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Köszönjük...
Az Enesei Nyugdíjas Klub e sorokon
keresztül fejezi ki köszönetét Görcs
Zoltánnak a karácsonyi ajándékokért.
Kívánok sikerekben gazdag új évet.

Információs tábla a Közön

Az önkormányzati munka értékelése 1998-2ooo.
Két év telt el az 1998. Októberi önkormányzati tanulnak/ 2o.ooo,- Ft többlettámogatást juttat. Ez
választás óta. A jelenlegi képviselőtestület "fél éves szinten kb. 4,5 millió forint. Mindenképpen ki
időben" van, s ez az elvégzett munka átgondolására kellett használni e lehetőséget! S lényegében a két
és a további feladatok kijelölésére is alkalmat kínál. intézmény -az enesei és a bezi iskola- "önállósága",
A legnagyobb fegyverténynek a szennyvízhálózat "függetlensége" nem szenvedett csorbát. Minden a
kiépítését, ill. annak lehetőségét tartom. A képvi megszokott kerékvágásban halad.
Véleményünk szerint a két község kapcsolatának
selőtestület felvállalta a csatorna kiépítésének szük
ségességét, meghozta a döntéseket. Mintegy kétmil pozitív alakulása folytán sikerül majd megszerezni
liárd forintba kerül a beruházás a rendszeren lévő hat Bezitől a közigazgatási területéhez tartozó kanálison
településen, az Enesére eső rész 3o5,4 millió forint. túli földeket, ahol Enese további fejlődése a legked
Ekkora beruházásra még nem került sor. Első lépés vezőbb lenne. Ha a következő két évben az említett
volt az állami támogatás megszerzése, a második területen lakótelkek kialakítását meg tudjuk kezdeni,
ránk várt: a lakosság "meggyőzése". Ezt a feladatot jó eredménynek számítana.
nagyszerűen végezték a képviselőtestület tagjai -ill.
Folytatjuk a Dózsa utcában megkezdett munkála
Maller Tibor, B öcskei György, Élő Gábor, Takács
Viktor- s 80 %-os támogatottságot sikerült elérni a tokat, s a villanyhálózat kiépítése után a területen
már építési telkeket tudtunk értékesíteni. Egy év
lakosság körében.
Az elért eredmények sorában második helyre leforgása alatt 11 telket adtunk el, s reméljük, ezt az
kívánkozik a Bezivel megkötött általános iskolai tár ütemet folytatni tudjuk, s a község lélekszáma "fel
sulás. Az állam -a jelenlegi szabályozás szerint- a dolgozható" mértékben emelkedni fog.
(folytatás a 2. oldalon)
társulásban részt vevő gyerekek után /akik Enesén

Az önkormányzati munka értékelése 1998-2ooo.
(folytatás a 1. oldalról)
A tárgyi beruházások között kiemelném a tavaly
felújított vizesblokkot az általános iskola régi
épületében. Ezt egy pályázat útján -ill. annak áta
lakítása kapcsán- sikerült megcsinálni.
Szintén fontos volt az intézmények fűtésének átál
lítása vezetékes gázra. Tavaly az összes intéz
ményünkben meg tudtuk valósítani e beruházást.
A 2ooo. évben megkezdtük a járdák és utak
felújítását. Több, mint 600 méter járda épült, két utca
egész hosszában felületi zárást kapott, a Rózsa utca
kritikus szakasza is. Ezt a vonalat a jövőben is
erősíteni kell, s különös gonddal kell figyelni azek
állapotára, rendszeres karbantartására.
Nem mehetünk el szó nélkül az önkormányzat egyre
szűkülő anyagi forrásai mellett: mindinkább vé
konyabb pénztárcából kell a feladatokat megoldani. S
így az önkormányzat működőképességének fenn
tartása is -sajnos- az eredmények között szerepel.
Nem kényszerültünk hitel felvételre, a feladatokat
viszonylag zökkenőmentesen végre tudtuk hajtani. A
tavalyi évet mínusszal zártuk, de a takarékosság
folytán a 2ooo. évben sikerült a dolgokat helyretenni.
Ennek a képviselőtestületnek jutott osztályrészül az
a kellemetlen feladat, hogy adót, adókat vessen ki.
Nem szívesen tettük! A működőképesség m eg
őrzéséhez, a minimális fejlesztéshez -lásd járdák,
utak- szükség volt a kommunális adó és az iparűzési
adó bevezetésére. /Igaz, ez utóbbi nem egészen váltot
ta be a hozzáfűzött reményeket./
Az adott lehetőségekhez képest maximálisan
kihasználtuk -sajnos azonban lényegesebb pá
lyázatainkat elutasították. Nagyon fontos lett volna a
régi iskolaépület felújítása, a CÉD A pályázatban az
elutasítottak között voltunk.
Pályázatunk a Külsőréti dűlő szilárd burkolatú
útépítésére, első körben szintén az elutasítottak között
voltunk. Novemberben ismét pályáztunk. Sikeresek
voltak
egyéb
-kisebb
pénzösszegre
beadott
pályázataink: Enese kiadvány, sportöltöző bővítése, a
pálya megvilágítása /folyamatban van/, videó kazetta
készítése, inform ációs tábla, N épfőiskola, stb.
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Természetesen
készítését.

folytatni

fogjuk

a

pályázató!

Kulturális téren is tudtunk felmutatni újat, a rég
megtartása mellett. Továbbra is működik a Zene
Nyár, méltóképpen ünnepeljük a nemzeti ünnepeket.
A Harmónia Zeneiskola, a Borostyán kórus, a;
óvodások, az iskolások emelik a rendezvények szín
vonalát.

Tavasszal adtunk otthont a Rábcatorok térségi ren
dezvényének, kb. 2 oo fellépőt láttunk vendégül
Tavaszköszöntőt rendeztünk, ahol eneseiek léptek fel
1999-ben majálist, idén juniálist-horgászversennyel
Enese kispályás kupával, a kettős kereszt felszen
telésével. Ősszel indult az Enesei Népfőiskola, neves
előadókat hallgathatnak meg az eneseiek. A pozitív
eredmények között említeném a labdarugócsapatok jó
szereplését, az odafigyelés meghozta az eredményét
Beindítottuk a Teleházat, sajnos az ismert esemén;
miatt most nem működik. Ez újabb lehetőséget kínáll
a fiataloknak, de az idősebbeknek is.

