
l OO  3  A - h
2 ooh * — *

H - — 
Kr —mm jegyei Köny^

2001 - 05-  2 1 2001. április

IX-
4 ? '  »JWÖN *♦..._____  f ' ‘5<?' \

X2J9 1 Ö O ^O O ^A
Vili. évf. 1. szám £

w v  ö  b

Hmm
. . :. 0* '

Indul a csatorna beruházás
Sokadszor fogok tollat, hogy a csator

na beruházásról írjak. Valószínűleg utol- 
szor a beruházás megkezdése előtt.

A közelmúltban a polgármesterek és a 
küldöttek munkájának köszönhetően 
megalakult a Társulás! Ennek értel
mében: az első befizetéseket el lehet kez
deni, vagy egy összegben befizetni, hisz 
ez a lehetőség is megmaradt.

Külterületen már megkezdték a 
munkát a kivitelezést elnyert cég munká
sai, a tisztítónak ez év végéig el kell 
készülnie.

Nekünk azonban érthetően fontosab
bak a BELTERÜLETI MUNKÁK.

Április előtt ezek nem kezdődnek, nem 
volt célunk a mielőbbi kezdés, hisz 2oo2. 
Június 3o-ig állni kell a nagy műnek. /A 
későbbi munkabefejezés kötbért von 
maga után. Bizonyára sok kellemetlen
séggel jár majd az építkezés. Ekkora 
munkára még nem került sor a község
ben. Elképzelhető, hogy több össze
ütközés lesz az építőkkel, gondok, prob
lémák, amiket meg kell oldani.

Arra kérem Önöket, ha gondjuk van 
jöjjenek be a polgármesteri hivatalba s 
megkeressük a megoldást.

M.J.

MÁRCIUS 15.
Tisztelt Ünneplők!

Ezrek és ezrek vonultak azon a borús, 
esős márciuson Pest és Buda utcáin. A 
szabadság és a testvériség érzése bizsergett 
lelkűkben, olyan dolgokért tudtak lángol
ni, amelyekre mai korunk -a XX. század 
vége és a XXI. század- nem fogékony.

Értéke volt a Himnusznak, a magyar 
zászlónak, a nemzet fogalmának. Büszkén 
írta Petőfi Sándor: ha nem születtem volna 
magyarnak, akkor is e néphez állanék én. 
A mai napon azokra a hősökre emlé
kezünk, akik Magyarországért, a magya
rokért a nemzetért lobogtak. -1848/49-ben, 
mintegy másfélszáz évvel ezelőtt.

Hiszem, hogy a Himnusz, a magyar 
zászló, a nemzet összekötnek bennünket 
ővelük, s ha forradalomra gondolunk, 
ezeket és őket látjuk magunk előtt. A 
szabadságharc eszmevilága bennünk is él.

Homokra épít az a közösség, amely azt 
hiszi, hogy lehet jövőt építeni múlt nélkül. 
A fa lombkoronája szép zöld, de mit sem 
ér a gyökér nélkül. Erejét nem máshonnan 
hanem a gyökerekből nyeri.

Nem lehet és nem is kell nekünk 
állandóan égni, lobogni -sokkal fotosabb

az, hogy biztos szívvel mondhassuk el: 
gondolkodásunk, életünk, nemzeti konzer
vatív alanon nyugszik és csak mosolyogni 
tudunk azokon, akik mindezért "magyar
kodással" vádolnak bennünket. Ezekre a 
szavakra önkéntelenül is a Biblia jut 
eszembe. Jézus szavai: Uram, bocsásd 
meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek!!

A történelemből ismert, egy uralkodó 
kérdezte a hadvezérétől, amikor egy kis, de 
erős akaratú népet akart leigázni: mit 
tegyen. Vedd el a történelmét és azt teszel 
vele, amit akarsz. Ne hagyjuk, hogy hamis 
próféták elvegyék a történelmünket. 
Ragaszkodjunk hozzá! Ragaszkodjunk 
értékeinkhez, nemzeti büszkeségünkhöz, 
dicső nemzeti múltunkhoz. Legyünk büsz
kék európaiságunkra, s mindarra, amit a 
világnak adott ez a kis nemzet. Tudjunk 
összefogni e nagy és nemes célokért.

Ha vannak kapaszkodóink, tudatában 
vagyunk gyökereinknek nem fú el bennün
ket a szél!

Mesterházy József 
polgármester

Júliusban
utazunk
Erdélybe

A polgármesteri hivatalban 
lehet befizetni

A Hírmondó januárban megjelent 
számában már írtuk az ezévi erdélyi /csík- 
szentmihályi/ kirándulásról. Még tavaly 
augusztusban hívtak meg bennünket bará
taink. Az első egyeztetések azóta meg
történtek és sor került a kirándulás 
időpontjának meghatározására: Július 6 
/péntek/ -Július 13.

Reményeink szerint kb. 4o fő utazhat a 
Hargita lábához, a jelentkezéseket tehát 
ilyen létszámkeretig tudjuk elfogadni. 
Fontos: a kirándulás ára! Erre konkrét 
összeget még nem tudok írni, de való
színűleg 15 ezer forint körül lesz szemé
lyenként. Ha olcsón tudunk szállást sze
rezni -mint ahogy tervezzük -akkor 3-4 
ezer forint hozzájöhet az összeghez.

1. Variáció: szállás a Székelyföld 
szélén. Ebben az esetben lenne idő meg
nézni Kolozsvárt /esetleg Nagyváradot/, 
a tordai hasadékot, másnap tovább 
indulva egy-két órát eltölteni Szovátán, 
Parajdon és Korondon. A csíkszentmi- 
hályi programot még nem pontosítottuk 
le, de valószínűleg a környék neveze
tességeinek megtekintését foglalja 
magában.
Az 1. variáció szerint visszaúton 
megszállnánk Gyulafehérváron. így 
lehetőségünk lenne megnézni Nagysze
beni, Gyulafehérvárt, ill. Dévát, Vajda 
huny ad várát -esetleg Aradot.
A 2. variáció szerint -ha nem találunk 

kedvező áron szállást -egyhuzamban 
utazunk Csíkszentmihályig.
A kirándulás első részletét lo.ooo, 

forintot be lehet fizetni a polgármester 
hivatalban. A jelentkezőkkel természetesen 
megbeszéljük a részleteket.

M.J.



Szemétszállítási díj
2ool. március 1-től emelkedik a szemétszállítási díj -a Rekultív Kft. Az 

áremelést többek között azzal indokolja, hogy a csornai szeméttelepet bezárta és a 
jánossomorjai telepre kel elszállítani a hulladékot.

Mint ismert, az áremelést -a törvényi szabályozásnak megfelelően -a 
Képviselőtestület határozza meg. Ennek értelmében a következő árak érvényesek

1 fős család esetén
2 fős család esetén
3 fős család esetén
3 fő feletti család esetén

46,- Ft/ürítés 
92,- Ft/ürítés 
138,- Ft/ürítés 
15o,- Ft/ürítés

Fontos döntés volt még: az 1-2 fős család esetén 6o literes edényt kell alka
lmazni, a 3 fős család esetén 8o literest. A kukaedények cseréjére 2oo2. június 3o- 
ig van lehetőség. A fenti díjszabás is ezek alapján értendő. Aki a meglévő llo  
literes edényt nem cseréli ki /az 1-3 fős családok/, az 2oo2. június 3o-tól a llo  
literes edénynek megfelelő ürítési díjat fizeti /15o,- Ft/ürítés/

Kiegészítő hulladékgyűjtőként alkalmazható a szabványos -a szolgáltató által 
forgalmazott -Rekultív Kft feliratos műanyag zsák, melynek jelenlegi ára 14o,- 
Fl/db.

A 7o éven felüli személyek részére végzett szilárd hulladék szállítás díjtalan.
M.J.

Sportbál
Az utóbbi évek legsikeresebb sport- 

bálját tudhatjuk magunk mögött. A 
Doktor Gyula sportköri elnök és Tóti 
László szakosztályvezető szervezé-, 
sében megrendezett bált ismét a Nyárftj 
vendéglőben tartottuk.

