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Kedves Eneseiek!
Sikerekben gazdag boldog új esztendőt kíván a község minden lakosának
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Önkormányzati számvetés 2004

A Hírmondó' 2004. évi áprilisi számában azt írtam, hogy tuk, meg. 400 méter
nehéz év elé nézünk. Mindent összevetve nem tévedtem aszfaltos járdát építet
-tévedtünk nagyot. Nem ment csődbe az önkormányzat, a tünk a Jókai utcában. Az egész község területén az év első
működési feltelek adottak voltak fejlesztésre pedig két okból felében kátyúztattuk az utakat.
tudtunk fordítani.
A sportpályánál befejeztük a vizesblokk bővítését. így egy
1. nagy összegű -kötött felhasználású- pénzösszeget nyer jó, XXI. századi színvonalú vizesblokk szolgálja a község
tünk a kultűrház felújítására
polgárait a különböző rendezvényeken.
2.
jelentős volt a saját bevételünk, köszönhetően a tervezettől Részt vettünk a CÉDE pályázaton. Az óvoda felújítására
pozitív irányban elmozdult iparűzési és gépjármű adónak nyújtottunk be pályázatot, sajnos nem a remélt millió forintot
(Mindkettőt az előző év alapján tervezzük és a tervezésnél nyertük. Bízunk abban, hogy sikerül egyéb forrásokat talál
inkább kisebb összeggel számolunk, nehogy negatív megle nunk és a harmadik kúria szintén méltó módon újul meg. (Az
petés érjen bennünket.)
elnyert összeg 2 millió forint)
2004 legnagyobb beruházása kétségtelenül a kultúrház
Ami nem sikerült: 2. számú SAPARD pályázatunkat eluta
felújítása volt. A berendezéssel együtt több mint 30 millió sították, így a község közepére tervezett Európa-park egyelőre
forintos beruházás SAPARD, belügyminisztériumi forrás forrás hiányában nem épül meg. A sportcsarnok pályázatunk
ból és önkormányzati önrészből valósult meg. Az átadási az első körben szintén sikertelen volt. Itt még látok reményt,
ünnepségről és egyéb részletekről a Hírmondó egy másik hogy a parlament pozitív döntést hozzon 2005 első felében.
cikkében olvashatnak.
A telekkialakítás folyamatban van, a földterületet az önkor
A 2004. évi terveket ez év elején 9 pontban foglaltam össze mányzat megvásárolta, a közművek tervezése 2004 december
és fogadta el a Képviselő testület.
31-ig befejeződik. Telekosztásra és értékesítésre várhatóan
Az ifjúsági találkozót augusztusban - a tervek szerint- meg 2005 áprilisában kerül sor.
tudtuk valósítani. Ami szintén fontos: az önkormányzatnak ez
Mindig, minden évben akad olyan beruházás, amivel az év
egy fillérjébe sem került, sőt a szállásadóknak némi bevétele elején nem számolunk és mégis teljesül. 2004-ben a következő
származott a vendégéjszakákból. A testvérközségek fiataljait ilyenek voltak: Tanítók fáját avattunk, az aulát akusztikailag
sikerült közelebb hozni egymáshoz, különösen fontosnak tar „rendbe hoztuk”, el kellett készíttetni a rendezési tervet, a
tom ezt Bős és Csíkszentmihály vonatkozásában. Itt jegyez községi hulladékgazdálkodási tervet és részt kellett vennünk
ném meg: e kapcsolatoknak köszönhetően minden évben tud a szelektív hulladékgyűjtési nagytérségi projekt terveztetésé
tunk pár százezer forintot kapni a falunapunkra -hivatkozván ben. Ez utóbbi három mintegy 2,5 millió forintjába került az
az ő ittlétükre.
önkormányzatnak. A tűzoltószertár új kaput, csatornát kapott.
A vis m aior keretből m egoldottuk a R ózsa utcai Egyik helyiségét lelapoztattuk, új színt kapott az épület. A
útkereszteződés aszfaltozását. Ezenkívül a Rózsa utcában halottasházról lecseréltük a régi palát (még a 60-as években
sor került kb. 200 méter útszakasz leaszfaltozására. A került oda) és új cserepet raktunk fel.
Petőfi u. végén egy 80 méteres szakasz m urvázását oldot
Mesterházy József

Régi fényében ragyog a kultúrház
2004 december 11-én került sor a felújított kultúrház átadá
sára. A munkálatok szeptember közepén kezdődtek és rekord
gyorsasággal november végére minden a helyére került.
A rendszerváltás óta ez volt a legnagyobb pénzösszegű önkor
mányzati beruházás, a szennyvíz beruházást kivéve. A berende
zést is beszámítva az összérték meghaladja a 3o millió forintot.
Közel 21 millió forint SAPARD támogatással, 3 millió forint
belügyminisztériumi pénzforrással és 6 millió forint önkormány
zati önrésszel sikerült előteremteni a szükséges anyagiakat. A
gyors pályázat beadás nagyban hozzájárult, hogy decemberben
átadásról beszélhettünk.
Enessey Kálmán földbirtokos építtette a kúriát a XIX század
közepén. Az elmúlt években az épület pincéjében monogramos
téglákat találtunk, amelyeket még 2002-ben beépítettünk a pol
gármesteri iroda falába.
Mesterházy József polgármester az átadó ünnepségen elmondta,
hogy Magyarországon az elmúlt években indult a kastélyprogram. A
program célja az volt, hogy évszázados kastélyokat, kúriákat meg
mentsünk az enyészettől. A községben rövid időn belül ez a második
kúria, amit sikerült felújítani. Jövőre az óvoda épületét szeretné
rendbe hozni az önkormányzat, amire a forrás egy része már ren
delkezésre áll. A Képviselő testület mindent elkövet, hogy további
pénzeszközöket teremtsen elő a minél teljesebb rekonstrukcióra.
A kultúrház felújítása teljeskörűnek mondható. Új héjazatot
kapott az épület, teljesen megújult a vizesblokk, a padozat, a
villamos rendszer. Új külső nyílászárók kerültek elhelyezésre, a
homlokzat sárga színe megmaradt. Új kerítés került a régi helyé
re. Egyéb apró változtatásokra is sor került: az udvari fronton
ablakdíszeket helyeztünk el, áthelyezésre került a pincelejáró, új
színpadi fellépőt és színpadot építettünk valamint a függönyök és
a színpadi függöny szintén új.

