
2005. július

Pályaavató a Majálison
Az Önkormányzat 2004 szeptemberében pályázott egy több- 

funkciós pálya kialakítására.
Az elmúlt öt évben ez volt a 3. sikeres GY1SM pályázat /pályá

zati pénzbó'l sikerült felújítani a sportöltözőt ill. megvalósítani a 
pályavilágítást/ A mostani megítélt támogatás 4,3 millió forint, 
amely tartalmazza a pálya aszfaltozását, kézi, -kosár tenisz pálya 
felfestését, valamint a két kézilabda kaput, két kosárpalánkot és 
teniszhálót. Természetesen az elnyert támogatást más célra nem 
lehetett felhasználni.

A pályaavatón Mesterházy József polgármester hangsúlyozta: 
az egész községnek épült a pálya, reméli sokan használni fogják 
majd. Az önkormányzat törekedett arra, hogy a labdarúgás mellett 
más sportolási lehetőséget is biztosítson a kikapcsolódni vágyók
nak. Bizonyára a gyerekek fogják majd a legtöbbet használni és 
megbecsülik a nem kis költségen létrehozott pályát.

Szabó Miklós a Megyei Közgyűlés alelnöke már visszajáró ven
dég a községbe. 2004. decemberében a Kultúrház ünnepélyes átadá
sán vett részt. Az Alelnök Úr kiemelte: jó jel, ha Enesére jön, mert az 
azt jelenti: fejlődik a falu, valamit ismét épített az önkormányzat.

Szabó Miklós szólt a sport fontosságáról a fiatalok életében, hisz 
egyre több problémával -mozgás hiányában- küzd a mai fiatalság.

A többfunkciós pályához az Alelnök Úr ajándékot is hozott: 
tenisz, kosár, kézi és focilabdákat. A gyerekek a megnyitó után 
rögtön birtokba vették a pályát és az ajándék sportszereket.

Az ünnepélyes pályaavatón fellépett a tétit fúvószenekar ifjú
sági tagozata, ezzel is emelve az átadó színvonalát.

Megújult a község honlapja 
www.enese.hu

A közelmúltban készült el községünk honlapja, ma már 
megújult „külsővel” és részben átalakított tartalommal 
szembesülhetnek a netezők.

A megújított honlapon létrehoztunk egy Fórum oldalt, 
ahol elmondhatják véleményüket a községről, a köz dolgai
ról. Polgármesteri köszöntővel egészült ki a honlap, szavaz
hatnak: elégedettek-e az utak állapotával.

Látogassanak el az új honlapra! Magyar, angol és német 
nyelven várjuk Önöket.

Képzőművész táborok községünkben
Pápai Miklós festőművész és a község önkormányzatának 

együttműködésével idén nyáron elindítottuk a képzőművészeti 
táborokat, nagyon bízunk a kísérlet sikerében, csakúgy mint 13- 
14 évvel ezelőtt páran bíztak az akkor induló Enesei Zenei Nyár 
működőképességében.

Június végén egy kisebb létszámú középiskolás társaság veti 
papírra a színeket és a formákat, majd augusztus elején tehetsé
ges általános iskolások jönnek Enesére. A későbbiekben a tervek 
szerint főiskolásokat, végzett képzőművészeket is szeretnénk 
vendégül látni, akik egy-egy munkájukat itt hagyják.

Reméljük, hogy ezáltal sikerül nyitni -bővíteni falusi turizmu
sunkat és vendégeink a község jó hírét viszik.

Enese Tóth Aladár Zeneiskola 
1995-2005

Alig fejeződik be az iskola, röviddel ezután ismét gyerekzajtól 
lesz hangos a Petőfi u. 22. számú épület. Nemzetközi csoportok 
után 1995-ben először jött hozzánk egy budapesti zeneiskola. A 
Tóth Aladár.

Bizonyára jól érezték-érzik magukat a községben, hisz idén mál
ló éves jubileumot ünnepltünk. Évről-évre 60-80 diák s tanár érke
zett Enesére és távozott zenei és emberi élményekkel. Meg vannak 
elégedve a szállással, az ellátással, a körülményekkel.

A szokásos -  ezúttal jubileumi -  zárókoncerten Mesterházy 
József polgármester hangsúlyozta: hamar elrepült az elmúlt 10 
esztendő, örül, hogy jubileumot ünnepelhetünk és reméli lesz 15, 
20 éves jubileumi záró koncert is.

Gratulálunk a jubileumhoz!