Éjfélkor tombolahúzásra került sor, a 
tombolatárgyakat a résztvevők ajánlot
ták föl. A bál bevétele -a költségei 
kifizetése után -13o ezer forint, melyei 
a vezetőség sportköri célokra használ 
fel.

Reméljük, hogy a jövőben is lest 
ilyen jó  hangulatú és eredményes renl 
dezvény!

Köszönetét mondunk mindazoknak, 
akik bármely formában hozzájárultak a 
bál sikeres lebonyolításához.

A z E N E SE  SC  VEZETŐSÉGI

Vállalkozók Bálja egy játszótérért
Az enesei gyerekeknek és fiataloknak szeretnénk örömöt szerezni 

azzal, hogy legyen egy játszótér egy park, ahol szabadidejüket kellemesen 
eltölthetik. Ne az utca jelentse a játszóteret, mert az közlekedésre való!

Néhány vállalkozó véleményét kérve /mindenkit megkérdezni nem 
tudunk/ döntöttünk ügy, hogy az idei Vállalkozók Báljának bevételét fela
jánljuk egy játszótér felépítésének az elkezdéséhez.

Eddig 94.4oo,- Ft gyűlt össze. Ezt az összeget az enesei Polgármesteri 
Hivatalban adjuk le. Ez a pénz nem elég egy játszótérhez, így az önkor
mányzat segítségét kértük, hogy a hiányzó pénzt pótolják és egy alkalmas 
területet is biztosítsanak.

lo5 meghívót küldtünk ki, aki kimaradt azoktól elnézést kérünk. Itt 
szeretnénk megköszönni Szabó Istvánná Katinak a hozzájárulását a 
meghívók kinyomtatásában. A bál hangulata nagyon jó  volt, annak 
ellenére, hogy kevesen vettek részt.

A gyerekek nevében köszönet illeti azokat, akik részt vettek a bálon, 
tombolatárgyat küldtek, vagy hozzájárultak a bál bevételéhez.

Csapó Jenő, Farkas Béla, Gűth János Varga István, Böcskei György, 
Nagy Lajos, Mesteházy József, Leskó Imre, Tóth Ferenc, Bödő Csaba, 
Luka Ferenc, Szabó Sándor, Szabóné dr. Ferenczi Éva, Ferenczi Imréné, 
Kocsis Nándorné, Németné Kránitz Anikó, Mentusz Péter, Bálint Sándor, 
Szabó Istvánná, Lenzsér Imre.

A bál bevételéhez az Enesei Ökörkör még 2o.ooo,- Ft-ot adott.
A bál szervezői

Meghívott megyei nyugdíjas j 
kórusok fellépése

Ez év február lo-én délelőtt lo órakor volt a Nyugdíjas kóru
sok Évezredet köszöntő Hangversenye a Széchenyi Művelődési 
Központ /Loyd/ színháztermében. Ünnepi köszöntőt mondott 
Jankovits György a Pannon Nyugdíjas Szövetség elnöke. A 
műsor házigazdája Bál i Olga, a szövetség alelnöke volt. Erre aj 
neves alkalomra meghívták az Enesei Borostyán kórust is. Eza 
meghívás nem volt véletlen. Hírük, hangjuk túl jutott már a fali 
határán. Ezen a délelőttön különösen jól szerepeltek. Szép tisz-j 
ta énekükért méltán érdemelték ki a szép számú közönség 
vastapsát, elismerését. A sikerért köszönet jár Rákász Mária 
kórus vezetőnek és az énekkar minden egyes tagjának.

Néhány szót még a Nagymegyeri kórusról is. /Szlovákia 
Csallóköz/

Magyar füleknek szokatlan, de érdekes számokat adtak elő, 
Az érdekesség az volt, hogy pl. ugyanazt a dalt szlovákul is 
elénekelték. A Petőházi Nefelejcs kórus és a Fertőszentmiklósi 
Nyugdíjas Klub Kórusa gyönyörű, hazafias dalokat adott elő. 
Náluk is óriási volt a siker. Megérdemelték a vastapsot. Kiilői 
kel megemlíteni a Gönyűi Nyugdíjasok Kórusát. Ha soroltá 
volna az énekkarok produkcióit, bizonyára ők kerültek volna az 
első helyre. Ezt mindenki elismerte.

A műsor vége előtt Horváth Ilona Arany-díjas nyugdíjas 
versmondó szavalt el egy hazafias verset.

Befejezésként közös éneklés következett: "Magyarország J  
én hazám"

A gönyűi és a petőházi énekkar előadásában hangzott el ezi 
szép ének. A közös kórust Tóth György tanár vezényelte.

Befejezésként még annyit, hogy a közönség és a szereplőkis 
nyertesek voltak ezen a délelőttön.

Jó mulatság, férfi-női munka volt!
Gó'si Sándoi
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Régi idők focija Éltesén
Sok éve annak, hajj de régen kihirdették a 
faluban, hogy vasárnap délután labdarugó 
mérkőzés lesz a Káldy-tagi legelőn. 
Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár
nak. Ekkor 1937, vagy 1938-at mutatott a 
naptár. Kellemes májusi, vagy júniusi 
vasárnap volt. Mi gyerekek is a 
"tömeggel" tartottunk. Összesen voltunk 
vagy 25-3o-an. Éppen akkor állították fel a 
kapukat. Két-két pózna és egy-egy 
kifeszített rudazókötél és máris kész volt a 
két kapu. Nagyjából meghúzták a szük
séges vonalakat, /középvonal, tizenhatos, 
11-es pont, pálya széle, stb./ Háló akkor 
még falun nem volt divat. Ezen munkák 
elvégzése után aztán hozzáláttak az úgyn
evezett gazdasági tányéraknák eltá
volításához, mert ezek síkossá tették a

pályát. Akadt aztán még gilicetüske is és 
egy jól sikerült bukfenc esetén eléggé 
megböködte a földrehuppant ellető hátsó 
féltekét. Aztán végre kivonultak a csapa
tok. Tempó Enese -kiáltották néhányan. 
Szereléke csak egy-két játékosnak volt. A 
többi klottgatyában slicces alsónadrágban, 
sőt az enesei kapus fehér hosszú bő
gatyában és mezítláb védett. Cipő szem
pontjából még murisabb volt a helyzet. 
Néhányan bakancsban, páran kemény
szárú csizmában, vagy mezítláb fociztak. 
Egy-egy összerúgásnál jól lehetett hallani, 
ahogy a csontok összezörrentek. Ez volt 
annak idején a bokazene. Hát valahogy így 
kezdődött. Ha emlékeim nem csalnak, 
akkor Bezi csapata volt az ellenfél. Bősze 
Laci vezérletével eléggé megruházták 
Enesét. Csak érdekességként írom le, hogy 
az ellenfél kapuját id. Gere Lajos Bezi 
cipészmester védte nem is akárhogyan. 
Később aztán fordult a kocka, de ehhez

Az ötvenes évek jó felépítésű nagyszerű játékosai!

nagyon sok időnek kellett még eltelnie. 
Néhány sort még az akkori vesztes csap
atunkról. A kaput Horváth István védte 
abban a bizonyos bőgatyá
ban. A gólokról nyilván 
nem csak ő tehetett. Csiz
mában, vagy csigaszeges 
bakancsban a Bősze Lacit 
bizony nem lehetett fel
tartóztatni. Két-három sta
bil játékos volt akkor csak 
a csapatban. Egyik volt a 
"cukrász" Takács Gyula,
Varga Boris férje/ A másik 
pedig a Dátán. Igazi nevére 
már nem emlékszem. Ők 
ketten annak idején a 
GYAC-ból /nem DAC/ 
öregedtek ki és tanították az eneseieket 
focizni. Később aztán jött Csucsi, a kapus, 
akinek már volt rendes felszerelése. A 
bekapott gólok száma aztán eléggé le
csökkent. Sőt néha-néha egy győzelem is 
beugrott. Péterházát is sikerült megverni!! 
Egy darabig aztán nem volt focimeccs 
Enesén. Kitört a II. világháború. A nagy 
világégés után aztán új fejezet kezdődött a 
falu labdarúgásában. Új arcok, új tehet
ségek tűntek fel. Néha már a labda is oda 
gurult, ahova gondolták. Aztán lassan jöt
tek a sikerek, az eredmények.
A következő számban írunk azokról is, 
akik sokat tettek azért, hogy Enesén is 
otthonra leljen a sokak által kedvelt lab
darúgás.