Nem törekedtem a teljességre az önkormányzati
munka értékelésénél. Azokat a fő vonalakat szerettem
volna értékelni, amely alapján meg lehet ítélni
munkánkat. Ez -a meglévő anyagiak tudatában- sik
eresnek mondható, a két év alatt is sikerült lényegi
pontokon erősítenünk! Fontosnak tartom kiemelni:
képviselőtársaim nagyon jó arányú megjelenését a
testületi üléseken, s pozitív hozzáállásukat. Ahol talán
lehetne javítani: a községi rendezvényeken való aktí
vabb részvétel!

M elyek az elkövetkezendő két év feladatai?
Véleményeket, hozzászólásokat várok. Az én általam
elképzeltek: szennyvíz beruházás sikeres befejezése
az utak felújítása, ill. a járdák további rekonstrukciója,
a csapadékvíz elvezetése, a közvilágítás felújítása, a
régi iskolaépület, ill. a polgármesteri hivatal épü
letének felújítása, -ami az anyagi javakat illeti. A kul
turális ajánlatot a lehetőség szerint megtartani,
erősíteni.
Mesterházy József
polgármestei
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A 2001. évi költségvetés koncepciója
és a megvalósítandó feladatok
Mint köztudott, a Parlament kétéves költségvetést
fogadott el. A helyi önkormányzatok azonban csak egy
évre tervezhettek. Kedvezőbb képünk lehet a jövő évi
költségvetésről, amennyiben az irányszámok, a száza
lékos növekedés a megadott formában lesz valóság.
Konkrét számadatokkal még nem rendelkeztünk.
A személyi jövedelemadó 17,2 %-kal növekszik, a költ
ségvetési hozzájárulás és tám ogatás 14,5 %-kal.
Összességében az államtól ezen jogcímeken 87,5 millió
forinthoz juthatunk. Saját bevételeink -építési telek ter
vezett elad ása, meglévő takarékszelvények értéke,
adók, étkezési befizetés stb. -adják a költségvetés har
madik nagy részét. így a bevételeink összesen 122 millió
212 ezer forintot tesznek ki.
A 2ool. évre tervezett fejlesztések: tovább folytatjuk a

járdák felújítását, befejezzük a sportöltöző körüli
munkákat, sor kerül kisebb értékű beszerzésekre,
fejlesztésekre pkszellőzőberendezés az óvodában.
Tartalékba helyeztünk egyelőre lo millió forintot. A
fejlesztésekre fordítandó konkrét összeget és helyét 2ool.
februárban határozza meg a képviselő testület.
Az elkövetkezendő nagy feladatok a következők
lesznek
-a szennyvíz elvezetésének megoldása
-a szennyvízberuházás problémamentes levezetése
-a csapadékvíz elvezetésének megoldása
-a közvilágítás korszerűsítése, több lépcsőben
-az iskola régi épületének felújítása
-a polgármesteri hivatal épületének felújítása
-az orvosi rendelő épülete.

-A családsegítő és gyerm ekjóléti feladatok helyi ellátására Enese község
részvételével
családsegítő és G yerm ekjóléti Szolgálatot Ellátó Társulás
alakult. A társulás központja Kóny, Soproni u. 7.
A társulás feladatait Enesén Varga Istvánná látja el, aki minden kedden
14-15 óráig fogadó órát tart a Polgármesteri Hivatalban.
-A szolgálat működési alapelve az, hogy nem az ügyfél helyett oldja
meg annak problémáját, hanem tanácsokkal szolgál, érdekeket képvisel.
Nyitott intézmény, minden hozzáfordulóval törődik. Alapellátásai ingye
nesek, önkéntes megkeresés alapján működik. Az ügyfél érdekeit kép
viseli, a kliensek adatait bizalmasan kezeli.
-A szolgálat szolgáltatásai: inform ációk közvetítése, segélyek
közvetítése, érdekek képviselete, segítő beszélgetések, adományok
gyűjtése, továbbítása.

Enesei fényen
Öröm volt végigmenni a falun a kará
csonyt megelőző adventi időszakban s még
ma is az. Az Önkormányzat idén is követte a
szép hagyományt, advent utolsó hetében
feldíszítettük a község fenyőfáját.
Amiért tollat ragadtam: ennyi karácsonyi
fényt egyetlen településen sem lehetett látni!
Nagyon sokan adnak arra, hogy szép,
mutatós legyen a házuk, a ház előtt álló
fenyőfa.
Remélem, jövőre még több háznál lehet
ilyet látni, s az adventi kivilágítás még jobb
színben tünteti fel Enesét.
Dr. Kiszely István professzor enesén
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Bojtos Kálmán:

