2000. július

,, A falunapot az idén augusztus 19-én, szombaton rendezzük. A program
előreláthatólag a következőképpen alakul. Délelőtt -a hagyományokhoz
ragaszkodva- vetélkedőt szervezünk gyerekeknek. A nap első felében
kerül sor a millenniumi emlékzászló átadására, szentmisére iil. a községi
emlékmű felavatására.
Délután -az első program a gyerekeké lesz, fellépnek a téti fúvósok,
Mikó István -a közismert Bruhaha műsorvezetője, a Marina Training SE
tárccsoport bemutatójának tapsolhatunk. Természetesen lesz tombola a
műsort követően, majd a Betli duó húzza a talpalávalót.
A meghívót a falunapra és a programok pontos időpontját minden
házhoz elküldjük.

Kultúrával a Nyugat kapujában
Április közepén daltól volt hangos az enesei kultúrház. A Rábcatorok
RFT községei is részt vettek abban a mozgalomban, amely célul tűzte
ki: Mutassuk be kultúránkat, azt a kultúrkincset, amit őseinktől
örököltünk! Ehhez nagyszerű alkalmat kínált az ezeréves államalapítás
; és a kereszténység kétezer éves évfordulója.
Érkeztek egyéni "versenyzők” és csoportok Abdáról, Börcsről,
Kunszigetről. Rábapatonáról. Mosonszentmiklósról s természetesen mi.
a házigazda Enese is képviseltette magát. Kétágú zsűrinek nem volt
egyszerű dolga, hisz nívós produkciókat hallott. Felléptek furulyások,
népdalt éneklő iskolások, kórusok, citerazenekarok és a
Mosonszentmiklósi Fúvószenekar is. A háromórás műsorban közel 15o
fő szerepelt s szerzett dicsőséget szülőhelyének, öregbítette községe
hírnevét. Külön öröm volt számunkra az enesei Borostyán kórus és a
citerazenekar közös produkciójának a kiemelése. A mosonszentmiklósi
gálán ők vehettek részt - kellemes perceket szerezve a hallgatóságnak.
Gratulálunk ezúton is!
Nem csak községünkben volt rendezvény a Kultúrával a Nyugat
kapujában keretében. Abdán a versmondók, Öttevényen a színjátszók,
Rábapatonán a táncosok mutatták be tudásukat.
Köszönöm a felkészítőknek, a szereplőknek a helytállást.
Mesterházy József
Polgármester

Ősztől “megnyitja kapuit” az Enesei Népfőiskola. Pályázaton nyert
pénzen ha nyílik lehetőség arra, hogy -előreláthatólag- szeptember
végén megtartsa előadását első meghívott vendégünk, Debreczeni
József -a rendszerváltás utáni első miniszterelnökről, Antal Józsefről.
Ebben az évben hallhatunk a moldvai csángókról /Jáki Teodór az
előadó/ és a magyarság őshazájáról -a téma elismert kutatójától Dr.
Kiszely Istvántól.
Az előadások pontos idejéről és helyszínéről a későbbiekben
tájékoztatjuk Önöket. A következő esztendőben két politikust
szeretnénk meghívni, ővelük ősszel egyeztetünk.
Sok szeretettel várunk mindenkit!

Enese-Rábaköz kerékpárverseny
A vártnál kevesebben jelentkeztek a 2ooo. évi Enese-Rábaköz
kerékpárversenyre. A három kategóriában meghirdetett verseny
útiránya délnek fordult s Rábacsécsényen, Mórichidán,
Bágyogszováton át Kisbabótnál tért ismét községünk fele a közel 50
km-es táv.
Ideális kerékpáros időnek ígérkezett a június végi szombat, aztán
a versenyben aktívan segédkező tűzoltóink jelentették Mórichidaról:
Esik az eső, egy kicsit Enesén is beborult az ég. Hál Istennek azon
ban kiadós zápor nélkül úszták meg a kerekezők.
A felnőttek közül Lengyel Gábor /Enese/ Tánczos Lajossal oszto
zott az első helyen. Ifjúsági kategóriában a nem eneseiek szerezték
meg az első három helyet. A gyerek kategóriában Nagy Ildikó a
második, Kormos Csaba a harmadik helyen végzett.

Mezőgazdasági múzeum Enesén
Három héttel ezelőtt valamilyen ügyben Enesén jártam és
megfordultam Nagy Lajosék portáján is. Valamikor gyermekko
romban elég sokat jártam náluk. Az udvarban még látható régeb
bi időkből megmaradt néhány gazdasági épület, de az öreg ház
már nem a régi. Beszélgetés közben Vilma néni egy szépen rendbetett istállóba invitált. Itt általam sem ismert mezőgazdasági tár
gyakat mutatott. Elmondta, hogy ebben a helyiségben mezőgazdasági múzeumot rendeznek be. A jelenleg összegyűjtött és kiál
lított tárgyakat már most is bárki megtekintheti. Amennyiben
akad még a faluban hasonló mezőgazdasági régiség, szívesen
elfogadják és kiállítják.
Kérjük az eneseieket, hogy padláson, vagy bárhol már rég nem |
használt hasonló jellegű tárgyakat kutassák fel és bocsássák az
alakuló múzeum rendelkezésére. A kutatómunkát és a rég nem
használt tárgyakat előre megköszönik.
Köszönet jár az érdekes ötlet kigondolójának. illetve Nagy
Lajoséknak, azért, hogy erre a nemes célra a múzeum ren
delkezésére bocsájtják a régi gazdasági épület egyik istállóját.
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A Borostyán kórus és citerazenekar

Önkormányzati hírek
Enese Község Önkormányzatának Képviselő testületé 2ooo.
április hónapban tartott ülésén az alábbi napirendeket tárgyalta. A
képviselőtestület közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót elfo
gadva megállapította, hogy községünkben a közbiztonság
alapjában jó. Kirívó eset /pl. betöréses lopás/ a beszámolás idősza
kában nem volt. Kérte körzeti megbízottainkat, fokozott jelen
létükkel segítsék elő, hogy a jövőben egyre kevesebb bűncselek
mény forduljon elő, illetve kiemelt figyelmet fordítsanak a
motorosokra. A tűzoltóparancsnok beszámolt az önkéntes tűzoltó
egyesület munkájáról, felajánlva segítségét a községi rendezvények
lebonyolításában. A tűzoltó egyesület felszereltsége évről évre
javul, amelyhez pályázatokon nyert pénzösszegeket is fel
használunk. A képviselő testület is rendszeresen él a pályázati
lehetőségekkel pl. az általános iskola II. számú épületének
felújítási munkáira adtunk be pályázatot. Szeretnénk újra indítani
-pályázati támogatással- a kulturális programokat és foglalkozá
sokat. A sportöltöző felújítási, bővítési munkáit, is pályázati támo
gatással szeretnénk megvalósítani.
Falunkban négy helyen tájékoztató tábla elhelyezését tervezzük,
szintén pályázati támogatással.
Játszótér kialakításának szükségességét határozta el a testület kis
vitával a megvalósítás helyéről. Kivitelezés csak pályázaton nyert
pénzösszeggel lehetséges, hisz a bekerülési költség több mint 2 mil
lió Ft lenne.
Az önkormányzat 3o.ooo,- Ft-tal támogatta a Kelet ma
gyarországi árvízkárt szenvedett községek közül Tiszasast. Az
önkormányzat támogatását a vöröskereszt által gyűjtött lakossá
giadományokkal együtt eljuttattuk az árvízkárosult községnek.
Májusban tartott ülésen szintén határozott pályázati ügyekben a
testület.

