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Kedves Eneseiek!
Sikerekben gazdag boldog új esztendôt kíván
a község minden lakosának 2006-ban!
Enese Község Képviselô testülete
Mesterházy József polgármester

Önkormányzati számvetés 2005
5,5 millió forintos elvonás sújtotta Enesét
A Képviselôtestület 10 pontban fogalmazta meg az elvégezni kívánt feladatokat a 2005. évre. Pár éve gondoltunk erre
a formára, hisz az év eleji falugyûlésen ismertetjük elképzeléseinket és a polgárok elmondhatják véleményüket: mit szeretnének az éves programból, mely programpontot változtatnák
meg, egészítenék ki. A Hírmondó tárgyév áprilisi számában
jelenik meg a „Terv” – számon lehet kérni!
Egy Mobilitás pályázatnak köszönhetôen sikerült egy
többfunkciós pályát kialakítani. Az elnyert 4,3 millió forint
lehetôvé tette kézi-kosár- és teniszpálya létrehozását, kapukkal kosárpalánkokkal együtt. A pálya ünnepélyes átadására
május 1-én került sor.
Szintén megvalósult a régi 1865-ben épült iskola villamos
rendszerének teljes körû felújítása. A 1,5 millió forintos
munkához a Közoktatási Közalapítványtól nyertünk 300 ezer
forintot. Itt jegyezném meg: az alsóban sor került meszelésre
és mázolásra. Elmondhatjuk, hogy az iskola ezen szárnya az
elmúlt öt évben „tetôtôl-talpig” rendbe lett téve!
Novemberben elkezdtük a temetô összképének javítását.
Sor került új díszköves út építésére 200 m2-en, a ravatalozó elé
kialakítottunk egy 5x4 m-es nyitott építményt. Rendezettebb
lett a temetô a tuják felnyesésével. A felújítás összértéke megközelíti a három millió forintot.
Az óvoda épülete szintén megérett a felújításra. A
héjazatot – szakemberek szerint – csak az idô tartotta össze,

annyira szétmállott már a cserép, hogy leszedése után semmit nem lehetett kezdeni vele. Jelentôsen emelte az épület
esztétikai képét az új cserép, a megújult homlokzat, a lépcsô
a kovácsoltvas mellvéddel ill. az épület elôtt kicserélt díszburkolat. A pince vizesedését is megszüntettük. Az itt elvégzett munkák értéke elérte a 11 millió forintot.
Talán leglátványosabb elôrelépést az úthálózat felújításával értük el. Pályázati pénzbôl valósult meg a Rózsa
u. – Gyôri u. /Radnóti utcáig/ közel 400 métere. Nagyon
rossz állapotban volt a Csalogány utca, ráfért a felújítás
– csakúgy mint a Vörösmarty, Ady és Hunyadi utcákra. A
rossz állapotú járdák állapotán szintén javítottunk. Több
kisebb volumenû javításra került még sor: óvoda melletti
szakasz aszfaltozása, Szûk köz és a Petôfi utca egy mellékutcájának murvázása. Az útfelújításra fordított összeg
34 millió forint.
Három millió forintot nyertünk a Céde pályázaton az
orvosi rendelô felújítására. Ehhez az összeghez hozzátettünk még 5 milliót és kívül-belül megújult az 1974-ben társadalmi munkában felépített rendelô. Ezzel a felújítással tovább
javítottuk a faluképet és javítottuk az épület állagát.
A Képviselô testületi terv szerint pályázatot adtunk be a
Jövôház Alapítványhoz. Ez az óvodai önrészünket hivatott
volna csökkenteni – sajnos elutasították. Több szerencsével
jártunk az ÖNHIKI pályázatnál. Ezen 9,5 millió forintot kap-

tunk, errôl tájékoztattam a polgárokat a Hírmondó szeptemberi számában. Nagy szükségünk volt erre az összegre.
A telkek értékesítésénél részsikerrôl tudok beszámolni –
három telket sikerült eladni 2005-ben. Sajnos a közmûvesítést
nem tudtuk elvégeztetni, mert a Vízügyi Hatóság hónapokig
ült a beadott anyagokon. 2005 novemberében – pályáztatás
után – megneveztük a kivitelezô céget. 2006 tavaszán meg
lehet kezdeni az építkezést.
A sportcsarnok kérdésében a pályázatot beadtuk, de sajnos csak eddig jutottunk. A kormány nem támogatta az enesei
projektet, jóllehet nagyon fontos lenne a régiónak is, nem csak
községünknek!
Az önkormányzat megvett egy 800 m2-es kertrészt Dombi
Miska bácsi féle telkbôl /250 ezer Ft/ Elkészíttette a szeméttelep részleges környezetvédelmi felülvizsgálatát /1,2 millió Ft/
– ezt nem kerülhettük el, 2005 év végégig kaptunk haladékot
a Felügyelôségtôl. Közel 400 ezer forintot kellett befizetnünk
idén is a szelektív hulladékgyûjtés nagytérségi projekt tervezésére. Hó eltakarításra 500.000,- Ft-ot fordítottunk /gyors és
hatékony volt/. Háromszor kellett szúnyogot gyéríteni – 500
ezer forintba került. A telkek közmû tervezése 1,2 millió
forintba került. Mint az a számok összeadásából kiderül: ilyen
„láthatatlan” dolgokra 4 millió forint ment el.
Röviden elemezzük a 2005. esztendôt a programpontokon
túl – ahol nem csak azt látják az eneseiek, hogy ez és ez megvalósult s mi az ami nem!! Azt hiszem a megvalósult beruházások alapján nem panaszkodhatunk – közintézményeink
megújultak, nincsenek járhatatlan kátyús utcák.
Hogy sikerült ezt elérni?
A Képviselô testület 2005 év eleji döntésének értelmében
30 millió forint hitelt vett fel az önkormányzat. Ezt 20 év
alatt kell visszafizetni /2006-ban kezdjük meg a törlesztést/,
legnagyobb évi visszafizetendô összeg 3 millió forint. Ennek
fedezete lényegében a következô 20 év költségvetésében

lesz. A fejlesztések döntô része ezen hitelnek köszönhetô ill.
az elnyert pályázati pénznek /20 millió forint összesen/. Az
önkormányzatnak e két lehetôséget leszámítva nincs mozgástere. Tehát: a költségvetésben szereplô fejlesztési pénzeket
mûködésre /bérek, járulékok, dologi kiadások stb/ kell fordítani. Ez nem egészséges fejlôdô nemzetgazdaságot jelent. Ha
nincs hitel és elnyert pályázati pénz – amihez az önrészt évrôlévre nehezebb biztosítani – akkor nincs fejlesztés sem.
2005-ben visszafizettük a kultúrház felújítására felvett 21
millió forintot /nem jelentéktelen kamat megfizetése mellett,
mondanom sem kell: ez nem javította pozícióinkat…/ Az
önkormányzat 4,5 millió forintot vett fel az orvosi rendelô
ill. az óvoda felújítására – ezt az összeget 2006 január végén
fizetjük vissza. Fedezete a Céde pályázat összege.
A telek kialakításhoz két hitelt vettünk igénybe.
1. A terület megvásárlásához. Ebbô 7 millió a fennálló rész.
2. A közmûvesítéshez 22 millió forint.
Természetesen ennek a 29 milliós hitelnek a fedezete a
telek eladásból jön vissza. Az értékestés ütemében fizetjük
vissza a felvett összeget.
A 2005 év értékelésénél nem mehetünk el szó nélkül a
következô tény mellett: 5,5 millió forintos elvonás sújtotta
községünket. 2005 márciusában 2,5 millió forintot kellett
befizetni az államkasszába az érthetetlen iparûzési adóképesség túllépése címén. /Gyôr – mint az a Kisalföldbôl tudhatják
– 732 millió forintot kapott vissza, egy politikai ígéret szerint.
Kérdés: hol van itt jogállam?/ A Kormány a költségvetésben
kötelezô tartalékot írt elô, ez estünkben 3 millió forint. Ehhez
nem jutottunk hozzá /dübörgô gazdaság mellett/, megjegyzem: más önkormányzatok sem! Ezt a pénzt mindnyájunktól,
eneseiektôl vette el a kormány – egy utca aszfaltozására biztosan elég lett volna.
Mesterházy József
polgármester

Közüzemi díjak 2006 január 1-tôl
A Képviselô testület 2005. december 30-i ülésén elfogadta a Pannon-Víz Rt és a Rekultív Kft.
által javasolt lakossági közüzemi díjakat.
Ennek értelmében a következô változásokkal és tarifával kell számolnunk.
-Ívóvíz: 144,- ft/m3 + ÁFA
-Szennyvíz: 253,- Ft/m3 + ÁFA

/2005-ben: 144,- Ft/m3 +ÁFA/
/2005-ben: 249,- Ft/m3 + ÁFA/

Környezetterhelési díj 7,- Ft/m3 + ÁFA
Kisnyomású rendszerek bérüzemeltetése 7,- Ft/m3 + ÁFA,

/2005-ben 15,- Ft/m3 volt/
változatlan a tavalyi évhez képest.

