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Kedves Eneseiek!

Sikerekben gazdag boldog új esztendőt kíván 
a község minden lakosának 2004-ben

Enese Község Képviselő testületé 
Mesterházy József polgármester

10 éves a Hírmondó
Tíz évvel ezelőtt -1993 decemberében- vehettük kézbe 
először az Enesei Hírmondót. Nyolc oldalon jelent meg 
beköszöntővel, karácsonyi cikkel, útleírással és más, szá
mos a község életével foglalkozó cikkel.
Irányvonala nem lehetett más, mint egy községi újságé 
-nyilvánosságot biztosítani a településért tenni akaróknak, 
mindazoknak, akik írásos formában is szerették volna 
elmondani véleményüket. Az akkori szerkesztők ter
mészetesen egy, mindenre figyelő lapot akartak összeál
lítani. A lapszámok gyarapodásával újabb és újabb tema
tikák jelentek meg -szó  volt a község hagyományiról, régi 
épületeiről, olvashattunk II világháborús naplót vagy német 
és angol nyelvleckéket.
Több mint egy éven át minden hónapban sikerült kiadni az 
Enesei Hírmondót. Nem kis munka, nagy lendülettel dolgoz
tak akkori újságíróink. Természetesen voltak színvonalas 
és kevésbé sikerült írások -m int minden lapnál. Nagy 
eredménynek tartom és tartottam, hogy 12 oldalon tudtunk 
megjelenni -önkormányzati támogatással, hisz a lap önko
rmányzati lap volt és ma is az.

A következő szakaszt a kéthavi megjelenés jelentette. 
Változatlan oldalszámon és kicsit változó tematikával 
juttattuk el a híreket az olvasókhoz. Pozitív változás volt, 
hogy ezentúl minden egyes háztartásba ingyen jutott el az 
újság, szemben a kezdeti terjesztéssel.
Ma negyedévenként adja ki az önkormányzat az újságot. 
Legnagyobb eredménynek azt tartom, hogy leírhatjuk: 10 
éves fennállását ünnepli a Hírmondó. Kevés községi lapról 
mondható ez el! A rendszerváltás után sok településen 
adtak ki újságokat, egy idő után megszűntek. Igaz a 
Hírmondó életében is volt egy ilyen időszak, de túléltük 
és ez a negyedéves megjelenés reális. Számot lehet adni 
a községben történt eseményekről, a fontos közérdekű 
információk mindenhova eljutnak. A jelenről írunk, de az 
utánunk következő nemzedék is olvashat majd a település 
egykor volt ünnepeiről, döntéseiről.
A Hírmondó lo  éves születésnapján szeretném meg
köszönni mindazoknak a munkáját, akik valaha is írtak 
Enese lapjába. Köszönöm a Text-Print munkáját, lo  éve ők 
nyomtatják az újságot.
A következő születésnapig minden jót kívánva:

Mesterházy József 
polgármester

Helytörténeti érdekességek
- Enese község képviselőtestülete 1924-ben határozott az I. világháborúban elesett hősök emlékének megörökítéséről. Barcza 
Dénes képviselő javasolta egy emlékoszlop felállítását az elesett Hősök nevével. Az emlékoszlopot önkéntes adományokból és 
a birtoknagyság alapján kivetett összegből kivitelezték.
- Hartyáni Gergelyné 1935-ben 5 hold 187 négyszögöl földet adományozott a községnek. Az adományozóról utcát akartak elne
vezni vagy arcképét megfesteni szándékoztak.
- 1875-ben építették meg Enesén a községen áthaladó Győr-Sopron vasútvonalat.
- 1936-ban nyitották meg a jégvermeket a mai Szabadság utcában, ma házakat találunk a helyükön.
- Szintén 1936-ban került sor a kistemető megnyitására, mert az un. nagytemetőben nem volt már temetkezőhely. A nagyte
metőben még az 191o-es -2o-as években is látható volt a Dóczy-kripta, szemben a Barcza-kriptával, utcafronton.

/Az adatokért köszönet Giilch Csabának/



In memóriám: Mesterházy Ernőné 
Elhunyt Enese község díszpolgára

1937. m ájus 2-án Bezin született dolgozó paraszti család m ásodik gyerm ekeként. Általános 
iskolai tanulm ányai 1-6 osztályát szülőfalujában végezte, m ajd az utolsó két évet Győrben 
járta. A  győri K azinczy Ferenc Leánygim názium ában érettségizett 1955-ben. Érettségi 
után Koroncó községben gyakorló-tanító jelö ltként tanított. Az 1956-os esztendő sok ember 
szám ára jelen tett nehézségeket, így neki is. N em  engedélyezték, hogy képesítő vizsgát tegyen, 
sőt tanítói m unkaköréből is áthelyezték M énfőcsanakra a községi tanácsra adminisztratív 
m unkakörbe. E lhatározása m ellett, hogy pedagógus legyen, végsőkig kitartott, a folyamatos 
kérelm ezésére engedélyezték a tanítóképző követelm énye szerint a különbözeti és a képesítési 
vizsga letételét. így 1957 nyarán tanítói oklevelet szerzett. Ez év őszén lé te n  kapott állást, itt 
tanított 1962-ig. Ez idő közben egy évet G yom orén töltött.
1962-ben férjhez jö tt  Enesére, ettől kezdődött pályájának jelentős szakasza az Enesei Általános 
Iskolában és Enese Község közösségi életében.
M ár 1961-ben elkezdte tanulm ányait a pécsi Tanárképző Főiskola m agyar-történelem  szakán, 
1965-ben kapott tanári oklevelet. Ez időben született egyetlen gyerm eke. Családja kezdet
től fogva segítette abban, hogy hivatásának éljen. Szaktanári és osztályfőnöki tevékenysége 
mellett sok éven át az osztályfőnöki m unkaközösség vezetőjeként sokat fáradozott az iskola 
egységes pedagógiai céljának m egvalósításáért, m int szakszervezeti titkár, a dolgozók 
m unkakörülm ényeinek javításáért. Az iskolavezetés m indenkor szám íthatott segítő munkájára. 
Jó vezetői adottságai révén 1978-ban az iskola igazgatására kapott m egbízást, m elyet 1997-es 
nyugállom ányba vonulásáig gyakorolt. M egbízatása első  éveiben az ELTE Bölcsésztudományi 
karán pedagógiai karán pedagógiai szakos előadói képzettséget szerzett. Irányítása alatt sokat 
gyarapodott az iskola úgy tartalom ban, m int külsőségben. Szám talan általa bevezetett hagyo
mány őrzi m unkásságát az iskolában. M indenkor örült a tanulók sikereinek. N yugállom ányában 
is folyam atosan érdeklődött az iskolában folyó m unka iránt.
A falu társadalm i életének tevékeny résztvevője volt. K özvetlen kapcsolatot tartott a lakosság
gal. A község gondjait, fejlesztési feladatait m indenkor figyelem m el kísérte, m egvalósításában 
aktívan részt vett. 1968-tól hosszú időn át tanácstagként, m ajd a szám vizsgáló bizottság 
elnökeként, a V öröskereszt, a H azafias N épfront Községi B izottságának, a N őbizottságnak és 
a Szociális B izottságnak aktív tagjaként tevékenykedett. Helyi társadalm i m egbízatásai mellett 
1985-től a G yőr-Sopron M egyei Tanács Egészségügyi és Szociálpolitikai B izottságának tagja
ként képviselte a község és a körzet gondjait, problém áit és sürgette ezek  m egoldását. 
1977-ben az ő kezdem ényezésére jö tt  létre a helyi N yugdíjas Klub, m elyet m indvégig nagy 
lelkesedéssel vezetett. Széleskörű, színes program ot szervezett a klub tagjai számára. Ennek 
keretében szorgalm azta a nyugdíjas kórus m egalakulását, m ely B orostyán kórus néven szép 
sikereket ért el.

Az iskolában és a közéletben végzett példam utató m unkájának elism eréseként az alábbi 
kitüntetésekben részesült.
1983-ban K iváló M unkáért
1987- ben K iváló Ú ttörővezető
1988- ban M unka É rdem rend -b ro n z  fokozat 
1997-ben Enese K özség D íszpolgára

Emberi m agatartása, határozottsága, lelkiism eretes m unkája, széleskörű közéleti tevékenysége 
nem csak  a tantestületben, az ifjakká vált tanulók  és szüleik, valam int a község vezetői körében, 
hanem a falu valam ennyi lakosa körében elism erést, tiszteletet és m egbecsülést váltott ki.
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Gülch Csaba beszéde Mesterházy 
Ernőné, Joli néni temetésén

I tt á llunk , m ert m ásként nem  tehetünk . F á jd a lo m  és 
k érdések  gyö trik  a szívünket, s a lé lek  fo rrá sáb ó l napok  

ó ta  csak  könny fakad. A betlehem i já sz o lra  ke llene  
gondo lnunk , a szü le tésre, s m ost m égis a k e re sz tfá t 
ö le li tek in te tünk . A zt a keresz tfá t, am elyhez  hosszú  

h ó napok  ó ta, a test és a lé lek  k ínok tó l k ese rű  ú tjá t já r ta  
Jo li néni. A zt a keresz tfá t, am ely rő l h itü n k  szerin t 

m égis ránk  fény lik  a rem ény.
Itt á llunk , m ert m áskén t nem  tehetünk . A  m últ fo ly ton  
szü rkü lő  ré tegeibő l egy-egy  k ö ze li-táv o li em lék  érin ti 

m eg sz ívünket. E ngem  a leg frissebb  szó lítg a t, a m ásfé l 
hé tte l eze lő tti, u to lsó  ta lá lkozás. B eszéln i akart velem .