Mesterházy József

Szabó Miklós ajándéka a sportegyesületnek

http://www.enese.hu


Beadott és elbírált pályázataink 2005.
Megpályázott összeg Elnyert összeg

Többfunkciós aszfaltozott pálya építése 4.300.000,- 4.300.000,-

Parlagfű irtásához fűkasza nem nyert

NCA Sportszervezet működése 2oo4 évi 883.200,- -

Wesselényi Közalapítvány 350.000,- 130.000,-

Sport utánpótlás serdülőcsapat működtetésére 110.000,-

Népfőiskolái előadások 120.000,- 100.000,-

CÉDE, orvosi rendelő felújítása 5.000.000,- 3.000.000,-

Jövővár 2.200.000,- -

Mobilitás, Ifjúsági találkozó 500.000,- -

Útfelújítás 3.898.000,- 3.898.000,-

Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés pályázatai

Kulturális Alap 100.000,- 40.000,-

Külkapcsolati Alap 100.000,- 40.000,-

Sportalap 50.000,- 40.000,-

Turizmusfejlesztés 250.000,- 150.000,-

Környezetvédelmi Alap 300.000,- 230.000,-

Település marketing 150.000,- 50.000,-

Eneseiek a Bajnóc váránál
Ez év május 12-én reggel elég hűvös időben indultunk, 

hogy megismerkedjünk a Szlovákiában található bajnóci várral. 
Komáromnál mentünk át a határon. Több magyar települést is 
érintettünk. Kissé távolból láttuk a Csitári hegyeket is. Jó ütemben 
haladtunk és egyszer csak kirajzolódott a távolban lévő vár körvo
nala. Mikor megérkeztünk, gyönyörű látvány tárult a szemünk elé. 
Szép volt a várat övező park és maga a vár középkorú stílusban 
épült hatalmas épülete. Mielőtt megérkeztünk, azt gondoltam, 
hogy egy Cseszneki várhoz hasonló romos épület tárul majd a sze
münk elé. Kellemes volt a csalódásunk. A várkastély a Tavarevtin- 
dombon áll. Az egykori Bajnóc településről az első írásbeli adat 
1113-ból való, ami a Zombori apátság egyik alapító levelében 
található. Eredetileg ezen a helyen egy favár állott. A 13. század 
folyamán Haut-Pázmány nemzetség birtokába került. Abban az 
időben kezdték építeni a kővárat. Az épület a 13. század végén 
Csák Máté tulajdonába került. A későbbiek folyamán aztán a vár és 
az uradalom mindig királyi birtok volt. Itt kell megállapítani azt a 
dolgot, hogy az építkezés során alapozási gondok nem voltak, mert 
a nagy monstrum egy hatalmas sziklaképződményre épült.

A régi leírások több helyen érintik, hogy milyen híres /és nem 
híres/ családok birtokába került a vár. Érdemes itt megemlíteni, 
hogy 1489-ben Mátyás király az épületet és a hozzá tartozó ura
dalmat Corvin János törvénytelen fiának adományozta. A várat 
Mátyás halála után 1490-ben Szapolyai János seregei foglalták 
el. Ekkor épült az erődítményszerű várfal, melynek fala és tornya 
máig megmaradt eredeti formájában. Az átépítési láz a 17. század 
végére alábbhagyott és a vár arculata a 18. és 19. század folyamán 
lényegében már nem változott. Látogatásunk során aztán megnéz
tük a vár középkori stílusban épült termeit. Magyar nemzetiségű

A bajnóci vár
idegenvezetőnk hozzáértő ismertetéseit illetve magyarázatait 
figyelmesen hallgattuk egész itt töltött idő alatt. A bemutatott 
impozáns termek közül talán legcsodálatosabb volt az aranyszalon. 
Megcsodáltuk a korabeli festők gyönyörű képeit, az akkori stílus
ban készített hatalmas bútorokat és kerámiából készített kandalló
kat. Láttuk a lenyűgözően szép Keleti-szalont, a Kapisztráni Szent 
János kápolnát, a középső vár csigalépcsős tornyát, a lovagtermet, 
és végül az utolsó tulajdonos Pálffi család kriptáját. Az örökké zöld 
francia-parkon keresztül jutottunk el a hatalmas építmény alatt 
lévő barlanghoz. A barlang belsejében két tavacska található. Ezt a 
barlangot csak 1988-ban fedezték fel. Látogatásunk itt aztán be is 
fejeződött. Idegenvezető hölgynek az volt ekkor a kívánsága, hogy 
búcsúzóul énekeljünk el egy szép magyar nótát.

Néhány másodperc eltelte után aztán hálánk jeléül elénekeltük 
azt az ismert dalt, hogy „Réten, réten sej az enesei réten” aztán 
elbúcsúztunk. Jó utat kívánt nekünk hazafele, mi pedig jó egész
séget -  őneki.

Gó'si Sándor
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VII. Enese Kupa 
Kupagyőztes: FI-DO

A hetedik alkalommal megrendezett Enese Kupa győztese 
a FI-DO csapata. Idén négy csapat nevezett a rendezvényre. 
A kiírás értelmében a FI-DO megtarthatja a Kupát, hiszen 
harmadik alkalommal nyerték el az 1999. évben alapított 
rendezvény serlegét.

