Veronika

Gratulálunk!

Juniális
Az idei gyereknapon egésznapos 

szórakozás várta a gyerekeket sok prog
rammal és kikapcsolódással. Az esős 
délelőttön átadásra került a játszótér, ezt a 
programot az óvodások tánca színesítette. 
Az iskolások akadályversenyével folytató
dott a délelőtti program.

Röviddel ebéd után hosszú sor állt az 
óriás csúzda előtt, az ismét nagy élményt 
jelentett a gyerekeknek. Az újdonság 
varázsával hatott a Csocso-gyeplabda. 
Nagyon sok gyerek állta körbe és - ter
mészetesen- próbálta ki.

Délután volt foci is:- á Parlamenti 
Válogatott játszott Enesével. 'Felléptek az 
óvodások és iskolások egy jazzbalett pro
dukcióval.

FI-DO:
Az 5. Enese Kupa 

győztese
Az első Enese Kupára csak három csa

pat nevezett s több éven keresztül nem 
tudtuk elmozdulni a "bűvös számról" - 
szerencsére a 2oo3. év kivételt jelentett. Öt 
csapat vágott neki a küzdelemnek a ván
dorserlegért. Gyönyörű napsütéses délután 
-végig nagy küzdelem jellemezte a kör
mérkőzéseket. Csak az utolsó forduló dön
tötte el a győztes csapat kilétét, ki is állhat 
a dobogóra!

A szépszámú nézőközönség tapsolha
tott a jó és izgalmas mérkőzéseknek és 
gratulálhatott a győztesnek.

Végeredmény:
I. FI-DO
II. III. Félidő
III. . Bozsik-program
IV. Csemege
V. KACO

A torna legjobb kapusa:
Hokstock Miklós
Legjobb játékosa:
Papp Ervin
Legtöbb gólt lövő játékos:
Varga Csaba

Köszönet
Ezúton is szeretném megköszönni Szalai Zoltánnak és 

Hittnerné, Elorváth Mariettának valamint családjuknak a 
juniális rendezvényen való palacsinta sütést!

M esterházy József 
polgárm ester

Soha rosszabb tornát!!!
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Nyolc nap Görögj
2oo3. június elején csodálatos nyolc 

napot töltöttünk ebben a romantikus 
országban. Az utazás minden igényt 
kielégítő autóbusszal történt. Jugosz
lávián, Bulgárián keresztül értünk Görög
országba. Szép tájakat láttunk, de itt-ott 
még lehetett érzékelni a balkáni állapo
tokat is. Az odavezető utat 27 óra alatt tet
tük meg. Az éjszakai utazás volt egy kicsit 
unalmas, annak aki nem tudott szundikál
ni. Az Égei-tenger partján elterülő 
Asprovalta településen egy minden igényt 
kielégítő apartman házban szállásoltak el 
bennünket. Nagyjából berendezkedtünk és 
az Ákos unokámmal azonnal felfedező 
útra indultunk. Az első utunk a tengerhez 
vezetett. Megható érzés volt először 
meglátni és hallgatni a tenger mormolását. 
A víz már akkor alkalmas volt a stran
dolásra. Egy kicsit furcsának tűntek a sós 
habok, de ez nem zavart bennünket. Ha 
véletlenül valamennyit benyeltünk, azt 
éreztük, mintha egy elsózott bablevest 
kóstolgattunk volna. A nagy meleg miatt 
csak Szalonikiben jártunk. Hatalmas város 
és óriási a forgalom. Megfigyeltük, hogy 
minden utcája egyirányú. Voltunk a híres 
halpiacon is. Óriási volt a hangzavar /Dia, 
dia./ Minden árus a maga portékáját reklá
mozta. Eléggé szagos volt a piac, bár a 
halakat hűtött állapotban árulták.

Egyébként Görögország olyan mint egy 
szabadtéri múzeum. Látnivalókban na
gyon gazdag. Különlegesen változatos 
tájak, aranyhomokú tiszta strandok, ahol

Belgrád után Jugoszlávia országútján. Itt éppen pihenünk egy parkolóban.

nincs belépő. A több ezer éves civilizáció 
nyomait bár merre fellelhetjük. Időtlen 
történelemben időzhettünk amerre vitt az 
utunk.