N ém án ü ltem  m elle tte , s ha llga ttam  m ikén t so rozza  
rám  a búcsúzás szavait. H allga ttam  a tes tam en tu m b ó l 

nekem  szánt m ondatokat, m ajd  a ben n em  egyre  
dübörgő  csendből egyszer csak  k itö rt a zokogás.

M egfog tam  a kezét, és arra gondoltam : hová le tt ebbő l 
a kem ény  asszonyból az erő, hova szállt a m ind ig  ép ítő  

akara t, m itő l gyengü ltek  el karja i, m iért nem  
kapaszkod ik . A ztán  fárad t tek in te téb ő l m eg érte ttem  

m inden t. M egértettem , hogy m ár kész a le ltá r, am ibő l 
m indenk inek , ak it ő érdem es tarto tt, o d aa ján d ék o zo tt 

egy -egy  tö redéket, m agából valam it. S u tán  v igasz ta ln i 
akartam , rem énnyel form ált b ö lcsességeke t m ondan i.
E he ly e tt könnyeim  közö tt csak  egy rem egő , csendes 

szó sikeredett: szeretem .
Itt á llunk , m ert m ásként nem  tehetünk . F á jd a lo m  tölti 

el sz ívünket, kérdések tő l hangos a le lkünk . A 
békességbe szere tnénk  kapaszkodn i, abba  a 

nyugalom ba, am ely Joli nén inek  a k e re sz tfa  tövében  
á té lt szenvedése ié rt, rem ényünk  és h itünk  szerin t m ár 
m egadato tt. E rő tlen , k ínokkal m egpróbált, m eg g y ö tö rt 

teste  m elle tt á llunk, em lékeinkben  m égis az é lő t 
keressük . A szem élyest: a nekünk  szán t m oso ly t, a 
nekünk  c ím zett szavakat. E zért m o n d h atju k  teljes 

b izonyossággal: m eghalt, m égis él. E lh ív ta  k ö zü lü n k  a 
v ilág  ura, de m eghagyta  nekünk  fö ld i nyom ait.

M eghagy ta  nekünk az em lékekben .

A család , a rokonság  nevében  m indenk it a rra  kérek , 
ahogy  én az u to lsó  szavait, kezének  e lg y en g ü lt 
é rin tésé t, szere te tte l ő rizze  sz ívében  Jo li nén it.

M egszenvedett érte!
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2003 az építKezés éue uoit
2oo3. az építkezés éve volt községünkben. A közelmúlt legnagy
obb önkormányzati beruházására került sor természetesen a csa
torna-beruházást leszámítva. Az iskolai aula elkészült, összkölt
sége megközelítette a 24 millió forintot. Három jelentős pályázat 
segített hozzá bennünket a megvalósuláshoz:
1. Céde megyei pályázat 4,2 millió forint
2. Jövőház alapítvány 2,5 millió forint anyagáron
3. Közoktatási Közalapítvány 900.000 forint
Nem mellékes itt megjegyezni: a zsibongó megépítése lehetetlen 
lett volna saját bevétel nélkül -hisz tudjuk: az állami finanszíro
zás épp csak életben tartja az önkormányzatot. A saját bevételt 
2oo3-ban az építési telkek jelentették, közel 16 millió forintos 
bevételünk származott a telkek eladásából.
Régóta várt útfelújításra is sor került. A Szabadság u. Köztől az 
Evangélikus templomig terjedő szakasza kapott új szőnyeget. 
Ezen a 18o méteres szakaszon a víz folyók már korábban 
elkészültek, ez évben újítottuk fel a Dózsa u. új szakaszát, az 
utat megerősítő murva réteggel. Szintén murvát ill. mart aszfaltot 
kapott a Petőfi utcáról a Tó felé vezető szakasz. Nagy szükség 
volt a Soproni utcai járda felújítására, 280 méter hosszú beton
járda újult meg, a Szabadság utcában szintén 280 méter.

A kisebb, de nem kevésbé fontos beruházás közé sorolom: a 
temetőben két kutat helyeztünk el, elkészült az új szeméttároló, 
edzőpálya kialakítására került sor, megújult a Hősök szobra a

Köznél. Bevezetésre került a gáz a sportöltözőben ill. a tűzoltósz
ertárban.
A község infrastrukturális beruházásai között említem a játszótér 
elkészültét, melyet reményeink szerint sikerül majd évente 
bővíteni.
Rendezvényeink között az Enesei Zenei Nyárt említem először: 
idén 11. alkalommal került megrendezésre. Ezúttal a budapesti 
Tóth Aladár Zeneiskola, a Téti Fúvósok, az IÁM és a Müncheni 
Szakfőiskola hallgatói voltak a vendégeink.
A Hírmondó legutóbbi számában bővebben írtam a mérlegről. 
Hagyományos rendezvényeinket ezévben is sikerült megtartani: 
Falunap, Majális, Tavaszköszöntő -2003-ban ötödik alkalom
mal. Nagy hagyományú rendezvényünk a községi ünnepélyek 
- általános iskolásaink segítségével méltó módon emlékeztünk. 
Juniális programunkat a gyereknap köré szerveztük, délután 
mérkőzött meg az Enesei Öregfiúk csapata a Parlamenti 
Válogatottal. Augusztus végén a Magyar Polgármester Válogatott 
volt a vendég az enesei pályán.
Sokan felfigyeltek Enese névre a foci kapcsán, pontosabban a 
Szabad Föld Kupa döntőjének kapcsán. A Puskás Ferenc stadi
onban lépett pályára csapatunk. A vereség ellenére írhatom: nagy 
eredmény volt!

Mesterházy József 
polgármester

KÖZÜZ€MI DÍJAK 
2004. JflNUÓfl 1 -TOL

A Képviselő testület 2003. november 27-i ülésén tárgyalta a 
2004. évben esedékes közüzemi díjakat. A szemétszállítás díját 
a Rekultív Kft, a víz-szennyvíz díját a Pannon-Víz Rt. döntése 
alapján határozza meg az önkormányzat.
A szemétszállítás díja infláció -közeli lesz, 6,8 %.
Az ÁFA emelkedés miatt /a Parlament döntésének megfelelően 
15 %-ra emelkedik a tavalyi 12 %-os ÁFA!/ ez lényegesen 
magasabb.

60 literes 94,- Ft/ürítés + ÁFA 
80 literes 125,- Ft/ürítés + ÁFA 
110 literes 172,-Ft/ürítés + ÁFA
120 literes 187,-Ft/ürítés + ÁFA

A víz és szennyvíz esetében az áremelkedés jelentősen meghal

adja a tervezett inflációt. Ez esetben is 15 %-os ÁFA -  kulccsal 
kell számolni.
A víz esetén 10 % az áremelés mértéke, a szennyvíznél 31,4 %. 
Ott, ahol víz és szennyvíz is van, átlagosan 21,7 %-kal fizetünk 
többet január elsejétől.
A tavalyi 322,- Ft/m3 +ÁFA helyett az átlagérték 392,- Ft/m3 
!ÁFA. Az áremelés a 2004-től bevezetett un. környezetterhelési 
díjnak/is/ köszönhető -hisz ez 15,- Ft/m3-t jelent. A kormány 
ezt 2003. január 1-től -mint de facto új adónem- érvényesíti. A 
csatornázott településeken, akik nem kötnek rá, -jogszabályban 
meghatározott- „büntetést” kénytelenek fizetni.
Nem a közüzemi díjakhoz tartozik, de itt szeretném meg
jegyezni: a súlyadó mértéke egységesen 1.200,- Ft/100 kg lesz, 
amit a kormány még tavaly határozott meg. /A korábbi években 
ezen adó mértékéről -a  jogszabálynak megfelelően- az önkor
mányzatok döntöttek./

Mesterházy József

Tájékoztatás a napköziotthoni étkezési térítési díjakról
A képviselőtestület 2003. december 18-án tartott ülésén - az élelmezésvezető előterjesztése alapján -  áttekintette a napköziotthon 
élelmiszer nyersanyag felhasználást, összehasonlítva a nyersanyag normával.
A élelmezési normával szemben a felhasznált nyersanyag túllépést mutat. Mivel a térítési díjak a nyersanyagnorma alapján vannak 
megállapítva, a túllépés az jelenti, hogy a nyersanyagnormát, ezzel együtt a térítési díjakat emelni kell.
2003. évben a 2002. évben megállapított térítési díjak voltak érvényben, mert az élelmiszerárak évközben nem emelkedtek olyan 
mértékben, hogy az emelést indokolttá tették volna.
A térítési díj emelést egyébként az ÁFA kulcs változása is indokolja. Az élelmiszerárak változását és az ÁFA kulcs változását 
figyelembevéve, a térítési díj emelés mértéke összességében 12 %-os lesz 2004. január 1. napjától.
A képviselőtestület döntése értelmében tehát 2004. január 1. napjától a térítési díjak az alábbiak:

Tízórai Ebéd Uzsonna Összesen
Óvoda 40.-Ft. I16.-Ft. 40.-Ft. 196.-Ft.
Iskola 50.-Ft. 146.-Ft. 50.-Ft. 246.-Ft.
Alkalmazott 78.-FL 255.-Ft. 333.-Ft.
Vendég ebéd 366.-Ft. 366.-Ft.