Visszaem lékezéseim

így teltek a napjaink s közben jött a
parancs, hogy megint megyünk valaho
va, de mi csak akkor tudtuk meg, hogy
hova, amikor megérkeztünk. Ebbe a cso
portban eneseiek csak öten voltunk, a
többiek ott maradtak és később mentek
Oldenburgba. Őket arra érte a háború
vége és csak 1945 és 46 végén érkeztek
haza az amerikai fogságból.
Mi itt Aussigban ugyanazt folytattuk,
mint Nordholzban, de nem sokáig marad
hattunk, mert jö tt a parancs, irány
München. De ezt a célt már nem értük el,
mert úgy a nyugati mint a keleti front
közeledett. Már ahol voltunk lehetett hal
lani az ágyukat. Elég az hozzá, hogy
Csehországban Prága alatt kötöttünk ki.
Itt már szervezetlenül kb. egy hónapig
cseh parasztok istállóiban kaptunk szál
lást és hogy úgy mondjam élelem
kéregetéssel tartottuk el magunkat. A
háború vége itt úgy ért bennünket, hogy
1945 május 9-én ide még sem nyugati
sem keleti csapatok nem értek ide. Még
fegyveres német csapatokkal találkoz
tunk és később értesültünk, hogy
Prágában még május 12-én is voltak har
cok a német csapatokkal.
Tehát hála Isten vége lett a háborúnak,
mindannyian egészségesen, éhezve, de
átvészeltük a II. világháborút! Az járt az
agyunkban, hogy mikor juthatunk innen
haza. Csatlakoztunk egy magyar katonai
ezredhez, akikkel május 12-én elindul
tunk haza felé, persze gyalog, hisz returt
váltottunk az induláskor erre a járműre.
Naponta 6o km-t gyalogoltunk, szeren
csénkre 45-ben nagyon jó száraz május
volt. Reggel 5-kor indultunk és este 9-kor
tértünk ágyba egy-egy kis erdőben a fák
alatt. Nagyon jókat tudtunk itt aludni.
Örömmel indultunk minden reggel, hisz
a kelő nappal szemben mentünk hazafelé
nyugatra. Ez olyan erőt adott, hogy szinte
el sem fáradtunk. Senki sem állított meg
bennünket egész Malackyig. Pozsony
fölött van 44 km-re. Eddig egy kiskatona
kísért bennünket, azt mondta, hogy
Pozsonyban mindenki vonatra szállhat és
innen már vonaton mehetünk haza. Mi
bevettük ezt a mesét és este 6-kor indul
tunk Malackyból Pozsonyba. Itt melléke
sen megjegyzem, hogy Malackyban már
egyes ruháinkat elvették az oroszok.
Vagy egy köpenyt hagytak, vagy egy
pokrócot. Haás László barátom itt
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szerzett a félreszórt holmikból egy széles
szalagos gazdász kalapot. Ezt a kis epizó
dot csak azért említem, mert ez a kalap
mentette meg a Szovjet fogságtól.
Pozsonyba éjjel 1 órakor érkeztünk
meg. Egész éjjel esett az eső. Bőrig ázva
a sötétben egy kis téren lefeküdtünk, a
maradék
pokrócainkkal,
vagy
köpenyünkkel takaróztunk összebújva. A
Horváth Ferenccel és Haás Lászlóval. Itt
szerzett aztán egy súlyos betegséget Feri
barátom, aminek következményeit máig
is nyögi. Reggel a világosodáskor látjuk
ám, hogy hol is vagyunk tulajdonképpen.
Szemben velünk egy nagy kaszárnya,
mellette a pályaudvar.
Ablakaikon szögesdrótos "függöny"
díszelgett. Hát ezek voltak azok a vona
tok, amiket ígértek, hogy mindenkit haza
visznek. Addig nem mehettünk be a
kaszárnya udvarába, míg a bent lévő
magyar katonákat be nem vagonírozták,
és irány a Szovjet fogolytáborok.
Mi leventék akkor különválltunk a
katonáktól és mondtuk annak a kiskatonának, aki bennünket eddig kísért,
hogy mi Leventék vagyunk, úgy hur
coltak el bennünket, mi nem harcoltunk a
Szovjetúnió ellen. Szerencsétlen még ő is
azt hitte, hogy tényleg haza visz bennün
ket a vonat. Szerzett egy tolmácsot aki a
parancsnokkal jö tt közénk. Kérték a
Levente igazolványun
kat, hogy megállapítsák,
hogy igazat mondtunk-e.
Sorba félre állítottak ben
nünket, s közben elakad
tak Haás Laci barátom
nál, aki az átlagnál
erősebb volt és nem
akarták elhinni, hogy
nem katona volt. Ekkor
csúszott ki a barátom
száján, hogy ő civil.
Fejében volt a M a
lackyban lopott gazdász
kalap és ez mentette meg
a Szovjet fogságtól. De
volt egy Ikrényi társunk
aki bajuszt viselt, ezért
nem hitték el, hogy lev
ente s ő is Szov
jetunióban kötött ki, de
hála Isten három évire
hazatért.
Minket
aztán
ki

IV. rész

engedtek, eneseiek már csak hárman
voltunk. Este 6 óra volt. Most aztán
hová? A pozsonyi magyarok azt!
mondták, a hídon ne menjünk át a
Dunán, mert ott újra elfoghatnak bennün-.
két és irány a fogolytábor. Egy tanyán
aludtunk és másnap Gutornál fogadtunk
egy révészt, aki csónakkal átevezett
velünk a Dunán. Végre Magyar földön
vagyunk. Óvárnál ültünk vonatra és az?
abdai Rábca hídig utaztunk, mert ez is fel
volt robbantva. Innen bementünk
Börcsre. Haás Laci barátom idevaló
születésű volt és itt szálltunk meg a
rokonainál. No itt aztán kilaktunk ked-'
vünkre jó kolbászos tojással. Másnap
aztán indultunk az igazi hazánkba
Enesére. A Rábcán szintén csónakkal
keltünk
át és
irány
Péterházán!
toronyiránt haza. Május 23-án délben
megérkeztünk. Nagy volt az öröm úgy a
szülők, ismerősök valamint a mi;
részünkről.
Kívánom, hogy a jövőben sem fiaink
sem unokáinknak ilyen turista út ne
adassák meg. Legyen végre béke az
egész világban. Ne legyen az ember;
embernek farkasa.
Kívánok minden olvasónak és minden
magyarnak Levente köszöntéssel: "Szebb
jövőt"!
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U SZO TA N FO LYA M 2 0 0 1 .
Sokat foglalkozik az orvostudomány a gyermekek a
felnőttek egészségével. Az egészséges életmód egyik
legfontosabb feladata az úszás.
Sajnos a gyermekek többségénél tapasztalnak az
orvosok gerincferdülést, mellkasi deformitásokat, /loo
gyermek közül 6o-nál találnak problémát/
Az orvos legelőször úszást javasol, de nem tud
úszni, ha tud, nem megoldott a bejárás, az anyagiak
sem mellékesek.
Már több, mint 15 éve az elsők között voltunk, akik
az úszótanfolyamokra bejártunk Győrbe. Többségük
megtanult úszni, vagy vízbiztoságot szerzett. A szülők
nagy része örült, hogy tanfolyamot szervezünk és
anyagiak terén is mindent megtesz a gyermekéért.
Ezért is írjuk a pályázatokat, hogy anyagi gondjaikon