Néhány sort még az ottani életről. 
Mivel már a görögök is uniós tagok, az 
euró a fizető eszközük Az árak egy kicsit 
magasabbak a mienkénél. Úgy nézett ki, 
hogy az emberek jól élnek. Láttunk 
néhány érdekességet is. Pl. az utcát 
partvissal seperték a köztisztasági 
emberek. Ott a családi házakat is föld
rengés biztosra építik, és rengeteg 
márványt építenek be egy épületbe.

Megcsodáltuk a szépen művelt dohányí 
tetvényeket és más délszaki növénj 
kultúrákat.

Néhány szót még aZ élelmiszerek 
Mivel önellátók voltunk csak felületes! 
tudunk valamelyest véleményt mond; 
Sokféle pékárút kínáltak. A kenyér kisi 
alakban kapható és az íze hasonló 
miénkhez. Néhány süteményféléjüket I 
is megkóstoltunk. A fagylaltjuk sziij 
ugyanolyan ízű mint nálunk.

A folyékony kenyeret, a sört boltb 
érdemes megvásárolni, mert vendégli 
helyen eléggé megkérik az árát. A nálti 
is ismert külföldi sörök ott is kaphatók. í 
4o centért lehet vásárolni hűtött görög s 
is, ami hidegen nem is tűnik olyan köz 
szerű italnak. Vizük szinte olyan minősi 
mint a Balaton mellett. A klórozás ni 
szinte ihatatlan, ezért ásványvizet fogy) 
tanak, amit minden utcasarkon meg le 
vásárolni. Rengeteg a vendéglátó hl 
ahol a főszezonban főleg éjszaka zajlik 
élet.

Sajnos a mi napjaink aztán elteltei 
indultunk hazafele. Gond nélkül 
értünk. Jó érzés volt újra magyar fő 
lépni. Szép volt, jó volt. Az ott eltol 
napok emléke örökre megmarad en 
kezetünkben.

Gősi Sál

Előszezonban az Égei-tenger partja.



"Minden halandó. 
Az öröklét csak az 

anyáknak 
adatott meg."

Tavaszi pompába öltözött a természet. 
Virágoznak a fák, a madarak énekétől 
vidul az erdő, s a mező virágai is színessé 
varázsolják a réteket. Május van. ez az a 
hónap, amikor szívünkben felébred a 
szeretet érzése, hiszen Anyák napja is 
ebben a hónapban van.

A szeretet a legmagasztosabb érzés, 
mely láthatóvá teszi a szívünket. S ha a 
szeretetet fokozni lehet, akkor az anyai 
szeretet kerül a legfelső fokra. "Anyák 
napja egyszer van egy évben, de ne feled
jük, oly sokat köszönhetünk az Édes
anyáknak, hogy az év minden napja is 
kevés volna hálánk lerovására."

E szép nap alkalmából köszöntöttük az 
óvódásokkal, iskolásokkal az édesanyákat, 
nagymamákat. Heteken át próbáltuk a 
verseket, dalokat, hogy a lehető legszebbre 
sikerüljön. Május első vasárnapján 
ünneplőbe öltözött gyerekek kísérték édes
anyjukat a Kultúrotthonba. Soha ilyen 
izgatottnak nem láttam még őket. Tudták, 
az egyik legszebb ünnepen szerepelhet
nek.

Az ünnep igazi lényege a meg- 
merítkezés egy csodában. Csend kell 
hozzá, a magunkba szállás csendje, amikor 
a köszöntő és az ünnepit is egyaránt ünne
pel. Ezen a vasárnap délutánon egy órára 
megrnerítkezhettünk a csodában, amit 
csak a gyermeki szív képes adni. 
Elfelejtettük mindennapi gondjainkat. 
Öröm és megilletődöttség szállta meg 
szívünket. Anyukák, nagymamák könnyes 
szemmel, nézték és hallgatták gyermekeik 
szavalatát.

A műsor végén egy szál virággal 
köszöntötték édesanyjukat a gyerekek, 
hogy megköszönjék azt a tengernyi jósá
got, gondoskodást, amit szavakkal kife
jezni nem lehet.

Szeretném megköszönni a Polgármes
teri Hivatal által készíttetett virágkosarat, 
amivel a gyerekek édesanyjukat köszönt
hették.

Lengyelné Szlovacsek Éva

Gülch Bálint:

A nagypapa tava

Mikor Abán járok a nagypapa taván 
szívemet melegség tölti el, talán 
azért, mert a természetben járok, 
s ilyenkor nagyobbnak érzem a világot.
Ezt a tavat inkább mocsárnak mondanám, 
de így is szeretem a nádas vastag falát.
S mikor a nap lemegy, az ég alja tűzpiros, 
szeretek itt lenni, mert itt nyugodtan írhatok. 
Ezt a verset is egy fán ülve írtam, 
így sokkal több minden eszembe jutott, 
mintha a lakásban otthon kuksolok.