Balról jobbra: Dombi Sándor, Nagy László

Sándor József, Gősi Sándor és Káldy „Lali”

TAVASZI SORSOLÁS

SZIL-EN ESE 0 3 . 18. 15 ÓRA
EN ESE-B EZI 0 3 . 25. 15 ÓRA
M A GY ARK ER SZTÚ R -EN ESE 0 4 .0 1 . 16 ÓRA
EN ESE-JO B A H Á ZA 0 4 .0 8 . 16 ÓRA
FEHÉR TÓ -EN ESE 04 .15 . 16 ÓRA
V Á G -EN ESE 0 4 . 22. 16 ÓRA
ENESE-EG Y ED 0 4 . 29. 16 ÓRA
R Á B A SZEN TA ND RÁS-EN ESE 0 5 .0 6 . 17 ÓRA
ENESE-M A R K O TA B Ö D Ö G E 0 5 .1 3 . 17 ÓRA
BÁGYOGSZOVÁT-ENESE 0 5 .2 0 . 17 ÓRA
EN ESE-R Á B A CSA N A K 0 5 .2 7 . 17 ÓRA
ENESE-BOD ON HELY 0 6 .0 4 . 17 ÓRA
ENESE- RÁB A PO R D Á N Y 0 6 .1 0 . 17 ÓRA

Jó  és  sp o r tsz e rű  s z u rk o lá s t  k ív á n u n k  
m é rk ő z é s e k e n !!!

a  n é z ő k n e k , a  h a z a és  id e g e n b e li 

ENESE SPORTKLUB
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Enese Község kitüntetettjei

Enese község Képviselőtestülete 6/1994/IX.14. sz. ren
deletében meghatározta az adományozható kitüntetéseket. 
Ennek alapján a község polgármestere díszoklevelet adhat azon 
személyeknek, akik hosszantartó munkájukkal részt vettek a 
közéletben s előbbre vitték a köz javát.

Élteséért emlékérmet a Képviselőtestület adhat.
Szintén a Képviselőtestület adományozhat Enese község 

díszpolgára címet.
2ool. Március végéig a következő személyek vehették át az 

elismerést.

Enese község díszpolgára:
Peter Pechan - St. Stefan polgármestere 
Tschurl Károly- az Enesei Zenei Nyár "atyja" 
Mesterházy Ernőné - iskolaigazgató

Eneséért Emlékérem: 
Borostyán Kórus 
Füsi András 
Mesterházy Ernőné 
Jose Sabo

2000
2001 
1994 
1997

Díszoklevél: 
Mezei László 
Borbély Antal 
Varsányi Lajos 
Nagy Lajosné 
Gősi Sándor

2ooo
2ooo
2ooo

Akiket 1998 októbere után tüntetett ki a Képviselő testület
Varsányi Lajos:

Nagy Lajosné:

Gősi Sándor

az Enesei Hírmondó munkatársa volt
- volt a Nyugdíjas Klub vezetője
- aktívan részt vett a közéletben
- a Falumúzeum egyik ötletadója, gyűjté

sével aktívan hozzájárult létrejöttéhez
- mezőgazdasági múzeumot rendezett be 

saját házánál /megtekinthető/
- aktívan részt vesz a Borostyán Kórusban 

ill. a Nyugdíjas klubban
- az Enesei Hírmondó szerkesztésében 
végzett munkájáért

- a Falu tévé videósa, összeállításait 
bizonyos időnként levetítjük

- aktívan részt vesz a Nyugdíjas klubban
- munkájával évtizedeken át jelen volt a 
község közéletében, részt vett vezetékes 
ivóvíz, gáz ill. szennyvízcsatorna társulat 
szervezésében

- több kitüntetést kapott pályafutása alatt
- szervezte a községi ifjúsági klubbot 

Borostyán Kórus - részt vesz a községi ünnepélyeken, jó
közösségszervező erő

- öregbíti Enese jó hírnevét a megyei ren
dezvényeken

Füsi András:

Idénnyitó a Tónál
március 15-én

Idén első alkalommal 
került megrendezésre a 
Tó-nyitó az enesei hals- 
tónál. Szép reggelre éb
redtünk s a szép számú 
egyesületi versenyző jó 
reményekkel vágott neki 
a napnak, hisz többször 
is sor került telepítésre. 
A verseny előtti napok
ban sütkéreztek a halak a 
víz felszínen!

Nemcsak a versenyzők 
voltak sokan, de a kíván
csiskodók is számosán. 
Sajnos a beborult ég és a 
szemerkélő eső bizo
nyára többeket otthon 
tartott. Nemzeti ünne
pünkön -rögtön a ver
seny után- a kifogott 
halak hamar a kondérba 
kerültek. Röviddel két 
óra után az első kóstolók 
megállapíthatták: jó
munkát végeztek az üst 
körül forgolódók!

Sor került az ered
mény hirdetésre is Járóka 
Sándor a Horgászegye

sület elnöke, Pátka Zol-j 
tán rendező és J 
Mesterházy József pol-í 
gármester gratulált a ver-1 
senyben rész vevőknek, i 
külön az első három hc-1 
lyezettnek.

I. Dombi Csaba
II. Bancsó Lajos
III. Ifj. Pátka Zoltán
IV. Fodor Zsolt

A Horgászegyesület 
május 1-én, a majális' 
keretei között ismét meg-1 
szervezi a hagyományos-! 
nak mondható gyerek 
horgászversenyt. A rész
letekről később tájékoz
tatják a fiatalokat.

Rövidesen elkezdődik 
a tó környékének a ren
dezése, a tervek szerint 
pihenőhelyet alakít ki az 
Egyesület, az Önkor
mányzat pedig játszó
teret. S elkészül a Sport
egyesület edzőpályája is.

M.J.
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Böjtös Kálmán: Visszaemlékezéseim II.
Enese a második világháború előtt.

Ezen visszaemlékezésemet a saját 
memóriámra hagyatkozva írom. Lesz 
olyan is, amit esetleg az öregebbek 
közül még tudnak, de én nem.

Az idősebbek, akik ebben a korban 
már, mint átélők éltek, ők magukban is 
visszaidézik múltjukat, életüket. írom 
még azért is, hogy a mai enesei fiat
alok és Enesére betelepülők is némi 
ízelítőt kapjanak az akkori élet- 
körülményekről és magáról Eneséről.

A háború előtt Enese lakossága kb. 
600 fő körül mozgott. A vasúton alul 
csupán a malom, és a községháza állt. 
A községházban volt még kettő-három 
szoba, amiben mindenkori szegény 
családok laktak, akiknek nem volt 
saját otthonuk. A községháza szolgált 
még csendőr-pihenőül is. Kóny 
községben lévő csendőrőrsről járőröző 
csendőrök egyszer itt állomásoztak. A 
községi bírónál be kellett nekik jelent
kezni.

A falunak szinte az egész lakossága 
a mezőgazdaságból élt. Kivéve a ma
lomban dolgozó 7-8 malomi munkást 
és egy-két kisiparost, -bognár, kovács, 
valamint egy két Győrbe járó szak
munkást.

Öt nagyobb gazdaság volt a falu
ban. De a mai viszonyokhoz képest 
nem mondhatnánk nagynak.

A legnagyobb birtok 36o kh volt a 
többi négy pedig loo kh. körül moz
gott. Ezenkívül még voltak kisebb 
önálló birtokosok, akik részben saját 
családjukkal, részben egy-két alkalma
zottal /gulyás-arató/ művelték meg 2o- 
3o kh-as birtokukat.