segítsünk. Ebben az évben 15o ezer forintot biztosítot
tak a közlekedési kiadások csökkentésére, de támo
gatást kaptunk az Önkormányzattól is. így tulaj
donképpen egy lo órás tanfolyam az eredeti ár felébe
3.5oo,- Ft-ba kerül. Támogatás nélkül a lo órás tan
folyam 6.5oo,- Ft.
Felm értük az igényt, s 2 turnust szerveztünk
Mindegyik turnus lo órán keresztül tanul úszni. Akik
már tudnak úszni, azok egy új úszásnemmel ismerked
nek meg. A tanfolyamon résztvevőket arra ösztönöz
zük, hogy akarjanak megtanulni, úszni.
Erezzék és élvezzék előnyös tulajdonságait,
igényeljék az egészséges életmód alapjait az úszást.
Ú SZÁ S: ERŐ , E G É SZ SÉ G , ED ZETTSÉG !

Füsi András

A Bajnokság őszi végeredménye: Megyei Ili. Felnőtt:
1 .Jobaháza
2. Enese
3. Egyed
4. Szil
ö.Rábapordány
6.Rábaszentandrás
7.Vág
8.Bágyogszovát
9-Bodonhely
lo.Bezi
II. Markotabödöge
l2.Rábacsanak
l3.Magyarkeresztur
I4. Fehértó

37-17
5I-9
32-16
43-14
27-2o
29-2
29-23
24-27
22-28
17-31
26-34
16-43
10-38
7-49

34
32
29
28
24
21
21
18
16
12
11
4
3
I

35-15
45-1o
42-14
31-13
51-20
28-19
20-24
21-26
16-24
16-52
12-42
13-69

26
25
24
24
22
21
15
15
13
6
3
1

Épül a sportöltöző

Megyei III. tartalék:
1 .Jobaháza
2. Vág
3. Enese
4. Rábaszentandrás
5. Szil
6. Egyed
7. Markotabödöge
8. Bezi
9. Bodonhely
lo. Rábacsanak
II. Rábapordány
l2.Bágyogszovát

Munkában Dőry Csaba, Varga István és Major Jenő
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így karácsony körül lassan a félév végéhez közeledünk az
iskolában. Aki figyelemmel kíséri gyermeke iskolai munkáját,
tapasztalja, hogy nem kis követelménynek kell megfelelni tan
ulóinknak.
A tanórai feladatokon túl még számtalan lehetőség kínálkozik
a gyermekek ismereteinek bővítésére, képességeinek kibontakoz
tatására. Sokan vállalják a többlet feladatot. Ez az oka,'hogy
ilyenkorra már elfáradnak. A feszített tempó miatt elfárad a
nevelő is. Szükség van a pihenésre, melyre a téli szünet jó alka
lom. Január 3-án lesz az első tanítási nap (páratlan azaz A héttel
kezdünk). Kívánom, hogy tanuló és nevelő egyaránt kellemesen
töltse családja körében a szünetet.
Az erőgyűjtés fontos a félévi hajrá előtt. Az első félév január
26-val zárul. Bizonyítványt január 29-én kapnak tanítványaink.
Engedjenek meg egy kis visszatekintést az elmúlt időszakra,
melyből látható, hogy a tanuláson kívül milyen sok az a rend
kívüli esemény, melyen részt vesznek tanulóink.
Október elején papírhulladék gyűjtésben vettek részt, készül
tek az október 23-i ünnepélyre. Október végén az iskola udvarán
faültetési akció volt, melynek során hárs-, nyír- és platán
csemetéket ültettünk a gyerekekkel együtt.
Közben havonta színházba járnak kb. 40-en bérleti előadásra.
Novemberben az egészséges életmóddal kapcsolatban védőnői
előadást hallgathattak, vetélkedtek, gyümölcssalátát és plakátokat
készítettek. A felsősök kérésére D SK bál volt a hónap végén.
December a népszokások jegyében és a karácsonyi
késztelődésben telt.
Volt lucázás, Szent család járás, Betlehemezés és karácsonyi
ünneplés. A családtagoknak ajándékokat készítettek a közös
munkadélutánokon.
A tanulók tevékenységén túl szólni kell a szülői segítségről és

szponzori támogatásokról.
,
Az októberi két napos társadalmi munkán 60 édesapa esetleg^
felnőtt testvér nagy lelkesedéssel végezte az el töredezett, hibás■
járda felszedését és a helyébe új építését. Bekapcsolódtak
készülő új kézilabda pálya egyengetési munkáibais.
í
A szülői munkaközösségtől a gyermekek világnapjára üdítőt
kaptak a tanulók. Karácsonyra a szaloncukor mellé egy nagy*
értékű ajándékként részben a szülői munkaközösségtől, nagyobb .
részben az iskolai alapítványba felajánlott adó 1 %-ból az újf
iskolába dallamcsengőből, hangosítóberendezésbőlés mikrofon-]
ból álló szerkezetet szereltettünk.
I
Egy új tanítványunk édesapja a lehetőségei szerint hozzájárult
faanyaggal egy elhasználódott játékunk felújításához, továbbá a|
facsemeték mellé karókat is kaptunk tőle. ígéretet tett arra, hogy .
a tavasszal az alsósoknak egy meglepetés elkészítéséhez is*
kapunk tőle jelentős mennyiségű faanyagot.
A fentieken túl több esetben is kaptunk segítséget, így
anyagokat, képkeretet, fuvart biztosítottak az iskolának.
A több éves hagyomány szerint karácsonyra kétszáz dollárt érő j
utalványt kapott a tanulóifjúság Nagy Lászlótól, aki Amerikában í
él, de a nyarakat az enesei házában tölti feleségével együtt. A *
pénzt a márciusi vetélkedők szervezéséhez kívánjuk felhasználni.
Szeretném megköszönni a szülőknek, azon enesei embereknek ]
a segítségét, akik munkánkat anyagiakkal vagy gyakorlatban
segítették. Támogatásukkal gazdagodott iskolánk, színesebbé
váltak a programjaink.
Végezetül kívánok minden Olvasónak békés karácsonyt és]
eredményekben gazdag új esztendőt.