A felhők

Felhők, égi szép lények, fenn a magasban! 
Felmennék én is hozzátok, azonban 
nem tudok repülni, hogy felmenjek, 
ehelyett a tetőről bámullak titeket, 
így is szépek vagytok, nem tagadom, 
de még szebbek lennétek, fenn a magason.

/
Gülch Abris:

Enese

Én egy faluban, Enesén lakom, 
amióta az eszemet tudom.
Van egy kisebb fiútestvérem, 
no persze, meg a nővérem.
A lakosság itt alig ugrik másfél ezer fölé, 
de a község nincs eldugva az Esten háta mögé. 
Győrből a nyolcvanötösön lehet megközelíteni, 
Sopron felöl is azon lehet jönni.
Van egy kicsi horgásztó, 
a kapás ott nem valami jó, 
az iskola viszont nagyon jó, 
mellette a kultúrház található.

Enese már hatezer éve lakott, 
versem talán nem csak úgy összecsapott, 
ám a soroknak itt a vége, 
s ha van kedvük: 
jöjjenek Enesére!
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Tisztelt Olvasó!
A 2002-2003-as tanévet a bizonyítvány osztással zártuk. 

Az alábbiakban az év eseményeiről kívánok rövid tájékoz
tatót adni.

A tanévet 246 tanulóval zártuk, az év során 2 tanulóval 
csökkent a létszám.

A tanév rendjében előírt szünetek időpontjában csak a 
tavaszi szünet esetén tértünk el a tanulók javára, hisz ez két 
nappal az előírtnál tovább tartott. A törvény által előírt 183 
tanítási nappal zártunk, ebből 3 napon a pedagógiai prog
ramban meghatározottak szerint diákönkormányzati ren
dezvények és tanulmányi kirándulás volt.

A tanulók legnagyobb része eleget tett a követel
ményeknek. Az iskola szorgalmi átlaga 4-es. Kitűnő ered
ményt ért el 27 tanuló, jeles lett 24 tanuló. Sajnos 4 tanuló
nak évet kell ismételni, 2 tanulónak pedig a nyáron pótvizs
gára kell készülni.

Az iskola magatartási átlaga 4,3. Év közben sok tanuló 
kapott közösségi munkáért dicséretét, közülük 57-cn a gyer
meknapon jutalomban is részesültek.

A tél végi hosszan tartó járvány miatt magas a hiányzási 
átlag, ami 8 nap tanulónként.

A tanulmányi munkán kívül számtalan jó szabadidős 
programon is részt vehettek a tanulók. így családi délutánon, 
színház- és mozilátogatáson, úszótanfolyamon, kézműves 
foglalkozásokon, versenyeken, vetélkedőkön.

Különböző tanulmányi-, sport- és művészeti versenyeken 
is szerepeltek tanulóink. Megyei szintű versenyen jó ered
ményeket értek cl Kovács Ramóna 5.a osztályos tanuló 
németből és matematikából, Szeli Katalin és Farkas Erik 
8.b osztályos tanulók számítástechnikából.

A 33 kimaradó nyolcadik osztályos tanuló felvételt nyert 
valamilyen középfokú intézménybe, a napokban már be is 
iratkoznak oda.

Az. iskolában folyó munkát segítették a szülők azzal, hogy 
programjainkat megtisztelték, s bekapcsolódtak ezek 
lebonyolításába. Köszönöm a munkálkodásukat!

Az. év során több alkalommal és több az iskolától 
független embertől is kaptunk segítséget. Róluk már koráb
ban írtam és megköszöntem ezt. de még szeretnék köszönetét 
mondani Parraghy Györgynek, akinek közbenjárására a 
győri Philips cégtől 5 komplett számítógépes munkaállomást 
kapott az iskola. Ez nagy segítség az új számítógépes szak- 
tanterem kialakításában.

Befejezésként jó pihenést és nyaralást kívánok és 
köszönöm az érdeklődést.

Enese, 2003. június 19.

Ferenczi Imréné 
igazgató

6 amsei hírmondó

Búcsú a katedrától
A tanév végén nem csak a nyolcadikos tanulók vettek búcsút 

iskolájuktól, de három pedagógusnak is utoljára szólt a csengő 
az évzáró ünnepély kezdetén, ahol ünnepélyes keretek közt vettek 
búcsút nyugdíjba vonulásuk miatt több mint 30 éves szolgálat 
után a tanulóktól, a szülőktől, az iskola dolgozóitól.