A 2004. december 5-i népszavazás
végeredménye Enesén
1. A kórházprivatizációról
466 leadott szavazat /14 érvénytelen/
322 igen, 144 nem
322 fő elutasította a további privatizációt
2.

Kettős állampolgárságról
464 leadott szavazat /16 érvénytelen/
244 igen, 220 nem
244 fő támogatta a határon túli magyarok kettős állampolgárságát

Kedves Eneseiek!
Szeretettel várjuk használt, jó állapotban lévő ruha-,
cipő-, és játékadományaikat a Polgármesteri Hivatalba

Ünnepélyes szalag-átadás
Szabó Miklós a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés
alelnöke szintén jelen volt az ünnepségen. Az alelnök úr
gratulált a Képviselő testületnek az elmúlt években végzett
munkához. Mint elmondta -úgy jön Enesére mintha ha?a
jönne és évről-évre lehet látni a fejlődést. Most a község
lakosain a sor kulturális élettel megtölteni a kultúrházat.
Mesterházy József

Közüzemi díjak
2005. január 1-től
A Képviselő testület 2oo4. december 9-i ülésén elfo
gadta a Pannon-Víz Rt. és a Rekultív Kft. által javasolt
közüzemi díjakat.
Ennek értelmében a következő változásokkal és tarifával
kell számolnunk.
I vóvíz és szennyvíz esetében a drágulás mértéke 7,4 %.
A lakossági ivóvíz 135,- Ft/m3 +ÁFA-ról 144,- Ft/m3 + ÁFA
mértékűre változik.
A szennyvíz 230,- Ft/m3 + ÁFA-ról 249,-Ft/m3 + ÁFA-ra.
Ehhez jön még a 15,- Ft/m3 környezetterhelési díj és
7,- Ft/m3 díj.

A szemétszállítás esetén a díjemelés mértéke 13 %.
80 L gyűjtőedény
185,-Ft/ürítés + ÁFA
120 L gyűjtőedény
202,- Ft/ürítés + ÁFA

Köszönettel: Családsegítő szolgálat
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2004. II. félévében beadott és elbírált pályázataink
Európa tér kialakítása
CÉDE (óvoda felújítása)
EU -önrész
Közoktatási Közalapítvány

Megpályázott
9.446.000,- Ft
5.000.000,- Ft
2.755.000,- Ft
1.236.000,-Ft

Elnyert összeg
2.000.000,- Ft
2.755.000,- Ft
300.000,- Ft

Pár szó a pályázatokról: Néhány gondolat erejéig szeretnék szólni azon rendszerről, amit sokan nem vagy csak alig ismernek Sokat
beszélnek ma Magyarországon a pályázatokról. Az így elnyert pénzek nem automatikusan járnak egy önkormányzatnak. Meg kell
érte dolgozni, utánajárni, lobbizni! Véleményem szerint egy önkormányzat, képviselő testület sikerének egyik fontos fokmérője.
Az elnyert pályázati pénzt csak és kizárólag arra szabad felhasználni, amire az önkormányzat elnyerte. Másra nem. Ha mégis ez
történik, akkor az összeget kamatostul vissza kell fizetni.
Mesterházy József

Szűrös Mátyás
Örömmel vettem részt az Enesei Népfőiskola jó hangulatú
rendezvényén, a nemzeti baloldalról szólva.
Mindenkinek jó egészséget és boldogulást kívánok a
szülőföld, az ország javára.
2004. október 1.
Gergely Jenő
A nagyszerű enesei polgárok érdeklődése a történelem iránt
imponáló és megtiszteltetés számomra, hogy az együttgon
dolkodásban részt vehettem. További jó beszélgetéseket
vitákat kívánok.
Enese, 2004. október. 15.
Ormos Mária
Jókedvvel, örömmel jöttem Enesére, annak a hírére, hogy
itt Népfőiskola működik, amelyből százával kellene lenni
ebben az országban, ámde nincs.
Még nagyobb örömmel hagyom el Enesét, mert olyan élénk
szellemi élettel találkoztam itt, amely a Népfőiskolához
hasonlóan párját ritkítja.
Köszönöm a meghívást és jó folytatást kívánok..
Enese, 2004. december 3.