Ferenczi Imréné
igazgató!

Kedues Márti néni!
Nagyon örültünk, hogy gondolt ránk
Judit lánya révén és támogatta az iskolát.
Örömmel vettük birtokba a szép lab
dákat. Tanár bácsi mesélt arról, hogy
Márti néni jó tanuló volt és az iskolai
sportban is jeleskedett. Magasugrásban
megyei versenyen is szépen szerepelt.
Mi is szeretnénk hasonló jó ered
ményeket elérni.
Köszönjük ajándékát és jó egészséget
kívánunk!
Az iskola tanulói nevében:

Merkó Éva
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Verseny a Rába ringen. (Ostfiasszonyfa.)
Hátérben látható a nagy köd.
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Morzsák az óvoda életéből
Az idén 73 kisgyermek jár óvodánkba. A kiscso év fölötti lakóit.
A középső - és nagycsoportosok izgalommal készül
portba folyamatosan érkeznek az új gyerekek. Jól
tek
a karácsonyi műsorra. A középső csoport verssel,
bevált hagyomány szerint néhány napig a szülővel
látogatja az óvodát a leendő kisóvodás, hogy az új dallal, a nagycsoport pedig a hagyományos
Betlehemes játékkal, amit mendikálással fejeztek be.
környezetbe könnyebben beilleszkedjen.
A gyerekek óvodai életét sok porgrammal, szí- Az itt összegyűlt pénzt a tavaszi kirándulás útikölt
lesítjük az év folyamán. Az idén is minden középső- ségének kiegészítésére szeretnénk fordítani az előző
és nagycsoportosnak színházbérlete van a győri évekhez hasonlóan.
A karácsonyi ajándékozásra az óvoda dolgozói is
"Csörgősipka" színház előadásaira és alkalmanként
nagy
izgalommal készültek, mert az idén a falu vál
/évi 3-szor/ a Gabalyda -bábszínház előadásaira.
Ősszel kirándulást tettünk a fehértói tájvédelmi lalkozói és a Pannon-Víz Rt. jóvoltából több ajándék
körzetbe. Nagy élmény volt a tóparti táj és a fekete került a karácsonyfák alá. Sikerült végre megvásárolni
bivalyok látványa. Szeretnénk megteremteni az őszi a gyerek vesszőbútorokat. Ezzel barátságosabbá
tudtuk tenni a csoportszobákat. A költségvetés érré
kirándulás hagyományát.
Mikulás -várás nagy izgalommal töltötte el a szánt összegéből és a Szülői Munkaközösségtől kapott
G örcs
Zoltánné
és
a
Szülői pénzből pedig apróbb gyermekjátékokat vásároltunk.
Ezúton kívánunk a gyermekek és az óvoda dolgozói
jóvoltából tudtuk megajándékozni az
nevében
egy-egy ajándékcsomaggal.
Boldog Új Évet
Éppen csak elköszöntünk a Mikulástól a nagycsoKettingerné
Tóth Tünde
verses-dalos műsorral köszöntötték a falu 7o

Morzsák az Óvoda életéből
Enesei nyugdíjasok Deákiban. Háttérben az u.n.
„háromdimenziós” műemlék templom
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Bakaruhában.
M ielőtt folytatnám a cikket,
valamit szeretnék helyesbíteni. Az
előző írásban szereplő fegyveres
kíséret ugyanis nem egészen engem
illetett.
Utazott velünk az aszódi ezred
hez tartozó "öreg" katona, aki már
másodszor szökött haza a család
jához valahova az alföldre. Ezért a
tettéért szigorú büntetést kapott,
amit Piliscsabán kellett neki letöl
teni. Itt megszakítottuk az utat és
leadtuk a szerencsétlen embert a
fogvatartó intézetnek. Nem volt ő
bűnöző, csak szerette a családját.
Bevonulása előtt már megnősült.
Ez okozta a vesztét. Itt említem
meg azt, hogy engem pedig azért
kellett kísérni, mert még nem volt
katonakönyvem. M indezek után
aztán eléggé nyomott hangulatban
ültünk újra vonatra.
Lassan aztán kirajzolódott az
esztergomi
bazilika
hatalmas
kupolája. Megérkeztünk a város
egyszerű kis állomására. Szűk
utcákon keresztül értünk az új
helyemre, az un. 14. Gépesített
Hadosztály Technikai osztályára,
ahol írnoki beosztás várt rám. A
hatalmas épületben nagy volt a
pangás és szinte kongott az
ürességtől. Az engem "fogadó"
Sziklay százados közölte velem,
hogy a hadosztály gyakorlaton van
és ezért a nagy csendesség.
Megmutatta az irodákat, ahol majd
együtt fogunk dolgozni, de a
takarítás az "írnok urak" feladata
lesz. Aszódon még "elvtársnak"
szólítottak, itt pedig "írnok úr" let
tem? Mi ez a nagy titulus? Ezek
után vegyes érzelmekkel vártam a
folytatást. Senkit nem ismertem.
Csak lézengtem és kerestem a
helyemet. Találtam egy körletet,
ahol aztán elfoglaltam egy ágyat. A
konyha
valahol
a
Balaton
környékén
működött.
Semmi