Fiisi András és Fiisi Andrásáé fiatal házaspárként jöttek 
Éltesére tanítani 1967-ben, mindketten ismerősként. Fiisi tanár 
néni matematikát és fizikát tanított, mellette szaktanácsadói 
tevékenységet is folytatott. A nyolcvanas években az 
közreműködésével indult a számítástechnika oktatása az 
iskolában. Érdekes fizikai kísérleteire bizonyára emlékeznek volt 
tanítványai. Segítette és készítette tehetséges tanulóit tanulmányi 
versenyekre. Sok enesei iskolást indított az. életbe.

Fiisi tanár bácsi az iskolai sport terén ért el szép eredményeket 
tehetséges és kitartó tanulóival megyei, de országos szinten is. Az 
atlétikán és a labdajátékokon kívül az általa szervezett mezei 
futóversenyek és úszótanfolyamok is maradandónk a tanulók 
emlékezetében. Az ő érdeme, hogy az iskola udvarán négy jól 
kialakított pályán sportolhatnak a tanulók.

A sport és a testnevelői feladatok mellett, mint igazgató 
helyettes, segítette az iskola életének szervezését közel 30 éven át.

Horváth Margit tanár néni 1970 óta tanít az enesei iskolában 
történelmet és földrajzot. Élményszerű magyarázatai, példa 
értékű gyermekszeretete tanítványai jellemének formálásában 
meghatározóak voltak. Tanítási módszereivel folyamatos és 
kitartó munkára nevelt. Az emberek iránti tiszteletével, 
segítőkészségével a tanítványok , a szülők és munkatársak 
részéről nagy megbecsülést vívott ki.

Mindhárman kimagasló munkát végeztek az iskola jelenlegi és 
volt diákjai személyiségének formálásában. Aktívan közre
működtek az iskola életének irányításában, tevékeny részesei 
voltak az iskola sikereinek. Ezért az Oktatási Minisztériumtól 
Pedagógus Szolgálati Érdem Érem kitüntetést kaptak a búcsitz- 
tatás során. Ehhez sok szeretettel gratulálunk és betegségtől 
mentes, hosszú nyugdíjas életet kívánok mindhármuknak az. ené\ 
sei iskola tanulói és dolgozói nevében.

Enese, 2003. június 13.

Ferenczi Imréné. 
igazgató

Az iskolától búcsúzó nyugdíjasok köszöntése.
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# Vöröskeresztes Hírek ■§<
A Magyar Vöröskereszt 1881. évi megalakulása óta az emberi élet és 

az egészség védelmében fejti ki tevékenységét. A több ezer tagot szám
láló független humanitárius társadalmi szervezet évente minden 
negyedik hazánkban élő emberrel kapcsolatba kerül valamilyen for
mában: többségük rászoruló, aki segélyben részesül, vannak szép 
számban adományozók, akik embertársaikon így próbálnak segíteni, és 
százezrek tanulnak a Vöröskereszt különböző /csecsemőgondozói, 
elsősegélynyújtó/ tanfolyamain. A szervezet munkáját 25 ezer szak
képzett önkéntes segíti. Az országos hálózat közel 63oo alapszervezet
re, csoportra épül. Az enesei alapszervezet vöröskeresztes titkári 
teendőit én látom el.

A Magyar Vöröskereszt fő  tevékenységi területei:

• Véradás-szervezés:
1939 óta szervezi a Magyar Vöröskereszt. E feladat ellátásában 

együttműködik a szervező munkát vállaló más állami, társadalmi, pol
gári egyházi és egyéb karitatív szervezetekkel. A szervezést, 
mozgósítást, a felvilágosítást és propagandamunkát a vöröskereszt 
hivatásos munkatársai mellett több mint 14.ooo önkéntes véradó
szervező végzi. Enesén évente 2 x szervezünk önkéntes véradást. 
Májusban és szeptember hóban. Az önkéntes véradók elismerése, meg
becsülése nem kevésbé fontos. November 27-én a Véradók Napján 
ünnepélyes keretek között adjuk át a sokszoros véradásért járó kitün
tetéseket.

• Elsősegélynyújtás:
• Házigondozás, betegápolás:
• Keresőszolgálat, mentés:
• Elítéltek és családjuk segítése:
• Menekültszolgálat. 1989-ben alakult meg, alapvető tevékenysége 

a hazánkba érkező, rászoruló külföldi állampolgárok, menekültek 
segítése.