1. FI-DO
2. Csemege
3. Cuki
4. Bozsik-program

A torna gólkirálya: Horváth Péter /FI-DO/
Legjobb játékos: Horváth Péter /FI-DO/
Legjobb kapus: Karikó Balázs /Bozsik -  program/

A lengőteke helyezettjei:

1. Dombi Mihály
2. Márkus Bálint
3. Varga István

A kupagyőztes FI-DO
Horváth A., Dombi Cs., Dombi A., Szakács G., HokstokM., 
Horváth P., Horváth N.

Nagy György és Dombi Mihály a Majálison

A horgászverseny 
eredményei

Szponzorok:

Tímár Horgászbolt Győr 
Magyar Gábor Horgászbolt Győr 
Halász Csaba Iván Horgászbolt 

Köszönjük a hozzájárulást!

Óvodás lányok:
Fülöp Dorottya 1.
Csikai Tímea 2.

Óvodás Fiúk:
Nyíri Patrik 1,
Csorba Erik 2.

1-3 osztályos Lányok: 
Csikai Zsófia 1.
Tompos Bianka 2.

1-3 osztályos Fiúk:
Kiss Martin 1.
Elbert Erik 2.

A horgászverseny eredményhirdetése

4-5-6. osztályos Fiúk:
Csonka Zsolt Abszolút Győztes 1.
Zsenák Milán 2.
Kozma Attila Legnagyobb ragadozó halat fogta.

7—8. osztályos Lányok:
Zsenák Ingrid

7-8. osztályos Fiúk:
Csonka Dávid 1.
Baracskai Norbert 2.
Szigeti Balázs 3.
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Megalakult az enesei ifjúsági klub
„Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, 

amit rögtön legfelül lehet kezdeni. ” -Avagy egy vér
beli magyar népmese tanulsággal és anélkül

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy ked
ves kis falu, valahol a vadregényes Kisalföld egyik 
zugában. Volt ebben a faluban szinte minden, mi 
szem-szájnak ingere: boltok, posta- ami az akkori 
viszonyok között bizony nem volt elhanyagolandó 
tény-, gyönyörű kultúrház, templomok, iskola, óvoda, 
gyógyszertár, gyár, orvosi rendelő és még sorolhat
nánk. Csodájára is jártak mindenhonnan ennek a kis 
falunak, még külföldről is érkeztek ide vendégek. Ám 
hiába volt meg látszólag szinte minden, a fiatalok nem 
voltak teljesen elégedettek Úgy érezték, nem az övék 
igazán ez a falu. Valahogy így van ez: az ember csak 
azt tudja a magáénak érezni, amiért tehetett valamit 
és csak ott tudja otthon érezni magát, ahol nem csak 
lakik, hanem él is.

Néha lehetett hallani kósza híreket arról, hogy volt 
valaha ebben a faluban egy lelkes fiatalokból álló 
csapat, akik rendszeresen összejártak, programokat 
szerveztek, tettek a faluért. De a fiatalokból felnőttek 
lettek, változtak az idők és az emberek, a régi nagy 
csapat szétszóródott.

Aztán egy nyáron furcsa szél kezdett fújni a kisal
földi falu felett. Különös dolgokat hozott magával a 
szél és miközben nyári illattal hintette be az utcákat, 
új távoli em berek üzenetét suttogta és m egvalósítha- 
tatlannak tűnő ötletekkel kecsegtetett. Azon a nyáron 
augusztusban távoli vidékekről m egérkeztek azok 
az emberek, akiknek üzenetét a szél hozta magával. 
Csupán egy hétig voltak a faluban, ám ez alatt az 
egy hét alatt valami addig ism eretlennek és újnak 
tették le közösen a kisalföldi falu fiataljaival az alap
kövét. M ielőtt hazatértek volna, m egfogadták, hogy 
az együtt töltött hétnek kell, hogy folytatása és jövő 
nyáron egy másik község hívja meg magához a fiata
lokat, majd így körbejárják a résztvevő községeket.

Igen ám, de ahogy az lenni szokott, minden 
csoda három  napig tart, akárm ekkora, csoda legyen 
is. így esett, hogy am ikor a kisalföldi faluban egy 
csapat lelkes fiatal összefogott, hogy m egalakítson 
egy ifjúsági klubot, akkor bár az első összejöve
telen, am ire egy hideg februári napon került sor 
szép számm al jelen tek  m eg a m eghívott fiatalok, 
a lelkesedés alábbhagyott és alig egy m aroknyi kis 
csapat maradt. Egy picit elkeseredett a csapat, de 
voltak, akik b íztassák őket: először is ott voltak ők 
egym ásnak és ha egyikük elkedvetlenedett volna,

valaki rögtön kisegítette egy új ötlettel, aztán ott 
voltak a barátaik - a  faluból és a távolból-, ott volt 
a falu vezetője és sokan voltak, akik fantáziát láttak 
bennük és tám ogatták őket, ötletekkel, tanácsokkal.