Pályázatot nyújtottunk be Nyugat-dunántúli Regionál
Idegenforgalmi Bizottsághoz sátor, dobogó, asztalok és padc
beszerzésére. Ugyanerre pályáztunk a Megyei Területfejlesztési
Tanácshoz is.
Szennyvízhálózat és szennyvíztisztító építéséhez szintén pályát
tünk a Területi kegyenlítést szolgáló Alapra. A szennyvízcsatolt
és tisztító telep beruházásának önköltsége 1.8o2.826.ooo,- Ft.
megpályázott összeg 1.741.742.ooo,- Ft.
A képviselő testület oktatási-nevelési társulás alakítását határt
ta el Bezi községgel az általános iskola közös fenntartására.
A társulás megalakításával 4 millió Ft plussz bevételhez ji
községünk, ugyanis a társulásban résztvevő önkormányzatok ff
tanulóra jutó normatívája magasabb. Az iskola, óvoda intézkedj
tervét fogadta el a testület. A terv 5-6 évre tartalmazza i
intézmények elképzeléseit, megvalósítandó feladatait.
Döntött a testület a Falunapkor avatandó emlékműről. Az önt
rmányzat felhívására nem érkezett a lakosságtól vélemény, ötlet;
emlékműre vonatkozóan, ezért a testület elképzelése valósul ms
Az önkormányzat tulajdonában lévő sátor, padok, asztalok ki
csönözhetők, nagyobb családi rendezvények lebonyolításához.
A testület a bérleti díjat az alábbiak szerint állapította meg.
Sátor bérleti díja
5.ooo,- Ft/3 nap
Eneseieknek kedvezményesen
3.ooo,- Ft/3 nap
1 asztal 2 paddal
5oo,- Ft/3 nap
A Falunap programjának megbeszélésével zárult a testület máji
ülése. A műsort igyekeztünk úgy összeállítani, hogy a lakoss
minden rétege találjon érdeklődésének megfelelő program
érezze jól magát községünk ünnepén.
Kiss Lászk
Jég).

Bojtos Kálmán: Visszaemlékezéseim II. rész
Bojtos Kálmán annak a generációnak a
polgára, aki átélte, átküzdötte századunk
legmegpróbálóbb éveit, a második vi
lágháború poklát. Visszaemlékezései
bemutatják, közelebb hozzák a levente
mozgalmat s egy kicsit lakóhelyünket,
Enesét, eneseieket Németországban és az
onnan hazavezető úton.
Olvassák figyelemmel a több részből
álló visszaemlékezést!
De mielőtt rátérnék ezen esemény
leírására, előtte bemutatnám, hogy mi is
volt ez a Levente mozgalom, mi is volt a
célja, feladata és mi célból alapították.
Teszem ezt azért, mert kik ezen írást
olvassák, zömmel nekik ez történelem és
sokkal kevesebben vannak azok a kortársak,
aki ezt átélték és tudják, hogy mi is volt ez.
A Levente mozgalom az első
világháború után alakult. Horthy Miidós
Kormányzósága idején. A háború után
megszűnt az Osztrák-Magyar Monarchia.
Önálló magyar hadsereg alakult a Trianoni
Békeszerződésben meghatározott keretek
között. Mint már az előbbiekben említet
tem a katonaköteles kor 21 évesen
kezdődött, ami abban az időben 3 évig tar
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tott. S ennek előtte 12 éves kortól
bevezették a kötelező Levente kiképzést.
Ennek célja volt a fiatalok katonának való
nevelése, részben ideológiailag a hazasz
eretetre, a magyar öntudatra és a katonás
viselkedésre. Továbbá célja volt a katonai
alapfogalmak, mind az alaki kiképzés,
mind a fegyverhasználat elsajátítása,
különösen a lőkiképzés, kézigránát
használat stb.
Ezekre a kiképzésekre hetente egy
napon került sor. Ez éppen olyan volt, mint
a katonaság. Egyenruha ugyan nem volt,
de az u. n. levente sapkában való megje
lenés kötelező volt.
E rövid ismertetés után rátérnék most
már a lényegre, hogy mi is történt ezzel az
57 fiatal Leventével 1944. szilveszter
napján és utána. Tehát sorakoztunk a
''közön". Hátizsákjainkat megpakoltuk az
ismeretlen útra szalonnával, sonkával és
anyánk által sütött finom hazai kenyérrel.
Azért említem, mert az a kis hazai
elemózsia elfogyása után nagyon sokáig
csak álmainkban ettünk ilyen finomat.
Két helybeli fogatot rendeltek ki cso
magjaink szállítására, mert egyenlőre még

tele voltak, nem sokáig bírtuk volna cip.
ni.Elbúcsúztunk szüléinktől "ismerősei;
tői s az egész falutól”, mert szinte az ege
falu kint volt az indulásunkkor. Könnr
hulltak mind a búcsúzók, mind a búcs
tatók szeméből, de mint mondják a patai
az parancs s elindultunk a mesr
ismeretlenbe, persze gyalog.
Az első stációnk Lébényben volt, ami
km-es edző utat jelentett. A Szilvesi
éjszakát több csillagos szállóban töltőt
el, finom alomszalmán, bio- és gázfűt.
istállóban. Új évkor indultunk tovább.;
Lébényben egyesültünk több falu lev;
téivel, úgy, mint Kóny, Rábapatoi
Fehértó, Börcs.
Az egész menetnek a parancsm
Szabó Százados, a Győri Hont
kiegészítő parancsnokságtól valant
Feigl tartalékos főhadnagy, aki győrújíi
tanító volt.
Itt közbevetőleg maga említeném, hl
az egész világháború alatt nagyon i
tanítót, tanárt hívtak be tartalékos szóig;
tra és sokszor olvastuk a nevüket az új
gokban a Pro Pátria rovatban akii
hazáért elestek - az ő nevüket.
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Horgászversennyel indult az idei
május elseje. Szép időben ülhették
körbe az enesei tavat a horgász
versenyre benevezők, akik között
-hála a szponzorok támogatásának- emlékkereszt felavatására. A kato
értékes díjakat kaptak a legügye likus templommal szemben, kis
sebbek. A nagyok a délelőtt hármas halmon áll a kereszt. Dr.
folyamán hozzákészültek a halászlé Medgyasszay László Győr-Mosonfőzéshez. Több kondérban Totyo Sopron Megyei Közgyűlés alelkezdeményezésére,
a
gott a halié -m elyet kora délután nöke
három tagú zsűri minősített s utána Kisalföldi Erdőgazdaság RT támo
lehetett osztani, kimérni. Finom gatásával kérhették megyénkbeli
települések. A kettős kereszt fel
volt.
részt
vett
Dr.
Az ökomenikus istentisztelet után szentelésén
került
sor
a
millenniumi Medgyasszay László is, a keresztet

Majális

felszentelte Haller László tábori
lelkész és Koháry Ferenc lelkész
úr.
Az ünnepséget egy okiratban
örökítettük meg. A pályán folytató
dott a majális. M űsort adott a
Borostyán kórus és a citerazenekar
-szépszám ú közönség előtt jó
hangulatot
teremtve.
Utána
következett a Harmónia zeneiskola
enesei tánccsoport tagozata. Szinte
minden ünnepélyen fellépnek a tán
coslábú fiúk és lányok.
Két labdarúgó mérkőzés zárta a
majális programot.

Tisztelt Ünneplők!
Volt egy nép -legendák népe- mely hosszú
évszázadokkal ezelőtt indult vándorútra Kelet mesés
tájairól.
Vándorolt a pusztán s feltűntek előtte a Kárpátok bér
cei, feltűnt Verecke híres útja.Hont foglalt, letele
pedett, elhagyta ősei szokását, arcát Nyugat felé fordí
totta. A nép megkeresztelkedésével eldőlt, hogy a nyu
gati civilizációhoz kapcsolódunk s hamarosan az is
kiderült: mi magyarok leszünk ennek a kultúrának
védőbástyái .Vérrel, emberélettel ádozva.
A kettős kereszt szerepel nemzeti címerünkben, apos
toli keresztnek mondják s már első szent királyunkat,
Szent Istvánt a kettős kereszttel ábrázolják. A magyar
királyság megalakulása után looo esztendővel jtt
állunk a kereszténység s a nemzet jelképe előtt. Itt
vagyunk, él a magyar nemzet 2ooo-ben is, 15 mil
liónyian szerte a világban! A Kereszt utal Kárpát
medence beli történelmünkre, utal a kultúrára, mely
looo évig egységben virágzott itt Pozsonytól
Brassóig, a Kárpátoktól az Al-Dunáig. Mindez erővel
tölthet el Bennünket, hitet adhat a jövőre nézve.
Őseink tettei erőt adhatnak nekünk. Szükség is van
erre, hisz felhők is gyűlnek a magyar égen. A világ
számos országában élnek véreink. Van, ahol szabadon,
van ahol sajncnrr korlátozva szabadságukban, naponta
meg kell küzdeni a magűk harcát.
Mire támaszkodhat a világ magyarsága?
Hiszem azt, hogy a múltja a történelme az egyik pillér,
alap nélkül ház sincs. Múlt nélkül nincs jövő! Fontos
tartóoszlopnak gondolom a kereszténységet, a
kereszténység eszmevilágát.
A lo parancsolatnál a mai napig nem sikerült
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rövidebb, tömörebb s mégis minden elmondó iránymutatást adni. A harmadik, mindennapjainkat átható
érzés a családé.
A jövő nem képzelhető el erős családok nélkül!
Emlékeztessen e Kereszt bennünket az utóbbi gondo
latokra ahányszor csak elhaladunk mellette!
Mesterházy József
polgármester