• Ifjúsági tevékenység: Pályázati kiírások, versenyfelhívások, 
ifjúsági szervezetek munkájának segítése. Fogyatékos gyerme
kekkel való foglalkozás /programok táborok szervezése/ 
Egészségnevelési programok, ismeretterjesztő előadások. Rokkant 
és beteg gyermekek táboroztatás.

• Forrásbővítés, adomány gyűjtés:
A Magyar Vöröskereszt a lakosságtól, jogi személyektől, valamint 

külföldi adományozóktól természetbeni /ruha, bútor, élelem/ és pénz
beli adományokat fogad el és azokat az adományozó által meghatáro
zott célokra fordítja.
! ‘ Családvédelem:

A családvédelmi munkának hagyománya van a Vöröskereszt 
tevékenységében. Csecsemőgondozási tanfolyamok szervezésével ma 
is hozzájárul a fiatalok családi életre való felkészüléséhez.
- Enesén lelkes diáklányok közreműködésével és részvételével indí
tottuk el a csecsemőgondozói tanfolyamot.

A tanfolyam tematikája:
- a család
- a gyermekvárás, a terhesség
- az egészséges csecsemő fejlődése, gondozása, nevelése
- az egészséges csecsemő táplálása
- a leggyakoribb betegségek, védőoltások, csecsemő és gyer

mekkorban, lázcsillapítás
L A lányok magas szintű felkészülése, lelkiismeretes hozzáállása, 
meghozta munkánk gyümölcsét, és a 2oo3.o4.o8-án Győrben megren
dezett területi vetélkedőn II. helyezést értünk el. Ezúton szeretném őket 
megdicsérni, munkájukat megköszönni.

Lányok neve: Giczi Klaudia, Merkó Éva, Varga Csilla,
Busa Orsolya, Nagy Ildikó

Szép volt lányok!
S'agy Károlyné 

védőnő

E nesei polj’árőrs ég, tagsági sId átok

Név Település Cím Telefon

Polgárőrség 3o/6571-573
1. Albert János Enese Petőfi u. 34. 2o/4646-733
2. Babos Zoltán Enese Dózsa u. 21. 3o/2179-450
3. Balázs Péter Enese Petőfi u. 34. 7o/2788-444
4. Buruzs Csaba Enese Jókai u. 2. 2o/918o-47o
5. Böcskei György Enese Győri u. 48. 30/9164-987
6. Buga Tamás Enese Szabadság u. 29 3o/9796-411
7. Csikai Norbert Enese Győri u. 34. 2o/5442-944
8. Csorba László Enese Győri u. 52. 96/363-213
9. Dobrádi József Enese Szabadság u. 8o. 3o/5443-128
lo. Farkas Péter Enese Bartók u. 2. 3o/42 l-713o
11. Fehér Tibor Enese Szabadság u. 78.
12. Fehér Zoltán Enese Szabadság u. 78. 3o/4395-289
13. Fenesi Ferenc Enese Szabadság u. 76. 96/363-428
14. Finta Róbert Enese Rózsa u. 22. 2o/3454-17o
15. Gőgös Ernő Enese Győri u. 28. 3o/4817-91o
16. Görcs Zoltán Enese József A. u. 96/363-454
17. Hokstok Miklós Enese Dózsa u. 11. 2o/2118-572
18. id. Horváth András Enese Győri u. 4o. 3o/9272-867
19. ifj. Horváth András Enese Győri u. 4o. 3o/9932-185
2o. Horváth Csaba Enese Petőfi u. 3o/c 7o/2789-936
21. Horváth János Enese Sport u. 18. 2o/5924-691
22. Horváth Péter 67. Enese c : proni u. 11. n o/4618 971
23. Horváth Péter 79. Enese Rákóczi u. 18. 3o/3291-669
24. Józsa András Enese Szabadság u. 76. 3o/3784-934
25. Kelemen Róbert Enese Dózsa u. 5. 3o/4186-S75
26. Kelemen Vera Enese Dózsa u. 5. 3o/9o85-956
27. Kótai Gyula Enese Szabadág u. 25.
28. Kótai Imre Enese Sport u. 24. 96/363-422
29. László Csaba Enese Dózsa u. 2/b 3 o/2168-468
3o. László Zsolt Enese Dózsa u. 2/b 3 o/2933-787
31. Lövei Sándor Enese Jókai u. 9. 96/363-133
32. Nagy Attila Enese Árpád u. 3o/2775-673
33. Nagy Gábor Enese Szabadság u. 73. 3o/2772-o72
34. Nagy György Enese Győri u. 2. 96/562-o25
35. Niederhoffer Ottó Enese József A. u. 8. 96/363-372
36. Ominger Tamás Enese Eper u. 6. 2o/3642-846
37. Pápai Károly Enese Szabadság u. 2. 2o/3789-o35
38. Pátka Attila Enese Szabadság u. 9o. 3o/5421-613
39. Pethő Attila Enese Rózsa u. 23. 2o/37o5-l o4
4o. Polgár Gyula Enese Petőfi u. 8. 3o/4746-o84
41. id. Sándor Ernő Enese Petőfi u. 6. 3o/2567-671
42. ifj. Sándor Ernő Enese Petőfi u. 6. 3o/8566-536
43. Sciunidt László Enese Ady u. 12. 3o/5o81-978
44. Speulta János Enese Radnóti u. 23. 3o/4689-396
45. id. Szabó Sándor Enese Rákóczi u. 9/a 30/9563-764
46. ifj. Szabó Sándor Enese Rákóczi u. 9/a 3o/2565-356
47. Szakács József Enese Rákóczi u. 8. 3 o/4728-o76
48. Szakáts Ferenc Enese Sport u. 37. 3 o/5129-577
49. Szórádi Attila Enese Radnóti u. 16.
5o. Tóth János Enese Szabadság u. 92. 3 o/523§-624
51. Varga Sándor Enese Jókai u. 6. 2o/5657-o7o
52. Végső Csaba Enese Rózsa u. 21. 2o/39ü2-153
53. Járóka Sándor Enese Deák u. 14. 7o/264-2236
54. Horváth Alfréd Enese Csalogány u. 18. 3o/3o48-659
55. ifj. Horváth János Enese Radnóti u. 8. 2o/5772-158