A csapatban az volt a jó , hogy sokfélék voltak, 
sokféle tudással és elképzelésekkel, ötletekkel és 
tem peram entum mal. Ennek köszönhetően ha valaki 
álm odozó m ódjára rögtön szakadékokat akart átugra
ni, volt, aki figyelm eztesse, hogy először talán neki 
kéne állni hidat építeni. Köszönet neki érte.

Ahogy m inden mesehőssel m egtörténik, a mi 
hőseinknek is sok próbát kellett kiállnia. Persze ezek 
nem szokványos próbák voltak, mint mondjuk sárká
nyok legyőzése, hercegnők -  és hercegek -  megmen
tése, szárnyas paripák betörése, vagy akár kincske
resés. Nekik más kalandok jutottak. Például amikor 
kigondolták, hogy színjátszó kört alakítanak -  ha 
törik, ha szakad, -  hóban járva plakátolták ki a hir
detést a faluban, dacolva hideggel, polgárőrséggel és 
hörgő kutyákkal. Lovagi tornát is rendeztek, külön
leges harci technikákkal, mint a csocsó és az asztali- 
tenisz és utána hősiesen elviselték az izomlázat is. A 
húsvéti locsolóbálra teljes vállszélességgel kivonultak, 
előtte még nyúlra vadásztak -n a  jó, csak nyúl alakú 
torta volt, de hát ilyenek a népmesék. Azt beszélik, a 
tombolahúzásnál még csalással is vádolták őket, ám a 
felperes visszavonta a vádat, miután csodák csodájára 
ő nyerte meg a fődíjat.

A csapat tagjai dzsungeltúrán vettek részt az evan
gélikus templom kertjében, ahol segítettek a templom 
környékének rendbetételénél. Dacoltak esővel, hideg
gel, kötelekkel és bozóttal, csákánnyal és kivágásra 
váró fenyőfával. Még azt az emberpróbáló feladatot is 
vállalták, hogy a Majálison hősiesen zenélnek -nem  
törődve kritikával és hőséggel. Egyszóval igazi mese
beli kalandjaik voltak.

Aztán jö tt az iskolaév vége és hőseinknek annyi 
elfoglaltsága volt, hogy nem tudtak találkozni. Már 
attól féltek, az a kezdeményezés, amibe olyan bátran 
belevágtak, kudarcba fullad és minden ötletük, álmuk 
odaveszik. Abban reménykedtek, hogy jön majd a 
nyár és akkor újult erővel vethetik magukat a mun
kába. Közben azon gondolkodtak, hogyan lehetnek 
még több fiatalt bevonni, és mi mindent lehetne tenni 
a faluért, ahol éltek. Hiszen azért fogtak össze, hogy 
megteremtsék azokat a dolgokat, amiket eddig hiá
nyoltak a faluból, szépítsék alakítsák lakóhelyüket. 
Rengeteg ötletük volt: könyv Eneséről, biciklitúra, 
sportrendezvények, teleház, ifjúsági találkozó a falu
ban és a testvérközségekben és még sok minden.
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Szerették volna, ha minél több fiatal fog össze, segít 
és ötleteket ad, hogy mit lehetne még csinálni. Tudták, 
csak akkor teremthetnek igazi közösségi szervezetet, 
ha sokan sokféle ötlettel vesznek részt benne és szeret
tek volna minél több embert összefogni. Azt is kérték, 
ha valakinek segítségre van szüksége, csak szóljon, 
ők, ha tudnak, segítenek.

Aztán beköszöntött a nyár, esős, hűvös napokkal. A 
kis faluban kikeltek a kisgólyák, az utcákat szegélyező 
fákon pirosra értek a gyümölcsök. Egy napon a pos
taládákban a helyi újság újabb számára bukkantak 
a lakók. Ahogy fellapozták, az egyik oldalon furcsa 
cikkre bukkantak, ami így kezdődött.

„Egy gödör ásását leszámítva kevés dolog van, 
amit rögtön legfelül lehet kezdeni.” Avagy egy vérbeli 
magyar népmese tanulsággal és anélkül.

Egyszer volt, hol nem volt egyszer egy kedves kis 
falu, valahol a vadregényes Kisalföld egyik zugában. 
Volt ebben a faluban szinte minden, mi szem-szájnak 
ingere: boltok, posta-ami az akkori viszonyok között 
bizony nem volt elhanyagolandó tény-, gyönyörű 
kultúrház...

Az emberek fejcsóválva olvasták a kissé bolondos 
cikket. Összesúgtak és azt kérdezgették egymástól, mi 
a csudáról szól ez? Aztán a cikk végén megpillantottak 
egy hirdetést:

Kedves Eneseiek!

2005. februárjában megalakult Enesén a 
Fiatalok Eneséért Klub.

Örömmel várunk
minden érdeklődőt, aki úgy gondolja, 

szeretne valamit tenni Eneséért és vannak 
ötletei, mit lehetne még megvalósítani a 

faluban. A kíváncsiak a következő honlapon 
kaphatnak kicsit bővebb felvilágosítást:

HTTP://fekIub.uw.hu
Szeretettel köszönt mindenkit a még gyerekcipőben 

járó, de lelkes FEK-csapat!