8

ENESEI HÍRMONDÓ

kajám nem volt. A zsebem is üres
volt. Egy őrségben lévő öregka
tonától kaptam egy szelet kenyeret
és egy fej vöröshagymát. Jó étvá
gyat kívántam magamnak és keserű
szájízzel fogyasztottam el a nem
éppen ünnepi elemózsiát. Akkor
nagyon elkeseredtem. Visszasírtam
Aszódot és az ottani környezetet.
Másnap aztán gondjaim egy része
megoldódott. Igaz, hogy egy kicsit
távolabb, de rendes ellátást kaptam.
Egy-két nap után aztán megérkezett
a "hadsereg". A gyakorlat eléggé
kifárasztotta őket. Kíváncsiak
voltak az új jövevényre /mármint
rám/. Bár ők már tudták a nevemet,
de én senkit nem ismertem.
Kölcsönösen
bemutatkoztunk
egymásnak. Utoljára fogtam kezet
egy fiatal, szimpatikus katonával,
akiről aztán kiderült, hogy ő a
másik írnok. Finoman átölelt és
közölte velem, hogy ne legyek
elkenődve, mert mindenben segít
ségemre lesz. Ezek után aztán
kezdett visszajönni az önbizalmam.
Este aztán meglepődtem, amikor az
ágyamban egy másik katonát lát
tam szundikálni. Egyéb holmim
pedig a folyosóra volt kidobva.
Megmagyarázták, hogy ne apellál
jak, mert én voltam a betolakodó.
Gyorsan elkotródtam és egy másik
körletben találtam meg a végleges
fekhelyemet. Másnap reggel aztán
az irodában teljes volt a létszám.
Közvetlen parancsnokom, illetve
az
osztály
vezetője
egy
Szovjetunióban végzett páncélos
őrnagy volt. Nyilván ő volt
legkíváncsibb, hogy mit is tudok
majd produkálni? A többiek had
nagyocskák, főhadnagyok, száza
dosok voltak. Volt köztük két had
mérnök is. Utoljára említem meg a
kedves barátomat, akit Szilágyi
Abdullahnak hívtak. Ez nem volt
tévedés és elírás., így volt igaz. Az

^
édesanyja török volt, az apukája
pedig magyar. Még férfi szemmel
is kimondottan jóképű gyerek volt.
Rengeteg nőismerőse volt a város
ban is. A cikkben néhányszor írok
még róla. ígérem, hogy a vele
kapcsolatos téma nem lesz unal
mas.
Felőlem
annyit,
hogy
Abdullah
segítségével
aztán
belevetettem magam a munkába,
Munkaidő után rendet raktam az
irodába és az akták között.
Megjavítottam az eléggé lerobbant
állapotban lévő rajztáblát is.
M indjárt az elején kaptam egy
komolyabb szerkesztési feladatot.
Ezt a munkát kisebb módosítással
el is fogadták. Úgy éreztem, hogy
megy a szekér, csak egy bajom volt
még. Nem rendelkeztem katona
könyvvel, ami nélkül sehova nem
mehettem. Aztán lassan ez a gon
dom is megoldódott.
Egyik hétvégén a hadosztályhoz
tartozó javító üzemben jártam, ahol
egy századra való kiskatonát láttam
felsorakozni. Megkérdeztem az
egyik kopasz fickót, hogy mi ez a
nagy felhajtás? Hát most lesz a
honvédeskü. Téged honnét szalajtottak, hogy erről nem tudsz?
Gyorsan jelentkeztem és beálltam a
sorba. Esküdtem én égre-földre,
csak adják már oda azt a fontos
dokumentumot. Később aztán az
Abdullah elintézte azt is, hogy
megkapjam a piroscsíkos állandó
kimaradási engedélyt is. Másnap
aztán irány a város. Abdullah elvitt
a legszebb helyekre, ahol rengeteg
volt a látnivaló. A bazilikától
gyönyörű volt a kilátás. Csodálatos
látvány volt, ahogy alattunk hömpölygött a vén Duna. A nagy folyó
túlsó oldalán terül el Párkány.
Trianon előtt magyar terület volt,
most pedig Szlovákiához tartozik.
Csendesebb napokon áthallatszott a
magyar nóta. Bármerre néztünk,
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festői tájak intettek felénk. Távolabb lehetett látni a
Börzsönyt és délebbre az innenső oldalon a Pilist.
Rengeteg a városban a műemlék. A bazilika környéke
maga a történelem. Állítólag a közelben lévő várban
született Szent István. Megnéztük természetesen a
bazilika belsejét és az altemplomát is. Láttuk a Bakócz
kápolnát is, amit változatlan formában illetve eredeti
állapotban építették hozzá az akkor épülő bazilikához.
Aztán nyugat felé tekintettem és egy kicsit legyök
erezett a lábam. Hirtelen eszembe jutott, hogy valahol
a távolban van Enese is. De jó lenne már egy kicsit
hazamenni. 1-2 percig még elábrándoztam, aztán azzal
vigasztaltam magam, hogy ez az élet megrontója. Az
első kiruccanás után aztán élményekben gazdagodva
és kellemesen elfáradva értünk haza a szálláshe
lyünkre. A szép látnivalók után aztán jöttek a munkás
hétköznapok. Valaki aztán megsúgta, hogy a
Hadműveleti Osztály után nálunk kell a legtöbbet dol
gozni. Igaza lett az illetőnek, mert ez később be is iga
zolódott. Itt ugyan nem volt jobbra és balra át, ébresztő
fel, stb. de nagyon sokat és sokoldalú munkát kellett
csinálnunk. Abdullah írnoktársam egyik nap azzal a
meglepő szöveggel állt elő, hogy vessem le a rajtam
lévő katonaruhát és elviszi az egyik nőismerőséhez
I kimosatni, mert a hét végén mehetek haza eltávozás
ra!!! Ez álom, vagy valóság? Nem hittem a fülemnek.
Örömömben majdnem táncoltam. A hír igaz volt.
Megkaptam a szabilevelet és majdnem énekelve
rohantam az állomásra. Persze előtte egy kicsit kiritytyentettem, magamat, hogy valahogy kinézzek. Végre
elindult a vonat. Almásfüzitői átszállással meg is