A szemétszállítás esetében a díjemelés mértéke
80 L gyûjtôedény 145,- Ft + ÁFA/ürítés
120 L gyûjtôedény 217,- Ft + ÁFA/ürítés

/2005-ben 136,- Ft + ÁFA/ürítés
/2005-ben 202,- Ft + ÁFA/ürítés

A díjemelés mértéke 7 %

2 ENESEI HÍRMONDÓ

2006. JANUÁR

Hírek a Borostyán Nyugdíjas Klub eseményeirôl
Az enesei Nyugdíjas Klub október 22-én tartotta kistérségi
nyugdíjas találkozóját. A rendezvény helyszíne az általános
Iskola aulája volt.
Meghívott vendégeinket szépen megterített virágcsokrokkal
díszített asztalok fogadták.
A rendezvényünkön megjelent a Gyôri Megyei Önkormányzat
képviseletében Szabó Miklós képviselô Úr. A Pannon Nyugdíjas
Szövetség részérôl: Nagy Péter elnök Úr és Dr. Meikli Aranka
elnök helyettes Asszony. Falunk Polgármestere: Mesterházy
József Úr!
Jelen volt az iskola igazgató helyettese, és a helyi
Takarékszövetkezet vezetôje Nagy Istvánné is.
Nyugdíjas barátaink Mórichidáról, Rábacsécsénybôl, és
Ikrénybôl érkeztek. A rendezvényen mintegy 1oo fô volt jelen.
Az ünnepség 15 órakor kezdôdött Mesterházy József polgármester
Úr, majd Szilbek Imréné a klub vezetôje mondott köszöntôt. Ezt
követôen a meghívott klubok tagjai és az enesei klub nyugdíjasai
egy rendkívül jól sikerült másfél órás mûsort adtak a jelenlévôknek.
A vacsora sertéspörkölt galuskával, melyet az Óvoda konyhá-

ján készítettek el, nagyon finom volt. Ezúton is köszönjük a
szakácsnônek, a fáradozását, és segítségét. A finom vacsorát sós és
édes sütemények, bor, kávé és üdítôitalok követték.
Közben megérkezett Tamás, aki éjjel 23 óráig húzta a talpalávalót. A szünetben tombola sorsolást tartottunk, a tombolatárgyakat a helyi nyugdíjasok hozták magukkal, mintegy hozzájárulásként a rendezvény sikeréhez.
A rendezvényt követôen személyesen és telefonon is gratuláltak a résztvevôk, jól érezték magukat közöttünk.
Ezúton is szeretném megköszönni nyugdíjas társaimnak segítségét, és fáradozását.
A rendezvény költségeit, a tagdíjakból és az év folyamán megszerzett sikeres pályázati díjakból fedeztük.
A következô programunk november 30-án lesz. Akkor a Gyôri
Nemzeti Színházban a „Hyppolit a lakáj” címû elôadást fogjuk
40 fô részvételével megtekinteni.
Szilbek Imréné
klub vezetô

Idôsek napja
Az önkormányzat 1990 óta minden évben megrendezi
„Idôsek Napja” ünnepségét. A rendezvényre meghívót
kap minden 70. életévét betöltött enesei lakos.
2005. novemberében mintegy 40 nyugdíjas gyülekezett
az iskola aulájában. Az óvodások és az általános iskolások mûsorral kedveskedtek az idôseknek. Mindhárom
produkció – az ovisok éneke, a táncosok fellépése és az
eljátszott színdarab – nagy tapsot kapott. A mûsort követô
ebéd a konyhások fôzô-tudományát dicsérte. Jó hangulatú
beszélgetéssel telt a délután.
Az Önkormányzat jelképes ajándékkal – étkezési jegygyel – és a mûsorral köszöntötte polgárait.

Az iskolások mûsora

Az aulában ünnepeltünk

Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi
Gyôr vármegye címû könyvében a következô sorokat olvashatjuk Enessey Györgyrôl:
Enessey György /Enessei/ földbirtokos és Gyôr vármegye táblabírája. Meghalt Enesén 1801-ben.
Munkái:
A dicsô magyar haza aranyszabadságának visszaszerzésére és anyai nyelvének épülésére feljött magyarok csillaga Buda 1791
A czigány nemzetnek igazi eredete Komárom 1798
Antiquitates et memorabilia comitatus Jauriensis u.o. 1799
A czigány nyelvrôl toldalék Gyôr 1800
Kéziratban marad utána a névtelen jegyzôrôl szóló történeti értekezése
Szintén Borovszkynál olvashatunk az 1867. évi kiegyezést követô Gyôr megyei tisztújításról:
I.aljegyzô: Enessey Kálmán
tósziget és csilizközi fôszolgabíró Enessey Sándor
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Mógor Tamás kiállítása a kultúrházban
A pápai Jókai Mór Múzeum igazgatóját – Dr. Hermann
Istvánt – többéve ismerem. Kutatásai során foglalkozott Enessey
Györggyel is, akinek emléktáblája a polgármesteri hivatal
falán látható. Az ô révén jött létre a kapcsolat Mógor Tamás
címerfestô-heraldikussal. Mógor Tamás az Enesei Hírmondó
utolsó számában írt az Enessey család címerérôl – az A/5 nagyságú tájékoztatót pedig Hermann István közremûködésével
ingyen kaptuk meg!
A címerfestô-heraldikus több évtizede foglakozik nemesi
címerekkel, ismeri a családok történetét. Ô maga is „fedezett fel”
nem ismert nemesi címereket. Több településen volt már kiállítása – Pápán, Devecserben, Noszlopon, Ajkán.
Október végén községünkben csodálhattuk meg kézügyességét. Az itt kiállított 70 címert két hétig tekinthették meg az
érdeklôdôk.

Népfôiskola
Soós Viktor Attila
Köszönöm a meghívást és a
lehetôséget, hogy az 1945-89
közötti korszak egyházüldözésérôl,
egyházpolitikájáról beszélhettem. További sok sikert és jó
elôadásokat kívánok!
A község /közösség/ felvirágoztatásához sok erôt és kitartást!
Szeretettel: Soós Viktor Attila
Stumpf István
Az Orbán kormány kancellária minisztere.
„Olyan idôk elôtt állunk, amikor a polgári összefogás és a
nemzet energiáinak mozgósítása
húzhat ki bennünket a bajból.
Dolgozzunk közösen a polgári
újjászületésért.
Köszönöm a meghívást, tisztelettel: Stumpf István
Gorka Sebestyén
Gyönyörû körülmények között
izgalmas kérdések.
Nagyon szépen köszönöm a
lehetôséget.
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Címerkiállítás a folyosón

Hírek
a Polgárôrség életébôl
2005. december 10-én immár három éves fennállását
ünnepelte a Polgárôr Egyesület. 2005. évben 6 fôvel
növekedett létszámunk. Most már 42 aktív tag dolgozik
önkéntesen, a falu biztonságán ôrködve.
A vezetôség összetétele is változott, mert Horváth
Csaba /Deák u./ lemondott alelnöki és csoportvezetôi
funkciójáról és kilépett az Egyesületbôl is. Helyette Buga
Tamást választotta a tagság alelnöknek, csoportvezetônek
pedig Horváth Jánost /Sport utca/, akik nagy lelkesedéssel végzik munkájukat. Reméljük, hogy ez az elnökség
már hosszú távon tudja intézni a Polgárôrség ügyes-bajos
dolgait.
A csoportvezetôkön /Kelemen Róbert, Csorba László,
Horváth János, Buga Tamás/ kívül ebben az évben kiemelkedô munkát végeztek:
Finta Róbert
Görcs Zoltán
László Zsolt
Szakács József
Nagy György
Szakács Ferenc polgárôrök,
akiknek munkáját szerény ajándékkal és oklevéllel ismertük el.
Köszönetet mondunk a lakosság erkölcsi támogatásáért,
amit éreztettek velünk az év folyamán. Külön köszönjük az
Önkormányzat, az Öntöde és a Fûrésztelep támogatását.
2006-ban is éjjel-nappal hívható a 06-20/6670385-ös
telefonszám, ezen várjuk a falu biztonságával kapcsolatos
minden észrevételt.
Sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánok valamennyi
polgárôr-társamnak, a falu lakóinak az Egyesület nevében:
Buga Tamás
Albert János
Polgár Gyula
alelnök
titkár
elnök
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Felújítás a temetôben
Már az elmúlt években megkezdôdtek a felújítási
munkák a temetôben: új szeméttárolót építtetett az önkormányzat, két kutat helyeztettünk el a Pannon-Víz Rt.
munkatársaival, a gondozatlan és megváltatlan sírhelyeket felszámoltuk.
Az idei évben a tuják visszanyesésével folytatódott a
temetô összképének szebbé tétele. Sok pozitív visszajelzést kaptunk, hogy ezáltal sokkal rendezettebb képet mutat
a temetô. Ezt követte a régi 40 x 40-es lapok kicserélése
az új díszburkolat elhelyezése mintegy 200 m2 felületen.
Talán a ravatalozó elé épített rész a leglátványosabb.
Az elvégzett munkák összértéke megközelíti a 3 millió
forintot. A Hírmondó hasábjain szeretnék külön köszönetet mondani Piszkei Gábor abdai vállalkozónak, aki
a hozzáépített rész bádogos anyagait ingyen bocsátotta
rendelkezésünkre és építette be ill. nem kért munkadíjat
a cserepezésért!