Hogy mi a történet vége? Ó, azt még senki sem 
tudja! Hiszen csak most kezdődött!

„Minden gyökeres változást megelőz egy pasz- 
szív, egyet nem értő, de nem kihívó beállítottság az 
emberek részéről. Reménytelenül sikertelennek, meg- 
vertnek, elveszettnek kell érezniük magukat, hogy el 
legyenek szánva: szakítanak a múlttal és szerencsét 
próbálnak a jövővel.”

Tisztelt Olvasó!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni a lakosságot arról, hogy 2005. június 15.-e óta Koppervácz Tamás személyében új 

gazdálkodási előadó tevékenykedik az önkormányzatnál.
Az állás a Kisalföldben lett meghirdetve, s a hirdetésre jelentkezők között 2 fordulós rendszerben /pályázat benyújtása, 

elbeszélgetés/ történt meg a kiválasztás. A továbbiakban kérem fogadják bizalommal az új gazdálkodási előadónk néhány 
soros bemutatkozását.

Tisztelt Enesei Lakosok, Olvasók!

Koppervácz Tamás vagyok, 1982. július 8-án születtem, s a közeli Rábaszentmihályon lakom. Az általános iskola 
befejezése után Győrben a Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskola Világbanki osztályában folytattam a tanulmá
nyaimat, majd az érettségi megszerzése után a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán 
tanultam tovább, ahol idén februárban szereztem közgazdász diplomát és mérlegképes könyvelői képesítést.

A Kisalföldben megjelent álláshirdetés több szempontból is felkeltette az érdeklődésemet. Egyrészt a munkakör ösz- 
szetettségére, s ezáltal a szakmai fejlődésemre gyakorolt pozitív hatások lehetőségére figyeltem fel, másrészt pedig a 
munkába járás szempontjából el nem  hanyagolható földrajzi elhelyezkedés is csak tovább fokozta érdeklődésemet.

így amikor a 2. pályázati forduló után az állás betöltésére a bizalmat nekem szavazták meg, nagyon örültem, s az 
azóta eltöltött néhány munkahét ezen örömömet csak tovább fokozta, ugyanis bátran kijelenthetem, hogy egy nagyon jó 
Köz(ös)ségbe kerültem.

Ezért ezúton szeretném még egyszer is megköszönni a nekem szavazott bizalmat, s egyúttal a jövőbeni jó 
együttműködésre való reményemet is kifejezni a munkám során, s azon kívül való találkozásokra.

Koppervácz Tamás
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Iskolai híradó
Tisztelt Olvasók!

Engedjék meg, hogy a 2004/05-ös tanév eseményeiről, 
eredményeiről röviden tájékoztassam  Önöket a tanév 
végén, melyet már türelmetlenül vártunk, hisz a hosszan
tartó, komoly szellemi munka során kellően elfáradtak a 
tanulók és a nevelők is.

Szeptemberben 222 tanulóval kezdtük a tanévet, év köz
ben három tanuló távozott, kettő érkezett, így a tanév végén 
221-en kaptak bizonyítványt.

Kitartó szorgalommal 26-an kitűnő, 28-an jeles ered
ményt értek el. A tanulók többsége jóra, közepesre tel
jesített. Sajnos 11 tanulónak a nyáron javítóvizsgára kell 
készülni, ketten pedig évet ismételnek.

Az iskola szorgalmi átlaga 4, a magatartási átlag 4,5.
Példamutató magatartásért 19 tanuló igazgatói dicsé

retben részesült, s közösségi munkáért 30-an vehettek át 
jutalmat a tanév utolsó napjaiban tartott gyermeknapon.

Elég magas a hiányzási napok száma, 1680 nap, átlag 
egy tanulóra közel 8 nap jut.

A mindennapi kötelesség mellett sokan vettek részt 
különböző versenyeken. Közülük kiemelném az országos 
szintű versenyeken elért rangos helyezéseket: Nagy Bálint, 
Nagy Bianka, Nagy Franciska, Szabó Júlia 2. osztályos 
tanulók magyarból és m atematikából teljesítettek szé
pen, Burányi Máté 5. a osztályos tanuló történelemből, 
Kovács Ramóna 7. osztályos tanuló rajzból s többen 
német nyelvből. A megyei szintű versenyeken M ogyorósi 
Szabolcs 3. osztályos, Horváth Gergő 4. osztályos, Takács 
Gabriella 5. b osztályos tanulók matematikából, Horváth 
Adám 7. b osztályos közlekedési ismeretekből az első 10 
közötti eredményt hozta. A csecsemőgondozói versenyen a

8. b osztályos lányok 2. helyezettek lettek. Körzeti illetve 
területi versenyeken mintegy 50 tanuló szerepelt, közülük 
sokan dobogós helyezéssel. A tanulmányi versenyeken 
túl sportversenyeken, művészeti vetélkedőkön szerepeltek 
iskolánk tanulói jó  eredménnyel.