A Zeneműhelyről írta:
Dr. Claudia Valder Knechtges
Tisztelt Koch Úr (az IÁM vezetője)!
A szabadságból hazatérve szeretném ezúton köszönetemet kife
jezni a jól sikerült zenei hétért. Mint néhány barátom, kik szintén
résztvevők voltak, teljes mértékben el vagyok ragadtatva a szere
tettel szervezett helyi ellátástól a kiváló zenei vezetéstől, a szép
időtől. Ez a hét számomra a legszebb élmények közé tartozik.
Mindenek előtt a karmestert emelném ki, aki egy kiváló
művész és nagyszerű ember. Az ő személye egyszerűen szeren
cse. A nyugodt fegyelem, melyet ő sugárzott számunkara, mély
személyisége mellett, laikusoknak a zenélés -ellenére- sosem
volt terhes és az eredményt lehetett is hallani. Én mint hivatásos
zenekritikus meg tudom ítélni, még ha magam is velük játszot
tam. Úgy látom, fiatal magyarokkal kiegészítve szép, hogy ilyen
nagy művet, mint Kodályt is játszhattunk. Nem utolsó sorban
jól eső érzés volt, hogy fiatal és idős, magyar és német, jövendő
profik és laikusok együtt voltak, ez mindkét felet gazdagította.
Egy nagyszerű koncepció, melyet meg kell hagyni.
30 éve sokat zenélek, zenekarokban is és mondhatom, hogy pl.
a Schubert szinfónia Medveczky vezetése alatt a legmeghatóbb
pillanatok közé tartozott.
A szólamvezetők is, mindenek előtt a koncertmester, aki az
ő temperamentumos vidámságával egy ellenpontot képviselt
a finoman tartózkodó Medveczky Ádám humorával szemben,
hozzájárultak ahhoz, hogy a sok túlóra ellenére nagy öröm és
kikapcsolódás együtt volt az itt töltött hétben.
El kell mondanom, ahogy Tschurl Károlynak sikerült szép
hetet szerezni nekünk, és integrálódtunk Enesén. Az első pilla
nattól kezdve otthon érezhetjük magunkat a nyelvi nehézségek, a
részben elég egyszerű szállások, a szokatlan egyszerű környezet,
például az étkezésnél -ellenére.
Ez egy jó példa arra, hogy emberi odaadás és melegség nem
helyettesíthető mással. Gratulálni lehet az IAM-nek ehhez a
lehetőséghez.
Kérem csak így tovább!
Szívélyes üdvözlettel:
Dr. Claudia Valder-Knechtges
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Hírek a Polgárőrségről
November 20-án ünneplte a Polgárőr Egyesület megalakulásá
nak 2. évfordulóját. Az lapító 11 fő a 2 év alatt 54 főre bővült. Az
54 fő tagból rendszeresen 38 fő végez járőr szolgálatot.
2004-ben 293 éjszaka, 994 óra szolgálatot láttak el a polgárőrök.
Szó szerint szolgálat, amit végeztünk, mert tevékenységünket
mindenféle ellenszolgáltatás nélkül tesszük.
2004-ben átlag feletti munkát végeztek
Csikai Norbert
Horváth Attila
Horváth András
Szalai Zoltán
Böcskei György polgárőrök,
akiknek munkáját oklevéllel és névre szóló csekély tárgyjuta
lommal ismertük el.
Külön dicséretet érdemelnek a csoportvezetők, név szerint:
Horváth Csaba
Buga Tamás
Csorba László
Kelemen Róbert
A fő szervező munka a csoportvezetők vállán nyugszik, mert
ők készítik a járőr beosztásokat.
Tapasztalható, hogy az utóbbi időkben a-nappali órákban tör
tént községünkben betörés, vagy annak kísérlete.
Megkérem a falu lakosságát, különösen az állandóan itthon
tartózkodó aktív nyugdíjasokat, hogy ha bármilyen gyanús ide
gent vagy gépkocsit látnak a faluban mozogni, azt a
06-20-667-0385
éjjel nappal hívható telefonszámon jelezzék, mert csak hatékony
összefogással tudjuk eredményessé tenni a bűnmegelőzést, ami a
polgárőrség fő feladata.
A falu minden lakosának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új évet Kíván a Polgárőr Egyesület nevében
Polgár Gyula
elnök

Horváth Csaba
alelnök

Ajándékkészítő délután
December 3-án pénteken, ajándékkészítő délutánon voltunk.
Bementünk a terembe és a tanár nénik csapatokba osz
tottak bennünket. Az egyik csoport Aranka nénivel ment
a technika terembe szalvéta technikával dolgozni. Ezalatt
a negyedik osztályban Molnár Andi nénivel CD tartót és
varázspálcát készítettek a többiek. A harmadik osztályban
Ági nénivel karácsonyi képeslapot alkottak a társaink.
Miután mindenki elkészült a karácsonyi ajándékokkal,
elbúcsúztunk egymástól és elindultunk hazafelé.
Nagyon jól éreztük magunkat ezen a délutánon.
Niederhoffer Nikolett
Bálint Adrián
4.o.
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M in d en k or M agyar határainkon
túli Testvéreink!
„Magyarnak teremtett benneteket az Úr, s ennél fogva csak
magyarságotokban, s magyarságotokon belül lehettek azok
akiknek az Úristen megtervezett benneteket, egyenként és különkülön. Ne feledjétek ezt soha. Aki közületek magyarnak nem jó,
az embernek is csak alávaló lehet. ”
(Wass Albert: Kard és kasza)
Megmérettettünk...mi, anyaországi magyarok és ezen meg
mérettetésben elbuktunk, alávalónak bizonyultunk...
Kettős érzések feszítenek.
Mindkét érzés fájó, és nem látom a vigaszt, a fényt az alagút végén,
amely erőt és kitartást adna a magyar jövő szebb fényben látásához.
Az egyik érzés a szégyen a december 5-i választások kimenetele
végett. De tovább megyek, a választás megtartásának szükségessége
végett, hiszen a magyar államnak a határainkon kívül élő valamenynyi magyar testvérünknek népszavazás kiírása nélkül, automatiku
san meg kellett volna adni az Anyaországhoz való tartozás, a Róluk
való gondoskodni akarás legevidensebb jelét, az állampolgárságot.
Naivnak bizonyultam...: az utolsó percig bíztam az igenek
elegendő többségében.
Az eredmény megdöbbentett. Éreztem és érzem az ország egyik
felének közömbösségét, közönyét az őket közvetlenül nem érintő dol
gok iránt, azok iránt a dolgok iránt, amelyek igaz és világos értékeket
képviselnek és felül emelkednek a hétköznapok egymásutániságán.
De a szomorúan sejtett közömbösség mellett a határozott nemek
jelentették számomra a nagyon nehezen feldolgozható csalódást.
A másik érzés, amely nem hagy nyugodni a düh, amelyet a
tenni akarás tehetetlensége vált ki bennem.
Mondjátok meg mi a feladatom, mit kell tennem, hogy egy
jobb, egy szebb Magyarországot teremthessünk magunknak, hatá-'
rainkon kívül élő testvéreinknek pedig egy igaz Anyaországot,
mely nem hagyja veszni őket!?
Határainkon kívüli Testvéreink, elkeseredettségetekben és
csalódottságotokban ne feledkezzetek meg arról, hogy vagyunk
itt mi sokan, akik teljes meggyőződéssel, az egyesített nem
zetbe vetett töretlen hittel tették le voksukat az igen mellett,
Mellettetek, Értetek.
Adjon az Úristen Nektek kitartást a nehézségek elviseléséhez és
megölhetetlen reményt, bizakodást egy szebb, egy közös nemzeti
jövőben!
Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket kívánok!
Böcskei Virág