A felszentelt millenniumi emlékkereszt
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Második alkalommal rendezte meg az
önkormányzat az Enese kupát. A kispályás
versengésre három csapat nevezett s küzdött
a díszes serlegért.
Mindkét mérkőzést megnyerte - s így a
kupát is- a Csemege csapat. Orbán Tamás
csapatvezető vette át a kupát Mesterházy
József polgármestertől. M ásodik helyen a
Fregatt végzett, az Enesei Ökörkör csapatának
a képzeletbeli dobogó harmadik foka jutott.
Az öttagú “zsűri” legjobb játékosnak
Gúth Jánost /Enesei Ökörkör/ választotta, a
torna legjobb kapusának Horváth Sándort
/Csemege/, az Enese kupa gólkirálya
Horváth János lett. /Fregatt/
Mesterházy József
polgármester

V irág , v irá g ... és rom bolás
Tavasszal írtam egy cikket s arra kértem minden eneseit:
Tegyük szebbé lakóhelyünket, virágosítsunk. Sokan tették és
virágossá varázsolták házuk táját. Öröm ránézni a házra, kertre s
környezetükre.
Az önkormányzat is megtette a magáét, hisz virágok lepik a
kettős kereszt aljában a hármas halmot, a Köz ismét virágoktól
"hangos”, az orvoslakás és a bolt közötti szakaszt is feldobják a
kis virágos ligetek. A Nyárfa vendéglő előtti területről sem feled
keztünk meg.
De -talán- a 85. Sz. főút menti virágágyások a legmutatósabbak. A tranzitforgalomban résztvevők joggal vélhetik: Olyan pol
gárok élnek Enesén, akik törődnek környezetükké, odafigyelnek
arra, hogy szép, gondozott legyen az utca. És lopják a virágot!

Hírek az óvodából

Hihetetlen, nemde - a 85. Főút mellől ellopják a virágot, §ajn«
minden Hírmondóban számot adhatunk valamilyen rombolásról
Most viráglopásról. Egyes virágágyásokból a szép, színes virágul
eltűntek.
1 |
A rombolás mutatta meg oroszlánkörmeit az illatszer bolt előtt
Még a búcsú előtti szombaton "sikerült” erős embereknek feldőlt
teni egy műkő virágtartót. A földet a járdára borítottál
Megmutatták sikerült nekik.
Miért ? Miért? Miért ?
Mikor lesz vége ?

Mesterházy Józi
polgánnesti

16 óvodás gyermek vett részt az április 18án Győrújbaráton
megrendezett “OVI Olimpia 2000” rendezvényen 10
résztvevő óvoda közül negyedik helyezést ért el csapatunk.
Egyéni versenyben, helyből távolugrásban, a lányok közül
Lendvai Kitti, a fiuk közül Csillag Máté második helyezett
lett. Gratulálunk a gyerekeknek és az őket felkészítő
óvónőknek: Kapui Tibornénak, Szabóné Horváth Juditnak
és Szűcs Györgynének.
A résztvevő gyermekek képen: Hajner Dániel, Nemes
Bernadett, Mikó Máté, Ihász Bence Szalai Szilárd, Csonka
Zsolt, Kettinger Gergő, Nagy Csilla, Guth János, Varga
Zsófia, Ominger Natália, Lacsik Viktória, Csillag Máté,
Szakáts Dániel, Lendvai Kitti, Szabó Evelin.
Köszönjük Guth Jánosnak, hogy autóbuszt biztosított a
gyermekek utaztatására.
_
Köszönetemet fejezem ki továbbá a szülőknek, akik a
kihívás napján segítettek gyarapítani az óvoda pontszámát,
emlékezetessé téve ezzel a gyermeknapot is, továbbá azok
nak a lelkes szüszülőknek, akik az úszásnapokon kísérőként
rendszeresen segítettek a gyermekek öltöztetésénél.
Minden gyermeknek, szülőnek és munkatársaimnak
pihentető boldog nyarat kívánok:

Kocsis Nándorné. vez- óvónő
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BAK ARUH ÁBAN
Ez az esemény, amit ebben a cikkben szeretnék az Enesei
Hírmondó olvasói elé tárni, bizony már 48 éve történt. Nem dic
sekvésnek szánom e sorokat. Csupán a mai sorköteles, kilenc
hónapos katonai szolgálattól rettegő, nagy százalékban kényeske
életmódot folytató fiatalságnak szeretném bemutatni, hogy mik is
történtek akkor a seregben.
Különösebben mi sem vártuk a behívót, de előre nem is
remegett a lábunk. Indokolatlanul közülünk senki sem akart
kibújni a katonáskodás alól. Egy alkalommal a rádióban hallot
tam, hogy a mai sorkötelesek nagy százaléka egyszerűen alka
lmatlan erre a szolgálatra. /Táposok!/ Mások pedig kétes orvosi
igazolással akarnak kibújni a katonai szolgálat alól. A mi
időnkben 2-3 évvel lehetett számolni.
Visszatérve a történethez, akkoriban a Vasutas Kultúrházban
gyűjtöttek bennünket össze.
Iszonyúan unalmas volt a várakozási idő. Késő este indult el
velünk a vonat ismeretlen cél felé. Még Budapesten sem tudtuk,
hogy hova visznek bennünket. Kora reggel aztán Aszódon kötöt
tünk ki. Álmosak és fáradtak voltunk. A laktanyában katonai
rezesbanda fogadott bennünket. Különösebben nem voltunk
meghatódva. 1952. November 14. volt. Havasak voltak már a
távoli dombok. Belőlünk pedig elszállt a maradék virtus és az
öntudat ezen a hűvös reggelen. Itt aztán már gyorsan peregtek az
események. Elbúcsúztunk a civilruhától. Egy előre megcímzett
zsákba kellett beleraknunk és szüléink legnagyobb bánatára
nélkülünk vitte vissza a posta Enesére. Orosz mintára először
kopaszra nyírtak bennünket. Ezután következett a fürdés és a
“bozótos helyek” rovartalanítása. /Már akinek esetleg akadt./
Muris jelenet volt. Többen ösztönösen odakaptak, mert olyan
váratlanul történt a porzás. A rovartalanítást végző egészségügyisek nagyon élvezték az eseményt.
Ezután következett az egy ing, egy gatya, egy nadrág, stb. Csak
úgy repültek ki egy ablakon a ruhadarabok. A kapkodásnál a
csizmám felemásra sikeredett. A z egyik bokszos volt, s másik
pedig zsíros. A felső nadrág és a gimnasztorka, /vagy gimnasztyorka?/ eléggé mosott állapotban volt. A kapott köpenyen pedig
félméteres repedés volt. Siralmasan néztünk ki. Majdnem
nevetőgörcsöt kaptam, amikor a tükörbe néztem. Gyalázatos
órákat éltünk át. Később aztán kicserélhettük a siralmas állapot
ban lévő ruházatunk egy részét, de még így is maradt mit
toldozni, foltozni.
A muris események után aztán válogattak bennünket.
Elsősorban a jogosítvánnyal rendelkezőket és az érettségizetteket
keresték. így kerültem a gépesített ezred felderítő szakaszába
motorkerékpárosnak. Egy kisebb épületbe vittek bennünket. Ez
volt az úgynevezett törzsépület. Azzal vigasztaltak bennünket az
öregkatonák, hogy nyugodjunk meg, mert jó helyre kerültünk,
Később aztán ez be is igazolódott. Kiosztották a felszerelést. A
géppisztoly kivételével meglehetősen jó állapotban volt minden.
Elérkezett az első takarodó. Szalmazsákos ágyam elég
keménynek bizonyult, és éppen ablak mellett volt. Bizony fázott
a kopasz fejem az első éjjel. Sokat forgolódtam és ha elaludtam,
Eneséről álmodtam. A következő napokban aztán elkezdődött az
un. egyesharcos-teképzés. Eléggé kemény és szokatlan napok
váltogatták egymást. Közben-valakitől megtudtuk, hogy tőlünk
többet követelnek, mint a századokhoz most bevonult társainktól.
Lassan aztán jöttek az eredmények. Egyre többen voltak ránk
kíváncsiak. Meglátogatott bennünket többek között maga az
ezredparancsnok, Fülöp Pál őrnagy is. Idegen főnökök, vagy
orosz “tanácsadók” látogatásakor mi csináltuk a díszlépést,
vagyis katonai nyelven mi vertük a huppot.
A szomszédos századoknál mínusz hat fok alatt már ingben