Varga István, Szalai Zoltán, Ludvár Vilmos munka közben

Anyagi lehetôségeink függvényében folytatjuk a felújítást: a ravatalozó épületének felújítása cca. 1,5 millió
forintba kerül majd, szeretnénk a hangosítást megoldani.
nagy szükség lenne egy illemhely elhelyezésére. Vizsgáljuk
a lehetôségeket – s remélem megoldást is találunk!
Mesterházy József

Ferenczi Imréné megyei kitüntetést kapott
Október 21-én emlékezett Enese közössége az 1956. évi forradalomra és szabadságharcra. Az ünnepi
megemlékezést a Borostyán Kórus és az általános iskola mûsora tette ismét emlékezetessé.
Az ünnep alkalmából megyei kitüntetést adott át Szabó Miklós a Megyei Közgyûlés elnöke. A kitüntetett
Ferenczi Imréné nyugalmazott iskola igazgató, aki több évtizedes kimagasló pedagógiai munkájáért vehette
át az emlékérmet és emléklapot az alelnök úrtól.
Gratulálunk!
Mesterházy József

Brucki iskolabútor Enesérôl Csíkszentmihályra
Önzetlen enesei adományozóknak köszönhetôen nyolcvan iskolapadot és több mint 160 széket, /diákot és tanárit/
juttathattunk az erdélyi Csíkszentmihály testvérközségünk
iskoláinak. Az alábbiakhoz megadom jóindulatú polgártársaink nevének listáját. A pénzadományok befizetését
nyugtaadással ellentételeztük, melyek másodpéldányai a
polgármesteri hivatalban megtalálhatók.
1. Kovács János
2. Molnár János
3. Simon Jánosné
4. Gyökér Gyula
5. id. Varga István
6. Borbély Antal
7. id. Szabó Sándor
8. Vajda Zoltánné
9. Preiner Ottó
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19. Bánházy János
20. Polgár Gyula
21. Kiss Tibor
22. Varga István
23. Bálint Sándor
24. Böjtös Kálmán
25. Zsenák György
26. Magyar Tímea
27. Nagy Károly

10. Bödô Csaba
11. Sándor Ernô
12. Horváth József Deák u.
13. Varga Gyula
14. Magyar Béláné
15. Luka Ferenc
16. Mezei László
17. Ferenczi Imre
18. Mesterházy József

28. Szilbek Imréné
29. Lendvai Szilárd
30. Varga István Sport u.
31. Lengyel Gábor
32. Mentusz Péter
33. Farkas Béla
34. Lenzsér Imre
35. Németh Béláné

Hála és köszönet mindenkinek. Jó helyre kerültek a
bútorok, a lecserélendôk átlag életkora meghaladta a 30
évet. A padok és székek kiszállításáról Csikszentmihály
polgármestere, André Mihály gondoskodott. Enesei tartózkodása alatt személyesen mondott köszönetet községünk
polgárainak önzetlenségükért.
Böcskei György
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Egy elfogadható és egy kimagasló eredmény
Szinte már-már visszatérôen írhatom: nagy reményekkel vágtunk
neki a soron következô /2005/2006. évi/ bajnokságnak. Egy játékosunk akasztott szögre a cipôt, viszont érkezett egy kapus /Kasza
Á./, akit a megyei II. osztály egyik legjobbjának tartanak. Érkezett
még Csuzy B. a megyei I. osztály bajnokcsapatától, Vízler és Csizi
a megyei II. osztály /Ménfôcsanak/ bajnokcsapatától. Visszajött hozzánk Csillag Norbert. Mi kell még a nagy reményekhez?
Nem is indult rosszul a bajnokság, gyûjtöttük a pontokat –pár
–
forduló elteltével a kecsegtetô 5. helyen álltunk. Ezt követôen
azonban négy vereségbe futottunk bele. Úgy érezte a vezetôség,
hogy edzôt kell váltani, mert Gyurmánczi Attila nem képes felrázni a társaságot. Megtettük e lépést és Kulcsár Zsolt személyében
új tréner ült le az utolsó hat meccsre. Sajnos négy játékos nem
tudta elviselni az edzôváltást, még inkább két részre szakadt a
csapat. Miután a Töltéstava elleni mérkôzésen nem jelentek meg
–a vezetôség megköszönte nekik az itt töltött idôt. A problémák
kezelése után lett egy egységes összetartó csapatunk és négy
gyôzelmünk sorozatban! Erre a megyei III. óta nem volt példa.

Az elért 9. helyezést elfogadhatónak tartjuk. A bajnokság
elején nem biztos, hogy elfogadtuk volna, de a rögös ôszi utat
magunk mögött tudva nem rossz eredmény.
Kimagasló eredményt ért el a „kettô” Benkô Imre vezetésével.
Benkô Imre már hatodik éve irányítja a csapatot és a régóta megérdemelt siker bekopogtatott az ajtón. Az ôszi bajnoki címhez
csak gratulálni lehet és az elismerés hangján szólni. Második
csapatunk régóta együtt játszik, ami siker egyik záloga –a másik
pedig az akarás. Úgy indultak a bajnokságnak, hogy dobogóra
szeretnének kerülni! A sikerek egységesebb csapattá kovácsolták
a fiúkat, sokan lejöttek edzésre –a meccseken kevesebb volt a
szöveg mind kifele mind befele.
Így tovább és reméljük, hogy év végén a legszebben csillogó
érmet kapják meg.
Gratulálunk és hajrá Enese!
Mesterházy József

Az Enese SC köszönetet mond támogatóinak
2005-ben sokan segítették az Enese SC-t, jelentôs mértékben hozzájárulva a sikeres szerepléshez. A Hírmondó hasábjain köszönjük támogatóinknak az önzetlen pénzbeni és egyéb támogatásokat.
-Ihász Csaba, Ominger Tamás, Mesterházy Ernô, Szlovacsek Imre, GTO-Holz Kft, KACO Hungary Kft,
Husqvarna Szaküzlet, Attrium Kft, Gyôr-Vas Kft, Ciril Trans Bt, Siri Trans Bt, Cirip Trans Kft, Nyúl és Vidéke
Takarékszövetkezet.

— Köszönjük! —
Enese SC Vezetôsége

A bajnokság ôszi végeredménye
Felnôtt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nyúl SC
Gyôrújbarát SE
FC Táp
Kóny SE
Mezôörs
Börcs KSK
Ikrény SE
Töltéstava SE
Enese SC
Vámosszabadi SE
Kajárpéc SE
Felpéc SE
Bácsa FC
Gönyû SE
Rábapatona SE
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Gülch Ábris II. világháborús enesei pillanatokat elevenít fel tanulmányában. Sorai a múltról a jelennek és a jövônek szólnak.
Fontos részletekkel gazdagította a községünk múltja iránt érdeklôdô közönséget.
A tanulmányt két részletben közöljük, hangsúlyozva, hogy azok elválaszthatatlan egészet képeznek. A második részt az áprilisi
Hírmondóban olvashatják.
Gratulálunk munkájához és köszönjük, hogy írását rendelkezésünkre bocsátotta.
Mesterházy József
(A dolgozat a Magyar Honvéd Kulturális Egyesület által kiírt
„A második világháború lakóhelyemen” pályázatra készült.)

Gülch Ábris:

Háborús enesei emléktöredékek
Bevezetô sorok
Lakóhelyem Enese, Gyôrtôl 17, Csornától 15 kilométerre fekszik. A két város között, szinte félúton egy
1700 lelkes kisalföldi település. A 13. századtól jegyzett múltjából több tragikus, elnéptelenedési idôszakot
idézhetnénk, amikor a község lakóinak szinte mindent
a „semmibôl” kellett újraépíteni. Ahogy a török- és a
labancdúlás, úgy a második világháború eseményei sem
mentek el Enese mellett nyomtalanul. Bár a települést
közvetlenül nem érintette a front, komoly harcok itt
nem voltak, mégis alig egy év leforgása alatt (194445) két komoly, halálos áldozatokkal, pusztítással járó
bombázást kellett az eneseieknek megélniük.Olyannyira
gyorsan zajlottak 1944 végétôl a hadi események, hogy
például a falun át visszavonuló német csapatoknak nem
volt ideje még a környéken ásott lövészárkok megszállására sem.
Enese - kisebb eseményektôl eltekintve (lásd. 1.
számú melléklet) - a második világháborúba igazán a
bombázásokkal kapcsolódott be. Ezek a gépek - olvasott és hallott információim szerint - Szicíliából szálltak
fel, de mivel a Dunántúlon nem voltak akkora repterek
amelyekrôl egyszerre 40-50 gép fel tudott volna szállni,
ezért egy jól látható tájékozódási pont választottak, a
Balatont, és afelett gyülekeztek. Innen indultak tovább
végrehajtani a parancsba kapott harci feladatot, a bombázást. Ezekbôl - ahogy említettem - Enese kétszer is
kapott.
Forrásaim
A faluban történt háborús eseményeket fôként a ma
is enesei Borbély Antallal, Bancsó Ferenccel, Böjtös
Kálmánnal valamint az Argentínában élô Haynalné Kesserû
Zsuzsannával idéztük fel. Ôk - és még néhány falubeli
- osztották meg velem emlékeiket, illetve felhasználtam
a Gyôr-Moson-Sopron Megyei Levéltárban összegyûjtött
adatokat és a Gyôri Nemzeti Hírlap néhány korabeli, illetve
a Kisalföld pár közelmúltbeli cikkét is.
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Okuljunk az esetbôl!
Az elsô igazi háborús esemény Enesén Borbély Antal
(szül.: 1935) visszaemlékezése szerint 1944 nyarán történt,
akkor volt ugyanis az elsô, halálos áldozatot követelô bombázás. Egy helybeli asszony a határban mászkált, miközben
egy orosz repülô légi aknát dobott a búzaföld melletti útra,
amelynek szilánkjai megölték a szerencsétlen nôt.
Bancsó Ferenc (szül.: 1927) az illetô nevére és az
eset néhány körülményére is emlékezett. Eszerint özv.
Radakovics Jánosné fát szedegetett közvetlenül a falu
határában lévô réten, a gyôr-soproni “mûút” mellett. Az
oroszok a fôutat és a közeli vasúti síneket akarták megsemmisíteni, helyette az asszony kapott végzetes találatot,
mégpedig úgy, hogy testének jópár darabja a környezô fák
ágaira szóródott szét.
Az eseményrôl - a szerencsétlenül járt enesei asszony
tragédiáját nem is említve - a Gyôri Nemzeti Hírlap 1944.
július 1-i száma is beszámolt. A tudósításból kiderül a bombázás pontos napja is. Íme a cikk: „Tanulságos megmenekülés. Bóna Iván vagongyári tisztviselô, lakik Gyôr, Zrínyi
utca 14/a. hivatalos ügyben Gyôrbôl az országúton Egyed
felé tartott kerékpáron. Enese határában a 26-án délelôtti
ellenséges berepülés alkalmával, fölötte légi csata volt, ezért
jónak találta a géprôl leszállni, más fedezék ott nem lévén,
egy fa alá menekült, a kerékpárt a fa mellé támasztotta,
ô pedig 2-2 és fél méterre attól lefeküdt a fa alatt, nézve
a küzdelmet. Egyszer lát valami nagyobb tárgyat esni a
levegôben, hirtelen megfordult összehúzva magát. Néhány
másodperc után, nagy recsegést. Erôs benzinszagot érzett és
a széjjel fröccsent benzint, ruháján és a bôrén. Mi is történt?
Egyik 300 literes benzin tartalmú benzintartály a fára zuhant,
lehasítva karvastagságú ágakat, az alatta álló kerékpárt teljesen összetörte, a benzin széjjel fröccsent, ruháját, testét
teljesen összefröccsentve benzinnel, amely arcán perzselési
nyomokat is hagyott. A nagy veszély elmúltával az emberek
odacsôdültek, közben két csendôr is odaért, jegyzôkönyvet
vettek fel az esetrôl. A kerékpár teljesen összetört. Bóna
Iván kijelentette: ezentúl, ha szabadban éri a riadó, inkább
menekül a legkisebb parasztházba, semhogy a szabadban
maradjon! Okuljunk az esetbôl.”
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Ha nem is a konkrét esetre, de az elôzményként említett
légi csatára az enesei Nagy Lajosné (szül.: 1927; Eôry
Vilma) így emlékezett: “A községi hídmérleget kezeltem
abban az idôben. Miután végeztem a munkával, hazafelé
furcsa morajlás hallatszott. Iparkodtam... Már a konyhában beszélgettünk néhány magyar katonával, amikor a
támadás lezajlott. Nyugtattak bennünket, az ijedségen és a
nagy fényességen kívül más nem történt, talán csak annyi,
hogy közvetlenül a házunk elôtt, az úttest közepére hullott
egy akna, nem robbant fel, késôbb ártalmatlanították a
tûzszerészek.”
Borbély Antal beszélgetésünkkor említett még ebbôl az
idôbôl egy „légi csatát”. Történt, hogy egy német szállítógépet üldözôbe vette egy vadászgép. A két repülô kürülbelül
fél óráig “fogócskázott” az enesei határ felett, végül a
vadász gyôzedelmeskedett. Mikor abbahagyta a lövéseket
a német gép még csak füstölt, de így is kényszerleszállást
kellett végrehajtania a pilótának. A gép személyzete egytôlegyig sértetlen maradt.
Enesei “gengszterfogás”
A Gyôri Nemzeti Hírlap 1944. július 11-i számában
ismét szóba kerül Enese, mégpedig annak ürügyén, hogy
“nyolc ejtôernyôs légi terroristát fogtak el” a faluban. Az
errôl tudósító rövid cikk szerint “merész, bravúros rajtacsapással ejtett foglyul három levente nyolc ejtôernyôs
angolszász légiterroristát Enesén. Farkas Dániel 17 éves,
Szalay Kálmán 18 éves nyúli és Bendes László 21 éves
écsi leventék, az Enese melletti Fudi pusztán, Gyarmathy
Dénes bérletén dolgoztak. Észrevették, hogy a búza, rozs
táblák közt különös öltözetû emberek bújkálnak. Kapákkal
rájuk támadtak, ártalmatlanná tették ôket és megkötözve
átadták a csendôrörsnek. Persze kiderült, hogy mind a
nyolc légiterrorista volt. A két fiatalabb levente vette észre
ôket elôször és gondolkodás nélkül rájuk vetették magukat és kényszerítették ôket, hogy pisztolyaikat, tôreiket
eldobálják. A három bátor levente dicséretet és elismerést
érdemel. A nyolc angolszász gengsztert szombaton este
szállították el Gyôrbôl katonai kísérettel. Megjelenésük
nagy feltûnést keltett a gyôri pályaudvaron.”
Böjtös Kálmán (1926) érdeklôdésemre egy másik hasonló esetre is felidézett, amikor újabb ejtôernyôsöket fogtak el
az Eneséhez közeli Cipó-réten. Néhány elragadtatott falubeli
bántalmazni, verni akarta a pórul járt angolokat, de valaki
bölcs ötlettel “elhívta Dôry Jánost, aki Amerikában járt, jól
tudott angolul és ô beszélt velük, fordított az idôközben oda
érkezô csendôröknek. Kihallgatták ôket, majd mindkettôt
Gyôrbe vitték.”
Bombázás karácsonykor
Enesén a második világháború legtragikusabb napja
1944. december 23-a volt. Karácsony szentestéje elôtt
újabb bombatámadás érte a falut, ami most öt halálos
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áldozatot követelt. Bancsó Ferenc szüleinek egykori
házát (a mai Szabadság utca közepén) találta telibe egy
bomba és az udvaron, illetve a szomszéd épületben tartózkodó személyeket is megölte. Köztük egy nyugállományú katonatisztet, illetve a másik épületben élôk közül
néhányat (lásd 3. számú melléklet).
Bancsó Ferenc a történtekre úgy emlékezett, hogy
a bombázást Sztálin-gyertyákkal “jelezték” az oroszok,
vagyis hogy jól vagy jobban lássanak bevilágították a célterületet. Elmondta, hogy mindkét ház szinte eltûnt a föld
színérôl. Megrendítô látványként említette, hogy emberi
végtagok, felismerhetetlen testdarabok lógtak a környékbeli fák ágain. (A bombázás katonatiszt áldozatáról, Teszler
ôrnagyról pedig elmondta, hogy német származású volt,
kutyákat tartott és mániákus vadászként például röptében
lelôtte a fészkükrôl felzavart varjakat.)
Borbély Antal emlékezésébôl pedig az derült ki, hogy
hiába volt a szovjetek igyekezete, több bomba is mellé ment
célnak és voltak olyanok is, amelyek nem robbantak fel.
Ezek közül egyet még mindig, hatvan év után is az egyik
Eneséhez közeli mezôn rejt a föld. Adatközlôm szerint a
bombázások oka nagy valószínûséggel a Tschurl majorba
vontatott német lôszert szállító vasúti kocsi lehetett. Az
amerikai és orosz gépek nem találták el a vagont így a
majorban sem sérült meg semmi. Borbély Antal feltételezése, hogy ha a vagon felrobban, akkor a közeli hengermalom
is megsérült vagy elpusztult volna az ott tárolt 1944-es búzaterméssel együtt.
Eltévedt bombákról, az utánuk maradt hatalmas
bombatölcsérekrôl nagyanyám, Gülch Dezsôné (szül.:
1927; Mesterházy Ilona) is mesélt. Elmondta, hogy a falu
Kóny felé esô részén, Meggyes nevû földjük közelében is
esett le bomba. Véleménye szerint a határban lévô kazlakat
épületeknek, a dédnagyapám kint, a szántóföldön hagyott
hengerét pedig fekvô katonáknak hitték fentrôl a pilóták.
Így kaphatott a „békés” munkaeszköz is komoly szilánktalálatot.
A tragikus karácsonyi bombázásról személyes emlékezést kaptam e-mailben az Argentínában élô Haynalné
Kesserû Zsuzsannától (szül.: 1938), aki ebben az idôben
nagyapja, Kesserû István ezredes kúriájában (ma óvoda)
hat éves gyermekként élte át a légi támadást. Szavait
szószerint idézem: “Szokás szerint a délutáni alvás után
már a zárt verandán ültünk. Lehetett úgy öt óra, de már
sötét volt. A fölnôttek lábai pokrócba bugyolálva. Hideg
tél volt. Egyszerre millió kis apró égô gyertya potyogott