Az év során igyekeztünk tartalmas szabadidős progra
mokat kínálni, így az ősszel Sümegen tartottuk a diákpar
lamentet, novemberben az egészséges életmódhoz kapcso
lódó rendezvényünk volt, majd ezt a karácsonyi ünnepkör 
programok követték, februárban farsangoltunk, sítáborban, 
úszásoktatáson vehettek részt az érdeklődő tanulók, falujá
tékon ismerkedhettek községünkkel, az ország különböző 
helyeire kirándultak az osztályok, tanév-végén a gyermek
napon a felsősöknek akadályverseny az alsósoknak kerék
páros és lovas kocsis túra volt Fehértóra. Július elején zaj
lik majd a hagyományos kerékpáros táborozás mórichidai 
szálláshellyel.

Mind a 46 nyolcadik osztályos tanulónkat felvette vala
melyik középfokú intézmény 9. évfolyamra.

Az év során több esetben kaptunk anyagi, tárgyi és 
szakmai segítséget magánszem élyektől, vállalkozóktól, 
szülőktől, védőnőtől, amelyet ezúton szeretnék mindenki
nek megköszönni.

Itt szeretném közölni Önökkel, hogy a következő tanév
ben új igazgatója lesz az iskolának, mivel -megköszönve az 
eddigi bizalmat- nyugdíjba vonulok.

Befejezésként kellemes nyári pihenést kívánok minden 
kedves Olvasónak!

Enese, 2005. június 24.
Ferenczi Imréné 

igazgató

J
%öszönet a Súcsúztatóértl

Június 18-án a tanévzáró ünnepély végén megható pillanatokban volt részem, amikor Jvtesterházy József 
polgármester úr méltatta az iskolában végzett több évtizedes munkámat, majd ezt követően elköszönted 
tőlem az iskola tanulói, a jelenlegi és volt munkatársaim, az enesei és a bezi szülőd nevében az S Z !M  
képviselői, a Jlarmónia Zeneiskola igazgatója s mindazod akjküel munkám során szorosabb kapcsolat 
alakult kj kpztünd

Valamennyi szervezőned rendezőnedés résztvevőmdszeretném megköszönni a sodszép virágot, a kedves 
ajándékot az elköszönő szavakat s jókívánságokat.

„Szívem telve lesz a visszaemlékezés gazdag szépségével arról, ami eddig betöltötte életemet. ”

S Y

Ferenczi Imréné 
volt igazgató

r
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Óvodai Hírek
Kedves Olvasó!

2005 június 17.-én tartottuk a nevelési évet záró érte
kezletünket. Itt egy úgynevezett zárszámadást adtunk a 
2004-2005-ös nevelési évről. M inden óvónő beszámolt a 
csoportjáról, az ott elért eredményekről, az esetleges prob
lémákról.

Egy kis összegzés a gyereklétszámot illetően.

2004 okt 1-én kiscsoport
középső csoport 
nagycsoport

2005 május 31.-én kiscsoport
középső csoport 
nagycsoport

25 gyermek 
20 gyermek
15 gyermek 
30 gyermek 
20 gyermek
16 gyermek

Összesen 66 óvodás kisgyermekünk volt az év végére.
2003-2004-es nevelési évhez képest 11 gyermekkel
2002-2003-as nevelési évhez képest 15 gyermekkel volt 

több. Szerencsére nálunk a gyereklétszám növekvő és nem 
csökkenő tendenciát mutat.

A 16 nagycsoportos gyermekből 13 megy iskolába, 
három gyermek újra járja a nagycsoportot.

A májusi beiratkozáskor 17 gyermeket írattak be.
A 2005-2006-os nevelési évre várhatóan a következő

képpen alakul a gyermeklétszám.

Kiscsoport 27 gyermek
Középső csoport 25 gyermek
Nagycsoport 18 gyermek

Ez összesen 70 gyermeket jelent, az óvodánk 75 férőhelyes, 
és nagyon közelítünk a 100%-os kihasználtsághoz.

A kiscsoportos gyermekek között nagyon sok volt a 
nyári születésű, akiknél mérlegelni kellett, hogy a középső 
csoportba menjenek, vagy maradjanak kiscsoportosok. A 
gyerekek fejlettségét, szociális érettségét, önállóságát nézve 
döntöttük el, hogy ki melyik csoportba tartozzon. A kiscso
port tudom sok szülőnek nem vonzó, a beszoktatás miatt, de 
mindenkit elvinni sajnos nem tudtunk a középsőbe.

A májust az anyukák köszöntésével kezdtük anyák napja 
alkalmával. Rövid kis műsorral kedveskedtünk mindhárom 
csoportban az anyukáknak nagymamáknak.