Voltak még 1-2 holdas birtokosok is 
az u.n. zsellérek, akik földjük meg
munkálása mellett részben fuvarozás
sal, az akkori makadám utak 
javításához hordták a bazaltkövet, amit 
aztán az akkori utkaparók, később 
útőröknek mozgattak teregettek el az 
u. n. kátyúkba.

Nyáron aratást vállaltak a nagyobb 
gazdaságokban, ahol résziben arattak 
és ezáltal megkeresték a családnak

szükséges kenyérnek valót és az egy
két disznónak való árpát és a har
madáért munkált kukorica földön a 
kukoricát. Akkor még azt mondták, ha 
van kenyér, liszt, zsír, akkor már min
den van.

Pénze szinte senkinek sem volt, sem 
a cselédnek, sem a gazdájának. A mai 
helyzettel ellentétben azzal dicse
kedtek egymásnak az emberek, hogy 
az én disznómnak 6o-7o liter zsírja 
lett. Most meg fordítva, hogy a 2oo 
kg-os disznónak csak 15 1 zsírja van.

Közbevetőleg írok az akkori 
bérekről. Péterházán a cukorrépa 
egyezőknek a napi bére 80 fillér volt. 
Egy kaszás napszám 1-2 pengő volt. 
Egy-két mindennap szükséges árúnak 
leírom az árát. Aztán majd döntse el a 
tisztelt olvasó és hasonlítsa össze a 
mai árakkal és a keresetek arányával. 
Pedig szerintünk ez most nem jó.

Pl: 1 kg zsír 1 pengő, a hús szintén. 
1 db Levente cigaretta 2 fillér, 1 pár 
csizma 2o-3o pengő volt.

1 liter bor 1 pengő, 1 skatulya gyufa 
6 fillér. Ezzel ellentétben 1 tojás 4-6 
fillér volt, amit Kónyból átjáró u. n. 
tikászok vásároltak fel a gazdáktól s 
ebből lett a gazdának a füstölnivalója.

Kereset kiegészítésként, szinte min
den háznál tartottak egy-két tehenet, 
ami fedezte a család napi szükségletét 
s a többit átadták a felvásárlónak, /I 
liter tej ára 12 fillér/ amit havonta 
fizettek. Aztán ebből a "tej-pénzből 
fedezték a napi kiadásokat, /paprika, 
só, cukor/ Amikor a háború szele már 
érződött, a mezőgazdasági árak felfelé 
indultak. Az állam felkészült a kész
letek feltöltésére. Ez pillanatnyilag egy 
viszonylagos fellendülést okozott, 
aztán megittuk később ennek az árát. 
/jött a II. Világháború/ Erről majd 
később!

Még röviden annyit, Enese nem volt 
önálló község. Körjegyzőséghez tarto
zott. A jegyző Bezi községben székelt. 
Hetente csütörtöki napokon tartotta 
hivatali idejét s vele együtt az adóügyi

jegyző is. Ez a rövid idő elég volt a 
hivatalos ügyek intézésére. Akkor még 
kevesebb volt a bürokrácia. A falu 
vezetője volt a bíró, törvénybíró és két 
képviselőtestületi tag. Ók rendezték a 
faluban adódó kisebb ügyeket, döntöt
tek az akkori költségvetésről. Pénz 
akkor sem volt elég, mint ahogy most 
sem. Persze akkor nem kellett pénzt 
kiadni.

Pl: utak javítására, mert a beton
járdát, aszfaltos utat nem ismertük. Jó 
volt nyáron a poros járda, ősszel a 
sáros. Télre aztán a tél tábornok 
jóvoltából lebetonozták.

Pár szóval ismertetném a falu 
lakosságának, ifjúságának szórakozási 
lehetőségét. Mindenesetre közel sem 
volt olyan lehetőség, minta mai idők 
polgárainak, faitalságának.

Volt egy önkéntes tűzoltó egyesület, 
amelynek tagjai és parancsnoka a 
faluban megbecsült, tiszteletnek ör
vendhettek. Az ő feladatuk volt a falu 
tűzvédelme s egyéb természeti csapá
sok kivédése s a bajbajutottakon való 
segítség. Nyáron ellenőrizték a 
lakosság szérűskertjeit, megvannak-e 
a megfelelő, előírt tűzvédelmi felsz
erelések u. n. vízzel tele hordó, 
tűzkapocs, tűzcsapó, a háztól gyú
lékonyabb anyagok megfelelő távolsá
ga, a padlások lomtalanítása? A tűzoltó 
fecskendőt lovakkal vontatták, 
üzemeltetését a tűzoltók kézi erővel 
biztosították, természetesen felváltva. 
A fecskendő vontatását a helyi lófogat
tal rendelkező gazdák biztosították. 
Havonta újabb és újabb gazda kapu
jára akasztották ki a táblát, hogy: Tűz 
esetén itt az előfogat. Riasztás esetén a 
harangokat félre verték és a kürtös 
riasztotta a tűzoltó társait a vöröskakas 
elleni harcra, ami nagyon gyorsan sik
erült, mivel az összes tűzoltó 
állandóan csak itthon dolgozott és 
mindenkor elérhető volt, akár éjjel 
akár nappal.

Böjtös Kálmán
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Egy rövid kitérőtől eltekintve a helyi 
általános iskolában tanított és mellette a 
községért dolgozott.

Füsi András 1963-ban került Enesére, 
rögtön a diploma átvétele után.

Hétszáz lelket számláló település volt, 
ma lakóinak száma megközelíti az 18oo- 
at. Amikor a vasútról ballagtam az iskola 
felé egy bőrönddel a kezemben, akkor még 
nem gondoltam, hogy itt -a mai Szabadság 
utcában- fogok építkezni, -vall a kezde
tekről a kitüntetett pedagógus.

A tanítás mellé már kezdetben "járt" 
egy közfeladat: a kultúrház igazgatói. 
Színdarabokat tanítottunk be a gye
rekeknek, melyei a környező falvakban is 
bemutattunk. Azért dolgoztam, hogy a fel
nőtteknek, gyereknek legyen lehetősége a 
kikapcsolódásra, művelődésre: előadá
sokat szerveztem, beindult a hímző szak
kör, a női torna. Országosan is elismert

ifjúsági klubom volt. A sok jó programra a 
mai napig is emlékeznek.

Enese sokat fejlődött, folyamatosan 
épült ki a vízvezeték, a gáz ill. rövidesen 
épülni fog a csatorna. Ezen munkálatok 
elindításához meg kellett győzni a lakossá
got, akik szerencsére partnerek is voltak 
ebben. A szervező munkába bekapcsolód
tam s ezáltal a községet, az embereket job
ban megismertem. Tanácstagként és VB- 
tagként azért küzdöttünk, dolgoztunk, 
hogy az emberek élete minél jobb, a falunk 
minél szebb legyen. Hivatásérzetből let
tem pedagógus. Szeretem diákjaimat, 
tisztelem a felnőtteket. Értük és falumért 
dolgozom.

Az ember nem a kitüntetésért dolgozik, 
de jólesik ha elismerik az elvégzett 
munkát. Korábbi kitüntetéseim közül leg
büszkébb talán az úttörővezetői ér
deméremre vagyok még ma is.

Szakmai téren pedig a kiváló pedagó
gus munkáért járó kitüntetésre. A pálya 
vége fele járva szívesen emlékszem vissza 
a Magyar Köztársaság Diáksportért arany
plakettre., hisz ennek eléréséhez kellett 
egy jó kitartó öttusa csapat. Többször 
megyei szinten nyertünk, s két alkalommal 
eljutottunk az országos diákolimpiára, 
ahol nem vallottunk szégyent. Munkám { 
csak azért lehetett eredményes, mert a 
családom is sok segítséget nyújtott.

Füsi Andrásnak Enese Község 
Képviselő testületé az Eneséért Emlék
érmet adományozta, melyet a március 15- 
i ünnepségen vehetett át. Az elismerést 
azoknak ítélik oda, akik a községben 
hosszan és eredményesen dolgoztak a köz 
javáért.