Reméljük, hogy az élelmiszerárak az év során nem emelkednek oly mértékben, hogy emiatt újabb emelés lenne szükséges.
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Egy hétvége St. Stefanban 
Nyugdíjba vonult Enese díszpolgára, Peter Pechan

Október közepén hármas céllal indult útnak a 
község Képviselő testületé St. Stefanba, ausztriai 
testvérközségünkbe.
Augusztus végén nyugdíjba vonult Peter Pechan, 
községünk díszpolgára. Tőle szerettünk volna méltó 
módon búcsút venni és megköszönni azt a több mint egy 
évtizedes munkát, amit a két község kapcsolatárért tett. A 
jelenlegi Képviselő testület még nem járt a Stájerországi 
településen -így lehetőség nyílt az ottani intézményrend
szer ill. a két Képviselő testületnek egymás jobb megis
merésére. Harmadrészt pedig egy jövőbeni találkozóról 
beszéltünk, amelyen enesei, st. stefani és bősi fiatalok ven
nének részt. Ennek megvalósítására pályázati lehetőséget 
veszünk igénybe.
Nagy megelégedéssel láttuk mindjárt a község elején, 
hogy a két település barátságát egy tábla jelzi -enesei és 
st. stefani címerrel! Ez a pozitív benyomás egész hétvégén 
végigkísért bennünket, vendéglátóink mindent elkövettek 
értünk.
Peter Pechan köszöntésére szombat délelőtt került sor a Fő 
téren. Két fúvószenekar és a szónokok méltatása mellett 
került sor Enese díszpolgárának kitüntetésére.
Mesterházy József méltatta Peter Pechan munkáját -a  két 
iskola tízéves partnerkapcsolatáért ill. a községek között 
kiépülő partneri viszonyért. Enese polgármester átadta 
Szabó Miklós Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 
alelnökének díszoklevelét és a vele járó emlékérmet.
A díszünnepséget fogadás követte a st. stefani polgámesteri

A családsegítő hírei
Karácsony közeled tével m indnyájan  szeretünk  
ajándékot adni és kapni. A  G yerm ekjóléti Szolgálat 
az idén sikeresen pályázott a G yerm ekétkeztetési 
Alapítványhoz, m ely adom ányait az adó 1 %-ból 
finanszírozza. Ez a szervezet évről évre lehetőséget 
teremt iskolák és óvodák szám ára, hogy tartós 
élelm iszerekből álló  csom aggal a jándékozhas
suk meg az intézm ényekbe járó  nagycsaládos és 
gyermeküket egyedül nevelő  szülőket. Enesén az 
idén 16 db csom agot tudtunk kiosztani a családok 
között. A csom agokban burgonya, cukor, rizs, liszt, 
levespor, száraztészta, szaloncukor, m esekönyv és 
tartós tej volt.
Reméljük a csom agokkal hozzá tudtunk járulni 
ahhoz, hogy ezeknek a családoknak egy k icsit tar
talmasabb lehetett az idei karácsonya.

Varga Istvánná 
családgondozó

St. Stefan - Enese testvérközsége Enesei képviselők a stájerországi faluban

hivatalban, szó esett a község költségvetéséről, arról, hogy 
mit terveznek a jövőben- milyen beruházásokra készül
nek. Saját szemünkkel győződhettünk meg a jóléti állam 
által elért eredményekről. Minden évben lehetőségük van 
valamit építeni, felújítani, bővíteni! Erről tanúskodtak a 
kaisersbergi és st. stefani tűzoltóságok, a berendezések, 
a tűzoltóautók. Nagy hagyománya van a zeneoktatásnak. 
Szinte mindegyik falurészben működik fúvószenekar: 
zeneterem, klubterem, teakonyha. Ezek „kötelezően” 
együtt járnak a st. stefani zenéléssel. Az utánpótlás is biz
tosítva van, hisz 4-5 kisgyerek folyamatosan „beépül” az 
együttesbe. Természetesen megnéztük az óvodát és iskolát. 
Együttesen állapítottuk meg: van példa előttünk.
St. Stefani látogatásunkat színesítette két helyi kisválla
lkozás „titkaiba” való bepillantás lehetősége. Egy asztalos 
üzemet és egy címfestő műhelyt volt szerencsénk meg
nézni. Van mit tanulnunk - s  reméljük lehetőségünk is lesz 
mindezt kihasználni!

Mesterházy József

Peter Pechan kitüntetése
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Karácsonyvárás
Két nap és itt a karácsony, film-film hátán a tévé műsorán. 
Lányom teljes odaadással nézi a Télapó, én is nézem, de Télapó 
halványodik, új kép úszik szemeim elé. Tenger, rajta sok kis 
bárka, valamennyi lyukas, egyre jobban kitisztul a látvány, a 
férfiak eveznek és kormányoznak, a nők pedig szorgalmasan, 
megállás nélkül merik a bárka oldalán befolyó vizet, a gyerekek 
meg nézik, nem értik mi történik. Sok bárka elmerült, némelyik 
orral lefordulva úszik még, némelyek elől haladnak büszkén. 
Valamennyien egy sziget felé eveznek, már látszik a partvonal. 
Ahogy közeledik a part, úgy válik láthatóvá egy tábla, amit a

partra tűztek: Kikötés körülbelül egy év múlva engedélyezve. 
Hirtelen eltűnik a kép, nem látom mihez kezdenek most. 
Oldaltfordulok, lányom szuszog vállamon békésen. A tévében 
ismert politikusok beszélgetnek, mögöttük feltűnik a jelkép, 
kék alapon csillagok...
Elaludtam a Télapó, villan át az agyamon. Kikapcsoltam a 
tévét és odabújtam gyermekemhez, vártam a jótékony álmot, 
talán megtudom mi lett a sorsa a bárkásoknak. Álmomban 
kislány voltam, meghalt szüleim vezettek kézen fogva kissé 
spiccesen ünnepeltek, felettünk hatalmas transzparens „Tovább 
a Lenini úton!”, mögötte feltűnt egy zászló, kék alapon apró 
csillagok...

Lángné Varga Éva

IDŐSEK NAPJA - 2003
Régi hagyományainknak megfelelően 
idén is megszerveztük az Idősek Napját. 
A rendezvényre november második felé
ben került sor a kultúrházban. A polgár- 
mester köszöntője után az óvodásoké 
volt a színpad. Ügyes műsorukkal kelle
mes perceket szereztek a résztvevőknek, 
őket követték az általános iskolások, 
Műsorukkal a „régi világot” idézték fel, 
az egykori falusi estéket, amikor a falu
siak összejöttek beszélgetni, kukoricát 
fosztani.
Egy-egy nótát is elénekeltek, beszélget
tek és - mint minden évben - reményüket 
fejezték ki: jövőre újra találkozunk.

CK ésCV 1838
A Hírmondó egy-egy korábbi számában írtam a község bel -és külterületén található 
és lebontott kúriákról.
Valószínű, hogy egy nemesi kúria állt a Szabadság u. 44 telken -  ott, ahol jelenleg 
Káldy Vilmos háza van. CK cs CV monogramos téglák 1 R3R-as évszámmal! Nemesi 
kúria voltát joggal feltételezhetjük, hisz abban az időben a házakat vidékünkön 
vályogból építették, sőt téglaégetés joga is csak keveseknek adatott meg! 
Tudomásunk szerint ez az épület volt a község egyik legrégibb tégla épülete. Sajnos 
nem sikerült kideríteni, kit rejt a monogram. Ezt az épületet az 1940-es években bon
tották le és a telket is akkor osztották fel -  ma 4 ház áll az egykori funtuson!
A házat Káldy János vette meg az 1900-as évek elején. A Rábcakapiról Enesére 
került gazda hosszú ideig volt településünk bírája, 400 holdon gazdálkodott és 
virilista volt, Az elmondás szerint magas földszintes épület volt, mintegy 5 szobából 
állt. Utcai frontja is tekintélyes, de nagyobb része hátrafelé -  az udvarba - nyúlt. 
Fényképet nem sikerült szerezni -  sajnos.