2000. JÚLIUS

végezhették a reggelitornát.
A mi szakaszunknál pedig
ugyanezt ing nélkül kellett
csinálni. Ráadásul még
hógolyózásra is biztattak
bennünket. Egy jól irányzott
hógolyó becsapódása esetén
bizony csillagokat láttam.
Nem volt egy kellemes
dolog, de aztán később
megszoktuk. A torna után
aztán
gőzölgő
testtel,
kellemesen elfáradva vonul
tunk a mosdóba, ahol aztán
derékig hideg vízben meg
mosakodtunk. Nem em 
lékszem, hogy valami bajunk történt volna. Az összezártság és a
katonai szigor testvérekké kovácsolt bennünket össze. Boldogan
olvasgattuk a hazulról, vagy ismerősöktől érkező leveleket.
Ilyenkor bizony gondolatban odahaza jártunk. Lassan közeledett
a Karácsony. Semmi esélyünk nem volt arra, hogy hazame
hessünk. A katonai eskü hiányában még kimaradásra sem mehet
tünk. Ez nagyon fájdalmasan érintett bennünket. Lassan
elérkezzen az ünnep. Meglátogatott édesapám. Már messziről
meg ismertem a tömegben. Ő természetesen nem. Elsétált mellet
tem. Micsoda jelenet volt. Amikor aztán rámismert, kellemesen
csalódott. Megnyugvással nyugtázta, hogy élek és virulok.
Mindenre számított, csak erre nem.
Valóban jó színem volt és még ráadásul valamennyit híztam is.
Pedig az a kaja, amit itt kaptunk??? Az 1-es norma úgy hiszem
mindent elárul. Hogy mégis miért néztünk ki viszonylag jól? A
rendszeres időben történő étkezésnek volt köszönhető.
Visszatérve a látogatásra, édesapám hozott egy hátizsák kaját és a
zsebében elrejtett laposüveget. Kellemesen elbeszélgettünk. Egy
szóval sem panaszkodtam neki. Ha ezt teszem, nagy hibát követ
tem volna el. A látogatási idő aztán gyorsan eltelt. Búcsúzás után
aztán egy kicsit elszomorodtam, de ő ezt már nem látta. Talán
jobb is. Hazaérkezésekor édesanyámnak jó híreket mondhatott.
Egy kicsit ő is megnyugodott. Karácsony másnapján aztán a
szokott felszerelésben vonultunk ki Bagra a gyakorlóterünkre. Az
ünnep miatt elég nyomott volt a hangulat. Később aztán
megtörtént a csoda. A kiképzést végző szakaszparancsnok elren
delte, hogy rajonként más, más irányból támadást kell intézni a
szélső házak mögötti szalmakazlak ellen. Értetlenül vettük min
dezt tudomásul. De hát a parancs az parancs. Azt megbecsteleníteni nem lehet, mert akkor szaporodik. /Tanultuk azt a
mondást az öregkatonáktól/ Ment a támadás simán. Hol kúsztunk,
hol rohamoztunk. Győztesen elértük a kazlakat és
meglepetésünkre a fedezékből borral megtöltött vizeskannák és
félliteres nagyságú kancsók kerültek elő. Utólag boldogan kíván
tun egymásnak kellemes ünnepeket. Eléggé mohón estünk neki a
vizesvödrök tartalmának. Ez a váratlan ivászat aztán többünknek
megártott, de a szalmakazlak mindent eltakartak. Az, hogy ezt a
meglepetést ki szervezte?? Sosem derült ki igazán. Akárki volt,
áldja meg az Isten, még ha elvtárs volt is. A vidám események
után aztán ha nehezen is, de rendeztük a sorainkat és
lassan elindultunk az akkori szűkebb hazánk, a laktanya felé. A
pityókásabbakat a középső sorba állítottuk és így viszonylag
egyenesen sikerült bemenni a kapun. Igaz, hogy különösen nem
is figyeltek oda. Lehet, hogy a kapuügyelet is hasonlóan ünne
pelt? Valószínű.
/A folytatás a következő számban./
Gősi Sándor
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"Kihívás Napja" 2 0 0 0 .
Enese Közössége 1991-ben részt vett a legelső
“Kihívás napján”. Böcskei György polgármester
Füsi Andrást bízta meg a sportprogram
szervezésére. Úgy érzem, hogy az önkor
mányzat és a .Szervezőbizottság mindent
megtett azért, hogy eredménnyel záijuk a
sportnapot. Az eredm ény országos
második helyezés a III. kategóriában.
Akkor a Kihívás Napján született kisgyer
mek takarékkönyvet kapott. Szalay Ádám
ma már a második osztályt fejezte be és
lelkes résztvevője volt a l ó . Challenge daynek.
2ooo-ben már lo. alkalommal kapcsolódott
M agyarország ebbe a sportprogram ba.Európai
nevén Challenge day /kihívás napja/. Feladata, hogy ezen
a napon mindenki mozogjon legalább 15 percet. Mesterházy
József polgármester úgy érezte, hogy a lo. Challenge day-re újra
nevezzen Enese közössége. Némi tapasztalattal szívesen vállal
tam a szervezést, bár említette, hogy ez nem egyszerű dolog és
nem tartottam nagyon tisztának az előző versenyt sem. Én ezt a
Budapesti Szervező Bizottsággal is közöltem bíráló levelemben.
Mégis úgy döntöttem, hogy a mozgás, a sport az egészségün
ket, állóképességünket szinten tartja. Beneveztünk II. 15-én és a
mi falunk az 1749 lakossal a III. kategóriába került. A 4.ooo,- Ft
nevezési díjat is befizettük. Időben indítottam a szervezést és még
a határidő előtt elkészült a Kihívás Napja Sportprogram, amit
Pestre kellett küldeni. A szervező Bizottság 18 embert hívott meg
a megbeszélésre. Köszönöm, hogy m indenki ott volt a
megbeszélésen és ötleteivel segítette a sikeres lebonyolítást.
Természetesen a szervezők között voltak, akik reggeltől estig
megállás nélkül segítették, szervezték, értékelték a sportoló
közösségeket. Sok segítséget adott az Óvoda, Iskola. Öröm volt
látni a vidám sportoló apróságokat. Köszönöm minden üzemnek,
közösségnek, hogy Ígéretüknek eleget tettek. Az Agromerkant
LAPZÁRTA UTÁN ÉRKEZET HÍR:
A börcsi falunap keretében rendezett
tűzoltóversenyt az enesei csapat nyert meg.
Gratulálunk a fiúknak.

röplabdázását jó lett volna, ha többen látják,
Gratulálok a kerékpározó a kézilabdázó asszo
nyoknak, a kötélhúzó verseny résztvevőinek
ahol az egyik oldalon iskolás diákok, z
másik oldalon pedig az apukák fogták a
kötelet. Esett Az eső, a győzelem mégis a
gyerekeké lett. Kerékpározott, futott a
falu. Természetesen 3 ó-ránként közölni
kellett, hogy milyen eredménnyel rendel
kezik Enese.
Véget ért a Kihívás Napja. Kialakult a
végeredmény, a díjak nagy része gazdára
talált. Elfogytak a sportszeletek, apróbb
ajándékok. Köszönöm a kiváló együttműködést!
Hiszem, hogy ez a rendezvény jól szolgálta a
lakosság sportügyét. Sok ember-résztvevő és döntéshozó
figyelmét a sportra irányította, bárki számára követhető mintát
adott a szabadidő hasznos és egészséges eltöltésére.
Néhány gondolatot az eredményről. A Rendező Bizottság
elküldte a III. kategória eredményét.