M.J.

Enesei pedagógus rangos kitüntetése
Arany Katedra Emlékplakettet kapott

Az enesei általános iskolások Gitta tanár nénit választották az 
év tanárának -olvasható az iskolai újságban. Azonban nemcsak a 
diákok és a kollégák szeretik Horváth Margitot, a faluban is min
denki az elismerés hangján szól az 197o óta Enesén oktató 
pedagógusról.

Január 22-én, a magyar kultúra napján kapta meg az Arany 
Katedra Emlékplakettet. A rangos kitüntetést az oktatási min
iszter adományozta. Horváth Margit azon 5o pedagógus közé tar
tozik az országban, akik az Emlékplakett tulajdonosának mond
hatják magukat.

Egerben végeztem földrajz-történelem szakon -vall

pályakezdéséről. A Barbacson eltöltött két év után kerültem 
Enesére. Nemcsak szaktantárgyakat, de éneket, rajzot is tanítot
tam -amíg kis iskola voltunk. Rengeteget változtak a 
körülmények a 7o-es évektől, kezdetben három épületben tanítot
tunk, nem voltak szaktantermek. Átalakultak a pedagógiai munka 
feltételei is: a gyerekek ma sokkal több törődést igényelnek, job
ban oda kell figyelni rájuk rohanó világunkban. Pályám során 
sokat tanultam a gyerekektől. A gyerek elvárja, hogy jutalmaz
zák. A pedagógus feladata megkeresni azt, ami a gyerekben poz
itív. Ne azt keressük, amit nem tud! Ehhez sok időt kellett eltöl
teni a pályán, kezdetben ezt nem így láttam.

Nagyon szeretek Enesén, a kitüntetést köszönhetem -szak
mailag és emberileg- kollégáimnak, főnökeimnek. Jó közösség
ben dolgozhattam, segítettük egymást. Mindig pedagógus akar
tam lenni.

Hogyan fogadta a kitüntetést?
Óriási meglepetés volt számomra, szinte felnézni sem mertem. 

Érzelmileg nagyon megérintett! Semmit sem tudtam róla, hisz az 
igazgatónő és a kollégák nem árulták el.

Több évtizedes pedagógusi munka után kialakul egy hitval
lás...

Világéletemben megbíztam az emberekben, a gyerekekben. 
Elfogadtam őket olyannak, amilyenek. A jót jónak, a rosszat 
rossznak. Azt érzem: az emberek megbíznak bennem. Egyik 
osztály diákjai így fogalmaztak, amit jól esett hallanom: tanítson 
bennünket is embernek lenni.

Mesterház.y József
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Bakaruhában. /IV. r é s z . /

Esztergomba való visszaérkezésem 
után teljesen megváltozott a lelkivilá
gom. Nem véletlen. Úgy nézett ki, hogy 
az eltávozás gyakoriságával nem lesz 
gond. Általában minden második héten 
mehettem haza. Később aztán az otthoni 
hangulatot erősen beárnyékolta az akko
ri politikai helyzet. Csak a vak nem látta, 
hogy mi történt abban az időben falun. 
Akkor törték kerékbe a magyar paraszt
ságot. Óriási terménybeadási terheket 
róttek ki rájuk. Aki ezt nem tudta tel
jesíteni, ahhoz jöttek a végrehajtók és 
tisztára seperték a padlást.

Ne addja Isten "elvtársak", hogy ez a 
helyzet még egyszer előforduljon. 
/Mondta egyszer jóval később Hofi 
Géza, az ismert magyar humorista./

Az ötvenes évek politikája a seregben 
is éreztette hatását. Nagyjából ebben az 
időben ragasztották ránk az "írnok úr" 
jelzőt, mert bár nagyon burkoltan, de 
mertük kritizálni egy másik országból 
importált, magyar füleket bántó ide
ológiát. Ezért a "maradi" politikai 
alapállásunk miatt aztán két társunkat 
kihelyeztek csapathoz "bokorugrónak" 
Utána aztán egy kicsit csenben marad
tunk, de a politikai elveinken nem vál
toztattunk. Egy velem megtörtént példát 
szeretnék leírni, amire érdemes lesz 
odafigyelni. Politikai foglalkozásokon 
előszeretettel emlegették az ország és a 
Magyar Hadsereg függetlenségét. Akkor 
már őrvezető voltam. Technikai konfer
enciát rendezett a hadosztály. Kaszás 
századossal szinte éjjel-nappal dolgoz
tunk azon, hogy hogy az osztályra kiosz
tott feladatot elvégezzük. Munkánkat 
maximálisan elismerték. A főnököm a 
munkám jutalmául előléptetésre ter
jesztett fel. Most tessék jól figyelni.

A hadosztály orosz "tanácsadója” 
Kartosov ezredes a politikai álláspontom 
és vele szemben tanúsított "neveletlen" 
viselkedése miatt ezt nem engedélyezte.

A politikai álláspont még csak 
hagyján, de engem ide dolgozni hoztak 
és nem politizálni. A másik kifogása is 
erősen sántított. A tábor területén 
háromszor nem fogadta a tisztelgésemet. 
A negyedik találkozásnál aztán én is 
elfordítottam a fejemet. Ezt a jelenetet 
aztán észrevette. Hát ez volt a bűnöm. 
Az előléptetéssel kapcsolatban azért 
nehezen is, de meggyőzték, de csak

tizedes lehettem. /Állítólag 1956-ban 
olyan gyorsan elmenekült, hogy csak az 
Ural hegyláncai tudták megállítani a 
Pobjedáját./

Néhány mondatot még a haditech
nikáról. A járgányaink és a fegyverzet 
eléggé lerobbant állapotban volt. Ezek a 
fegyverek és egyéb harci járművek 
végigharcolták a második világháborút. 
Karbantartásukra és harckészültségük 
biztosítására óriási összeget kellett 
áldozni a magyar államnak. Viszonylag 
jó állapotban voltak azok a gépjárművek 
melyeket már a háború után kilóra 
vásárolt meg a Magyar Állam 
Amerikától. Később aztán ezeket a 
remek konstrukciójú gépkocsikat kivon
ták a honvédség állományából. Az egyik 
vezérkari főnökünk kijelentette, hogy 
nem akar "imperialista" gépkocsikat 
látni a magyar néphadseregben.

Kiselejtezésük után aztán felváltották 
ezeket a normális fogyasztású já r
műveket a Szovjetunióból behozott 
gázol és benzinfaló ZIL-ek és ZISZ- 
szek.

Ezek a járgányok loo kilo
méterenként 4o liter üzemanyagot is elf
ogyasztottak. Hol volt itt a gazdasá
gosság?? Ilyen intézkedések százait, 
ezreit hozták abban az időben. 
Kritizálni, bírálni nem volt ajánlatos. 
Hozzánemérlő emberek irányították az 
országot.

Szeretnék még néhány sort írni az 
akkori tisztképzésről is. A néphadsereg 
megalakulása után az volt a módi, hogy 
megtűrték, illetve behívták azokat a volt 
tiszteket, akiknek nem volt semmi a 
fülük mögött a háborúval kapcsolatban. 
Nagy szükség volt a tudásukra és a 
tapasztalatukra. Később aztán beindult 
az u. gyorstalpaló tisztképzés. Fél év 
alatt alhadnagyi, hadnagyi és jobb eset
ben főhadnagyi rangot lehetett szerezni. 
Fő súlyt a politikai képzésre fordították. 
A gyenge szakmai oktatás mellett alig 
kaptak az etikettel kapcsolatos nevelést. 
Kisebb egységeknél előfordult olyan 
faramuci helyzet, hogy a tisztek zokni 
nélkül, félcipőben mentek a szolgálati 
helyükre. Ezeket a nem kellően kiokta
tott tiszteket aztán visszatanácsolták a 
civil életbe. Nem lehettek hősök, csak 
annak a rendszernek az életben maradott 
áldozatai

M agamról néhány sort. Többen 
megkérdezték már, hogy tulajdonképpen 
mi is a dolga egy írnoknak? Itt, ahol én 
voltam a legfontosabbakat sorolom csak 
fel. M egkövetelték a műszaki és a 
szabadkézi rajzkészséget is. Érteni kel
lett a gyors vázlatok és a un. skiccek 
készítéséhez is. Katonai térképeken a 
helyzet meghatározás és a hadihelyzetek 
berajzolása tábori körülmények között.