Mesterházy József

„Kultúrával a nyugat kapujában”
2003. november 30-án Börcs, Enese, Rábapatona községekből 
érkeztek idős és fiatal lelkes szereplők az öttevényi sportcsar
nokba, hogy fellépéseikkel bemutassák a környék dalait, táncait. 
Minden egyes számnak nagy sikere volt, és a szép számú néző- 
közönség lelkes tapssal köszöntötte a produkciókat.
Különösen a néptáncosok arattak nagy sikert. Volt szóló ének
szám, amit zenei kíséret nélkül és mikrofon mellőzésével adtak 
elő. Ez nem volt egy könnyű feladat az énekeseknek, de még így 
is sikerült fellépésük, amit a nézőközönség tapsából meg lehetett 
ítélni. Akad a fiatal énekesek között néhány szereplő, akiknek a 
hangjára a jövőben nem ártana odafigyelni az illetékes szakem
bereknek. Az eneseiek is nagyon jól szerepeltek. Sikert arattak 
a fiatal néptáncosaink. Nagy tapsot kapott az Enesei Borostyán 
kórus is. Tisztán érthető hangon énekeltek. Kár, hogy a létszámuk 
egyre csökken.
A zsűri külön kiemelte a rábapatonai kórus fellépését. Szép hang
juk mellett az emelte a dalaik értékét, hogy egytől-egyig hazai 
gyűjtésből származtak és mindezt vehemens patonai stílussal 
adták elő.
A zsűri nem állított fel sorrendet. Csupán bronz, ezüst és arany 
emléklapos csoportba sorolta a résztvevőket.
Mindenki elégedett volt, és nem csak a szereplők nyertek, hanem 
a közönség is. Aki erre az eseményre eljött, biztos, hogy jól szó
rakozott.
Sok ilyen nívós előadást ezekkel az idős és fiatal szereplőkkel a 
jövőben is.

Gősi Sándor
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A  M agyar 
V öröskereszt 
és a véradás

A Magyar Vöröskereszt 1881 évi megalakulása óta az 
emberi élet és az egészség védelmében fejti ki tevékeny
ségét. A független, humanitárius társadalmi szervezet 
évente minden negyedik hazánkban élő emberrel kap
csolatba kerül valamilyen formában.
1. Közreműködik a lakosság egészségvédelmében
2. Családtervezési feladatok megoldásában segédkezik
3. Segítséget nyújt a bajbajutott embereknek. A véradás 

a segítségnyújtás ezen formái közé tartozik.
A véradás szervezését 1939 óta végzi a M agyar 
Vöröskereszt. E feladat ellátásában együttműködik a 
szervezőmunkát vállaló más állami, társadalmi, polgá
ri, egyházi és egyéb karitatív szervekkel. Vidéken, sok 
helyen a védőnő végzi ezt a munkát. A tevékenységet a 
Magyar Vöröskeresztről szóló 1993 évi XL. törvény is 
meghatározza. Eszerint „A Magyar Vöröskereszt szerve
zi az önkéntes véradók részvételét a véradásban, és részt 
vesz a véradás rendszerének fejlesztésében.”
A véradásszervezés fő formái: a kiszállásos véradás és 
a véradó állomáson történő /un. behívásos/ véradás. 
Ezenkívül a Vöröskereszt szervez még családi és ifjú
sági véradást is, mely a példamutatást, a nevelést és az 
utánpótlást szolgálja. A szervezést, mozgósítást, a fel
világosítást és propagandamunkát a Vöröskereszt hiva
tásos munkatársai mellett több, mint 14 ezer önkéntes

FELHÍVÁS
Kedves Szülők!
Minden külön értesítés helyett újra közzé tesszük a 
Szülők Klubja időpontjait.
Január 26.
Február 23.
Március 22.
Április 26.
Hétfői napokon 16 órára várjuk az anyukákat ide az 
óvodába, másnap kedden pedig 10 órától jöhetnek a 
kicsikkel óvodába egy kis ismerkedésre, játékra. 
Szeretettel várunk minden anyukát, akinek gyermeke a 
2. életévét betöltötte.

Szabóné Horváth Judit 
óvodavezető

véradó-szervező végzi. Az önkéntes véradók megbecs
ülése, elismeréssé nem kevésbé fontos a véradásszer
vezés folyamatában. Minden évben november 27-én, 
a Véradás Napján ünnepélyes keretek között adja át a 
Vöröskereszt a sokszoros véradásért járó  kitüntetéseket. 
Enesén november 24-én köszöntöttük a többszörös vér
adókat.

Véradók köszöntése a Nyárfa Vendéglőben

Dr. Szabó György háziorvos a Vöröskereszt helyi szer
vezetének elnöke ünnepi beszédébe méltatta a véradók 
áldozatkészségét. Községünkben kétszer szervezünk 
véradást évente. A nyilvántartott donorok száma 32o fő. 
Évente 17o-en nyújtják karjukat véradásra, embertársaik 
megsegítésére. Véradó lehet minden 18 év feletti és 65 
év alatti egészséges ember.
A szeretet egyik legszebb megnyilvánulása amikor vala
ki beteg embertársának adja vérét.
Ezután az oklevelek és ajándékok átadására került
sor, melyet Mesterházy József polgármester és Budai
Györgyné Területi Vöröskereszt titkár közösen adták át.
lox  véradásért 51 véradót
2ox véradásért 15 véradót
25x véradásért lo  véradót
3ox véradásért 6 véradót köszöntöttünk.
Az oklevél átadása után Budai Györgyné is köszöntötte 
a kitüntetett véradókat. Felhívta a fiatalok figyelmét, 
arra, hogy minél többen legyenek véradók, hiszen a 
véradás azt is bizonyítja, hogy egészségesek. Rohanó 
világunkban sajnos egyre több baleset történik, ilyenkor 
egyre több vérkészítményre van szükség. A Magyar 
Vöröskereszt tevékenysége közül a véradás szervezése 
talán nem a legszínesebb, leglátványosabb munka, mégis 
az egyik legfontosabb, hiszen emberi életeket ment, 
egészséget állít vissza.
„Az egészség oly drága gyöngyszem, mely minden földi 
kincsek felett való”
/Pápai Páríz Ferenc/

Nagy Kár oly né Védőnő 
Vöröskereszt helyi titkára
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Ó vodai Hírek
és ennyi energiát fordítanánk, mint a karácsony. Mindannyiunk 
lelkét átjárja az a szorgos, titkos, készülődés, ami egy gyönyörű 
érzés, mely felelősséggel, gondoskodással jár, és a hit és szeretet 
jelszavát rejti magában.
A legnagyobb ajándékkal csak akkor büszkélkedhetünk, ha a 
szeret csillaga az év valamennyi napján vezérli tetteinket, cse
lekedeteinket. Karácsonykor minden családba a béke és szeret 
költözzék be. Ilyenkor karácsonykor érezzük igazán, mennyire 
fontos számunkra a másik, a család többi tagja. Szeretünk és 
viszont szeretnek bennünket. Ez az az élmény, ami teljessé teszi 
napunkat karácsony estéjén.
Az óvoda valamennyi dolgozója és óvodása nevében minden 
kedves olvasónknak Kellemes karácsonyi ünnepeket és Boldog, 
sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk!

Bántja lelkem a nagyváros 
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni 
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
-Úgy mint régen- 
Fohászkodni
De jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent, mindent 
Elfeledni,
De jó volna játszadozó 
Gyermek lenni.
Igaz hittel gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.

Szabóné Horváth Judit 
óvodavezető

Mint minden évben most is nagy készülődés előzte meg a dec
emberi ünnepeket a Mikulást és a Karácsonyt.
Az óvodás gyerekek a mikulás ünneplés jegyében élhették át 
december elejét. A középsős és nagycsoportos gyerekek Győrben 
voltak színházban, ahol az igazi Mikulás című színdarabot néz
hették meg. Mire visszatértek az óvodába, ide is elérkezett a 
Mikulás. Minden csoportot végig látogatott, a gyerekek énekkel 
és versekkel köszöntötték. Minden kisgyermek kapott ajándékot, 
mellyel a Szülői Munkaközösség és Görcs Zoltánné kedveske
dett.

Mikulás a kultúrház előtt - karácsonyi vásár odabent

Harmadik éve hagyománnyá vált, hogy az óvónők segítségével 
mikulás ünnepséget szervezünk a kultúrházban, ahová minden 
érdeklődő gyermeket szeretettel vártunk. 63 kisgyermeket írattak 
fel, ami azt bizonyította, hogy van érdeklődés a program iránt. 
A szépséghibája az egésznek az, hogy a szülők fizetik a gyere
keknek szánt édességet, s ezen felül az önkormányzat szerény 
édességgel tudott csak hozzájárulni. Bízom abban, hogy a követ
kező évben másként tudjuk megszervezni. Köszönjük a Mikulás 
bácsinak, hogy nem feledkezett meg az enesei gyerekekről és 
szívesen eljött közénk.
Az óvodai karácsony vásárt is harmadik éve szerveztük meg. 
Sajnos az érdeklődés a szülők részéről nagyon gyenge volt, 
tisztelet a kivételnek, akik munkájukkal segítségünkre voltak, és 
részt vettek a munkadélutánon, a vásári árusításon és a vásárlá
son.
Köszönjük a pozitív hozzáállásukat. Ennek ellenére 55.000 Ft 
tiszta bevétellel gazdagítottuk az SZM pénztárát, amiből a gyere
kek valamilyen formában juttatást kapnak. A vásáron részt vevő 
árusok bevételük 10 %-át adták, ezzel járultak hozzá az óvoda 
támogatásához.
A gyerekek karácsonyfája alá szép ajándékok kerültek. Pályázati 
pénzből, 150.000 Ft-ból mozgás és készségfejlesztő játékokat 
kaptak a gyerekek, az SZM 60.000 Ft-tal járult hozzá az aján
dékokhoz, Horváthné Varga Ildikó anyuka 15.000 Ft-ot adott az 
óvodai alapítványra a gyerekek játék vásárlására. A karácsonyi 
vásáron Takács Ferencné mint nagymama, Vargáné Takács Dóra 
anyuka játékokat vásárolt minden csoport számára. A Győri 
Áfész-tól 5.000 Ft értékű szaloncukrot kaptunk.
Ezúton szeretnék köszönetét mondani mindenkinek, akik óvo
dánkat az év folyamán támogatták.
Talán nincs is még egy ilyen ünnep, amire ennyire készülnénk,
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Keresztények sírjatok... avagy részletek 
a magyar álliberális balos sajtó írásaiból