Kirándult mindhárom csoport, a kicsik az állatkert
be mentek, középsősök nagyok Bábolnán voltak. A 
győrzámolyi ovisok vendégül látása a külön tom ások fel
adata volt. Sajnos egész nap esett az eső és a programok 
nem úgy alakultak, ahogy elterveztük.

Május 23-án az évzáró műsorukat adták elő a gyerekek, 
30-án pedig családi délutánt tartottunk a gyermeknap alkal
mából.

Koszorúzás Hősök Napján

Az év folyamán több szülő támogatta a programjainkat. 
Nagyon köszönjük a segítséget Nagy Mónikának, Ihász 
Csabáéknak, Szűcs Zsokéknak.

Az idei évben először kérhettük alapítványunk javára az 
adó 1%-át.

Szeretnénk az alapítvány pénzén egy új számítógépet 
venni, mert három éve kaptunk egy használt gépet, de az 
utóbbi egy évben állandóan javíttatni kellet és hiánya nagy 
gondokat okozott.

Az iskolai szünet kezdetével az óvoda egy csoporttal 
működik a nyári szünet idején.

Az óvoda bezárás július 18-tól augusztus 12-ig lesz. Az 
óvoda tetőcseréje, pucolása, lépcsőfelújítása mindenképen 
megtörténik a nyár folyamán. Ami még a felújítási tervben 
van, az iroda pincében való kialakítása, valamint meszelés, 
ezek akkor valósulnak meg, ha az önkormányzat a kért 
támogatást megkapja.

Én bízom abban, hogy a szeptemberben a gyerekeket 
egy szépen felújított óvodában fogadhatjuk.

Minden kedves Olvasónak kellemes pihenést, 
jó  nyaralást kívánok!

Szabóné Horváth Judit 
óvodavezető
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Sikerült...
A következő bajnok évben ismét a megyei II. osztályban

Ötödik helyezett a serdülő
Nagy reményekkel vágott-vághatott neki a megyei n. osztály győri 

csoportjában a 2004/2005. évi bajnokságnak az Enese SC. Erre a remény
re az szolgáltatta a legtöbb alapot, hogy lényegében egyben maradt a 
nyolcadik helyezett együttes. Sőt -  úgy tűnt -  erősíteni is sikerült!

Szépszámú közönség előtt a későbbi bajnok Ménfőcsanak ellen 
kezdődött meg vesszőfutásunk. Nagy küzdelemben 4:3-ra veszítet
tünk. A játékvezető két tizenegyest és két kiállítást ítélt ellenünk. 
A népharag a sípmesterek ellen fordult, következménye: fegyel
mi tárgyalás, két játékosunk eltiltása. Ez meghatározta következő 
mérkőzéseink kimenetelét is. Szinte példátlan módon, lo mérkőzésen 
vesztesen hagytuk el a játékteret. A negyedik fordulóban elfoglaltuk 
a kieső helyek egyikét és onnét 2o fordulón keresztül nem tudtunk 
elmozdulni! Az őszi bajnokság derekán edzőt váltottunk Germán 
Ferenc helyett Gyurmánczi Attila lett a tréner. Egy morálisan szét
esett csapatot kellett felráznia és a már akkorra módosított célkitűzést 
teljesíteni: maradjon a csapat a megyei H. osztály tagja. /Az eredeti 
célkitűzés az 5-9. hely megszerzése volt/ Ősszel háromszor vonul
hattunk győztesen az öltözőbe: Gönyűn, Mezőőrsön és itthon a 
Győrújbarát ellen. Az utolsó győztes haza mérkőzés és a megszerzett 
9 pont halvány reménysugarat jelentett csupán. Hat-hét pontra vol
tunk lemaradva a lo-l 1. helyezettektől. Ez nem feltétlen behozhatat
lan hátrány, egy kieső jelölt csapatnál azonban nagyon sok!

A tavaszi szezonra erős alapozással, kilenc edzőmeccsel és öt 
játékos leigazolásával próbálkoztunk. /A játékoskeret nagysága nem 
változott, mert ugyanennyien távoztak tőlünk/ Tavasszal jó telje
sítményt nyújtott a csapat: 7 győzelem mellett 3 döntetlent értünk 
el és 33 ponttal zártuk a 2 bajnokságot a 13. helyen. Voltak ekkor 
is hullámvölgyek, amikor a legerősebb hitüek bizalma megingott: 
három hazai mérkőzésen /Rábapatona, Táp, Mezőőrs/ csak 4 pontot 
sikerült begyűjteni. Vagy beleszaladtunk Vámosszabadin egy nagy 
vereségbe. Döntőnek ismét a Győrújbarát elleni csata bizonyult: ha 
győzünk, bent maradunk. És győztünk!

Tehát teljesítettük a módosított célkitűzést. A tavaszi szezon 
alapján ott végeztünk az élmezőnyben, csak az a fránya őszi szakasz 
ne lett volna...