Tegyünk valamit egészségünkért!
November 19-én egészségnevelési délutánra gyűltünk
össze az iskolában. Vendégünk volt a kónyi fogorvos, Bori
néni, aki megismertetett bennünket a helyes fogápolással.
Felhívta figyelmünket arra, hogy sok gyümölcsöt és zöld
séget fogyasszunk és mellőzzük az édességet. Fogainkat
naponta legalább reggel és este alaposan mossuk meg.
Versenyeztünk, hogy ki tudja jobban melyik étel egészsé
gesebb számunkra. A nyertes csapatokat nevelőink különböző
gyümölcsökkel jutalmazták.
Én is azt ajánlom minden felnőttnek és gyereknek, hogy
ezeket a jó tanácsokat fogadják meg.
Ferenczi Bettina
3.o.
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Enesei borkirálynő Villányban
Kovács Enikő és családja az elmúlt években sorra járta
a magyarországi borvidékeket. Voltak Egerben, Tokajban.
2004. pünkösdjén Villányba utaztak a Pünkösdi borbál ren
dezvényére. Egy családi barát ajánlotta, ők az interneten
néztek utána és úgy döntöttek: útra kelnek a Polgár pince
által koordinált bálra.
Villányban a Polgár pincében választják meg a
borkirálynőt és a borkirályt. Ezt a döntést az egész város
elfogadja. Egy évre szól a választás, öt rendezvényen „kell”
ott lenni: a Villányi Borfesztiválon, az Újborköszöntő
ünnepén. Újbor és Óévbúcsúztató Szilveszteri mulatságon,
a Mandulavirágzás ünnepén és természetesen a következő
borkirálynő választáson.
Hogyan lehet valaki borkirálynő?
Öt fordulóban kell sikeresen szerepelni! Az önkéntes
jelentkezők első próbája egy két oldalas teszt. Ez a borok ismere
tére vonatkozik. Pl. volt egy ilyen kérdés: Ki volt az év borásza
2003-ban?
Második lépésben tombolát kellett eladni, a közönséget így
jobban meg lehetett ismerni és szavazókat toborozni.
Egyébként minden forduló után pontoztak, figyelemmel kísér
hettük a választást lépésről-lépésre.
Harmadszorra borokat ismertünk fel, ételhez ajánlottuk, szer
vírozni kellett. Ez alapján döntött a zsűri.
Talán a negyedik fordulóban voltam a legsikeresebb. A szín
padon kellett bemutatkozni mindenkinek. Rövid volt a felkészü
lési idő. Azt gondoltam, egy rövid versben mutatom meg magam.
A következő rímeket sikerült „megfaragni”

Kovács Enikő borkirálynő a borkirállyal

Villány 2004
Felvonultak a borrendek
K ovács Enikőnek hívnak,
Győr megyében lakom,
hétvégente Bortrezorban
ütöm el a napom.

Szeretem a fehérbort,
a vöröset még jobban,
de nagyon nem m egy em lékeznem
m elyiket is ittam..

Borlovag én nem leszek
ezt m egsúgta a szívem,
ezer fo rin t elég volt,
hogy eladjam a lelkem ...

Örülök, hogy eljutottam ide.
2004. 05. 30.
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Az utolsó körben a közönségé volt a szó. Minden vendég
kapott egy kék és egy piros dugót. A kéket a királyra, a piro
sán a királynőre lehetett leadni. 41-t kaptam, így végeztem az
első helyen.
Ezt követően került sor a korona átadására. Ajándékot is kap
tunk, egy wellness-hétvégét Harkányban, gyertyafényes vacsorát
a budai várban, egy 2oo3. évi csúcsbort és pezsgőt. Nagyon
örültem a sikernek, sokan tapsoltak. A tombola húzást már mi
prezentáltuk, ez volt az első szereplésünk.
Az októberi Baochus borfesztiválon már teljes egészében mi
képviseltük a villányi borokat. Az ünnepségen -a nagyközönség
előtt- megcsapoltak egy hordót. A jókedv a meghatározó egy
ilyen ünnepségen. Utolsó fellépésünk novemberben az új bor
felszolgálása volt. Házigazdaként érdeklődtünk ízlett-e. Nyilván
ez az egész rendezvénysorozat jó reklám Villánynak és a Polgár
pincészetnek is.
Barátságok köttetnek egy este alatt, sok embert ismerhettünk
meg. Nekem lehetőségem volt, hogy megmutassam magam..