Most év vége felé, karácsony új év táján, amikor az egész éves nagy hajtás után az emberek zöme 
megpihen pár napra, érdemes rászánnia egy-két percet, hogy szemezgessünk a magyar álliberális 
baloldali sajtó írásaiból, rádió műsoraiból.
A mai elképesztő balos média túlsúly miatt nehéz világosan látni, ha az olvasó csak és kizáróla
gosan a Népszabadságot a szocialistát, vagy a Népszavát a még szocialistábbak lapján, esetleg a 
Magyar Hírlapot, az álliberálisok szélsőséges orgánumát olvassa.
A balliberális médiának fáj a karácsony! Nem szereti azokat az ünnepeket, amelyek családiasak, 
melegséget szeretetet sugároznak. Zavarják ezek jelképei, üzenetei, mint a karácsonyfa, a kereszt, 
az oltár a kisded, a szeretet, az összefogás! Hát lássuk. Az alábbi idézeteket a Magyar Nemzet 
december 29-i hétfői számából, Lovas István „Dzsihad a kereszténység ellen” című írásából
válogattam!”
A Népszabadság címoldalán „Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves 
olvasónknak” felirat alatt a Lánchíd kivilágítva. Hogy mindennek mi köze a kisded szültéséhez?
A minden betűjében torz Népszava ezzel „ünnepli”címoldalán a béke estéjét: „Kiderülhet, a felü-

/ /
gyelet nem a betétesek, hanem a fídesz érdekeit védte -Elfogultság a vád a PSZAF ellen.” Es ha 
egy hónap múlva kiderül, hogy mégsem „derülhet ki”? Kit érdekel? Megvan a karácsonyi hangu
lat.
A Magyar Hírlap Szentreggel című vezércikke így fejeződik be: „Nemsokára megszólal a „men
nyből az angyal”, szeretteim szemében a karácsonyi gyertyák fénye tükröződik, én meg izgulok, ki 
ne dőljön ez az istenverte fa, s halkan káromkodom, remélem, így nem hallatszik föl az égbe.” 
Karácsony -m i az? Ez Komis Mihály író karácsonyi írásának címe, amely a lap Ahogy tetszik 
mellékletében olvasható. Az oldal tetején, fő helyen. Szemben vele Eörsi István A toleranciáról 
címet kapott cikke, az obiigát „gyűlölet” szóval. Szenteste napja van.
Komis már az első mondatban „súlyos tényként szögezi le, „hogy már a világon senki nem tudja, 
mit ünnepelünk karácsonykor”.
Komis, ezt írja a köztéren a Jobbik által elhelyezett, őt fenyegető keresztekről: „A kereszt ugyanis 
ebben a formájában vészesen hasonlít arra, ami eredetileg volt: kivégzőeszközre, amelyen kétezer 
éve még Jeruzsálemben is szokásban volt a világi hatalomnak nemkívánatos zsidókat ölni.” Amit 
Kornis a Magyar Hírlapban írt le, a Tilos Rádióban így hangzott el a műsorvezető szájából: 
„Akasztófákat nem akarunk felállítani?” Az esszé zárómondatai: „Itt már valójában nincs kará
csony: Heródes kereszteket állít, az Aranyborjú díjakat oszt /értsd: 13 é fél év után kivételesen 
nem csak az ő oldalukon álló médium, vagyis a Hír TV is kapott pénzt -L .I./, a hajléktalant pedig 
felgyújtják. A többi duma.” Duma? A Közel-Kelet egyetlen országának kétszázra becsült nukleáris 
töltete is? /Izraelre utal a szerző/
Komis írása alatt Para-Kovácsé. Ő is „tilosos”. Para-Kovácsot szenteste szintén a kereszt bántja. 
Felállítok hetedíziglen átkozza: „és gyermekei joggal fogják utálni, valamint sírva röhögni a háta 
mögött, de ez legyen az ő baja, csak ne tolja minduntalan elém a mélységes meggyőződését, mert 
megöl az unalommal kevert szánalom veszélyes elegye.” Mint rádiós kollégáit: „Gyűlölök minden 
eszmét, szimbólumot, és azt, hogyha ezzel a pofámba tolakodnak, szarakodnak, erőszakos.. „És: 
” ... valamiért rohadtul irritál, valamiért rohadtul irritál.” Mármint a kereszt.
A Népszabadság karácsonyi mellékletében a vezető esszét Donáth László lelkész írta. Az a furcsa
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és különös Donáth, aki napokkal korábban jelentette ki a Hír TV-n, hogy olyan, mint keresztség 
nem létezik. Az MSZMP pártlapja utódújságjának szerkesztői az év 365 napjából természetesen 
szentestét sem engedték át a békének és megbékélésnek. Ok engesztelhetetlenek. Remények és 
félelmek címmel Bojtár Endre irodalomtörténész, a Soros Alapítvány alkotói díjasa válogatást tett 
közzé a Magvető Kiadónál Kertész Imre, Nádas Péter és Esterházy Péter publicisztikájából. Már 
az első kérdés után „helyben vagyunk”. A téma: „magyarkodás, antiszemitizmus”.
Az interjúban is féltőidül az iszonyatos, programra szító szimbólum,: a kereszt. „Egy párt kinevezi 
magát Jobbik Magyarországnak. Kereszténynek. Nemzetinek.” Majd az obiigát szavak: „meg
hamisítás”, „megosztás”, „sunyi zsidózás”. És persze a mások kirekesztése.
A Bojtárt kérdezőnek feltűnik, hogy az időrendben elrendezett kötet anyaga az 1994 és 1999 
közötti időkből semmit nem tartalmaz. Válasz: „Nincs, mert nem történt olyasmi, amire a három 
író közül bármelyik is reagált volna. Csak az Orbán-kormány alatt ocsúdott megint magára ez 
az ideológia s vált szinte elviselhetetlenné a helyezet... Nincs, ami megakadályozza /mármint 
a jobboldalt -L.I./, hogy ...zsidózzanak, cigányozzanak, magyarkodjanak.” Hát nem Horn e 
mondásával kezdődött a Horn-periódus: „Komcsik, bibsik, ki a gátra!”? Ugyanis így kurjantotta 
el magát Horn a választások éjszakáján. A szavak -m int megtudjuk Bojtár nyilatkozatának végén 
-„egyáltalán nem ártatlanok..., akár azoknak a legyilkolásához is vezethetnek, akik először kiejtik 
őket...” Ó, Tilos.
De a Bojtár-beszélgetésben a vezérmondat ez: „Egyik oldalon az érzelmek, a gyűlölködésig fajuló 
indulatok, a másik oldalon vannak az érvek.” Akkor még egyszer az érveket:

Műsorvezető: Ez nem baj, te meg nem választod Assisit meg a ferences rendet.
Műsorvezető: Jó, de emiatt nem tudom tisztelni Assisit.
Műsorvezető: Semmi baj.
Műsorvezető: Én tisztelem, de nem kell tisztelni.
Műsorvezető: Te tiszteled?
Műsorvezető: Aha.
Műsorvezető: De miért?
Műsorvezető: A cselekedeteiért.
Műsorvezető: Hogy lehet valaki ennyire fasz?
Műsorvezető: A leprásokkal, bocsánat.
Műsorvezető: Nem akar kefélni többet az életben soha!
Műsorvezető: Szublimálja.
Műsorvezető: Ugyan! Szublimál a faszom!
Műsorvezető: Szerintem arról van szó, hogy én nem tudok olyan vallást elfogadni, ami az ösztö

neim ellen szól.
Műsorvezető: De senki nem is kényszerít rá, hogy elfogadd! Azért együtt tudsz élni fröcsögés és 

gyűlölködés nélkül.
Műsorvezető: Tud a faszom, baszd meg! Kiirtanám az összes keresztényt!

Hát igen, az ő oldalukon az érvek...
Egyenlőre ennyi!
Folytatását természetesen a későbbi lapszámokban..., és sajnos nem nehéz ostoba, lenéző 
gyűlöletes irományokat, műsorokat találni. A kommentárt és a véleményt pedig majd később.

Böcskei György
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ENESEI NYUGDÍJASOK 2 0 0 3 .  ÉV 
UTOLSÓ KIRÁNDULÁSÁN.