az égbôl. Ezek voltak a szövetséges bombázók által elôre
ledobott »világítók«, hogy »pontosan« meglássák, hová
dobják a bombákat. Pici karácsonyfáknak néztek ki. Ahogy
(jóval utána!) anyám elmesélte, éppen az enesei állomáson
akadt meg egy német utánpótlási vonat Budapest felé, azt
vették célba. Kissé félre sikerült a célzás, vagy pedig a
kúriánk tûnt fölülrôl egy hadiszállásnak, hiszen nagy épület, és a közelében ott az iskola, ami egy másik nagy épület.
Tény, hogy közvetlen a kúria mellé vágódott be az elsô,
széltében robbanó »lapos« bomba, kis krátert, de körbekörbe nagy kárt okozva. A légnyomástól mindenki elesett,
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minden leesett, és a nagy veranda ablakai, mint egy zongora billentyûin szaporán végigfutó ujjak, hasonló hanggal,
úgy törtek be sorban, balról-jobbra. Hát én így emlékszem,
mégpedig igen élénken, pedig még csak hat éves voltam
akkor. Lerohantunk az alagsorba és ahányan voltunk elhelyezkedtünk két helyiségbe, a fás- és a szenes pincébe.
Onnan hátrafelé lehetett látni, hogy hová esett nagy robajjal a többi bomba. Az istállók teteje elkezdett égni. Apám
kirohant nagyapámmal és a két visszavonulásban nálunk
tartózkodó német katonával, betörtek az égô épületekbe,
hogy kiszabadítsák a megfélemlített, megvadult állatokat,
lovakat és teheneket. (...)
Másnap mentünk nagyapámmal szemlét tartani. Nagy
pusztítás történt, hátrább ott tátongott az óriási, vízzel telt
bombakráter. Nekünk gyerekeknek erélyesen megtiltották,
hogy ahhoz közeledjünk. Én akkor már nagynak számítottam, és az akkor két éves Judit hugommal ellentétben, kilenc
éves István bátyámmal kísérhettem a felnôtteket. Aztán
két-három napra rá indulhatott a menekülés. Vonat nem volt
sinek híján, azonban a német kamion-karaván indult, ennek
oltalmában kezdtünk neki. Anyám a három gyerekkel és
egy rokon néni. Egyszerûen nyugat felé. Teljes bizonytalanságban, összevissza kapkodott néhány kofferrel. Apám,
állami tisztviselô lévén erkölcstelennek tekintette azt, hogy
nem megy vissza hivatalos posztjára. Ez aztán évekre szóló
következményekkel járt. De az már más történet!
A részleteket (a valódi személyes emlékeimen kívül)
magáról a menekülési folyamatról - Steyr, hugom szamárköhögése, tömeges óvóhely, padláson didergés, bombázás,
München, ott a bombázás, utána Bregenz a rengeteg hadirokkanttal és ezek esküvôjérôl csoportosan, Schwarzach,
stb., amiket anyám megerôsített a késôbbiekben - már
sokkal késôbb, felnôtt korban tudtam meg anyámtól,
egy-egy ritka alkalomkor, amikor hajlandó volt minderrôl
mesélni.”
Németek a faluban
Német katonák több helyen voltak elszállásolva, bekvártélyozva a faluban. Így többek között az iskolaudvaron,
de házaknál is. Nekik „szolgált” az a három épületbôl
álló lôszerraktár (a mai Szabadság utcában, a tejcsarnok
szomszédságában, illetve az élelmiszer bolt és az orvosi
rendelô között), amelyek közül csak kettôben tároltak kézigránátokat, német és magyar, tojás és nyeles gránátot egyaránt. Gyalogsági lôszereket viszont mindhárom épületben
tároltak. Az említett raktárakból származó kézigránátokat
- ahogy ez egyik adatközlôm, Borbély Antal szavaiból
kiderült - közvetlenül a háború befejezése után a helybeli
gyerekek robbantgattak, egy másik, nagyobbik része pedig
orosz hadizsákmány lett.
A németekkel kapcsolatban még megtudtam, hogy az
Enesén át visszavonuló csapataik fel akarták gyújtani a vasúton túli malomban felhalmozott jó minôségû gabonát, de
Tschurl Ernô birtokos és a malom tulajdonosa nem engedte
hogy „a búzából hamu legyen”.
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Enesén egészen 1945. március végéig kilenc német nehézpáncélos (térképen jelölve, a jelölések a Petôfi útra értendôk)
tartózkodott. A pontos típusukat nem sikerült kideríteni. A
német páncélosok elképzelése az volt, hogy Gyôrsövényház
és Lébény között átkelnek a Rábca hídján, de túl késôn értek
oda, a hídat az oroszok már felrobbantották, így Csorna
felé vették az irányt és mint késôbb, más forrásból kiderült,
mind a kilencet megsemmisítették a rábaközi városban. Az
emlékezés szerint: mindegyik páncélos tornya alatt a páncéltesten 50 centiméter átmérôjû lyuk tátongott. A páncélosok
pusztulásának okát sem sikerült kideríteni (feltehetôen kézi
páncéltörô rakétákkal semmisítették meg azokat), mint
ahogy azt sem, késôbb hová szállították a roncsokat, mi lett
velük vagy belôlük. Szemtanúk beszámolója szerint a kilôtt
páncélosok mellett csak egy német halottat láttak, akinek
hiányzott a sisakja és a csizmája.
A háború utolsó szakaszában több helyi fiatalt vittek el
leventének Németországba. Bancsó Ferenctôl tudom, aki
maga is köztük volt, hogy rajta kívül - többek között - Eôry
László, Horváth Sándor, Bancsó Imre, Bancsó Károly,
Böjtös Kálmán, Major Gyula, Ihász Ferenc, Vági Imre,
Gôsi Ferenc is menetelt nyugat felé. Útközben megszöktek
és mikor hazaértek sorbaállították ôket Eôry Mihályék (mai
Szabadság utca) udvarán. Igazából semmi következménye
nem lett a különös „dezertálásnak”.
Szovjetek a faluban
Enesére 1945. március 28-án reggel érkeztek az oroszok.
Egyes beszámolók szerint a Vörös Hadsereg már március
27-én éjszaka megérkezett a falu határába, de ismeretlen
okok miatt csak másnap vonultak be. Ellenállásba nem
ütköztek, hiszen a németek már napokkal korábban elvonultak. Borbély Antal emlékezése szerint „két menekülô
magyar katonát láttak, akiknek lóháton sikerült ép bôrrel
megszökni a faluból”.
Beszámolt arról is, hogy Enesén nem voltak lövészárkok,
nem voltak bunkerek sem, csak a Fô utcán (ma Petôfi utca)
két tankcsapda fogadta az érkezôket. Ezek a tankcsapdák
úgy készültek, hogy az út két oldalától kiindulva cölöpöket
vertek (kb. 40-50 centiméteres átmérôvel) két sorban úgy,
hogy az út közepén csak 3-3,5 méteres távolság maradjon,
ahol csak egy páncélos fért el. A cölöpök közé bazaltot töltöttek. Az út szélén egy gödörben páncélököllel egy katona
ôrködött. A beszámoló szerint a nagy gonddal megépített
csapdát nem alkalmazták.
A visszaemlékezések arról tanúskodnak, hogy a szovjet katonák Enesén is úgy viselkedtek miként mindenütt.
Nagymamámtól, Gülch Dezsônétôl tudom, hogy dédnagyapámtól például elvittek egy lovat, mondván, hogy majd
„vécser”, este hozzák vissza. Boltjából lopni akartak, mikor
ez ellen szót emelt fegyvert szegeztek a melléhez. Erdélyi
Pál mentette meg, aki az elsô világháborúban orosz fogságba esett, jól beszélte a nyelvet, így ô foglalta le a katonákat,
amíg dédnagyapám finoman eltûnt az udvarról. Az erôszak
sem maradt el. Többek között Enesén - egyik adatközlôm
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szerint - négy lányt erôszakoltak meg. Ezzel szemben
elôfordult olyan is, hogy a falubeli garázdálkodóktól, tolvajoktól egy orosz tiszt mentette meg a családot.
Bancsó Ferenc pedig elmesélte, hogy - testvérével együtt
- soha annyi boxcsizmát nem készített és nem javított mint
akkor az orosz katonáknak, illetve soha annyiszor nem hallotta énekelni a „Kalinká”-t. Arról is beszámolt, hogy egyik
társával együtt a szovjeteknek kenyérért Tétre küldték.
Útközben, az úgynevezett Újkanálisnál (pár száz méterre
Enesétôl) az árokban egy orosz katonát látott, aki kezében
egy demizsont szorongatott.
A felszabadításnak két német áldozata is volt. Egyikük
Borbély Antal elbeszélése szerint egy rádiós, aki az akkori
postaépületben tartózkodott és valószínû megzavarodott,
ezért nem hagyta el a helyét még a tisztek felszólítására
sem. A katonát az oroszok elfogták, megkínozták és csak
azután ölték meg. (Egyik forrás szerint az egykori posta
telkének végében, mások szerint pedig két telekkel odébb
van eltemetve.)
A falu határában is van/volt egy német katonasír, egy tiszt
nyughelye, amit még egészen az 1980-as évek közepéig
gondozott valaki. A sírnak már nincs nyoma, de ottjártamkor
mégis érdekes nyomokat (például egy mécsest) találtam.
Egyesek szerint a katonát exhumálták (ezt a polgármesteri
hivatal nyilvántartásában nem dokumentálták), de van aki
azt állítja, hogy a német tiszt földi maradványai még most is
enesei földben nyugszanak.
Meg kell emlékezni a Vörös Hadsereg által ejtett foglyokról is, akik közül - Borbély Antal szerint - 20-30 katonát
egy pajtába zártak, ahonnan az éj leple alatt kettô megszökött. Másnap reggel az oroszok észrevették a hiányzókat.
Balszerencséjére két enesei férfi, akik egykori bajtársaikról
akartak érdeklôdni, arra járt, így az oroszok velük pótolták a
két hiányzót, ôket vitték el a szökevények helyett.
Gyors újjáépítés
A személyes tragédiák mellett a legnagyobb gondot a
lebombázott vasútvonal, a komolyan megsérült, felszakadt
sínpálya jelentette Enesének, illetve az egész Sopron-Gyôr
vonalnak. Éppen ezért a GySEV (Gyôr-Sopron-Ebenfurti
Vasút) igazgatósága hamarosan az 1945 áprilisi események,
a háború befejezése után kérelemmel fordult a fôispánhoz,
hogy munkaerôt és elôfogatot rendeljen ki az enesei vonalrész megjavításához: “A GySEV Gyôr vármegyei vonalrészén éspedig Enese-Rábapatona vonalszakaszon levô hidakat
a németek felrobbantották. A vasút helyreállítási munkálatai
folyamatban vannak. Enese állomás közelében volt 2 db 14
méteres nyílású, továbbá Rábapatona megállóhelynél volt 1
db 14 m nyílású hidat a Rába szabályozása folytán megépíteni nem szükséges. A hídnyílásokat a vasúti osztálymérnökség betömeti egy-egy 3 méteres áteresz beillesztésével.