Ezúton köszönjük részvétnyilvánításukat és a 
virágokat amivel fájdalmunkat enyhítették:

Tschurl Károly és családja
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Enesei fiú a Győri Nemzeti Színház színpadán
S

Hollós Adóm szerepei
Aki már az általános iskolában 

ismerte Hollós Adámot az tudta, hogy 
nagyszerű érzéke van az impro
vizáláshoz és -miután megalakult az 
általános iskola színjátszóköre- a 
színészethez, a színjátszáshoz is. Az 
enesei fellépések után már a gyó'ri 
nézőket is tapsra bírta játékával. A 
Jedlik Ányos Szakközépiskola 
második osztályát befejező fiút a 
kezdeti lépésekről kérdeztük:

Hetedik osztályos voltam, amikor 
Ica és Heni tanár néni vezetésével a 
Sonkádi Egyed gazda című darabot 
játszottuk el. Ebben a darabba 
főszereplő voltam, de a Tavasz
köszöntőn bemutatott Jézus című pas- 
stojatekban i.v> jCicikgs szerepet osztot
tak rám. Kezdetben féltem a sok 
szövegtől, de aztán belejöttem. Egy
két hónapon át hetente egyszer próbál
tunk, majd a darab előadása előtt 
gyakrabban.

Hogy kerültél a Győri Nemzeti 
Színházhoz?

Egy ismerősünk öltöztető a 
Színháznál, ő mondta: lehet felvéte
lizni a STÚDIÓBA, a színi tanodába. 
Verseket kellett megtanulni, pár 
könyvet elolvasni -ezt követte a 
"kikérdezés", ahol megfeleltem és fel
vettek. A három színi tanodás csoport
ban színészek tanítanak, én a nagy 
csoportban játszhatok.

Tavaly nyáron a Balatonra mentünk 
táborba. A 80 nap alatt a Föld körül 
című darabot próbáltuk szinte reg
geltől estig. Volt olyan nap, hogy éjjel 
1 -kor kerültünk ágyba. A nyári szünet 
utolsó hetébe állt össze teljes 
egészében a darab és szeptember ele
jén volt a bemutató a Kisfaludy terem
ben. Először izgultam, nehogy elakad
jak a szövegben, kicsit lámpalázas 
voltam. Ezt a darabot a Kislaludy- 
teremben adtuk elő, ahol a nézők közel 
ülnek a színpadhoz. Körülbelül 2o 
alkalommal játszottuk el a művet.