érkeztem Győrbe. Futottam azon nyomban át az ötö
dik vágányra, a G YSEV -re. Furcsának találtam, hogy
senki ismerőssel nem találkoztam. Valaki aztán tudo
másomra hozta, hogy Enesén száj és körömfájási jár
vány van és ezért lehet, hogy be sem engednek a falu
ba!? Elhatároztam, hogy bármi áron is, de hazame
gyek. Végre megmozdult a vonat. Irány Enese. Az ak
kor még lakatlan Rózsa-út, Eőry-rét, Berettyó, Tüs
ketag, és a szűkköz útvonalakon hazaszaladtam. Csak
az öcsém volt odahaza. Örömmel üdvözöltük egymást.
Tudatta velem, hogy szüléink Bezin vannak a nagy
mamánknál. Kerestünk valami ennivalót. Hirtelen
csak tejet találtunk és azt ittam boldogan. Néhány perc
múlva aztán m egérkeztek, de kívül a küszöbön
lemerevedtek. Nem ismertek meg. Ott álltam a kony
ha közepén kezemben a tejespohárral. Aztán végre
nyílt az ajtó. Elsőnek édesanyám ugrott a nyakamba,
és csüngött rajtam szótlanul, mint gyümölcs a fán.
Persze édesapám is boldogan köszöntött. Néhány perc
eltelt, mire levegőhöz jutottam. Gyönyörű este volt.
Az eltávozás aztán gyorsan eltelt és másnap este utaz
tam vissza. Az állomásra menet megállított a rend éber
őre és megkérdezte, hogy hova, hova, "vitéz" úr?
Jelentem megyek vissza Esztergomba, a szolgálati
helyemre. Nem kekeckedett velem és jó utat kívánva
elköszönt. Kicsit fájó szívvel intettem búcsút a falum
nak. Másnap reggel a hajnali órákban érkeztem vissza
Esztergomba. A finom hazaiból először Abdullah
barátomat kínáltam meg.
Folytatás következik.
Gősi Sándor

Csák Máté vára Trencsénben
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Mottó: Van aki néz és van aki lát is!

okoz az önképzés, a rendszeres közös vitaestek, tapasztalatcserék elmulasztása. A csókos, sírós rívós, szerelmetes
és .... bugyuta sorozatok állandó nézése.
A passzivitás, a közömbösség, mely megöl minden
emberi hagyományt, fölrúg minden erényt, szentséget.
Hol a példamutatás?!
"Hál Istennek" a világ mintha változna, s egyre többen
döbbennek rá, hogy az agyonhasznált jelszavak mögött
nincs semmi tartalom, követhető. Itt az ideje elfelejteni a
liberalizmusba bujtatott anarchiát, arroganciát, a liberal
izmusba bújtatott álbaloldaliságot, önzést.
A sehova nem vezető minden jónak, hagyománynak
tagadását.
Példát kellene mutatni! Visszatérni a még a véglege
sen el nem felejtett falusi hagyományainkhoz, a család
szentségéhez, a rokonság mint vérségi össszetartó kap
csolatok újbóli felerősítéséhez. Vissza az apa fiú, az anya
lánya, a tanító tanuló viszony hagyományos a rend, a
szigor, a szeretet alapján megvalósuló viszonyhoz.
Példát kellene mutatni.! Példát a falu vezetőinek, a pol
gármesternek, a képviselőknek, a tanítóknak, a papnak, a
mérnöktől a vállalkozón át mindenkinek.
Példát kell mutatni a család alapításában, a gyermekek
vállalásában, nevelésükben, neveltetésükben! Példát
mutatni az önképzésben, a szórakozásban, az ünnep
napokon, hétköznapokon egyaránt! És végül példát az
önvizsgálatban s az újrakezdésben... mert legfőbb MI
vagyunk! A család a falu a közösség... hogy éljen és
fejlődhessen tovább!

Biztosan az örök békesség és nyugalom áradna
belőlem ha vak, süket és néma lennék. így, hogy a Jó
Isten hatalmából mindennek híján vagyok a fenti állapo
tok elkerülnek.
Ha valami rendelleneset meglátok, észreveszek, már
borzolja a nyugalmamat, békétlenné tesz, s szóvá teszem.
/No persze nem állítom, hogy az én szemem a legjobb a
faluban, hogy az én szám a legtisztább a hangoskodók
között. Azt sem állítom, hogy vélemény szent örök
igazság!/
Lássuk!
Rengeteget gondolkodtam azon, hogy mi motiválja az
embereket a falu közélete kapcsán? Mi érdekli őket, tenni
közömbössé vagy aktívvá. Hogy lehet figyelmüket rá
terelni fontos dolgokra történésekre, miként lehet
inspirálni őket?
Miért közömbösek az emberek?
Vannak sejtéseim...
Lehet március 15-e, október 23, lehet falunapi megnyi
tó, vagy ökomenikus istentisztelet. Szólhat a meghívó
világhírességek koncertjére, vagy kedves vendégeink
örömmuzsikálására. Hivatalosak lehetünk országos és
nemzetközi hírű tudósok előadására, tán rabbi avatásra is,
minket nem , vagy alig érdekel!
Hát ... gondolom a hiba nem másban, hanem bennünk
van!
Befele fordulunk, begyöpösödünk! Nem olvasunk
könyveket, vagy csak keveset ... tán csak az újságot, azt
is hátulról. TV-t nézünk -persze dáridót és ütök vágok piff
puff gondolatcsökkentőt.
Jó otthon ülni a TV előtt? Hisszük, hogy
megtagadhatjuk magunktól az igazi
szórakozást, a sportot, a közös együttléteket,
az agyat megmozgató előadásokat, a lelket
felemelő muzsikát, a kiállításokat?
A televízió a lakásba hoz mindent, de
abból a legkevesebbet, ami ahhoz kell, hogy
egymást megértsük, segítsük, szeressük!
Talán majd egyszer hetente egy napon
nem kapcsoljuk be azt a bűvös ládát, s ez idő
alatt nem végzünk munkát.
Helyette beszélgetünk a házastársunkkal,
társasjátékozunk a gyerekeinkkel, elme
gyünk sportolni, sétálni, vagy "uram bocsá"
előveszünk egy könyvet.
Biztosan sokan gondolkodunk erről így, s
tán egyszer így is teszünk ...
Példát kell, kellene mutatni!
Rávilágítani arra, hogy milyen károkat Pityerszeg Nádfedeles parasztház (Skanzen)