írógéppel való írás minimális szinten 
/2-3 ujjal/ Követelmény volt még a 
személygépkocsi jogosítvány és 
általános műszaki ismeretek. /Kezdő 
szinten./

Ezenkívül levelezés, iktatás, postázás 
és sürgős távmondatok továbbítása tele
fon segítségével az alegységeknek. 
Országúti gépkocsi ellenőrzés. /Csak 
honvédségi járműveket./

Adott esetben a saját osztályunk gép
kocsivezetőinek a helyettesítése. /Bőven 
volt rá példa még havas terepviszonyok 
között is./

Harckocsit csak hobbiból vezettem 
kb. száz méter hossszon. Utána aztán 
kegyetlen gyorsan elhagytam azt az 
átkozott acélkoporsót.

Ez a járgány különben egy második 
világháborút megjárt orosz gyártmányú 
T-34-es volt. Nem szégyellem még azt 
sem leírni, hogy a parkettás irodáink 
takarítása, a fűtés és a velejáró egyéb 
dolgok is a mi feladatunk volt. Abban az 
időben még nem volt vilupál, vagy olyan 
kétkomponenses lakk, amivel a parkettát 
betudtuk volna kenni. Vakszolni, vagy 
viaszolni kellett szinte hetente. Nem volt 
egy könnyű munka. Egy kefét húztunk a 
lábunkra és jó párszor végigmasíroztunk 
az irodán, mire valamennyire 
kifényesedett. Egyik alkalommal is 
ugyanezt a munkát csináltam, amikor 
benézett a főnököm. Akkor ráadásul egy 
baboskendővel volt bekötve a fejem. 
Nagyon meglepődött, de én is. Azt 
kérdezte, hogy Gősi maga most ku..a, 
vagy katona? Jelentem jelen pillanatban 
takarítónő vagyok. Nevetve távozott. A 
helyében én is azt csináltam volna. 
Ennek a munkának aztán idehaza nagy 
hasznát vettem.

/folytatás következik/
Gősi Sándor
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Az enesei Népfőiskola

Enesén Gülch Csaba egyszer már 
szervezett népfőiskolát. Mérsékelt sikerrel. 
Most a Polgármester úr újra próbálkozik. 
Egyre jobb eredménnyel.

A rendezvénysorozat első előadója Dr. 
Jáki Teodóz bencés szerzetes volt.

Téma: a székely csángó néprajz és 
zenevilág.

Az élő hangképes előadás a kis létszámú 
hallgatóságot lenyűgözte.

A második előadó: Dr. Kiszeli István 
antropológus professzor volt.

Téma: A magyar őstörténet, valamint 
Petőfi és a barguzini lelet.

Iskolai híradó
Tisztelt Olvasó!

Az előző Hírmondó megjelenése óta sok program megvalósult az iskolában. Hogy, 
mi minden történt, arról a gyerekek írásaiból rajzaiból tájékozódhatnak.

A szülők farsangi közreműködését szeretném kiemelni, köszönjük az értékes 
tombolatárgyakat, a finom süteményeket és az anyagi támogatások mellett az SZM 
tagok aktív munkáját.

A hátralévő rövid két hónap programjáról szeretném a Szülőket tájékoztatni.
• A tavaszi szünet április 11-17-ig tart.
• Április 28-án szombaton a felsősöknek tanítás lesz, majd ezt követően három 

szabad nap.
• A tanulmányi kirándulás időpontjai: alsó tagozaton április 28; felső tagozaton

május 29.
• Májusban 2000 Ft tankönyv-előleg befizetésére számítsanak.
• A ballagás és az utolsó tanítási nap várhatóan június 8-a, a bizonyítvány osztás j 

június 12-e.
• A kerékpáros nyári táborozás augusztusban lesz
• A felsős tanulóknak a nyáron három alkalommal gyakorlókerti foglalkozáson 

kell részt venni.
Az év végi sikeres bizonyítvány érdekében még van sok tennivaló. Kérem a 

Szülőket, kísérjék figyelemmel gyermekeik iskolai munkáját, ha szükséges segít
senek nekik!

Minden olvasónak kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!
Enese, 2001. március 26.

Ferenczi Imréné 
igazgató

Hogyan ünnepelték a húsvétot 
nagyszüleink idejében?

r

i
<
i

A kis létszám kb. 25-3o fő érdeklődőt 
lenyűgözte az előadó fantasztikus nagy 
tudása, és magával ragadó egyénisége.

A harmadik előadó most március 21-én 
érkezett.

Dr. Kövér László a FIDESZ MPP elnöke.
Az előadó témája a magyar millennium, 

és aktuálpolitika.
Az elnök úr előadása talán nem a 

legérdekíeszítőbb volt, helyenként talán 
kissé unalmas is, de az aktuálpolitikai 
kérdések és válaszok életet hoztak a terembe. 
Dr. Kövér hozta magát. Nem használta a 
Torgyáni vagy Kovács Lászlói alűröket. 
/Kérdezz amit akarsz, én arról beszélek 
amiről akarok/ Állta a sarat, tehát a 
kérdésekre egyenes választ adott.

A közel három órásra sikeredett 
találkozón a hallgatók is kitartottak.

Bízom benne, a látottak és hallottak meg
győzték a jelenlévőket, hogy a kormánypárt 
elnöke egyenes jellemű, kemény ember, 
kinek szavára odafigyelni érdemes.

Az estről videofelvétel készült, amit 
remélhetőleg hamarosan láthatunk az enesei 
csatornán.

Böcskei György

Az én nagymamám így emlékezik vissza a húsvétra:
Húsvét vasárnapját a nagy heti böjt előzte meg, amikor nem volt' 

szabad húst enni, lakodalmat tartani, zsírral főzni. Húsvét vasárnapján 
Jézus Krisztus feltámadását ünnepelték az emberek. Vasárnap reggel 
mindenki ünneplőruhát öltött, és a ház népe templomba ment a szent
misére. Délben megették az ünnepi ebédet, ami a misén megszentelt 
sonkából, kalácsból, tojásból állt. Zsírral és hússal készült ételt ettek, 

Délután összegyűltek a lányok és vidám énekeket énekeltek, 
miközben megfőzték, megfestették a piros tojásokat. Miután zsírral 
kifényesítették őket, kosarakba tették. Húsvét hétfőjén elmentek a 
reggeli 8 órai misére. Mise után a lányok lementek a rétre táncolni, a 
fiúk utánuk mentek. A réten volt egy gémeskút, innen húzták fel a 
hideg vizet a vödrökbe, és a lányokra locsolták, akik nagyokat sikon
gattak. Ezután a lányok megajándékozták a locsolókat piros tojá
sokkal.

Az ünnepséget az esti locsolóbál zárta, ahol lányok-fiúk együtt tán
coltak, mulattak.

Delbó Szimonetta 
4.b
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Nemes versengés az 
enesei iskolában
■Sok lehetőségük van a helyi 

tanulóknak-

Március közepén nemes versenynek 
adott otthont az enesei általános iskola. 
Ferenczi Imréné igazgatónő tavaly azzal a 
szándékkal indította útnak a kezdemé
nyezést, hogy hagyományt teremtenek. Az 
idei rendezvény az elképzelés sikerét iga
zolja. Sok szülő és pedagógus kísérte el a 
tanulókat a Rábcatorok meghívott 
iskoláiból.