(Ezen munkálatokhoz Gyôrbôl feltöltési anyagot kivinni és
anyagvonatokat meneszteni a Rába híd felrobbantása miatt
nem tudunk. Enese és Bezi községekbôl 30-30, összesen
60 emberre volna szükség kb. három héten át, úgyszintén
Rábapatona községbôl is 30 emberre ugyancsak kb. 3 héten
át és a föld illetve betöltési anyag odahozatalához szintén
jármûvekre.” A 30-30 fôt, illetve az elôfogatokat kirendelték, így a vasútvonalak és a hídak helyreállítása már
az úgynevezett felszabadult Magyarország elsô heteiben
megkezdôdött.

Bancsó Ferenc háza, bombatalálat érte

Épület a Tschurl majorban

Lôszerraktárként szolgált a II. világháborúban
(magtár a Szabadság utcában)

Kérjük mindazon olvasókat, akik a közölt tanulmányhoz plusz információkat (esetleg fényképet) tudnak közölni, jelentkezzenek a
polgármesteri hivatalban! Köszönjük!
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A Bûnügyi Osztály /Gyôri Rendôrkapitányság/ közleménye
A Gyôr környéki településeken ismét feltûntek
olyan átutazó, ideiglenesen itt tartózkodó bûnözôk,
akik az un. megtévesztéses lopásokkal igyekeznek minél nagyobb értékekhez, készpénzhez jutni
oly módon, hogy fôként idôs emberek otthonába mennek be különbözô indokkal. Így volt ez
annak az idôs embernek az otthonába is, ahova a
Nyugdíjfolyósító munkatársának kiadva magukat
jutottak be bûnözôk, és kérték, hogy az elôzô havi
nyugdíjból egy 10.000,- Ft-ost mutasson meg az
ott lakó, mert annak számát le akarják írni. Amikor
a késôbbi sértett elôvette a pénzt, annak helyét
megfigyelték, és a figyelmét elterelve észrevétlenül
eltulajdonították megtakarított közel 400.000,- Ft
készpénzét.
Sajnos Gyôr, és a Gyôr környéki települések
nagyrésze, – így Enese is – frekventált fôút mellett
fekszik, ezért egyre többször válhatnak az ott élôk, és
üzlet tulajdonosok átutazó bûnözôk áldozatává.
Házaik kapuját zárják gondosan akkor is, ha azt
az elmúlt évtizedekben nem látták szükségesnek.
Otthonaikat hivatalos ügyben felkeresô személyek
magukat igazolvánnyal tudják igazolni, ezt minden
esetben kérjék az Önökhöz érkezôtôl. Gyakran fordul elô, hogy hátra mennek a kertbe, akár csak rövid
idôre és ezért nem érzik fontosnak, hogy a kaput
vagy lakásuk bejárati ajtaját bezárják. Sajnos azonban gyakran fordul elô, hogy néhány perc alatt is
besurranó tolvajok áldozatává válhatnak
Az ajtók kulcsait tartsák maguknál, ne tegyék azt
az ajtó közelében lévô „dugi” helyekre, mert higgyék
el, hogy ezeket a helyeket a bûnözôk már gyakorlatból ismerik. Ne hagyják a kulcsot a zárban sem, mert
az olyan, mintha be sem zárták volna ajtajukat, és a
kulcs ez esetben le is másolható.
Amennyiben otthonaikat elhagyják, úgy az ajtókat,
terasz ajtókat, ablakokat indulás elôtt ellenôrizzék,
hogy gondosan bezárták-e. Lakásaikat akkor
szellôztessék ha otthon tartózkodnak. A fürdô és
WC. ablakok szintén ne maradjanak nyitva, mert
vékonyabb testalkatú személy azokon is be tud mászni. A lehúzott redôny magában nem véd, az ablakot
is be kell csukni.
Otthonaikat lehetôleg több zárral – hevederzárral, több ponton záródó biztonsági zárral, elektronikus biztonsági rendszerrel – védjék. A családi
házaknál tartott kutya önmagában nem elég hatékony védelem. A kutya jelez, de a jelzésre gazdájának figyelni kell.
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Gépjármûveiket minden esetben zárják be még
akkor is, ha csak rövid idôre szállnak ki. Sem az
utcán, sem az udvarukban ne hagyják nyitva.
A gépjármûvekben – különösen látható helyen – ne
hagyjanak értéket, táskát, mobiltelefont, mert azokat,
az ablak betörésével, zárfelszúrással egy gyakorlott
bûnözô pillanatok alatt ellophatja és még gépkocsijukban is nagy összegû rongálási kár keletkezhet.
Megkezdôdött az iskolai tanév. Enesén is sok
gyermek közlekedik kerékpárral és gyalogosan
is. Vigyázzanak rájuk. A szülôk gondoskodjanak
arról, hogy a gyermekük kerékpárja biztonsági
berendezésekkel, világítással felszerelt, megfelelô
mûszaki állapotú legyen. Gyermekeik biztonsága
mindennél fontosabb, ezért tanítsák meg ôket a
biztonságos közlekedés szabályaira, a gondos odafigyelésre.
A településen átvezetô fôút komoly veszélyeket rejt abban az esetben, hogyha a közelben lévô
üzembôl mûszaki váltásokkor, kivilágítatlan kerékpárosok sokasága indul a fôúton szabálytalanul és
veszélyesen egymás mellett haladva otthona felé.
Kérjük az érintetteket óvatosan közlekedjenek és
tartsák be a közlekedés szabályait mielôtt tragédia
történik.
A közlekedésbiztonság szabályai mindenkire
vonatkoznak. Amikor gépjármûvel érkezik valaki
szórakozó helyre és ott alkoholt fogyaszt a továbbiakban nem vezetheti jármûvét. Alkoholos befolyásoltság alatt gépjármûvet vezetni tilos. Azon személyeknek akik ittasan vezetnek vajon eszükbe jut-e,
hogy bármelyik pillanatban eléjük léphet egy kisgyermek, vagy baleset okozói lehetnek. Gondoljanak
arra, hogy baj bármikor – még rövid útszakaszon is
– bekövetkezhet.
Korábban amennyiben a település lakóinak rendôri
segítségre volt szüksége Sági Gyula R. ftzls. Úrhoz
fordulhattak segítségért. Sági Úr sokéves szolgálat
után nyugdíjba vonult. Helyét Enesén területi KMB.ként Szalay Zsolt r.zls. Úr vette át, aki Horváth
Róbert r. zls. Úrral együtt vigyázza település rendjét
és segít Önöknek. A körzeti megbízottak a 06-20599-5755 telefonszámon érhetôk el.
Mindannyian segíthetik a rendôrség munkáját
– településük biztonsága érdekében – hogyha odafigyelnek egymásra, a környezetükben feltûnôen
viselkedô idegenekre. Mindez nem kerül semmibe,
mégis nagyon sok bûncselekmény elôzhetô meg
ezzel.
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A Képviselô testület rendeletet alkotott
a Tiszteletbeli polgár címrôl
Községünkben egy 1994-ben alkotott rendelet szól az
adományozható kitüntetésekrôl. Az akkori Képviselô
testület három címrôl „döntött”: Díszoklevélbôl,
Eneséért Emlékéremrôl és Díszpolgári címrôl.
2005 év végén a jelenlegi Testület rendeletet alkotott
a Tiszteletbeli polgár címrôl. Mint ismeretes, a 2004.
december 5-i népszavazás végeredménye nem tette
lehetôvé, hogy az Országgyûlés napirendjére tûzze a
kettôs állampolgárság kérdését. Ezzel a mintegy 2,5
millió határon kívül rekedt magyar testvérünknek nem
kis lelki fájdalmat okoztunk
Hódmezôvásárhely képviselôi a sebek gyógyítását a
„Tiszteletbeli polgár” létrehozásával próbálták gyógyítani. Ennek értelmében: a határon túli magyar települések polgárai kérhetik –vagy Hódmezôvásárhelyiek
javasolhatják- a címet. A település egy oklevéllel
erôsíti meg a kérelmezô tiszteletbeli polgárságát. Az
alföldi város vezetôsége ezt követôen felhívással for-