Az egész bajnokságot, az első mérkőzéstől kezdve, óriási lelki 
teher alatt kellett végigjátszani -hisz győzelmi kényszer volt a játé
kosokon és az ismételt kudarctól való félelem. Nem tudjuk, enélkül 
mire képes a csapat /Természetesen bízunk abban: megmutatják, 
pozitív értelemben!/

Az elmúlt bajnokságról egy pozitívum mondható el: nagy meg
próbáltatások után nem estünk ki, volt tartása a csapatnak.

Bízunk, reménykedünk egy jobb folytatásban.
A Hírmondó hasábjain szeretném megköszönni a játékosoknak, 

edzőnek, a vezetőknek és a szurkolóknak a munkáját ill. pozitív 
hozzáállását. Hajrá Enese!

Mesterházy József

Dömötör Csaba második éve foglalkozik -a  három Bozsik- 
programos utánpótlás csapat mellett- a serdülő csapattal. Megyei 
II. osztályúként nem kötelező indítanunk őket, de nagyon fontos
nak tartjuk az utánpótlás nevelését és az évekkel ezelőtt megkez
dett alapokra szeretnénk tovább építkezni.

11 csapat nevezett a bajnokságra, -a Kóny visszalépésével- 
lo zárta a bajnokságot. Ötödik helyen végeztünk, a vezetőség 
elégedett az elért helyezéssel. Cél továbbra is a bajnokságban 
való szereplés. Itt szeretném ismertetni a NUPI 110.000,- forintot 
adott utánpótlás nevelésre.

A Bozsik-programra- felszerelés vásárlásra- ismét adtunk 
be pályázatot. Ezúttal 4o.ooo,- forintot nyertünk és az U7-U9 
csapatoknak is vásárolunk felszerelést. így mindhárom Bozsik 
-csapatunknak van egységes szerelése!

Jó helyezést ért el a tartalékcsapat!
Elégedettek lehetünk a tartalékcsapat helyezésével, hiszen a 

középmezőny elején zárta a csapat a 2004/2005. évi bajnoki évet.
Talán még többet is kihozhattak volna magukból a fiúk, ha 

néhány fontos mérkőzésen nem remeg meg a lábuk és sikerül a 
szinte menetrendszerűen érkező tizenegeseket, melyet az ellenfél 
könyörtelenül ki is használt...

Van mit javítani fegyelmi téren: sok sárgalapot kaptunk rekla
málásért, mezlevételért (gólöröm után). És ami szintén elgondol
kodtató, nem dicsőség a „nagy csapatban” játszani?!?

Összességében: gratulálunk. A Vezetőség köszöni Benkő Imre 
edző munkáját.

Enese SC Vezetősége

A 2005.06.26-án lejátszott forduló eredményei

Felnőtt Tartalék Góllövő lista
Börcs-Táp 3-1 0-4 1 Szakács Ferenc 29
Rábapatona-Töltéstava 2-1 1-8 2 Máté Lénárd 27
Mezőőrs-Nyúl 3-1 0-7 3 Ivánfalvi Gyula 26
Vámosszabadi-Kajárpéc 5-1 4-2 4 Ifjú Tibor 25
Gönyű-Kóny 1-2 0-4 5 Molnár István 20
Bácsa-Ikrény
Méfőcsanak-Enese
Győrújbarát-
Bakonyszentlászló

5-1
2-1

7-0

6-1
7-1

3-7

6 Mező Norbert 19

1 M éfő csan ak 30 8 3 -3 6 76 1 M éfő csan ak 30 150-33 772 T ö ltés tav a 30 7 1 -3 9 62 2 N yúl 30 1 77
3 V ám o sszab ad i 30 75-53 57 3 T áp 30 123-39 724 K óny 30 6 9 -3 9 55 4 T ö lté s ta v a 30 111-48 70
:5 B örcs 30 7 2 -7 0 47 5 K óny 30 82-65 516 N yúl 30 58 -3 9 46 6 B ácsa 30 96-91 467 B ácsa 30 6 5 -4 9 42 7 E n ese 30 87-68 45
8 M ezőőrs 30 4 1 -4 9 40 8 B örcs 30 86-76 449 T áp 30 4 9 -5 9 40 9 K ajá rp éc 30 8 8 -9 0 4110 Ikrény 30 4 5 -6 4 38 10 B a k o n y szen tlá sz ló 30 7 4 -8 9 3911 K ajárpéc 30 3 8 -4 9 34 11 G ö n y ű 30 7 6 -9 8 2712 G ö n y ű 30 4 7 -5 9 34 12 Ik rény 30 5 3-105 2713 E n ese 30 4 0 -6 6 33 13 M ező ő rs 30 53-91 2614 G y ő rú jb ará t 30 6 2 -6 4 32 14 G y ő rú jb a rá t 30 47-161 2415 R áb ap a to n a 30 4 7 -6 8 32 15 V ám o sszab ad i 30 4 9 -1 1 7 2416 B akon  v szen tlá sz ló 30 38 -9 7 20 16 R áb ap a to n a 30 5 1-153 7
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