Míg a kisdiákok számot adtak 
felkészültségükről, addig a kísérők meg
nézhették a tavaly megújított falumúzeu
mot, körbenézhettek az iskolában. Jól fel
szerelt nyelvi labor, német nyelvű 
könyvek sokasága és a modern számító
géppel rendelkező szaktanterem -ezek 
voltak, amire az igazgatónő felhívta a ven
dégek figyelmét. De a köszöntő során 
bemutatásra került a község, valamint az 
enesei iskola plusz lehetőségei: szakkörök, 
tánctanfolyam, zeneoktatás. A nevelőtes
tület fontosnak tartja, hogy az ideérkezők 
versenyzők, de a kívülállók is megismer
jék az intézményt- még akkor is, ha csak 
pár órát töltenek itt.

A Megyei Pedagógiai Intézet szak- 
tanácsadóinak segítségével lebonyolított 
verseny nagy küzdelmet hozott. A 
Történelem verseny -témája idén az 
Árpád-kor volt- a kónyi csapat elsőségét 
hozta, de jól szerepeltek a vers és próza
mondáson is.

Itt azonban osztozni kellett a sikerekben 
az abdai versenyzőkkel. A népdal éneklési 
versenyen gyönyörű dalok hangzottak el. 
A fenti versenyágak követelményei a 
versenyzők magyarságtudatát erősítették, 
amelyből egy kicsit idegen a számítástech
nika tudománya, de a feladatok között né
pünk történetével kapcsolatos ismeret is 
szerepelt. Ezen a versenyen a pálmát a 
tavalyihoz hasonlóan a rábapatonaiak 
nyerték el.

Az öt versenyágban a benevezett lo 
iskolai tanulói közül valamilyen dobogós 
helyet elért.

A verseny szervezése a Győr-Moson- 
Sopron Megyei Közalapítvány anyagi 
támogatásával jöhetett létre.

Bízva a körzet aktív részvételében a 
következő években is szívesen szervezünk 
ilyen napot.

PORT SPORT SPORT SPOR
LÁBTENISZ:

Új lehetőség, új labdajáték. A lábtenisz házibajnokságban 5 csapat vett részt. A 
legjobb csapat jutott tovább. Az első /lépcsőben/ fordulóban 6 falu vett részt és 
Győrszemerén került megrendezésre. A mi csapatunk jól játszott. Pontos, fegyelmezett 
játékukkal megszerezték az előkelő első helyet és továbbjutottak.

Dicséretet érdemelnek jó játékukért: Kiss Milán
Élő Zsolt 
Burányi Attila 
Gaál Dániel

ÚSZÓTANFOLYAM:

Az úszótanfolyam felső tagozatos csoportja már lassan befejezi az úszást. Tíz alka
lommal vettek részt az oktatáson és örömmel állapítható meg, hogy ők már egy úszás
nemet biztosan elsajátítottak, de vannak többen közöttük, akik 2-3 úszásnemet is meg
tanultak.

Az alsó tagozatosok is örömmel járnak a tanfolyamra. Nincs közöttük olyan, aki vala
mi miatt félne a vízben. Közöttük is már 26-an mélyvízben vannak és szépen úsznak.

ASZTALITENISZ HÁZIBAJNOKSÁG 2 0 0 L .
Iskolánk tanulóinak nagy része megtanulja a pinpongozás szabályait, s reméljük meg 

is szereti ezt a sportjátékot.
Ebben az évben is mintegy 45-5o fiú és lány nevezett be a versenybe.

5-6 osztály /lány/ fiú:
I. Varga Csilla I. Nagy Márton
II. Szeli Katalin II. Szakái Dániel
III. Nagy Ildikó III. Török Szabó Gyula
IV. Nemes Annamária IV. Nagy Richárd
V. Giczi Klaudia V. Lőrincz Szabolcs

Merkó Éva 
VI. Botka Dóra

Zajovics László

7-8 osztály /lány/ fiú:
I. Szabó Szilvia I. Takács Szabolcs
II. Tóth Viktória II. Káldy Gergő
III. Nemes Kitti III. Boda Gábor

Gaál Dániel

Épül a sportöltöző

Alsósok farsangja
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Farsangoltunk...
Február 24-én rendeztük meg a farsangi bálunkat.
Nagyon sok, szép jelmezes vonult fel, közülük a legjobban a tótágas, a habverő tet

szettek nekem. Rengeteg tombolatárgyat sorsoltak ki a tanító nénik, én sajnos semmit 
nem nyertem. Később megválasztották a bál hercegét és hercegnőjét, akik egész délután 
koronát viseltek a fejükön.

A viccmondó verseny után kezdődött a Gyerekszáj, melyben Csaba tanár bácsi ját
szotta Friderikusz szerepét, a tanító nénik voltak a gyerekek, elpanaszolták milyen nehéz 
ma diáknak lenni. A móka végén a cowboyok elrabolták a műsorvezetőt, akit úgy 
tudtunk kiváltani, hogy mindnyájan táncra perdültünk.

Miután ettünk, ittunk, mulattunk, boldog szívvel mentünk haza.
Lengyel Patrik 

3.o.

A mi irodalmi színpadunk

Enesei nyugdíjasok a 

Vág völgyében

Régi tervünk valósult meg tavaly összsj 
amikor felkerestük Szlovákiában a magyal 
történelem számunkra kedves települései 
Első utunk Deákiba vezetett, ahol a nJ 
gyár polgármester Úr a nagyon szép irodl 
lyában fogadott és köszöntött bennünka 
Megnéztünk a két szintes középkori temp- 
lomot, és ékes előadásban meghallgatni 
az első magyar nyelvemléket, a „Halotti 
beszédet”. Ez után Nagyszombatra utaz
tunk. A város nagyon szépen felújított 
Elsétáltunk az első magyar egyetemet á

Az iskolai színpadunk 2000. novemberében alakult. Felkészítő tanáraink: Bartos 
Ilona és Lakatosné Rozsnyai Henrietté.

Péntekenként szívesen járunk próbákra az 5., 6. és a 8 osztályból. Jő hangulatban, sok 
nevetéssel telt el az idő, közben azért megtanultuk a színdarab szövegét is. Első előadá
sunk Tóikéin: A sonkádi Egyed gazda című vígjáték volt. Bemutatóját március 9-én este 
a kúltúrházban tartottuk. A faluból sokan voltak kíváncsiak a munkánkra, szülők, érdek
lődők. Úgy érzem sikerült olyan humorosan előadnunk, ahogy az író kigondolta. 
Boldogan fogadtuk a sok tapsot. Az estét tortás, gyerekpezsgős buli zárta.

A továbbiakban húsvétra készülünk, a Passiót szeretnénk előadni. Szívesen vennénk 
ha újra megnéznének bennünket.

Takács István
____________ ____________ ______________________________________ 8.o.

Szavalóversenyen voltunk...
Március 14-én egy öttevényi szavalóversenyen vehettem részt Németh Annamáriával 

együtt, mert mi képviseltük az iskolát. A házi versenyen február 20-án Enesén ered
ményesen szetepeltünk. Két verset kellett megtanulni. Mindenki elmondta az egyik ver
sét, majd kimentünk a folyosóra, mert a zsűri azt mondta, hogy kiválasztják a 10 legjob
bat az 5-6. osztály és a 7-8. osztály tanulói közül és nekik kell elmondaniuk a másik ver
süket is.

A végén a zsűri arra kért mindenkit, hogy mondja el a másik versét is. Szebbnél szebb 
verseket hallottam. A zsűrinek mint mindig, nehéz dolga volt. Kiválasztották a legjobbak 
közül a 1 eges 1 égj óbbakat. Egy rövid beszámoló után, izgatottak hallgattuk a zsűri dön
tését. Annamária külön díjas lett. Igaz, én nem értem el helyezést, de megtanultam, 
hogyan kell kiállni, elmondani a verset. Sajnálom, hogy nekem nem sikerült iskolámnak 
hírnevet szerezni.