Mesterházy József
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No comment...
Valóság-képzelet
Álomvilág, ahol élsz,
de az álmaidtól mit remélsz?
Egy érzés, egy pillanat,
A való világtól félsz,
néha magad se tudod, hogy merre mész.

s egy kép, ami megmarad.
A valóság, s képzelet,

Az eszed helyett csak a szíved vezérel,
nem kell, hogy mást tegyél, mint amit érzel.

játékoz űz veled.
Látod, de nem hiszed,

A boldogság törékeny, ne hagyd elszállni
ne hagyd a szívedet börtönbe zárni!

érzed, de nincs veled.

Repülj fel magasra, szárnyalj az égen,
ne gondolj arra, hogy milyen volt régen!

s a képzelet, száll velem.

Örülj a holnapnak, keresd a szépet,

mint árnyék, egy perc alatt.

ne hagyd, hogy nélküled múljon az élet!

Itt volt, de elveszett,

Ne mondd, hogy nem tudod,
ne mondd, hogy nem lehet,
ne keress kifogást
döntéseid helyett!

kerested, hol lehet.

Egy látomás, végtelen,

Csak érint és elhalad,

Elmúlt, de újra jön,
egy szép nap, majd rád köszön.
Érzed, most jó neked

A jó kislány figura divatját múlta,
eljött az ideje túladni rajta.

vágysz ra, de nem mered.
Szólnál, de nincs kinek,

A szerénység, alázat nem erény többé,
tépd ki a szívedből, hadd váljon köddé.

kérdeznéd, hol lehet?.
Látod, mert képzeled,

Kinek kell mindez, ha másként is lehet,
ne törődj bele, ha nem jó így neked!
Te is csak egyszer élsz, ne feledd soha;
az utca másik oldalán, még rád is vár egy csoda.

érzed, mert elhiszed.
Érint, bár messze vagy ,
álomként elragad.

Kovács Enikő
„edyko”

Kovács Enikő
„edyko”

2004. február 14,

2004. április 18.
*
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Rémálomszerű ősz utolsó előtti helyen
A bajnokság kezdetén nem egészen alaptalanul- jó hangulat
uralkodott a csapat háza táján. Harmadik éviinket kezdtük meg a
megyei II. osztályban -ism ét a győri csoportban, hisz a Megyei
LSZ átsorolt bennünket.
A Vezetőség úgy vélte: ez a csapat többre lehet képes mint a
tavalyi. Kétjátékosunk távozott, de sikerült igazolni hat focistát,
akik mindenképpen erősítésnek számítottak.
A célkitűzés ugyanaz volt, mint egy évvel korábban: megsze
rezni a 5-9. hely egyikét. Ennél rosszabbra senki nem gondolt. A
2004. évi nyolcadik hely tudatában talán nem is gondolhatott.
Sajnos minden másképp alakult. Egy izgalmas jó mérkőzésen
-a Győr-Ménfőcsanak ellen- a játékvezető mellékvágányra
állított minket. Vitatható ítéleteivel megpecsételte a mérkőzést
és innét indult vesszőfutásunk. Volt mérkőzés, ahol jól játszot
tunk, de kikaptunk. És volt olyan is, ahol rosszul játszottunk és
természetesen kikaptunk. Fogyott a játékosok hite és önbizalma.
Nagyon sokat kellett várni az első győzelemre. Sovány ered
mény a három győzelem, a többi vereség. Nehéz a bizonyítványt
magyarázni és nem is kell. Önmagáért beszél az egyre fogyó
nézőszám. A vereségre senki sem kíváncsi. És nem dicsőség a
táblázat alsó régiójában tanyázni.
Reménykedünk a jobb folytatásban. A játékosállományt pró
báljuk megerősíteni és új hittel, egy alapos alapozás után bele
vágni a tavaszi szezonba. Lemaradásunk nem behozhatatlan, le
kell győzni a közvetlen előttünk állókat. És az örök mumust: a
hazai pályát. Ebben a félidőben ismét -m ég a rossz szereplésen
belül is- rosszul teljesítettünk a hazai közönség előtt.
Elégedettek lehetünk a II. csapat eredményével. Vezetik a
középmezőnyt és ha a kezdeti mérkőzéseken jobban összpon
tosítanak, akkor dobogó közel készülhetnének a folytatásra.
Sajnos az ő esetükben is többször bírói tévedések sokasága vitte
rossz vágányra a mérkőzést. A bajnokság első felében nem volt
olyan mérkőzés, ahol ne ítéltek volna ellenünk 11 -t. Még jobb
hozzáállással, odafigyeléssel a mérkőzéseken adott a lehetőség
az előrelépésre.
A serdülő csapat is csalódást jelentett. Már tapasztalt csapatnak
számítunk a bajnokságban, több éve itt szerepelünk. Nem érezhető,
hogy egy egységes csapat kezdene kialakulni. Sőt hozzáállásbeli
gondok is vannak! Nem lehet pár perccel a meccs kezdete előtt
érkezni és az sem különösebb dicsőség, ha a csapat „nincs ki”. ..
Mesterházy József
elnök

Az Enese SC
köszönetét mond támogatóinak

Az őszi bajnokság végeredménye
G y ő r i c so p o r t
Felnőtt
1.

T öltéstava

15

34

2.

M énfőcsanak

15

34

3.

Börcs

15

31

4.

Kóny

15

28

5.

V ám osszabadi

14

28

6.

N yúl

15

26

7.

B ácsa

15

25

8.

Táp

15

22

9.

M ezőőrs

15

22

10.

Ikrény

15

17

11.

R ábapatona

15

16

12.

G önyű

15

16

13.

B akonyszentlászló

15

16

14.

K ajárpéc

14

15

15.

Enese

15

9

16.

G yőrújbarát

15

7

Tartalék
1.

M énfőcsanak

15

40

2.

N yúl

15

37

3.

Táp

15

37

4.

Töltéstava

15

34

5.

Börcs

14

28

6.

B akonyszentlászló

15

26

7.

Enese

15

23

8.

K ajárpéc

14

22

9.