ff

1. Bánréve /Borsod Megye/
29. Enese

6.474 %
312 %

Meg kell jegyeznem, hogy ebben a kategóriában 86 falu vett
részt országosan. Győr-Moson-Sopron Megyében 2. Helyen
vagyunk. Csak Dunakiliti előzött meg bennünket. Mögénk került
Kimle /2 14 %/, Gönyű /13o %, Töltéstava /lo4 %, A mi falunk
lakóinak száma: 1749. 56o5 pontot gyűjtöttünk-Ebből számítot
ták ki a helyezést. Falunkat és Füsi András szervezőt az Országos
Sportbizottság emléklappal jutalmazta. Helyezésünkkel elégedet
tek lehetünk. Végül is sportoltunk, jól éreztük magunkat.
Erőt, egészséget!
Füsi András
A sorrend a következő volt:
1. Enese
2. Börcs
3, Abda
4. Öttevény

AKCIÓ A NEMES AGROBOLTBAN!
Minden héten más-más termék NAGYKERESKEDELMI ÁRON kapható.
Újdonság uborka termesztőknek: növénykondicionáló, gomba- és baktériumölő készítmény.
Enese, Külsőréti dűlő 2. /benzinkútnál/
Nemesné Csicsmán Emőke

T: 363-231
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A kitüntetett Borostyán-kórus

A le"kissebbek citerazenéje
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Citerazenekar május 1-én
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ISKOLAI HÍRADÓ
Tisztelt Olvasó!

A különböző szintű sportversenyeken 20
esetben vettek részt csapatban vagy
Nem is olyan régen volt, hogy az 1999- egyénileg a sportban jeleskedők. Közülük
2000. tanév célkitűzéseiről, feladatairól a tanév végén 3 tanuló kapott kiemelkedő
olvashattak az újság hasábjain. S most teljesítményéért jutalmat: Botka Réka és
meg már arról számolhatok be, hogyan Csépi Hajnalka 8. osztályos tanulók
valamint Szabó Szilvia 6. osztályos tanuló.
sikerült a terveinket valóra váltani.
A tanévet 202 tanuló kezdte, év közben 6 Jól sikerültek az alsó tagozatosok számára
tanuló érkezett és 4 tanuló távozott. így a családokkal együttes programok: A z őszi
családi délután és a fehértói halastó mel
204 fővel zártuk a tanévet.
11 osztályban 3 napközis és 1 tanulószobai letti piknik.
Májusban a kicsik Budapestre kirándultak.
csoportban tanultak a gyerekek.
A fenti foglakozásokon túl szakköröket, A forró júniusban a felsősök egy napon a
sportköri foglalkozásokat szerveztünk. Az Balatonban hűsítették magukat.
iskola keretén túl hittan, zene és néptánc Az utolsó tanítási napon búcsúztak a nyol
cadikosok. A következő tanévben közülük
oktatás folyt.
gimnáziumban,
11-en
szakÖnköltséges szakkörök is működtek, így 6-an
és
8-an
szak
társastánc-tanfolyam valamint az 5- 6. középiskolában
osztályosok számára számítástechnikai munkásképzőben folytatják tanulmá
szakkör.
nyaikat.
A tanulmányi és a szakköri munkán túl A tanév eredményét az alábbi statisztikai
tanulóink képességeinek és tehetségeinek adatok mutatják
magatartási átlag: 4,3
kibontakoztatására számtalan lehetőséget •
szorgalmi átlag: 4,2
kínáltunk az év során: Vetélkedők, •
kitűnő tanulmányi eredményt ért el:
versenyek, seregszemlék. Ezeken a jó •
23 tanuló
felkészítésnek illetve felkészülésnek
jeles lett 21 tanuló
köszönhetően szép eredményeket értek el •
Valamennyien könyvjutalomban része
a résztvevők.
A
különböző
szintű
tanulmányi sültek.
versenyeken 41 tanuló vett részt, közülük Sajnos egy tanulónak osztályt kell ismétel
megyei szintű számítástechnika versenyen ni, 5 tanulónak a nyáron be kell pótolni a
jó eredménnyel szerepeltek Kiss Eszter és hiányosságát, és augusztusban javítóvizs
Szeli Tamás 8. osztályos tanulók, továbbá gázniuk kell.
matematikából Csorba László 4. osztályos Az év során a tanulók 1316 napot hiány
oztak összesen, az egy főre jutó hiányzási
tanuló ért el jó eredményt.
Országos szervezésű versenyen vett részt átlag 6,4 nap.
fizikából Nemes Kitti 6.b osztályos tanuló, A célkitűzéseink megvalósításához az év
valamint matematikából Bedők Máté 1. során sok esetben segítséget kaptunk a
szülőktől, így
osztályos tanuló.
anyagi támogatásokat a farsangkor,
A gyömörei hagyományőrző napon a nép •
karácsonykor
tánc csoport első helyezett lett.

•

adójuk 1 %-nak alapítványunkbautalását
•
társadalmi munkáikat
•
tanulók szállítását lovaskocsin.
Itt szeretném megköszönni Szakái
Ferencnek többszöri segítségnyújtását.
Mindannyiuknak
köszönöm
érdél
lődésüket és együttműködőkészségüketi
iskola nevelőmunkája iránt. A követkei
tanévben is számítunk segítségükre.

Az alábbiakban a nyári programoké
szeretnék tájékoztatást adni:
A felsősök nyári táborozása 16 tanul
részvételével Füsi András igazgat
helyettes kíséretében június 19-től júnit
26-ig zajlott Gyenesdiáson.
Az alsó tagozatosok hagyomány széria
nyári táborozása augusztus 10-12-ig tar
A táborhely Rábaszentmihályon les;
Táborozással kapcsolatos szülői érteki
zletet tart Lengyelné Szlovacsek Év
augusztus 8-án délután 18 órakor a
iskolában.
6 tanuló vesz részt Sáráspusztán ti
zoltótáborban.
A nyári gyakorlókerti foglalkozások ked
napokon vannak 8 órától 11 óráig.
Napközis étkezésre befizetés auguszti15-16.
A javítóvizsga augusztus 25-én 8 óraki
lesz.
A következő tanév évnyitó ünnepély,
augusztus 27-én délután 17 órakor tartjul
Az első tanítási nap augusztus 28.
Mindezek után minden olvasóna
kellemes nyarat, jó pihenést kívánok.
Enese, 2000, június 2.
Ferenczi Imréi
igazga

SZÁMÍTÁSTECHNIKA TANFOLYAM
Az érdeklődésre való tekintettel, kellő számú jelentkező esetén iskolánkban szeptembertől a következő tanfolyamok indulnak:
Neve

Óraszám

Ár

Alapítási engedély

Indítási engedély

Számítógép és Internet alapismeretek

55

16 000 Ft

26209-86/1998

XXV./2./107/2000

Szövegszerkesztés és táblázatkezelés

65

20 000 Ft

T300730-1545/1999

T302460-1000/99

A tanfolyam sikeres elvégzéséről minden résztvevő tanúsítványt
kap. Iskolánk Pentium gépekkel rendelkezik Internet elérési
lehetőséggel.