Böcskei György

-
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Lehulló leueleh.
Ősz és tél lett, pedig a nyárnak sem volt vége. A le
velek lassan, de folyamatosan potyogtak a fákról.
Nyirkos, se hideg se meleg tél nyűgösködik rajtunk,
miközben barátaink falevelek gyanánt lassan-lassan
lehullanak az élet fájáról, s elhagynak bennünket.
Váratlanul, megdöbbentően.
Ők a csillagok az égen, egyre többen. Az örök
fényességben ünnepnek, napi fájdalmak, gondok és
gyötrelmek nélkül. Mi pedig itt testi bajainkkal, földi
örömeinkkel várjuk a megváltót, a szent Karácsony
ünnepét.
Rájuk gondolunk. Halljuk a hangjukat, látjuk kedves
mosolyukat. Képek villannak fel: egy törékeny kedves
asszony, a kacsázó léptű okos szemű öregember, fehér
hajú asszony barátnői között, vagy egy valamikor dél
ceg férfi kerékpárjára dőlve...
Hiányoznak a faluképből, a klubból, a templomból.
Hiányoznak a kiránduló buszból, az életünkből!
Fel fel rémlenek újra és újra az ismerősök, a barátok,
a rokon, a testvér, a férj, vagy a feleség a ködön át. Ők
ott -és mi itt. Ők velünk és mi velük? Az Isten mind
nyájunkkal.

Erdély.
2ool. nyár első felében újra utat szervezünk Erdélybe. A
tavaly itt járt Csíkszentmihályi küldöttség kedves meghívásé-1
nak teszünk eleget, így újra éled a Csíki kapcsolat. Az utazási1
eszköz még nincs kiválasztva. Lehet személygépkocsi, vagy]
autóbusz. A tervezett útvonal ami változhat a következő:
Indulás este 22 óra körül Eneséről. A határt 4- és 6 óra
között lépnénk át Nagyváradnál. Kolozsvár megtekintése után
vagy Kolozsváron, vagy Szovátán megszállnánk. /Lehetőség
szerint./ Fürdés Szovátán, látogatás Parajdon a sóbányában.
Innen felmennénk Borszékre, ahol szintén egy éjszakát is töl
tenénk. Másnap indulva a Békás-tó érintésével a Békás-szoro
son át érkeznénk Csíkszentmihályra. Terv szerint itt két éjsza
kát töltenénk. Innen egyik variáció szerint dél felé Segesváron
Nagyszebenen keresztül Gyulafehérvárig utaznánk. Az itt
eltöltött éjszaka után Déva és Arad érintésével érnénk el a
határt. A program változhat szálláshelyek és más dolgok füg
gvényében.
Csak azok jelentkezését várjuk, akik esetleges viszont láto
gatás esetén vállalják az Erdélyi vendégek elhelyezését.
Előzetes jelentkezésüket 2001. január 31-ig kérjük a pol
gármesteri hivatalba leadni.

Szervezők:
Gősi Sándor, Böcskei György

Böcskei György

Kissé
megkésve
néhány sort szeretnék
írni erről a régi népi
szokásról, vagy talán
úgy is lehetne mon
dani, hogy hagyományról. Újságokban olvashattuk, a tele
vízióban pedig láthattuk, hogy országon belül is hogy
eltérnek egymástól ezek a Luca-napi népi játékok.
Legrégebbi emlékeim még a Bezi nagymamámmal kapc
solatban vannak, akinek szívesen hallgattam a meséit és a
visszaemlékezéseit az ilyen szokásokkal kapcsolatban.
Az akkori elmondása szerint a lucázók illedelmesen
bezörögtek az ajtón és kérték a háziak engedélyét ahhoz,
hogy verset mondjanak és utána pedig egy hegyes bottal
megcucálhassák a tyúkok azon testrészét, ahol a tojás
ki pottyan.
Luca, Luca kitty, kotty, tojnak-e a tyúkok?
Ha nem adnak szalonnát, megverjük a gerendát.
/Természetesen a mestergerendát./
A cucáláskor a szerencsétlenek úgy megrémültek, hogy
még a kakas is eltojta magát. Mesének mindenesetre elfo
gadjuk.
Gondolatban térjünk vissza Enesére, a régebbi időkre.
Itt annak idején más volt a szokás. Lányos házak udvarára,
vagy az utóbbi időben a virágoskertbe szórták be a
szalmát, vagy a töreket. A törek hatásosabbnak bizonyult,
mert azt sáros idő esetén nehezebben lehetett össze

takarítani. Ha ne a<
Isten a járdára is kerii
i
a finom pelyvábó
bizony még a nyom
tavasszal is meglá
szott. Később aztán a mi korosztályunk is hű örököse le
ennek a hagyománynak. Mi már nem tragaccsal, vág
zsákban vittük az "anyagot", hanem lovas kocsival. Vo
egy igen kezes, szelíd Sárga nevű lovunk, és ezért a
tulajdonságáért édesapám nagyon féltette. Ennek ellenét
a legnagyobb titokban úgy éjféltájt kicsentük az istállóbó
A patáira csandért /rongyot/ kötöttünk és úgy vezettük
szép csendben az udvarból. Egy szekeret addigra már
többiek a Nagy Géza bácsi udvarán megraktak törekkel.
Becsülettel végeztük a dolgunkat. Úgy hiszem, hog
kétszeris fordultunk. Ahol két- lány lakott, ott duplá
részesültek az áldásból. Hajnali három órakor m
végeztünk is és csenben, szerencsésen a Sárgát is vis
szacsentük a helyére. Másnap aztán vártuk a hatást. Volt:
akik örültek, voltak akik szentségeitek. Mi pedig hallga
tünk nagyokat. Egyedül a lányok sejtették az elkövetők^
és büszkék voltak a reggeli áldásra. Utánunk aztán jött a
új generáció. Őket is szidták, vagy áldották. Vajon mé
most is csinálnak ilyen huncutságokat? Van még törek
faluban? Úgy tudom, hogy_^. kombájn ilyen terméket nen
hagy maga után.
<6 7

Luca, Luca Kitty, Kotty..

,

Gősi Sándo
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