B ácsa

15

22

10.

Ikrény

15

17

11.

Kóny

15

14

Ihász Csaba, Ominger Tamás, Mesterházy Ernő,
GTO-Holz Kft, KACO Hungary Kft, Husqvarna
Szaküzlet, Átrium Kft, Szlovacsek Imre, Győr vas Kft,
Ciril Trans Bt, Siri Trans 2oo2 Bt, Cirip-trans Kft.

12.

M ezőőrs

15

13

13.

G önyű

15

12

14.

V ám osszabadi

15

12

Köszönjük!

15.

R ábapatona

15

3

16.

G yőrújbarát

15

3

Enese SC Vezetősége
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Tisztelt Olvasó!
Alig pár hónapja, hogy elkezdődött az új tanév, s máris a
félévi hajrá idejében vagyunk. A tanulók egy része igyekszik a
lehető legtöbbet magából kihozni, hogy a félévi bizonyítványba
megfelelő osztályzatok kerüljenek. A nevelők minden feltételt
biztosítanak a kevésbé szorgalmas tanulók számára is az eredmé
nyes félévzáráshoz, de ehhez mi felnőttek nem mindig vagyunk
elegek. Sajnos egyre nő a tanulást elhanyagoló gyermekek száma
különösen a felső tagozaton. Talán, ha otthon a szülőktől több
biztatást, segítséget kapnának, úgy jobb lehetne gyermekeik
teljesítménye.
A kötelezőnél több ismeretet megszerezni kívánó tanu
lók számára tanulmányi és egyéb versenyeket szervezünk.
Az elmúlt hónapokban már német nyelvből, matematikából,
történelemből és magyarból lezajlottak a házi versenyek. Több
tanuló továbbjutott körzeti szintű versenyekre. Közlekedési
ismeretek témában két tanuló képviselte iskolánkat megyei
szinten, Fuchs Balázs 3. osztályos és Horváth Ádám 7. osz
tályos tanulók. Utóbbi tanuló teljesítménye alapján az első 10
közé került.
A szabadidős programok között megemlíteném az egész
ségnevelési programot, amelyen az alsó tagozatosok a fog
ápolásról hallottak Dr. Varga Borbála fogszakorvostól, a
felsősök az egészséges életmód témában vetélkedtek és min
den osztály ízléses és ötletes gyümölcskosarat készített. A
vetélkedő díjait és a gyümölcsök nagy részét a GYMS Megyei
Közgyűlés Egészségügyi Bizottságától kapott pályázati támo
gatásból vásároltuk. A felsősök programját Nagy Károlyné
védőnő segítette.
Novemberben az iskola legnagyobb diákjai, a nyolcadikosok
a nyugdíjasklub érdeklődő tagjaival együtt falunk neves embe
rével, Gülch Csabával ismerkedhettek egy író-olvasó találkozó
keretében, amit Galgóczi Károlynénak köszönhetünk.

Sulisport
Idén ősszel is beindultak az iskolai sportversenyek,
amelyek közül a labdarúgásban voltunk érintettek.
A 3-4.osztályos fiúk az Ö ttevényen m egrendezett
hat csapatos területi selejtezőn a III. helyen végeztek.
Az 5-6. osztályos fiúk nagy rem énnyel vágtak neki
ugyanennek az erőpróbának, hisz az előző évben innét
győztesként jutottak a járási döntőre. Az első mérkőzés
l:0-s vereséggel végződött. A következőn begyűjtötték
egy döntetlent, a többi három m érkőzést fölényesen
megnyerték. M ég a győztes csapatot is „kiütötték”, de
sajnos ez is kevés volt a továbbjutáshoz. A harmadik
helyen zártunk.
Külön kérésre a lányokat is beneveztük kispályás
labdarúgásra. Elszántan készültek. Részükre három csa
patos tornát rendeztek, ahova sajnos az egyik fél nem
jött el. így a lányoknak a GyŐrzámolyi csapattal kellett
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December az év legszebb hónapja, hisz az egészet áthatja
a karácsonyi készülődés. Minden hétfőn reggel gyertyát gyúj
tottunk. Egy-egy csoport kis műsorával kedveskedett a többi
tanulótársának, s közösen díszítettük a karácsonyfát saját
készítésű díszekkel.
Jól sikerült az adventi vásár, ahol a tanulók saját maguk vagy a
családtagok által készített ajándéktárgyakat árulták és vásároltak
nagy lelkesedéssel. A vásári jó hangulatot a színjátszó-kör tagjai
által működtetett „Teaház” csak fokozta.
A téli szünet előtti utolsó tanítási napon a tanulók az aulában
együtt ünnepeltek, majd a szülők és a falu lakói a szépen felújított
Kultúrház dísztermében tekintették meg a karácsonyi műsort. Az
SZM-től 23.000 Ft értékű játékot, a Győri ÁFÉSZ-től 5.000 Ft
értékű szaloncukrot kaptak a tanulók karácsonyra.
A programok közben átdolgoztuk az iskola Házirendjét,
ebbe a munkába aktívan bekapcsolódtak a szülők, a tanulók és
a tantestület. A képviselő testület decemberben jóvá is hagyta,
így már érvényben van. Itt jegyezném meg, hogy az iskola hon
lapján valamint a könyvtárban megtalálható a Házirend.
Az iskola alapítványát pénzadománnyal támogatta Nagy
László és felesége Nagy Éva 200 dollárral, valamint Nagy
Lajos szülő és Mihálka Imréné az Althea Patika képviselője.
Parraghy György 20 db CD írót ajándékozott az iskolának
a PHILIPS-től.
Megköszönöm mindenki segítségét, amivel az iskolai élet
színesebb, eredményesebb lett. Bízom abban, hogy a jövőben is
hasonló jó együttműködésben lesz részünk.
Mindenkinek eredményekben gazdag új évet kívánok!
Ferenczi Imréné
iskolaigazgató