Egyéb részletekről érdeklődni az iskola igazgatójánál lehet személyesen vagy telefonon:
Ferenczi Imréné

A tanfolyami foglalkozások előre láthatóan szombati napokon
lesznek. A tanfolyam díja a jegyzet árát nem tartalmazza, ami
előreláthatólag 1100 Ft lesz.
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Eneseiek Ó pusztaszeren
A Borostyán Nyugdíjas Klub kirándulása
Június 22-én 6 órakor már “hét ágra sütött a Nap”,
amikor 44 elszánt személy Eneséról elindult Ópusz
taszer felé. A meleg az nap rekordokat döntött, mégis
mindenkinek felejthetetlen élményt nyújtott a kirán
dulás. Türelmes, érdeklődő emberek kerültek össze 4
évestől 8o éve-sig, hogy megtekintsék az ország egyik
legértékesebb műalkotását, Feszty Árpád Honfoglalás
r c. körképét és a Nemzeti Parkot.
A solti rövid pihenő után Kecskeméten keresztül hal
adva 11 órakor érkeztünk Ópusztaszer árnyas fái alá.
,A 15 m magas 12o m hosszú festmény megtekintésére
3o percet biztosítottak. Ezért a 3o percért, utaztunk 5
órát, de megérte, A látvány lenyűgöző. Többen
közülünk már láttuk, de nem lehet betelni vele. A
Vereczkei hágót m aguk mögött hagyva Árpád
fejedelem fehér lován ülve a vezérek által körülvéve
szemléli a tájat, hazánk földjét. A történet hallgatása
alatt halljuk a csatazajt, a harci kürtöket, a lovak
nyerítését, a víz csobogását. Annyira szemléletes a
kép. hogy úgy érezzük felénk jönnek, szinte mi is
benne vagyunk, átérezzük az esemény fontosságát a
ionalapítást, a hazateremtés nagyszerű pillanatát. A
loo évvel ezelőtt készült kép alkotói -hisz sok festő
dolgozott rajta- is büszkék lehettek magyarságukra.
Ezért festették őseinket igen erős, délceg, büszke, tet-
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trekész, cselekedni, helyzetet felismerni, elfogadni az
újhoz alkalmazkodni tudó embereknek.
Vajon most is ilyenek vagyunk?
A több hektáros parkban láthatunk skanzen szerűen
elhelyezve jurta sátrakat, régi iskolát, postát, szatócs
boltot, tanyai-falusi házakat szépen berendezve. Kis
nyitott motoros kocsiról az egész terület megszemlél
hető, még a lovaspálya is.
Utunkat Szeged felé folytattuk. A csendes nyugodt
Tisza-parton pihentünk egy kicsit, majd rövid sétát tet
tünk a városközpontban. Megtekintettük az ünnepi
játékokra előkészített szegedi dómot és környékét.
Finom hideg fagyit fogyasztottunk sétánk közben és
Dankó Pista nótáját idéztük, hogy van-e boszorkány
még Szegeden, mivel a sziget megvan. Hazafelé
Kiskőrösön
Petőfi
Sándor
szülőháza
előtt
tisztelegtünk. Többen idézték verseit, hisz az egész táj
ahol jártunk megelevenedik. “Itt születtem én ezen a
tájon, Az alföldi szép nagy rúnaságon.” Vallotta az író.
Bekukkantottunk még Aka ztón az elhíresült Stadlerstadionba. Ez már a 21. század. Múlt és jelen.
Kellemes zene, jó étel várt bennünket Dunaföldváron
a Duna-étteremben. Bizony éjfél lett mire hazaértünk,
de megérte.
Mesterházy Ernőné
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Az 5o-es évektől az iskolai oktatást és
minden más tevékenységet teljesen
átfűtötte a szocializmus szelleme, ez az
időszak fordulópontot jelentett.
Ú ttörőszervezetet hoztak létre, sza
kköröket szerveztek és még rengeteg más
program várta a művelődni vágyó fiat
alokat.
A tanács kijelentette, hogy oda fog
figyelni arra, hogy az iskolából lemaradá
sok ne történjenek, a gyerekek tanulására
nagyobb gondot fordítsanak.
1951. novemberben Adamecz János, az
oktatási népmozgalom A.B. elnöke és az
iskola igazgatója a beiskolázásról beszélt.
Kijelentette, hogy iskolába csak az járhat,
aki a 6. Életévét betöltötte és iskolaköteles
14 éves koráig. Felhívta a szülők figyelmét
a gyerekek otthoni tanulására is. Nagyon
fontos lenne, hogy időt hagyjanak a tan
ulásra,
ellenőrizzék
gyerm ekeik
előmenetelét. Az igazgató rámutatott arra,
hogy 1951-es évben községünkből 4
gyerek ment felsőbb iskolába, ahol
ingyenes ellátásban részesültek. A jó tan
ulók ösztöndíjat kaptak.
Az iskolában beindult általános oktatás
mellett m egszervezték a dolgozók
általános iskoláját is.
1952-ben az orvos megállapította, hogy
a WC egészségügyi szempontból nem
felel meg, újat kell építeni. Az iskola
takarítását
társadalm i
munkával
szervezték meg.
1954. június 1-jei kezdettel napközi
otthont szerveztek Enesén a nyári
szünidőre, hogy míg a szülők dolgoznak,

SPO RT

SPO RT

gyermekeik felügyelet alatt legyenek. A
szükséges intézkedések m egtételét az
iskola igazgatójára bízták. Az iskolában
ekkor 153 fő tanult. A jobb tanulmányi
eredmény elérése érdekében a tanárok
megkezdték a családlátogatásokat, hogy a
szülőkkel közvetlenül megbeszéljék prob
lémáikat.
Az 196o/61-es tanévben kedvező
körülmény volt az, hogy az iskola minden
tanuló csoportja délelőtt járhatott iskolába.
Ebben a tanévben a péterházai általános
iskolát az eneseihez csatolták. A tanszerel
látás jó volt. Kézimunka szakkör, irodalmi
szakkör m űködött, sportversenyeket is
tartottak. Az úttörőszervezet már megte
hette azt, hogy sátorlapokat és bográcsokat
rendeljen a balatoni táborozáshoz. 1961.
nyarán vitték el az enesei iskolásokat isko
lai szervezésben első alkalom m al a
Balaton mellé táborozni. A dolgozók esti
iskolája nem igazán működött.
1962-ben az iskola teljesen osztott isko
la lett. Azaz minden osztály külön alkotott
tanuló csoportot.
1965-ben az iskola átépítésére is sor
került. Az akkori műszaki leírása a
következő volt: Az iskola földszintes Lalakú épület, melyben két tanterem és az
igazgatói lakás lett elhelyezve. Az épület
nek belső vízellátása nincs, ásott kút és
W C-csoport az udvaron van elhelyezve.
Szükséges a vízhálózat kiépítése, mindkét
épületben öblítéses WC-csoportok, mos
dók és vízvételi helyek létesítése. Az
épület sáros alapozású földszintes, magas
tetős épület. Alap- és felmenő falai
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nagym éretű, erősen elm álló anyi
téglából. A falazatok talajvíz ell
szigetelés nélküliek, így a talajnedvet
már elérte a födémszerkezet magassá
ami a vakolat állandó lehullását vt:
maga után. A födémszerkezet faanyt
erősen száraz korhadású. A tetőlécezés
öregrészen teljes cserére szorul. A hí
padló a termekben rossz, a tornácon és
előterekben a tégla elhasználódott
állapotban van. A tető héjazata hódít
kettős cserépfedés, 2o %-a élfagyi
cserélendő cseréppel. A világítás ey
épületben sem megfelelő. Egyik épi
sem rendelkezik tűzrendészeti főkapcso
val. Volt mit kijavítani az épületben,
építkezés miatt egy iskolaépületben, és
műszakban kellett a tanítást megold!:
1967 végére a kétműszakos tani
megszűnt, így már 8 tanterem állt j
delkezésére a tanulóifjúságnak. Ebből
tanteremből 4 az iskolaépületében v!
emellett egy kétszobás tanító lakás, j;
nevelői szoba, továbbá vízöblítéses t
csoport lett kialakítva.
1968 szeptem bertől, mint kön
általános iskola működtünk. Bezi /szí
széd falu/ felső tagozata ezután Enes
járt iskolába. Az osztályok száma 1(
növekedett, tanterem viszont csak 8 vi
Újból szükség volt a két műszakos tani
ra. /Délelőtt felső, délután alsó tagol
Ettől az évtől m űködött napközit
iskolában, továbbá az egész nap iskolá
tartózkodó tanulók étkeztetésére napkí
konyha kezdte meg működését.
(folytatás a következő száné-
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Az 1999-2ooo. évi “Suzuki M olnár” Megyei III. Labdarugó Bajnokság Csornai csoport végeredménye.
Felnőtt:
1. Kisfalud
2. Vág
3. Jobaháza
4. Egyed
5. Markotabödöge
6. Rábaszentandrás
7. Rábaszentmihály
8. Rábapordány
9. Enese
lo. Szárföld
11. Bodonhely
12. Rábacsanak
13. Bezi
14. Bágyogszovát
15. Magyarkeresztur
16. Fehértó