Mikor léphettél fel a "nagy" Szín
házban?

A Valahol Európában című darab
ban játszottam Sutyi szerepét. Ez nem

túl hosszú szerep, de első szerephez 
képest nem rossz. A jövőben is 
láthatják a nézők, eddig már vagy 
harmincszor volt színpadon. Itt ter
mészetesen hivatásos színészekkel 
együtt szerepeltem. A próbák is mások 
voltak, szinte baráti kapcsolat alakult 
ki köztünk. 12 színi tanodás közül 
kerültem a szerepbe.

Hogyan készülsz a szerepekre?
Délelőtt iskolában vagyok, a Stú

dióban hetente egyszer van próba, pén
teken 3-tól 6-ig. Itt helyzetgyakorla
tokat, koncentrációs gyakorlatokat és

improvizációs jeleneteket vészül 
sorra. A Valahol Európában prób 
már sűrűbben zajlottak -délelőtt 
délután, iskolai kikérővel tudta 
ezeken részt venni. Most egy új dar 
van kilátásban, de ez meglepetés 
címét nem szabad elárulnom.

Terveid a Színházzal kapcsolatbal 
Ebben az irányban szeretnék tóvá!} 

menni, a Jedlik elvégzése után I 
Színművészeti Főiskolára jelen! 
kezem.

Mesterházy Józi 
polgármesn

A közönségnek is tetszett a produkció
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Amikor a jobb 
csapat veszít...

/Kisalföld/ 
Enese-Szár 1:3

Gólt kapni: mindig rosszkor jön. Egy 
ilyen nagy várakozással várt meccs első 
percében: letaglózó. A mérkőzés félide
jének utolsó percében szintén.

A félidő nagy részét végigtámadta az 
Enese, gólt a Szár rúgott az 1. és a 45. perc
ben. A második félidő szintén rémálom
mal kezdődött: ismét a kapunkban táncolt 
a labda. Az eredményjelzőn pedig az volt 
látható: Enese SC-Szár-Ilzer 0:3 Röviddel 
ezt követően szépített Majlinger. Ezt a gólt 
már nagyon megérdemeltük. A mérkőzés 
hátralévő részében kapujához szögeztük 
az ellenfelet, a gólvonal előtt tudták kirúg
ni a labdát, kapufára fejeltük a játékszert, 
de ez kevés volt. Maradt az eredmény s 
ineg kellett elégednünk az ezüstéremmel. 
De a Szabad Föld Kupa 39 éves 
történetében az ország azon 78 csapata 
közé tartozunk, akik ott lehettek.

Szép teljesítmény volt!
Gratulálunk!

Mesterházy József

Ötödik a serdülő
Évekkel ezelőtt sikerült serdülőcsapatot 

indítani a sportegyesületnek. Kezdetben a 
rábaközi csoportba soroltak bennünket, a 
2oo2/2oo3-as szezont azonban a győri 
csoportban kezdtük.

A nagy riválisok -sajnos- sorra le
győztek bennünket. A Tét csapatával nagy 
küzdelemben három nagyszerű csatát vív
tunk -összességében eldöntetlen ered
ménnyel.

Jó esély van arra, hogy a későbbiekben 
több játékos beépüljön majd a második és 
első csapatba.

Hajrá Enese!

Véget ért egy álom...
Május 6. Puskás Ferenc-stadion, Népstadion

....bizony véget ért egy álom és nem teljesült be. Nagy készülődés 
előzte meg a Szabad Föld Kupa döntőjét. Már akkor is készültünk, 
amikor semmi biztosat nem tudtunk. Ez a készülődés csak fokozódott 
-hisz márciusban biztossá vált:

ENESE JÁTSZHATJA A KUPA DÖNTŐT.
Szurkolók, játékosok, a falu nagy része a pozitív várakozás és a 

leendő győzelem lázában égett. A bajnokságbeli rosszabb szereplés 
ellenére nem tudtuk elképzelni a vereséget.

Szár csapatának "megtekintése" után az érzésünk megerősödött, 
legyőzhető az ellenfél!

Május 6-án, kedden reggel útra keltünk. A játékosok busza röviddel 
9 óra után indult a III. Félidő elől, majd a szurkolók is útra keltek két 
busszal. ... Két órával a mérkőzés előtt érkeztünk meg a magyar lab
darúgás szentélyébe. Óriási érzés volt azokon a folyosókon végigmen
ni, ahol cgykoi az Aranycsapat játékosai fordultait meg, azon a gyep
szőnyegen játszani, ami nagyon sok kellemes élményről tudna mesél
ni! A játékosoknak ez az érzés még felemelőbb volt, ők játszhattak is!