m egmérkőzni. Tisztességes helytállással küzdöttek, de
a győzelm et nem sikerült kiharcolniuk. Minden esetre
nagy élm ény volt a számukra.
Falu szinten is beindult a labdarúgás. Újra indították a
Bozsik-programot, ahol már két tornán részt is vettek a
gyerekek (nagycsoportosoktól a hatodik osztályosokig).
A második megmérettetésre már igazán összerázódott
mindhárom korosztály, hisz az összes csoportban Enese
lett a győztes. Azt hiszem joggal mondhatom, igazán nagy
élmény volt látni a gyerekek önfeledt, tiszta játékát.
Ejtsünk szót a serdülő csapatan futbalozókról is, akik
sok nehéz mérkőzés után a 11 csapatos bajnokságban a 6.
helyen végeztek. A bajnokság zárófordulója igazi csemege
volt a szurkolók számára, hisz Rábacsécsény volt az ellen
fél. Ezt a csapatot is zömében iskolánk diákjai alkotják.
Óriási küzdelem - mely nem volt sérülésmentes - és szép
játék jellem ezte mindkét csapatot. Enese győzelemmel
búcsúzott. A népes nézősereg pedig bizakodva afelől,
hogy jó irányba tart falunk sportja.
D öm ötör Csaba
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Óvodai Hírek
Oly gyorsan repül az idő, a neve
lési évet szeptember 1-et szinte most
kezdtük, és most már a karácsonyra
készülődünk.
Egy kis visszatekintés az elmúlt
néhány hónapra, hogy a Kedves Olvasó
betekintést nyerjenek az óvoda életé
be. 27 kiscsoportos, 20 középsős és 15
nagycsoportos óvodással foglalkozunk a
három csoportban. Sajnos második éve
nem biztosított az óvónői kettes norma,
egy fővel kevesebb vagyunk. Ennek elle
nére továbbra is szervezzük a gyerekek
nek a plusz foglalkozásokat. Tartásjavító
külön torna, néptánc, fejlesztő, felzárkóz
tató foglalkozások, színházi előadások.
Szeptember végén Szilsárkányban
Nagy Imre alma ültetvényén voltunk alma szüreten. Nagy
élmény volt a gyerekeknek, mert ilyen szép almásban még nem
voltak. A leszedett almát mind elhozhattuk.
Sajnos a dzsesz-balett szeptembertől nem indult, kevés volt a
jelentkező az iskolából és az óvodából, így nem tudta vállalni az
oktató a kijárást.
Szülők Klubja továbbra is működik, sajnos kevesen jöttek el
az érintettek közül. Minden családnak, ahol a kisgyermek betöl
tötte, vagy betölti a 2. életévét levelet küldtünk, benne az egész
évi foglalkozások időpontjával.
Novemberben két pályázattal nyertünk, összesen 180.000 Ft
értékben. Ebből az összegből tudtuk megvásárolni a CD lejátszós
magnót, amit ünnepélyeinken, és a táncosok, tomások szereplé
seikkor tudunk használni, valamint a gyerekek már karácsonyra
teremben is használható mászókát és az udvarra rollerokat kap
tak. Ebből az összegből tudunk még könyveket, rajzeszközöket
vásárolni a gyerekeknek. Sajnos számítógépre nem volt lehetőség
pályázni, holott nagy szükség lenne erre az irodai munkánál.
Novemberben két nagycsoportos óvodás Bodó Bettina és
Nyíri Patrik vett részt a Győrzámolyi mesemondó versenyen.
Nagyon ügyesek voltak, Patrik a zsűritől külön díjat kapott.
A tomás gyerekek ovi-olimpián szerepeltek Győrújbaráton,
ahol bekerültek a döntőbe és a 4. helyen végeztek. Gratulálunk
a sikerükhöz. A tornára járó gyerekek közül többen is szeret
tek volna óvi-olimpiára menni, az óvó néniknek 5 fiúból és 5
lányból álló csapatot kellett összeállítani, s mivel versenyről
volt szó, a legjobban szereplők kerülhettek be. Ezért a szülők
megértését kérjük.
A néptáncosok az idősek napján kis műsorral kedvesked
tek a falu nyugdíjasainak, amit ők nagy tapssal, elismeréssel
fogadtak.
Az idén rendhagyó módon az óvodában, és nem a kultúrházban tartottuk az adventi vásárunkat, amely 3 napig tartott. A
vásárt megelőzően 3 napot jelöltünk ki a munkadélutánra, ahol
elkészítettük a vásárra szánt portékákat.
Ezúton is szeretném megköszönni a szülőknek a sok segítsé
get, amit a vásár előkészítésében és lebonyolításában nyújtottak.
A vásár bevétele 48.000 Ft volt, amit a Szülői Munkaközösség
pénztárában helyezünk el, és ebből a gyerekek majd valamit
kapnak a későbbiekben. A legaktívabbak a kiscsoportos szülők
voltak. Kívánom nekik, hogy sokáig ilyen lelkesek és aktívak
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Óvodások almaszürete
legyenek. Mindenki jutalma egy-egy aranyozott gipszangyalka
volt. Annak is nagyon örültünk, hogy csütörtök délután, amikor
a gyerekek már nem voltak az óvodában, sokan visszajöttek,
és segítettek fát díszíteni, együtt készíthettük a gyerekeknek a
meglepetést.
Óvodánkat karácsony előtt többen is támogatták. Először
említem a KACO Hungary Kft-t, 50.000 Ft-t utaltak az óvoda
alapítványára játékvásárlásra. A győri ÁFÉSZ, és a kónyi ÁFÉSZ
5-5 kg szaloncukrot ajándékozott a gyerekeknek, amit Mikulásra
és karácsonyra kaptak meg. Mentuszné Kovács Márta játékot
adott az óvodásoknak, amit az ő gyermekei már nem használnak.
Döbömé Maczó Henrietta a kiscsoportosoknak plüss figurákat
ajándékozott, amit zsákbamacska játék formájában kihúztak a
gyerekek egy zsákból.
Logopédusunk férje Jacsó Péter elkészítette teljesen ingyen
az óvodáról készült kártyanaptárt, amin szerepeltetjük óvodánk
alapítványi számát, mivel jövő évben már kérhetjük a szülőktől
és az ismerősöktől adójuk 1%-át. Ezúton is szeretném kérni a falu
lakosságát, hogy gondoljanak az óvodára, amikor adójuk 1%-át
felajánlják.
Közalapítvány az Enesei Óvodás Gyermekekért
Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 59200154-10242261
Az évet a karácsonyi szerepléssel zártuk a szépen felújított
kultúrházban. A középsősök énekkel és verssel köszöntötték a
karácsonyt, a nagyok a betlehemes játékot adták elő.
Köszönöm, hogy az óvoda híreit végig olvasta, minden kedves
segítőnek, felajánlónak az óvoda gyerekei és dolgozói nevében
köszönetemet szeretném kifejezni, ezen kívül minden Kedves
Olvasónak
Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket,
és
Sikerekben gazdag, Örömteli Boldog Új Evet kívánok!
Szabóné Horváth Judit
óvodavezető
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Ünnepi beszéd
2004. október 23-án
A nemzeti ünnepeknek a forradalmaknak is megvan a sorsuk
-minden kor, minden generáció értelmezi, újraértelmezi a sors
fordító időket.
így vagyunk az 1956. évi magyar forradalommal, a világot
megrengető október végi eseményekkel. A szocialista tábor
tagjaként, az orosz-szovjet birodalom ölelésében -több mint 30
évig- ellenforradalomként lehetett csak hivatalosan megszólalni
a történésekről. Igaz: a társadalom jó része már akkor forrada
lomnak nevezte.
A 80-as évek második felében tágra nyitott szemmel és füllel
hallhattuk -láthattuk: Pozsgai Imre -a hivatalos vezetés nevébennépfelkelésnek nevezete a hideg októberi napokat. Az események
annyira felgyorsultak, hogy hamarosan megtörént a rendszervál
tás és 1956 októbere -sokak megelégedésére és sokak meg nem
értésére- elfoglalta helyét a nagy magyar forradalmak sorában.
Sokan élnek még azok közül, akik vagy az egyik vagy a másik
oldalon harcolták végig az eseményeket. A sebek nem is gyógy
ulnak -gyógyulhatnak be, amíg élő résztvevői emlékeznek és
magyarázzák cselekedeteiket.
1956 októbere nemcsak forradalom volt, hanem polgárháború
is kezdetén magyarok lőttek magyarokra, az államvédelemmel
szemben álltak a munkások és a diákok. Miután a szovjet had
sereg beavatkozott szabadságharc lett -az ország lelkiismerete
harcolt a magyar szabadságért. Az elnyomás ellen.
Ma is sokan eljátszunk a gondolattal: ha 1956-ban sikerül kivív
ni a függetlenségünket, akkor Ausztria sorsára jutottunk volna
Függetlenség és jóléti társadalmat építhettünk volna s szocializmus
helyett. Szinte mindenki volt már a jelenlévők közül Ausztriában.
Az 1955-ben függetlenné lett Ausztria -ma, 2oo4-ben jóval
előttünk jár! nagy kár, hogy nem sikerült nemzeti forradalmunk.
A Köztársaságot csak 33 évvel később 1989-ben sikerült
kivívni. Az ausztriai szintű jólétért pedig még sokáig kell küzdenünk, annak ellenére, hogy az elmúlt 14 évben sokat fejlődött
az ország.
Az 56-os forradalmárok hite adjon nekünk erőt, a jó Isten
pedig bizodalmát. A megszenvedett XX. század után a jó sors
társunkká szegődik és a hányatott sorsú magyarország egésze
könnyebb jobb anyagi körülmények között élhet!