A tervezett időpont előtt baljós fellegek gyülekeztek a fejünk 
felett. Az egyik reggel aztán arra ébredtünk, hogy sűrűn hull a 
hó. A kirándulás jutott az eszembe.
Őszintén szólva Eneséről már vártam a telefont, hogy a tervezett 
kirándulás a téliesre fordult időjárás miatt elmarad. Aztán még
sem maradt el, mert közben megjavult az idő. Kisütött a nap is 
és azért jó hangulatban ültünk fel a buszra. Kánikula ugyan nem 
volt, de kellemes időben róttuk a kilométereket. Csorna után 
aztán több helyen láttunk még hófoltokat.
Első állomásunk Öntésmajor volt, ahol meglátogattuk a Hanság- 
múzeumot.
Láttuk nagyapáink ősi szerszámait, használati tárgyait. 
Bemutatták a táj növény és állatvilágát is. Hogy hány félét? Azt 
bizony nehéz lenne felsorolni. Néhányat azért szeretnék bemu
tatni. Csodálkozva álltam meg egy jól kifejlett kitömött túzok 
mellett. Gyermekkoromban sokat meséltek róla az idősebbek, 
de ezen a környéken már akkor nem volt látható. Bemutattak 
néhány parlagi viperát is /természetesen kitömve/ és több raga
dozó madarat.
Szomorú látvány volt egy dróttal körbefont szarvasagancs bemu
tatása. A szerencsétlen állat belegabalyodott az u. n. „vasfüg
gönybe" és onnét nem tudott többé kiszabadulni. Úgy mentették 
meg a szenvedéstől, hogy egyszerűen lelőtték és agancsát elret
tentő példaként kiállították.
Szomorú példa a sok közül. Az akkori rendszer nem csak az 
embert, hanem a szabadsághoz szokott állatot is sújtotta.
Innen Hövely felé vettük az irányt, Megnéztük a falu nem
rég épült híres csipkemúzeumát. A látnivalót különösen nem 
kommentálom. Ez a lányok és asszonyok dolga. Annyit azért 
leírok, hogy mindenegyes kiállított darab művészi munka volt. 
Hövelyről Csermajorba mentünk. Itt meglátogattuk a környék 
híres sajtgyárát . Hozzáértő vezető kalauzolt bennünket és ma
gyarázta el a gyártási folyamatokat. Utolsó aktusként az úgy
nevezett sajt érlelőben a gyártott termékekből vendégül láttak

Enesei Népfőiskola 2003-2004
Radnóti Zoltán: N agy öröm öm re szolgált, hogy 
valami újat tudtam  adni Enese polgárainak. 
Köszönöm, hogy eljöhettem .
Kotmayer Tibor: K öszönöm  a m eghívást és a 
figyelmet a tisztelt hallgatóktól. Rem élem , hogy 
az érdeklődésük, figyelm ük sokáig élteti m ég e 
rendezvénysorozatot.

bennünket. Mindenki kedvére lakmározhatott. A látogatás után 
aztán viszonylag olcsón vásárolni is lehetett. Mi a Lajta sajtból 
vettünk. Nagyon finom volt. Kár hogy elfogyott.
Következő állomásunk Sopron városa volt. Itt furcsa látvány

Kirándulók a Soproni főtéren

tárult elénk, amikor megérkeztünk. Letörött ágak és hókupacok 
fogadtak bennünket. A korán jött nedves havat a még leveles fák 
nem bírták tartani és ágaik ezért letörtek.
Városnézésre indultunk. Időztünk néhány percet a műemlékek
ben gazdag Szt. Orsolya téren. Itt Mesterházy József polgár- 
mester Úr ismertette az u. n. „Lábas ház” történetét. Innen a 
barokk stílusban épült Kecske -templomot látogattuk meg. 
Jelenleg még restaurálják és próbálják visszaadni az eredeti szép
ségét. A városban gyűjtött élmények után aztán a Caesar-pincébe 
pihentünk ki fáradalmainkat. Innen aztán Csornára, a kirán
dulásunk utolsó állomására utaztunk. A „Zöldfa” étteremben várt 
bennünket a finom vacsora, és a vidám zene.
A késő esti órákban érkeztünk haza. A 2oo4. évben hasonló jókat 
és mindnyájuknak jó egészséget kívánok:

Gősi Sándor

KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGET!
Valódi karácsonyi meglepetésnek szánták az iskola számára nyújtott anyagi és tárgyi támogatást azok, akik karácsony előtt az utolsó 
tanítási napon juttatták el ezeket így:
- Az Althaea Patikaüzemeltető BT 60.000,- Ft-ot és egy szülő 10.000, Ft-ot adományozott az iskola Alapítványának.
- Nagy László és neje Éva asszony az USA-ból küldött 200 dollárról szoló csekket a jo kívánságok mellé. Ezt a márciusi vetélkedő 
rendezésére kívánjuk felhasználni.
- A karácsonyi ünnepély végén Parraghy György főmérnök a Philips gyár dolgozói képviseletében mintegy 150.000,- Ft értékben 
számítástechnikai eszközökkel /nyomtató, CD író, lemezek.../ lepte meg a tanulókat.
A tanulóifjúság és a nevelőtestület nevében ez úton szeretném megköszönni a segítséget, s mindenkinek eredményekben gazdag, 
boldog, új esztendőt kívánok.

Ferenczi Imréné 
igazgató
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Az Enese SC köszönetét m ond m indenkinek, aki adójának 1 % -val 2002-ben tám ogatta a Sport
egyesületet. A szám lára érkezett 118.483 forintot sportfelszerelés vásárlására fordítottuk.
/Enese SC adószáma: 18970812-1-08/ Enese SC Vezetősége

Őszi forduló végeredménye 
Bajnokság állása /Felnőtt/

1. Győrsövényház 39
2. Hegyeshalom 33
3. Rajka 30
4. M osonszolnok 26
5. Kóny 25

,

6. Levél 24
7. Szany 23
8. Lipót 22
9. Farád 22
10. Bősárkány 22
11. Enese 22
12. Dunakiliti 21
13. D unasziget 19
14. Rábapatona 10
15. Á sványráró 4
16. Halászi 3

Bajnokság állása /tartalékok/
1. H egyeshalom 43
2. Bősárkány 32
3. Rajka 30
4. Lipót 29
5. Dunasziget 24
6. M osonszolnok 23
7. Szany 22
8. Kóny 22
9. Rábapatona 22
10. Farád 20
11. Dunakiliti 19
12. Enese 16
13. Halászi 12
14. Ásványráró 12
15. G yőrsövényház 10
16. Levél 5
A M osonszonok II. -  Farád II.
eredm ényei az óvás utáni 
m ényeket tartalm azza.

ered-

A Halászi tartalék csapatától 1
pont levonva Antalkovics József
/133285/ jogosu latlan  
végett.

já ték a

HETEDIK A SERDÜLŐ
Ismét beneveztük a serdülőcsapatot a 
bajnokságba, ezúttal lo csapat nevezett. 
A kezdeti győzelmek után erősebb csa
patokkal játszottunk, összességében lo 
pontot sikerült gyűjteni, mellyel a csapat 
a 7. helyen végzett.

Germán Ferenc az I. csapat edzője
A bajnokságot Szilvágyi Ferenc vezetésével kezdte meg az Enese SC. Menet 
közben köszönt le Szilvágyi Ferenc, aki játékosként továbbra is erősíti sorain
kat. Utódja Germán Ferenc lett.
Új edzőnk megfordult több NB III-as csapatnál, a megyei I. osztályba vezette a 
Pér együttesét, jelenleg a DAC-serdülő csapatát is edzi. 
így értékelt: Jelen pillanatban 5o %-ot teljesített a csapat. Kezdetben nem volt 
szerencsénk és ez az eredményekben is tükröződött. Utána aránylag jól szere
peltünk -igaz itt is voltak hullámvölgyek. Sajnos a csapat nem tudott mindig a 
tervezett összeállításban szerepelni. A játékosok hozzáállása pozitívan értékel
hető.
A tavasszal megpróbálunk előrelépni, fiatalabb játékosokat beépíteni az ifiből. 
Szurkolótáborunknak szeretnénk örömet szerezni, hisz ritka az a csapat, melyet 
idegenbe ilyen sokan elkísérnek. Teljes erőbedobással kell küzdenünk.
Célunk: a hazai meccseket hozni kell, akármilyen csapat jön.