És elkövetkezett a mérkőzés. Sajnos nem a mi szánk íze szerint 
alakult, meglepett minket a Szár együttese. Küzdött, hajtott a csapat, 
de nem jött össze semmi. Mintha minden összesküdött volna ellenünk. 
A nagy melegben -főleg a második félidőben- a kapujához szögeztük 
az ellenfelet. A gólokat viszont ők rúgták. S a foci egy ilyen játék: az 
győz, aki több gólt rúg. Május 6-án ez a Szár együttesének sikerült.

Mindezek ellenére nyugodt szívvel és kézzel írhatom: nincs szé
gyenkeznivalónk és büszkék lehetünk a CSAPATRA. Büszkék 
lehetünk a Szurkolókra is, akik elkísérték és buzdították Enesét.

A focicsapat tovább növelte a község jó hírét. Nem volt olyan napi
lap, amely ne írt volna rólunk: Enese nevét olvashatta az ország a 
Nemzeti Sportban, a Magyar Nemzetben, a Magyar Hírlapban, a 
Népszabadságban, a Kisalföldben és természetesen a Szabad Földben.

Kisebb-nagyobbó baráti körök beszéltek Enese sikeréről a 
Megyében.

Május 6-án véget ért egy álom, nem teljesült be. Két csapat közül 
csak egyik veheti át a Kupát. így van ez minden döntőben, így van a 
Bajnokok Ligájában is.

Szépen csillog az ezüstérem is! Hajrá Enese!
Mesterházy József

Szurkolók és játékosok avagy mit bír el egy közösség?
Egy közösséget nagyon össze egyikből kijutott -még ha nem is győzni és mindig győzni. De 

tud fogni a foci, főleg ha a foci jó mindig egyforma sikerrel. legalább jó játékot és minimum
foci és a csapat is sikeres. Az utób- Egyet akart és akar a szurkoló, a "meghalni a pályán" mentalitást 
bi egy-két évben nekünk mind- játékos és a sportvezető: győzni, várunk el a játékosoktól. Mindez az
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akarat és törekvés így jó és helyes!
A megvalósításba azonban 

gyakran csúszik hiba, mert a 
gyó'zelem nem mindig jön össze s 
bizonyára a csapat sem akar mindig 
egyformán. Sőt! Olyan is előfordul, 
amikor az az értésünk: egyáltalán 
nem akartak, nem hajtottak stb. 
Nekem is ez volt az érzésem pl. a 
Ménfőcsanak elleni o:5 meccsen.

Ha az elvárás és a nyújtott tel
jesítmény nem találkozik, akkor 
éjük át azt, ami ellen ez a cikk 
íródik. 1. A játékos hibázott 2. A 
szurkoló "anyázott" avagy csak 
szóvá tett valamit 3. A játékos 
"kiszólt" -és ismét durvaságok 
következnek! Enese, mi -csapat, 
szurkolók, vezetők- egy kis kö
zösség vagyunk, mindenki ismer 
mindenkit. Nem engedhetjük meg 
magunknak, hogy durvaságba, 
"anyázásba" torkoljon egy mér
kőzés -egy-egy hiba miatt. Ami 
esetleg még magasabb szinten is 
megtörténik. Azt hiszem mindnyá
jan egyetértünk: a játékosnak nincs 
joga kiszólni a pályáról. De van-e 
joga a nézőnek az "anyázásra"?

Természetesen nem a kritika 
ellen szólok. A mérkőzést meg 
lehet és meg is kell beszélni. Előtte, 
utána és közben. A győzni akarás 
lendülete mindnyájunkat elragad
hat, erősebb mondatokat is mond
hatunk.

Egyet nem tehetünk: durva,
egymást és a közösséget leala
csonyító módon nem viselked
hetünk. Ezt nem bírjuk el s ne is 
tegyük!

Indulásra készen.

A Népstadion eredmény jelzője: Enese SC - Szár Izler

Mesterliázy József

*'■>' < í. :>í ?'•

Fotó a népstadion gyepszőnyegen.
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Z új játszótér átadása - 2003. június 1-én
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LKészül a palacsinta

'azzbalettosok a Juniálison
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Eneseifiúk és a Parlamenti válogatott

énekeltek  -  nagy sikerrel
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wmOperettslágereket énekeltek - nagy sikerrel
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