15o-49
117-48
lo2-42
75-5o
8o-71
66-46
75-6o
67-7o
5o-54
7o-74
55-76
62-88
46-88
44-87
27-lo5
28-lo6
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81
69
68
51
51
5o
5o
5o
42
39
34
31
27
19
12
7

Megyei III. tartalék:
1. Rábacsanak
2. Kisfalud
3. Enese
4. Vág
5. Rábaszentmihály
6. Jobaháza
7. Markotabödöge
8. Rábaszentandrás
9. Rábapordány
lo. Egyed
11. Bezi
12. Szárföld
13. Bodonhely
14. Bágyogszovát

9o-27113-32
73-41
95-34
78-38
76-39
73-55
56-69
4o-77
37-61
37-72
42-95
35-92
33-146

59
57
55
53
51
5o
47
34
28
24
2o
2o
2o
lo
Csorna, 2ooo. június2
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Mindig is örömmel jöttem Enesére, még annak tudatában is, hogy sok
tennivaló és mindig újabb problémák merültek fel. Utolsó otthonlétem
után azonban nemcsak a már-már megszokott fáradtsággal, hanem egy
csomó bosszúsággal tértem vissza. Úgy éreztem, ha ilyesmi történik,
minek is csinálom, hisz nem létszükségletem, a helyzeten meg úgysem
tudok változtatni.
Engedjék meg, hogy azért pár esetet elmondjak, még akkor is, ha egye
sek csak a vállukat vonogatják.
A legutolsó müncheni kóruscsoporttal, a Palestrina és Pedagógus
Kórussal, valamint a Győri Filharmonikus zenekarral volt koncertünk
Pesten a Mátyás templomban összesen 13o szereplővel. A próba után
sokan beültek egy vendéglőbe üdítőre, egyesek még egy falatot enni is
akartak. Utána az egyik német kórustag tőlem kérdezte, “mondjad, csak,
a magyarok utálják a németeket?” Ugyanis az egyik vendéglőben enni
akartak valamit és a pincér azt mondta, csak 18 óra után lehet.
Ugyanakkor jöttek oda magyarok, ők meg kaptak...
Én is beülem egy vendéglőbe, hatod-magammal egy asztalhoz. Előre
megmondtam a pincérnek kettő-kettő és kettő külön fog fizetni. Mégis
azt akarták, hogy a-hat személy egyben fizessen. A végén nagyon is
hangosan és erélyesen kellett fellépnem, hogy különvegyék a számlát.
Április elején egy német gimnazista csoport volt Enesén. Gondoltam,
megpróbálom őket összehozni az enesei hasonló korú, vagy idősebb
ifjúsággal. Az iskola igazgatónője összeírta nekem, kiket lehetne
meghívni. Örömömre szép számmal jöttek is. A németek rövid műsora
után körbe ültünk és próbáltam az eneseieket szóra bírni, beszéljenek
kicsit németül magukról. Sajnos eredménytelenül, mert még a magas
fokú német vizsgával rendelkezők
től is németül tett kérdésemre magyar választ kaptam. "Hát akkor minek
tanultok németül, ha nem használjátok? Vagy rossz a módszer, csak
fordítotok és a gyakorlat elmarad?"
Utána külön táncoltak a németek és külön a magyarok. Gondoltam, ha
Az első igazi tavaszi hónap, különösen az
idén, hiszen még március második felében is
hóvi- harok tomboltak szerte Európában. A
hónap neve is a tavaszra utal. Ovidius megfe
jtése szerint az “aprire" /kinyitni/ szóból szár
mazik. Igaz. mint a nyelvészetben szokásos,
még néhány megfejtés létezik, például Vénusz
etruszk nevéből - “Apru” -is származtatják, de
nem zárhatónki Aphrodité befolyása sem a
hónapkeresztelőnél. A régi római naptárban
több neves ünnep volt áprilisban, amikor a ter
mészet ébredezett. Cereália a gabona ünnepe
volt, Vinália a borkóstolás napja. Flórába a
virágok fesztiválja. Április a csillagászat
szerint a Bika hava, a meteorológia szerint
Tavaszhó. régi magyar neve Szent György
hava.
Népszokások
A hónap első napjához különböző tréfacsinálások kötődnek. Bolondok napjának is nevezik.
Április elsejét, elsősorban a gyerekeket
csapják be teljesíthetetlen kívánságokkal,
trombitahúrt. hegedőbillentyűt vagy esernyőmagot hozatnak velük a patikából. Az iskolák
ban az újabb időkben fordított napot ren
deznek. ez vonatkozik a diák-tanár szerepre,
de a padban ülés irányára is.
Az idén a kereszténység legnagyobb ünnepe
-húsvét- április 23-ára eseik. a tavaszi napéjeegyenlőséget követő holdtölte utáni első
vasárnapra. Az ünnepre való felkészülés már
az egész nagyböjtben folyik, tetőfokát a nagy-
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isznak valamit, jobban összemelegednek, meghívtam az eneseieket egy
italra. Ez sem segített a helyzeten, még azoknál sem akik Whisky-t ittak.
Aztán két német diákkal kimentem a teraszra, ahol egy pár enesei is állt.
Odamenve hozzájuk “heil Hitler”-1 köszöntöttek. Azt hittem elájulok.
Hát mi köze van a mai német ifjúságnak Hitlerhez.? Vagy minden néme
tet oda kell sorolni és ők csak arra jók, hogy fizessenek?
Sajnos ez nem egyedülálló eset Enesén. Az elmúlt nyáron meg a
Müncheni Szakfőiskola kórusvezetőjét le-“nácizták”.
Nem tudom mit szóljak mindehhez, mert nekem eláll a lélegzetem,
Amikor immár nyolc éve hozom a külföldi vendégeket, ilyen élmények
ben részesülök.
A legszomorúbb, hogy sokan csak vállukat vonogatják. nem tehetünk
róla, ez van - és akkor Még mindig ott tartunk -ezt kell szeretni?
Pedig igazán úgy látom, sokan a lelkűket teszik ki, hogy a külföldi jól
érezze magát Enesén. még jó baráti kapcsolatok is alakultak ki. Vagy
minden csak a pénzért megy???... és így akarunk Egyesült Európát????
Számomra ilyen megnyilvánulások nagyon megnehezítik a további cso
portok szerzését, mert hamar elterjed a híre. Sokan azt hiszik, csak úgy
dőlnek a jelentkezők, nekem csak válogatnom kell köztük. Pedig mennyi
hirdetés, levelezés és telefonálás kell egy-egy csoport szerzése és
szervezéséhez.
Csak a legutóbbi müncheniek esetében ca. 2o levélre kaptam egyetlen
választ. A levelezés 97 márciusában kezdődött. Azóta összeszámoltam
ezen kívül 14o-szer kellett telefonálnom ez ügyben. Sajnos jórésze
Magyarországra, egyesek feledékenysége és trehánysága miatt.
Ezek után felvetődik bennem a kérdés, van e értelme a Zeneműhelynek?
Sajnos mivel sohasem lett kimutatva, mi haszna volt a falunak belőle
-sőt egyesek még azt is hiszik, a Karcsi bácsi viszi el a hasznot- egyre
jobban kételkedem benne.