dult a magyarországi településekhez: ôk is csatlakozzanak a kezdeményezéshez.
Enesének két határon túli magyar testvérközsége van:
Bôs Szlovákiában és Csíkszentmihály Romániában.
Sok enesei kapcsolat jött létre ottani családokkal,
közösségekkel az elmúlt 15 évben.
A tiszteletbeli polgár cím lehetôségével gesztust
tettünk- hisz a rendelet értelmében jogosítvány nem
jár a címmel- bôsi és csíkszentmihályi barátainknak. Enesén kimondtuk: ÔK IS A NEMZETHEZ
TARTOZNAK!
Enesei javaslat vagy bôsi ill. csikszentmihályi
kérés alapján adományozzuk a tiszteletbeli polgár
címet. Oklevelet adunk hozzá, valamint egy díszes
könyvbe írjuk be a neveket.
Reméljük, hogy mindez még szorosabbá fûzi a
kialakult barátságokat.
Mesterházy József

Iskolai hírek

a 8. osztályos lányok András-napi gombócfôzéssel
tudakolták meg leendô férjük nevét. Egy „ tökös” délután keretében szebbnél- szebb töklámpás készült.
Decemberben angyalvárásra készítettük a szívünket.
Adventi gyertyagyújtások, munkadélutánok, adventi
bazár, ünnepi órák, népszokások felelevenítése, az
ízléses faliújságok, a karácsonyi mûsor, az alsós udvaron felállított betlehem, Csornán az adventi naptárkészítés, mind az ünnepre való felkészülést szolgálták.
Köszönjük azoknak, akik bármilyen formában is
támogatták az iskolát: pl. virággal, napraforgóval,
szaloncukorral, kenôcsös tubussal, pénzbeli segítséggel, riasztó javítással vagy egyszerûen csak megtiszteltek bennünket az érdeklôdésükkel. Segítségükre,
együttmûködésükre továbbra is számítunk.
Január a félévi hajrá idôszaka. A végzett munka
eredményét január 26-án vihetik haza, 27-én pedig
szünet lesz, hogy a következô félévre rá lehessen
hangolódni. Január 30-án 17 órára várjuk az aulába a
szülôket egy rövid tájékoztatóra, majd az osztályokban folytatódik az elsô félév értékelése. A SZM pedig
megbeszélheti a február 10-11-i farsang programját.
Az iskolai sítáborra a következô héten kerül sor.
Február 27-re pedig fogadóórát tervezünk.
Bartos Ilona
megbízott igazgató

A régi elmúlt, az új megkezdôdött. Legyen béke
a világban és az emberek szívében. Ami rossz volt
feledtessék el. De ami jó volt és szép, annak maradjon meg az emlékezete örökkön, örökkétig.
Sok mindenre emlékezhetünk az eltelt idôszakban.
Néhány eseménnyel szeretném megismertetni a kedves olvasót.
Októberben a Gyôr-Moson-Sopron megyei
Közgyûlés által kiírt pályázati támogatás segítségével Dunaszigeten jártak a 3-4-5. osztályosok.
Ismerkedtek a Szigetközzel és belekóstoltak az aranymosás mesterségébe. Akik nem sajnálták a fáradtságot
azok összesen közel 20 tonna papírt gyûjthettek a
papírgyûjtés során. A harmadik osztályosok Gyôrben,
történelmi játszóházban ismerkedtek a török idôkkel.
November az egészséges életmódról szólt.
Salátakészítésekkel, rendôrségi elôadásokkal és a
biobüfével. Ez utóbbit egy jó hangulatú DSK bállal
kötöttük egybe, ahol a Polgárôrséget kértük meg a
külsô rend biztosítására. Nagy megelégedésünkre
szolgált ez a segítség és ezúton is köszönjük. A programok anyagi fedezete szintén a fent említett pályázat
segítségével történt. Kihelyeztük a madáretetôket és
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Gülch Bálint:

A fehér ló regéje
Erdélyben állapodott meg

Elôre ment Kund Szvatopluk udvarába,

elôször a magyar sereg.

mondta a fôúrnak menjen más országba:

Az itteni népektôl hallottak

„Ülj a fehér lóra, Árpád üzenetét hoztam,

Attiláról csodás dolgokat.

morva fejedelem, tûnj el innen gyorsan!”

Az ifjaknak ennyi is elég volt:
„Induljunk! Elôre!”,kiáltotta Zsolt,
a magyarok egyik fiatal vezére,

Szvatopluk erre nagy haragra gerjedt:

de a vének rácsaptak forró fejére.

„Megölöm a lovat, Dunába dobom a nyerget.”
„Nem érsz vele semmit uram
- felelte Kusid – mint mondtam:

„Nem úgy ám, várjatok magyarok!

a föld a miénk, ha a nyerget bedobod a Dunába,

Ha lehet kérdezzétek, mit akarok?”,

beleakad halászaink hálójába,

szólalt meg Árpád, a bölcs fejedelem.

s ha a fehér lovat agyonvered,

„Lehet, hogy adja szép szóval az ellen.

húsát felfalják majd a magyar ebek.”

Ha kitart konokul, csak utána támadjunk,
csak utána hajtsuk seregének lovunk.”
Rögtön szólt Kusidnak, Kund fiának:

A morva fejedelem kürtöt fuvatott,

„Küldök veled ajándékot a morváknak.”

seregének kemény parancsot adott:
„Elôre, vágjátok le a hazug magyart,
ki csalással szerzi meg, amit akar!”

Így érkezett hát Kusid Szvatoplukhoz

Bôszen nekirohant Árpád seregének,

fehér lóval, melynek kengyele-nyerge aranyos.

ami a Duna parton bújt fedezékbe,

A morva fejedelem elé vezette a paripát,

majd elôjöttek és egymásnak estek.

az pedig kérdezte: „Ki küldte e pompát?

Kiderült: a morvák halálukba meneteltek.

Ki a vezéretek, s mit kér cserébe,
a gyönyörû lóért mit küldjön a morvák fejedelme?”
Kusid ezt felelte: „Gazdánk nem óhajt egyebet,

Kiáradt a vén folyó vize a morva

csak földedbôl, vizedbôl, füvedbôl egy keveset.”

vértôl, lesújtott a magyar harag Szvatoplukra.
Így szereztek hát hazát a magyarok,
így váltak valóra az ôsi jóslatok.

Belement Szvatopluk a jó üzletbe,

Attilával rokon nép telepedett le,

a küldött meg lovagolt vissza Erdélybe.

s jött seregével a Kárpát-medencébe.

Két nap múlva Árpád jött nagy sereggel,

Ezután még sok harc következett,

hogy birtokolja a földet, mit morvák adtak el.

míg a magyar nép végleg idetelepedett.
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Óvodai Hírek
Kedves Olvasó!
Év vége felé hajlamosak vagyunk arra, hogy számadást, egyfajta leltárt készítsünk magunkban, ami az év
során történt velünk.
Ez az év gyorsan elszállt, és ha vissza gondolok,
mindig valamire készültünk, valamit ünnepeltünk, gyerekekkel, felnôttekkel egyaránt. Voltak mindenki számára kellemes és kevésbé kellemes dolgok az óvodát
illetôen. Szerencsére a kellemetlenségek elenyészôk
voltak, gondolok itt arra, hogy a nyári takarítási szünet
végére nem készült el az óvoda.
Ez az év óvodánknak sikeres volt, egyrészt abból,
hogy az Önkormányzat felújítatta a óvoda épületét és
az épület elé szép térburkolót kaptunk.
Sikeresek voltunk, mert nagyon sok támogatást kaptunk, ebbôl több volt az önként felajánlott, mint a kért
támogatás.
Sándor Ernô festô vállalkozó közremûködésével a
gyôri Piktor festékbolt a kerítésdrót festéséhez festéket
adott, Sándor Ernôtôl a kerítés lábazatához a homlokzat
festéket, festéshez szükséges eszközöket és nem utolsó
sorban a festéshez szükséges útbaigazítást kaptuk.
A gyôrújbaráti Pliszé Kft. az egyik teremben függönyt sötétítôvel, karnissal felszerelte, majd ajándékként óvodánknak adta. Az óvoda udvar rendezésekor
az enesei GTO HOLZ Kft. fa aprítékot adott a virágoskertbe, Magyar Tímea szülô köveket hozatott a sziklakertbe. A HÉLIX Hungária KFT. 5.000 Ft kedvezményt
adott a virágoskertbe ültetett évelô virágok árából.
Karácsony elôtt a gyôri ÁFÉSZ és a kónyi ÁFÉSZ
több kiló szaloncukorral ajándékozta meg az óvodásokat. Németh Donát szüleitôl 5.000 Ft-ot kaptunk a
karácsonyi játék vásárlásra. Podmaniczkiné Marika
babákat és egy baba konyhabútort adott karácsonyra.
Ilyen még nem volt, hogy a gyerekek kettô mikulás
csomaggal menjenek haza, mert a Szülôi munkaközösség ajándéka mellé Piszkei Gábor abdai tetôfedô minden kisgyermeknek egy-egy mikulás csomagot ajándékozott. (ô készítette az óvoda és az orvosi rendelô
tetejét) A szünet utolsó elôtti napján nagy örömmel
fogadtuk a hírt, hogy a KACO gyár 40.000 Ft-ot utal
az óvodai alapítványra. Ezt karácsonyra már elkölteni
nem tudtuk, de nagy hasznát vesszük, mert a gyerekek
udvari játékát pótolni kell a tavasz folyamán.
És még mindig tudom sorolni a sikereinket, mivel
még ilyen év nem volt, hogy ennyi szülôi támogatást
kapjunk, munkájukat illetôen. A szülôk maguk ajánlották fel a segítséget, munkájukat, hogy az óvodát
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Szépül az óvoda-kert