Mesterházy József

MÁSODIK ÉVÜNK 
A MEGYEI II. OSZTÁLYBAN

A tavalyi sikeresnek mondható év után a második szezont kezdtük meg a 
megyei II. osztályban -ezúttal a Mosonmagyaróvári csoportban. A nyári 
vezetőségváltás után sok kérdőjel volt -m ég az is felmerült: el tudunk-e 
indulni, nem kell-e visszanevezni!?
A vezetőség az 5-10. hely egyikének megszerzését tűzte ki célul, mely ezzel 
a játékállománnyal reális célnak tűnt. Ezt sajnos nem sikerült elérni, egy 
hellyel lecsúsztunk és 11 helyen végeztünk. Ha a tabellára nézünk és elem
zésbe fognánk, azért ennél jobb, pozitívabb kép jönne ki. Hisz csak 4 ponttal 
vagyunk lemaradva a 4. helyezettől. Tavasszal lesz lehetőségünk javítani s 
reményeink szerint a kínálkozó lehetőségeket nem szalasztjuk el -m int tettük 
több alkalommal az őszi szezonban.
A második csapat szereplése kicsit csalódást jelent -főként a tavalyi jobb 
szereplés után. Több alkalommal csak egy kicsi hiányzott a jobb eredmény
hez -döntetlenhez vagy éppen a győzelemhez. Hogy ezt nem sikerült elérni, 
abban talán szerepet játszott az a tény, hogy az edzéslátogatottság hagy némi 
kívánnivalót maga után ...
Pozitívum viszont: 1. több serdülőjátékos lehetőséget kapott a második csapatnál

2. van három-négy játékos a második csapatban, akit be lehet 
építeni az él csapatba

Szintén az örömteli oldalhoz sorolandó a serdülőcsapat „léte”. Ok is bajnok
ságban szerepelnek, szakavatott ember foglalkozik velük Dömötör Csaba 
testnevelő személyében. O irányítja a Bozsik-programot is, amihez sajnos 
az állami támogatás megszűnt...
De mi Enesén mindenképpen továbbvisszük, hisz alapra lehet építkezni, ha 
nincs, az nagy baj!
Szólni kell még az elmúlt félévben megvalósult beruházásokról: elkészült az 
edzőpálya, bevezetettük a gázt a sportöltözőbe, új öntözőrendszer szolgálja a 
pálya locsolását és sikerült e g ' fűnyíró-kistraktort vásárolnunk.
A rövidtávú tervek között szerepel a pálya rendbetétele ill. a vizesblokk bőví
tése. Reméljük, hogy elképzeléseink valóra válnak!

Mesterházy József elnök
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Tisztelt Olvasók!
Engedjék meg, hogy az iskolában novemberben és decemberben 
folyó munkáról adjak rövid tájékoztatót.
Tudott dolog, hogy az iskola fő feladata az ismeretek átadása, 
az ismeretszerzési készségek kialakítása valamint a gyermekek 
jellemének alakítása. Egyre több probléma adódik mind a tanítás 
mind a nevelés terén, de ez nem csak a mi iskolánk problémája. 
A tanulók kevésbé kötelességtudóak, hiába kapnak meg minden 
segítséget a tanórákon, hiába igyekszik az iskola a feltételeket 
szinte maradéktalanul teljesíteni, mégsem olyan a tanulók telje
sítménye, amit a képesség szerint elvárnánk tőlük. Kérjük a szü
lőket, legyenek segítségünkre! Ellenőrizzék gyermekeik otthoni 
tanulását, bíztassák őket munkájuk maradéktalan elvégzésére. 
Segítséget kérnénk a nevelés terén is! Hasonló elvárásaik legy
enek gyermekeik viselkedésével szemben, mint amit pár éve 
elfogadtak az iskola Házirendjében. Jó lenne, ha nem csak a 
jogok kerülnének előtérbe, de a kötelességek is, legalább egyen
súly legyen jog és kötelesség mérlegén.
A tanulási és a magatartási problémák kezelésére három alka
lomra szóló programot szerveztünk a felső tagozatos tanulók 
részére, amelynek keretében először a tanulók, másodszor a 
szüleik, majd a nevelők vethették fel problémáikat, s ezekre Dr. 
Földes Zoltán egyetemi tanár próbált segítséget adni (ő vezette a 
foglalkozásokat). Sajnálatos dolog, a 160 felsős tanulóból csak 
13 tanuló-szülő páros élt a segítségnyújtás lehetőségével. Nekik 
megköszönöm részvételüket.
Az iskolánk teret ad a tanórán kívüli nevelési lehetőségeknek is, 
így környezetvédelemhez kapcsolódóan az alsósok madárparkot 
avattak, a madáretetőkre odafigyelnek egész télen. Az egés
zséges életmódra nevelés érdekében egy novemberi délután az 
iskola összes tanulója számára védőnői előadást szerveztünk az 
étkezéssel és a káros szenvedélyekkel kapcsolatban, majd ehhez 
kapcsolódóan sorversenyek voltak. Ennek a programnak a szer

vezésében a GYMS Megyei Közgyűlés Egészségügyi Bizottsága 
támogatta iskolánkat anyagilag.
Az esztétikai nevelést és a hagyományőrzést céloztuk meg akkor, 
mikor bevezettük a „Kultúrával a nyugat kapujában” c. kistérsé
gi rendezvénysorozatba. Ezen a Derőcze néptáncosok nagycso
portja valamint Botka Dóra 8.0. tanuló aranykoszorús oklevelet 
kapott. Ezüstkoszorús oklevél került a középsős néptáncosoknak, 
a furulya együttesnek, bronzkoszorúsok lettek: Nemes Bernadett 
4.o. és Kormos Aliz 3.o. tanulók népdaléneklésért, valamint 
Horváth Diána 7.o. tanuló versmondásért.
Decemberben az ünnepekhez kötődően az érzelmi nevelés lehe
tőségét igyekeztünk kihasználni a hétfőnkénti adventi gyertya- 
gyújtással, a Mikulás napi ajándékozással, a karácsonyi vásárral, 
a lucázással, a Szent család járással s közvetlenül a szünet előtt 
bemutatott karácsonyi műsorral. Ezzel kapcsolatban köszönjük 
az iskolán kívüli segítségeket, így Cigié Istvánná karácsonyi 
kellékeket adott, a népi mesterségeket művelők elhozták termé
keiket -kosárfonási, szőnyegszövési, cukrászati valamint gyé- 
kényfonási termékeket. A karácsonyi vásár hangulatát fokozta a 
színjátszó szakkörük, „teaházi” rendezvénye.
A Szülői Munkaközösségtől az alsósok minden osztálya virágtar
tókat kapott, a felsőben minden tanterembe falióra volt az aján
dék. A Győri ÁFÉSZ a helyben működtetett üzletén keresztül 
5.000 Ft értékű szaloncukrot ajándékozott az iskola tanulóinak. 
Mindenkinek köszönjük a felajánlást és a közreműködést!
A tanulóknak a legnagyobb ajándék karácsonyra az iskola részé
ről valószínű a téli szünidő, amely december 22-től január 2-ig 
tart. Első tanítási nap a szünet után január 5-én lesz. 
Mindenkinek kellemes ünnepeket és jó pihenést kívánok! 
Köszönöm az érdeklődésüket!
Enese, 2003. december

Ferenczi Imréné 
igazgató

Mikulás ünnepélyt és 
vásárt tartottunk...

December 5-én délután 2 órakor gyülekez
tünk az osztály előtt. Felmentünk a felsős 
épületbe, ahol énekkel vártuk a Mikulást. 
Amikor megérkezett, meghallgatta a ver
seinket, amikkel már régóta készültünk. 
Cserébe ajándékot kaptunk. Amikor 
minden kisgyerek végzett, elköszöntünk 
és a Mikulás a krampuszaival elindult egy 
másik iskolába.
Ezután az aulában megrendezett bol
hapiacra mentünk. Mindenki játékokat, 
karácsonyi díszeket árult. Én is eladtam 
3-4 darabot, aminek nagyon örültem. 
Kézművesek is árultak az aulában, lehe
tett kosarakat, szőnyegeket, habcsókot, 
gyékényből készült díszeket is vásárolni. 
Az irodalmi színpadosok teaházat szervez
tek, ahol mikulás sapkás pincérek szolgál
tak ki bennünket.
Nagyon jól éreztük magunkat, jó volt ez az 
ünnepi délután.

Bálint Adrián 
3.o.

Az egészséges életmód
November 19-én 14 órakor az aulában várt minket Márti néni, a védőnő. 
Beszélgetünk az egészséges életmódról, elmondta, hogy milyen gyümölcsöt, 
zöldséget fogyasszunk, amik sok vitamint tartalmaznak. Inni leginkább a nem 
cukrozott és a nem szénsavas italokat ajánlotta.
Javasolta, hogy télidőben réteges öltözködjünk és sokat tartózkodjunk friss leve
gőn.
Naponta rendszeresen mossunk fogat legalább kétszer.
Minden osztály készített valami egészséges finomságot erre a délutánra. 
Gyümölcstál, zöldségek, szendvicsfalatkák díszítették az asztalt. Jó étvággyal 
fogyasztottunk el mindent.

Lendvai Kitti 4.o.

Madárparkot avattunk
November 10-én délelőtt madárparkot avattunk az iskolában. Odúkat és madár
etetőket helyeztünk ki a fák ágaira. Napraforgómagot és madárkalácsot tettünk az 
etetőkre téli vendégeink, a széncinegék és a feketerigók számára.
Szép versekkel és dalokkal köszöntöttük a madarakat, akik majd segítségünkkel 
könnyebben átvészelik a hosszú téli hónapokat. Pár nap múlva megjelentek kis 
vendégeink, s azóta is rendszeresen jönnek. Tavasszal majd meghálálják a gon
doskodást szép énekükkel és a kártevők elpusztításával.
Te is készítettél otthonra etetőt?