Vigasz
Soha ne légy szomorú,
ha a valóság túl rideg,
s ne keseredj el,
ha nem találod helyed.
A valós élet olyan,
mint a csörgedező patak,
előfordul néha,
hogy nehezebben halad.
Ha nem találod céljaidat,
ne gyötörjed magad,
idővel majd alakul,
mi e percben csak gondolat.
Kérdezhetnéd, mért élünk,
de senki nincs, ki választ ad,
minden napunk küzdelem,
mely mindhalálig megmarad.
Ha csalódott vagy, s úgy érzed,
hogy minden hullám összecsap,
gondolj bele, mennyi ember
vállalná a sorsodat.
Mindig csak a jóra figyelj,
s hibáidat elfeledd,
ha önmagad elfogadod,
könnyebb lesz az életed.
Ha nem látod a fényt, a Napot,
nyisd ki jobban a szemed,
gondjaid közt tartogat még
csodákat az életed.
Mindig csak a mának élj,
s az örök szabályt ne feledd:
a holnap mindig tiszta,
mivel nem szennyezi semmi tett.
Kovács Enikő
”edyko ”
2004. február 14.
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2005. JANUÁR

Válogatás 2004. évi fotókból

Balassi szülőhelyén - a zólyomi várudvaron

Foltvarrók Kiállítása a 2004. évi falunapon

Virilisták köszöntése a falunapon

2005. JANUÁR

A nagyszalontai Csonka-torony
a bejárat fölött Arany János szobra
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Csíkszentmihály temploma

EneseiekKörmöcbányán

Bajmóc vára - igazi lovagvár
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