A

ÁprilisSzent György hava
Fülemüleszó, tavaszhozó
héten éri el, ami virágvasámappal -április 16a-kezdődik. Jézus ezen a napon vonult be
Jeruzsálembe, hogy majd a kereszthalállal
magára vegye az emberiség bűneit. A
harangok nagycsütörtökön szólalnak meg
utoljára, és a néphit szerint ezután Rómába
repülnek. Gonoszűző népszokások is tartoz
nak nagycsütörtökhöz, a Pilátus-verés és a
Pilátus-égetés. Bekormozott arcú legények a
templom előtt ládákat vernek szét, mintha
Pilátust ütnék, majd a maradékkal gyújtják
meg a nagyszombati tűzszenteléshez A tüzet.
A rituális mosakodásnak bajelhárító szerepet
tulajdonítanak, néhol az állatokat is behajtják a
folyóba. Nagycsütörtökön valamilyen zöld
főzeléket esznek, legtöbbször spenótot, ezért
zöldcsütörtökTTSS is nevezik ezt a napot. Jézus
kereszthalálának napja nagypéntek -április 21e-, a székelyeknél hosszúnap, a csángóknál
aszúpéntek. A református egyház legnagyobb
ünnepe. Nagypénteken szigorú böjt van, és
még a nem hívők is tiszteletben tartják az
emlélnap méltóságát, nem vigadoznak, nem
hangoskodnak, a Golgota csendje őket is
megérinti. Nagyszombat a feltámadásra való
készülődés jegyében telik el, sonkát, tojást

Tschurl Károly
főznek, tojást festenek, süteményeket sütnek.
A feltámadási körmenet mindig nagy
tömegeket vonz. régen minden vidék a saját
népviseletében
ment
a
körmenetre.
Húsvétvasárnap a család ünnepe, hősvéthétfőn
a fiatalság locsolkodással köszönti a tavaszt, a
rokonok, barátok ekkor keresik föl egymást.
A hó névadó szentjének ünnepe -Szent
György- április 24-e. A katona szentek közé
tartozik alakja -Dömötör mellett-, a Szent
Koronán is megjelenik a korai kereszténység
máig élő képviselőinek, az egyiptomi koptok
nak a templomaiban, kolostoraiban a leg
gyakrabban ábrázolt szent. Alakja a lova
giasság, a férfiasság, az önzetlenség jelképe.
Híresen szép alkotás a kolozsvári testvérek
Szent Györgylovasszobra a prágai vár
udvarán.
A néphagyomány Szent György naptól számít
ja az igazi tavaszt, ekkor hajtják ki az állatokat
először a legelőre, különböző bajelhárító, ter
mékenységvarázsló
cselekedetekkel:
a
marhákat ekevason, a gazdasszonykötényén
hajtják át. A pásztorokat is ekkor szegődtették.
ez eltartott Szent Mihály-napig. A közéletben
is kivételes nap, ekkor voltuk a falusi és városi
tisztújítások. Buda városában a bírót a
Nagyboidogasszony /MátyásZ-templomi mise
után választották meg. A XIV. században
Károly Róbert alapította a Szent György lova
grendet, Anglia hivatalos védőszentje is Szent
György, Sőt róla kapta nevét Grúzia /Georgia/
is.
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Iskolánk 16 tanulója indult táborozni
Gyenesdiásra Füsi tanár bácsival. A
tanítás befejezése után hétfőn korán
reggel vonattal utaztunk G yőrbe,
onnan pedig autóbusszal az üdülőig. A
Tulipán Motel szép, gondozott üdülő.
Laci bácsi és Ildikó néni kedvesen,
szeretettel fogadtak bennünket. A fiúk
lo ágyas szobába kerültek, a lányok
hatan birtokolták a szobát.
Elfogyasztottuk a finom ebédet és
irány a Balaton. Bár tanár bácsi több
ször is figyelmeztetett bennünket, a
hétágra sütő nap megpirította bőrünket.
Attól kezdve gondosan
kentük
magunkat. Nagyon sokat fürödtünk.
Délelőttönként kirándultunk a kőfej
tőhöz. a kilátóhoz. A nagy hőségben
nem kívántunk kirándulni, de azért
Gyenesdiást megismertük. Felmentünk
Ez nem a Balaton, hanem Enesetol pár kilométerré levő Feher tón ring a csónak
a Nagymezőre is, ahol sokat beszéltünk
—— ------ m ------------------------------------- 1 a » ■'i .■imxtaaun ii— i i ii
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a Balatonról, a környékéről. Fáradtan,
de azért egy kis ismerettel érkeztünk vissza a hegyről. A látot strand új vizifoci pályáját. Szuper volt, élvezték a fiúk. Bál- tan
takról és hallottakról szellemi vetélkedő volt. A győztesek bácsi izgult a nagy esések miatt. Ugyanis csak a fejen volt búk
üdítőt, fagyit kaptak. Természetesen mi is kaptunk jutalmat az sisak. Szerencsésen megúsztuk, csak a kék foltok csúfoskodn,
oklevél mellé. A hetesrugó versenyen jégkrém volt a jutalom a lábakon, karokon. A tétiek barátságosak, főleg a lányt
/Kiss, Kovács, Élő, Káldy G./ A nagy hőségben ennél jobbat beleszerettek a fiainkba. Az is igaz. amikor megérkeztek
nem is kaphattunk volna. A csoportos játékokban kedvelt volt az középiskolás fiúk mi is az ablakból lestük őket. Minden ni
voltunk a strandon. Nagyon felszerelt, szép üzletek sokasai
UNO kártyajáték.
Versenyt szerveztünk asztaliteniszből és tollaslabdából is. bőséges választékot kínált. Nem kell félni, hogy mar
Gyalogtúránkon elértünk egészen Vonyarcig. Közben megis pénzünk. Tanár bácsi sokallta a költekezést, de mi nem tudtu
merkedtünk a téti diákokkal is. Sportmérkőzéseken mindig az lemondani az üdítőről, jégkrémről, de a lángosról sem. A bal
eneseiek győztek. Diszkót is szerveztünk, de nem sikerült. tonról szóló szellemi vetélkedőn a lányoknál Kitti, Viki és An
Kisebb kapcsolatok is kialakultak a fiúk és a lányok között. De jeleskedett. A fiúknál Zsolti és Dávid gyűjtötte a legtöbb ponti
azért a sztárok a vizimentők voltak. /Viktor és Tamás/ Mezőti R. A jutalom üdítő volt. Ebből minden mennyiségben elfogyj:
és Danilla B. életmentő oklevelet is kapott, hogy miért azt tőlük volna. Egyre többen mennek telefonálni. Ez a honvágy jele és j
üres pénztárcáé. Pedig üdítőt, jégkrémet sokat kaptunk tani
kell megkérdezni.
Pénteken Keszthelyre utaztunk. A legjobb volt a sétáló bácsitól is. De Ebből soha nem elég.
Szombaton benépesült a tábor, több mint 2oo ember nyaral
utcában, itt sokat vásároltunk, fagyiztunk. A Főtéren három szu
Motelban.
Az időjárás délelőtt szeles, kevés eső is esik. Déluti
per motorkerékpáros elbűvölte a fiúkat. Ami igaz szép motorok
azonban
már
a strandon vagyunk és újra süt a nap. Vasárnap
voltak. Megnéztük a templomot is. A csúcs a panoptikum kiál
újra
elromlott
az idő, de reméljük délután még utoljára strandi J
lítás volt. Hazánk híres embereit, asszonyait életnagyságban lát
hatunk.
Apró
ajándékokat vásárolunk, rakodunk. Emelkedik
tuk. Hiteles volt az arc, a kor ruházata. Itt láthattuk, hogy mi
hazautazási
láz.
Jó volt itt ez az egy hét. Nem panaszkodható
lyen alacsony, sovány ember volt Petőfi. Az időjárás, a hőség
az
időjárásra.
Finom
és sok volt a kaja. Persze azért mind
szinte elviselhetetlen. Lusták, tohonyák, fáradtak vagyunk.
pótoltuk
egy
kis
ínyencséggel.
Jó volt a közösség, a sok fürd
Menekülünk be a hideg szobába. Ma pénteken szerencsések
a kirándulás no meg a meghitt nyugodt lustálkodások, beszé |
voltunk a strandon. Uzsonnára lekvárt és kenyeret kaptunk.
Nagyon éhes volt a csapat. Füsi tanár bácsi gyorsan megkente a getések Hurrá megjött a buszunk!
Irány Enese!
kenyereket, amit mi pillanatok alatt elfogyasztottunk.
Mindenhol jó, deJsgjobb itthon!! Köszönjük!!
Látták a napozók az éhes és mohó csapatot, hogy a negyedik
Barbara, Viki, Andrea. É v a^ k n ik ó , Kitti, Dávid, AndoF
■ lekváros kenyér után sem laktunk jól. Az egyik német család
Kristóf, Erik, Richárd, Gergely, János, Gábor, Milán, Zsolt, j.
egy nagy tasak csokit adott nekünk és mi németül köszöntük
meg. Alig telt el egy óra, csapatunk ingyenesen felavathatta a András.
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