Tompos Bianka
2.o.
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AZ ADVENTI 
TEAHÁZ

A teaház ötletét a színjátszókor vezetői, Ica tanár néni 
és Heni tanár néni vetették  fel.
A csoportnak nagyon tetszett az ötlet, m egkezdtük 
a szervezést, hogy ki m ilyen feladatot fog ellátni. 
M indannyian nagyon vártuk, hogy m egnyithassuk a 
teaházat. D ecem ber 5-én a M ikulás ünnepély után

sok szeretettel vártuk az érdeklődőket. M indenki az 
alkalom hoz illően, a feladatához m egfelelően öltö
zött fel. Nagyon sok volt az érdeklődő, nagy volt a 
forgalmunk, ezért Ica néni és Heni néni nagyon sokat 
segített a vendégek kiszolgálásában. Kínálatunkban 
szerepeltek karácsonyi különlegességek, különböző 
ízű teák. A teák m ellé m indenkinek teasüteményt 
kínáltunk ízlés szerint citrom karikákat.
Rem éljük, m indenki jó l érezte m agát és tetszett a tea
ház, mely valószínű nem  az utolsó volt.

Az iskolai színjátszókor tagjai

____ Sulisport____
Ez az ősz is m ozgalm asan zajlott. A  legkisebbektől a legnagyobbakig m indenki részt vett az iskola sport- 
rendezvényein.
Abdán került m egrendezésre a 3-4. osztályos fiúnak a kispályás labdarúgás őszi fordulója. Izgalm as m érkő
zéseken a II. helyet szerezte m eg a csapatunk. B izakodva várjuk a tavaszi visszavágót, m elynek mi adunk 
otthont. Az 5-6.o. osztályosok csodálatos játékkal szerezték meg az őszi forduló I. helyét. M inden ellenfelet 
m aguk mögé utasítottak. Esélyesként utazhatunk A bdára tavasszal. A 7-8 o. osztályos fiúk a Nyúli Kupa 
Öttevényi selejtezőjén a III. helyet hódították el. Ez sajnos kevés volt a továbbjutáshoz. Erre a sorsra jutott 
az 5-6. osztály is.
Nagy népszerűségnek örvend az alsósok körében a m ezei futás. Az alsós tanító nénik  és Hudy A ndrea tan
árnő vezényletével m inden osztály m egm érettetett különböző távokon.

Az eredmények a következők:
1 .0 .
I. Horváth Ildikó
II. Nagy Bianka 
ÜL Zsida Veronika

2.0.
I. Szalai Evelin
H. Nagy Nikolett 
ni.Szlovacsek R am óna

3.0.
I. Sajti Csilla 
II. Káldy Evelin 
ni. Szabó Evelin

4.0.
I. Varga Zsófia 
E. Om inger N atália 
UI. Nemes Bernadett

l. L acsik  Bence 
II. Szakács M árk
m . N agy Bálint

I H ajdú Péter
n. Hajdú Dániel 
in .L im pak ter Ákos

I. G álik  Szilárd
II. Z senák M ilán 
ni. H orváth Gergő

I. C sillag  M áté 
n. H ajner Dániel 
ín. Szakács Dániel

Házibajnokságokra is sor került. A lányok 
kosárlabdában mérték össze tudásukat.
kosárlabda házibajnokság: 5-6.o.

1. 6.a
2. 5.b
3. 6.b
4. 5.a

kosárlabda házibajnokság: 7-8.o.
1. 8.b
2. 7.b
3. 7 .a
4. 7.b

A fiúk labdarúgásban így teljesítettek:
I. 8.o.
II. 5-6.0.
in. 7.o.

Ismét neveztünk a lábtengóra, a házi bajnokság győztes csapatát a C sorba László, Szakái Dániel, 
Kozma Ádám  trió alkotta.
Télen asztaliteniszben m érettük m eg m agunkat. Tavasszal pedig ú jult erővel állunk a feladatok elé.
A gyerekeknek is erőt, egészséget kívánok:

Dömötör Csaba
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HÍREK A  POLGÁRŐRSÉGRŐL
Az év vége felé közeledve, decem ber 3-án este 6 órai kezdettel m egtartottuk az évzáró értékelő 
gyűlésünket. Ú gy látszik, hogy az év végi hajrá s a szervezési m ulasztások segítettek a „kisördögnek” 
hogy ne legyen teljes az öröm ünk. Sajnálattal állapítottuk meg, hogy a tagság fele érkezett meg a kezdés 
időpontjára, s létszám  jelen tősen  nem  is nőt a későbbiekben sem.
Megtisztelte jelen létével egyesületünket a Polgárm ester úr, H orváth R óbert körzeti m egbízott, és M agyar 
Béla úr is. A tagság m eghallgatta az elnök beszám olóját az alelnök értékelését.
Az egyesület 2003-ban 360000 Ft-ból gazdálkodott. Százezer forintot az önkorm ányzat biztosított, ami 
lehetővé tette az indulásunkat. K ettőszáz ezer forintot a B iztonságos M agyarországért Közalapítvány, 
míg hatvanezret a m egyei önkorm ányzat pályázat form ájában ju ttato tt szám unkra. A megyei polgárőr 
szövetség az ikrényi csoport segítségével adott egy gépkocsit is, de hosszabb hezitálás után visszaadtuk 
azt, mivel nem  láttuk biztosítottnak az üzem eltetését.
A pénzeszközöket m űködésünkre fordítottuk, zöm ében eszközvásárlásra. E lső sorban egyenruhát, kabá
tot, sapkát, jelvényeket, elem lám pákat szereztünk be, s ebből a keretből biztosítottuk az első enesei polgá
rőrnap költségeit is. Jelenleg hatvanezer forint áll rendelkezésünkre a takarék szövetkezeti számlánkon. 
Polgár Gyula alelnök tájékoztatta az egyesület tagságát az év közbeni szervezeti változtatásokról, s annak 
eredményeiről. E lism erésként értékeltük valam ennyien, hogy egyre többen fordulnak hozzánk gondja
ikkal. Továbbra is várjuk m egkereséseiket, hisz kiem elt figyelm et csak a m egfelelő inform ációk után 
tudunk a szükséges helyekre ingatlanokra, szem élyekre fordítani. M űködési területünket kiterjesztjük 
Péterházára is. Fontos lenne a legnagyobb bizalom  m ellett is a szolgálatok rendszeres ellenőrzése. 
Többen, mint pl. Görcs Zoltán, Szalai Zoltán, Szakács József, N agy György kérdéseikkel, felvetéseikkel 
hozzájárultak a fölm erült kérdések, problém ák m egválaszolásához, m egoldásához! Sokszor úgy érezzük 
-mondták- az éjszaka tapasztalt rendellenességek bejelentése után sem  tesznek sem m it az érintettek. 
Itt főként a közintéznényekről, nyílászáróinak éjjeli nyitva hagyásáról van szó. Beszéltünk a majorban 
tanyázó kutyák veszélyességéről, a szolgálati ruházat téliesítéséről, a szolgálat szervezés nehézségeiről 
gondjairól.
A hozzászólók választ kaptak felvetéseikre, és Ígéretet a Polgárm ester úrtól a közt érintő felvetések rend
ezésére. További tám ogatást helyezett kilátásba a jövőre vonatkozólag legalább a 2003-as szinten s tartott 
fontosnak a szolgálat színvonalának m egtartása és em elése érdekében. A körzeti m egbízott, Horváth 
Róbert úr kiem elte azt, hogy a rendőrség m eg van elégedve és továbbra is igényli a polgárőrség jelen lé
tét a faluban, alkalm anként a közös já rő r szolgálatot is.
A csoportvezetőkkel való m egbeszélés alapján m egállapíthattuk, hogy a tagság nagy része példam utatóan 
végzi ÖN K ÉN T VÁ LLA LT FELADATÁT, de javítani való is akad. Ki kell hangsúlyozni; a polgárőrök 
munkájuk m ellett, FIZETTSÉG  N É LK Ü L teszik a dolgukat! A legnagyobb odafigyeléssel sem garantál
hatja senki sem  hogy m inden este, éjszaka esem ény nélküli lesz, hisz a falu összes utcájának egyszeri 
bejárásához kerékpárral m ásfél-két óra kell!
Nagy gondban voltunk am ikor arról kellett dönteni ,kik kapjanak kiem elt elism erést?
Oklevélben ketten részesültek; D obrádi József és László Zsolt, m íg szóbeli dicséretben a csoportvezetők 
ajánlása alapján többen! Új taggal bővült állom ányunk. Ö röm m el üdvözöljük sorainkban Oláh Gábort. 
Bízunk benne, példáját többen követni fogják a fiatal családok férfi tagjai közül!
Az est bezárásaként nem  kis bonyodalm ak után, füstölt csülkös sólet -babgu lyás- került az asztalokra, 
amit nagy kedvvel elfogyasztottunk. A vacsora után beszélgetős csoportok alakultak, m ajd ki-ki elfog
laltsága szerint jó  kedvvel töltötte az estét, vagy nagy nyugalom ban otthon 
az éjszakát.
Tisztelt Társaink, kedves Eneseiek! M indnyájuknak az új év közeledtével békés, boldog biztonságban 
eltöltött új esztendőt kívánunk!

Polgár G yula Böcskei György
alelnök elnök
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Régi en ese i fotók
(A fényképekért köszönet Bojtos Kálmánnak)

Disznóölés és pörzsölés szalmával „Vagyok olyan legény, m int Te 
Vagyok olyan rendes, mint Te“
Aratás és kepeszedés az ‘50-es években

Bojtos Kálmán és családja az enesei utcán

Oltárkép a bezi evangélikus 
templomban

Életkép egy hajdanvolt gazdaságból
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