szebbé tegyék. A kerítés festésben részt vevô szülôk
és nagyszülôk: Döbörné Mócza Henrietta, Némethné
Kránicz Anikó, Fülöpné Gecsei Hajnalka, Csikainé
Fejes Marianna, Lampertné Bojnár Renáta, Szabóné
dr. Ferenczi Éva, Nyíri Zsoltné, Hegedûs Ferencné,
Magyar Tímea, Kovács Jenôné, Vargáné Takács Dóra,
Feller Emilné, Fazekas, Antalné, Horváth Lajos.
Köszönjük a munkájukat.
Karácsonyi vásár ismét tartottunk, egy kicsit elôbbre
hoztuk, novemberben volt az egyik a szokásos kínálatunkkal, és újításként mézes süteményt sütöttünk a
szülôkkel és azt adtuk el. A mézes süteménynek nagy
sikere volt. mert nem csak szépek, de nagyon finomak
is lettek. A vásáron 53.000 Ft tiszta bevétele lett a
Szülôi Munkaközösségnek, amibôl a gyerekek karácsonyi ajándékokat kaptak.
A gyerekek nevében köszönöm, akik munkájukkal
és természetesen a vásárlásukkal hozzájárultak a bevételünkhöz.
Az évet lezártuk, de már készülünk az új évre, a
költségvetésben tervezve a szükséges felújításokat.
Bízom abban, hogy az óvoda belsejének felújítását a
nyár folyamán meg tudjuk valósítani.
Kedves Olvasók! Önök is hozzá járulnak a felújítás
költségeihez, az udvari játékok felújításához, a balesetveszélyese játékok cseréjéhez, ha adójuk 1%-át
óvodánk alapítványának adják. Ezúton szeretném
kérni Önöket, ha erre sor kerül kérem gondoljanak
óvodánkra!
Minden kedves Olvasónak
SIKEREKBEN GAZGAG BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁNOK!
Szabóné Horváth Judit
óvodavezetô
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Itt járt a Mikulás
Kedves, nagyszakállú, nagypocakú Mikulás eljött, hogy megajándékozza a gyerekeket.
Mi is, akik megszerveztük a délutánt, arra törekedtünk, hogy szülôk, nagyszülôk, gyerekek mindenki egyaránt jól érezze magát.
Az iskola aulája erre a célra nagyon kellemes hely volt, december 4.-én vasárnap tartottuk
a Mikulás ünnepséget A délután megszervezésében és lebonyolításában segítségemre volt
Gülch Eszter tanárnô, Molnár Mónika Gyermekjóléti szolgálat vezetôje, Szûcs Györgyné
óvónô, és az iskola néhány szorgalmas nagylánya.
A gyerekeknek játszóházat szerveztünk, ahol kicsik és nagyok egyaránt érdeklôdésüknek
megfelelôen kapcsolódhattak a játékokba, barkácsolásokba.
A kicsik inkább autóztak, hemperegtek a szônyegen, vagy mesekönyvet nézegettek.
Akik szívesebben rajzoltak, színeztek, azok szüleikkel az asztaloknál tölthették kellemesen
idejüket. A sok játék közben mindenkinek jól esett egy finom friss tea pogácsával és édes
süteménnyel.
A játék és teázgatás közben érkezett a várva várt vendég, mindenki nagy örömére.
Mindenkinek hozott ajándékok, és minden gyerekhez volt egy kedves szava, és azt is
tudta ki miben ügyes, vagy haszontalanka. A gyerekek énekkel versel kedveskedtek a
Mikulásnak, és olyan gyerek is akadt, aki kiszaladt, megsimogatta és puszit adott.
Reméljük jövôre is eljön a gyerekek körébe.
Köszönöm Gôsi Jánosnak a pogácsát, az Önkormányzatnak a támogatást, a segítôk munkáját és természetesen a Mikulásnak, hogy ígéretét beváltotta és eljött a gyerekekhez!
Szabóné Horváth Judit

Mikulás bácsi és a gyerekek
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Társadalmi munkában:
Oláh Gábor, Szabó Sándor és Ferenczi Istvánné Kati néni
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Szülôk az enesei óvodáért
Ez a szombat is úgy kezdôdhetett volna mint a
többi, bevásárlás, fôzés, mosás, takarítás, na és itt
van, vagy vannak még a gyerekek, akikkel játszani,
beszélgetni, foglalkozni kell.
Néhány szülô számára ez a szombat még sem így
alakult, ôk az idejüket arra áldozták, hogy az enesei
óvoda udvarát szebbé tegyék.
Óvodánk Enese legrégebbi épületében van, erre
büszkék is vagyunk. Az óvoda külsô felújítása
megtörtént, a belsô átalakítások remélhetôleg a
következô évben valósulnak meg. A nyári munkálatok néhány szülôt arra ösztönöztek látván az épület
és közvetlen környezete megújulását, hogy lefestik
a kerítést. Az ígéretet valóra váltották, több napon
keresztül váltva, kinek amikor ideje volt, vagy ha
nem, akkor is eljött és segített.
Míg ezek a munkálatok folytak, tovább szôtték
elképzeléseiket az óvoda kertjével, udvarával kapcsolatba.
Az igazat megvallva izgultam, hogy lesz-e
jelentkezô, feláldozzák-e a pihenônapjukat.
A ködös szombat reggelen szépen gyülekeztek a
szülôk és segítségükre jöttek az óvó nénik, egyik
dadus nénink. A sok szorgalmas ember láttán még
a nap is kisütött és késô nyárvégéhez hasonlítható
melegével ajándékozott meg bennünket.
Jólesô érzés volt végig nézni a szülôkön, azokon a
fiatal embereken, akik pályám kezdetén még óvodások voltak, és az óvoda udvarát játékra használták.
Most társadalmai munkát végeztek, egy olyan
munkát, amit már sok helyen elfeledtek, pedig
régen az ilyen fajta összefogással mennyi mindent
megvalósítottak.
A szülôk dolgoztak, a gyermekeik pedig játszottak az óvoda udvarán, vagy segítettek az anyunak,
vagy az apunak a levél söprésben, földlapátolásban.
Ezeket a gyerekeket szüleik abban az élményben
részesítették, hogy közremûködôi lehettek óvodájuk
szebbé tételében. Ezek a gyermekek, ha felnônek, és
majd az ô gyerekeik óvodába, iskolába járnak nem
nézik tétlenül, ha a segítségükre szükség lesz.
A fárasztó munka jutalma egy kis zsíros kenyér,
az ovisok almaszüreti almájából készült almás
lepény, egy kávé, tea, ami a fizikai munka közben
mindenkinek jólesett.

Az óvoda kerítését festik az anyukák

Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden
szülônek, az óvoda dolgozóinak, akik közremûködôi
voltak az óvoda körüli munkálatoknak. Köszönöm
Németh Attila és felsége,
Oláh Gábor és felesége, Fejes Norbert és felesége, Döbör Balázs és felesége, Magyar Tímea és
barátja Herczeg Tamás, Varga Csaba, Szabó Sándor,
Kati dadus néni és az óvó nénik segítségét.
Optimista vagyok, remélem a tavasz folyamán
ismét sikerül egy lelkes, tenni akaró csapatot szervezni, és az udvart teljesen rendbe tudjuk majd tenni.
Szabóné Horváth Judit
óvodavezetô

Felhívás
Az elsô nagyobb hóesés és olvadás ismét ráirányította a figyelmet egy két problémára. Jó pár
helyen elôfordult, hogy a tulajdonos nem takarította le a havat ill. nem biztosította az esôvíz
lefolyását a járdáról.
Felhívom minden lakos figyelmét takarítsa
le a havat a járdáról ill. biztosítsa az esôvíz lefolyását!
Szintén fontos az átereszek kitisztítása!
Köszönöm együttmûködésüket!
Mesterházy József
polgármester
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