Mégis úgy érzem ez a verseny emlékezetes lesz számomra.
Nagy Ildikó 

6.b

püspöki palotát megtekinteni. A Pázmáni 
Péter által alapított egyetem ma katonai 
akadémia. Dél körül jártuk ott, kellemes 
napsütésben gyönyörködtünk a pompázó} 
virágokaban, a csordogáló csatornákban és 
a sétáló emberekben. Nem csoda hl 
egypáran el is „tévedtek”. Miután mindení 
ki előkerült Trencsébe utaztunk. A váni 
közepén magasodik a vár, ahonnj 
csodálatos kilátás nyílik a környékre, a 
kárpátok hegyeire. Persze ezt csak ázol 
láthatták, akik erőitett menetben, fiatalos: 
lendülettel felkapaszkodtak a régi di
csőséget hirdető várfalak közé. Egész 
történelmünk színe-java megfordult itt: 
Nagy Lajos király, Mátyás király, Rákóczi 
stb.

Sajnos csak a múlt köt ide bennünket. Á 
lent maradottak nagy sétát tettek il 
belvárosban, vásároltak söröztek az őszi} 
napfényben. Viszafelé elhaladtunk Bukó 
vára melett, este lett mire Bősre 
megérkeztünk. Megtekintettük a vízi
erőművet, utána pedig együtt vigadtunk a 
bősi magyar barátainkal.

Felejtehetetlen emlék marad, hogy jár-l 
tünk őseink földjén.

Mesterházy Ernőm 
klubvezető
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Egy régi március
A hetvenes évek elején diákként a fővárosba éltem le 

életem néhány évét, hétköznapokat, ünnepeket egyaránt. 
Hétköznapokon tettük a dolgunkat, tanultunk. Ünnep
napokon azonban pihenés, szórakozás, kirándulás volt a 
program. Persze az ünnepek sem egyformák, sem ma, 
sem akkor.

Voltak olyan ünnepek, melyeken munkaszünet, isko
laszünet volt, voltak olyanok, ahol munka-iskolaszünet 
nem volt, csak a hivatalosok emlékeztek, emlékezhettek, 
ünnepelhettek nyilvánosan. No meg az óvodások... 
Ilyen volt a "Három tavasz" ünnepe. 1848. március 15, 
1919. tavasza és 1945. áprilisa.

1848. március 15-e ünnepén tanítás nem nagyon volt, 
helyette iskolai ünnepségek. Lehetőség szerint a 
tanárok utasításra kirándulásokat szerveztek, s igye
keztek az ifjúságot a fővároson kívülre vinni. Megjártuk 
a Budai hegyeket, a Pilist, de hát estére haza kellett men
nünk. A gondos Barátosi tanár úr még egy üdítőre, 
süteményre is fölvitt a városba érkezéskor az Attila utcai 
lakására. Szürkült, amikor tőle elköszönve hazafelé 
indultunk gyalog. Valaki mondta, menjünk a Petőfi 
szoborhoz. Lassan ballagtunk át az Erzsébet hídon. A 
Petőfi szobor környékén elszórva több ember álldogált, 
de tömeg nem volt. Egyszer csak az Egyetem kávéház 
mögötti utcából éneklő egyetemisták tömege hömpö
lygőn elő, "Kossuth Lajos azt üzente" nótát énekelve.

Csodálatos érzés vett erőt rajtunk. A tömeg a szobor 
felé tartott. A téren ott andalgó néhány mundéros, és sok 
civil rendőr ideges nyüzsgésbe kezdtek. Az események 
fölgyorsultak. Néhány nyitott oldalú rohamkocsi 
érkezett percek alatt a térre. Egyenruhás rendőrök ugrál
tak ki a kocsiból, s gumibottal nekiestek az ott levőknek. 
Ütöttek, vágtak. Időst, Iratait, demonstrálót, emlékezőt, 
sétálót vagy kíváncsiskodót. Futott ki merre látott. Civil 
ruhás rendőrök léptek hozzánk. Jelvényüket megmutatva 
a kabát hajtóka mögül, az iskolánk felöl érdeklődtek. 
Felszólítottak bennünket, hagyjuk el a teret, mert baj 
lehet belőle, ha nem megyünk. Nem fejezhetjük be tanul
mányainkat.

Eljöttünk. Néhány osztálytársunk fölment a Várba, de 
az ottani megemlékezést, este lévén még brutálisabban 
verték szét a rendőrök.

Kct osztálytársam szenvedte el a történeteket. Ge
rencsér Stefi Kaposvárról, és Müller Marci Révfülöpről.

Az éjjeli rendőrségi "beszélgetés" mellett megúszták 
egy igazgatóival. Nagy szerencse!!! De miért? Miért fél
tek a hatalmasok egy-két 48-as nótától? Március 15-től.

Budapest utcáin a március 15.-éken azokban az évek
ben kokárdás embereket alig lehetett látni. Elvétve 
egyet-egyet. A rendszerváltozás után 11 évvel most elő
ször éreztem úgy, hogy Magyarországon a nemzet leg
nagyobb ünnepe újra 1848 dicsőséges napjaira való 
emlékezés a legegységesebb legszebb ünnep lett.

így van rendjén!
Böcskei György

Mottó: Van aki néz és 
van aki lát is!

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 állapotok elk
erülnek.

Ha valami rendelleneset 
meglátok, észreveszek, már 
borzolja a nyugalm am at, 
békétlenné tesz, s szóvá te
szem. /No persze nem állí
tom, hogy az én szemem a 
legjobb a faluban, hogy az én 
szám a legtisztább a hang- 
oskodók között. Azt sem állí
tom, hogy vélemény szent 
örök igazság!/

Lássuk!
Mi, akik úgy 4o-től fölfelé 

/kinek hogy-lefelé/ az isko
lában magunkba szívtuk: a 
kötelező frázisokat. Az egyik 
így hangzott: a szocializmus
ban minden tulajdon a népé. 
Az életben pedig megtanul
tuk, hogy ami a népé az a 
mienk, ami a mienk az az 
enyém  is ha hazaviszem . 
Vitte is mindenki, ahol érte!

Járta a vicc. Miből áll a 
szocializmus? Válasz: elem 
elem /elemelem./

Természetes, hogy senki 
nem vette szívesen, ha a saját 
kis vagyonkáját szocializálta 
valaki.

A lopás, a köz megkáro
sítása mindenki által elfo
gadott össznépi játékká, az 
élet a m egélhetés részévé 
vált.

S jö tt a rendszer váltás, 
vagy ahogy sokan mondják a 
tulajdonváltás. A lopás, mint 
minden polgárt megillető le
hetőség megszűnt. Helyére 
lépett a kiváltságosok, az

"információ tulajdonosok", a 
tűz mellett maradók és oda 
ju tók  rablása, a SZABAD 
RABLÁS!

A tv, a rádió, az újságok
ból m egism ert esetek, az 
ismertté vált tocsikok csak a 
jéghegy csúcsa. Bizony las
san minden magántulajdonba 
kerül. A "privatizációnak" 
vége. Ilyen vagy olyan okok 
m iatt m indennek gazdája 
lett.

M egszűnt a mienk, meg
szűnt az össznépi, lecsökkent 
az állami tulajdon nagysága. 
S mit gondol az emberke?

Én semmit sem kaptam! 
Neki szabad? Megpróbálom 
én is!

A kárhogy kesergünk a 
becsapottságukon, az újra
osztásból való kimaradottsá- 
gunkon változtatni már nem 
tudunk.

A tulajdon szent lett, s kell 
hogy az legyen, mert ez a 
fejlődés mozgatója.

Becsülnünk kell az elvet, 
mert ez az élet rendje, s véd
jük meg azt a keveset, amit 
őseinktől örököltünk, vagy 
ami a sokból ide hozzánk 
csöppent le. Védjük meg a 
magunkét, és egymásét is. 
Ne forduljunk el, ha nem a 
miénket lopják, vegyük észre 
s hangosan tegyük szóvá. 
Fájjon a más kára, s ne a 
fogunk máséra.

Tudnunk kell, hogy ami 
nem a miénk, az másé. Ha 
másé akkor ahhoz semmi 
közünk, m ert ha mégis, 
abból baj lehet. Hogy mi a 
baj?

A baj az, amit a rendes 
ember a másiknak nem kí
ván.

Böcskei György
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Néptánc sikerek EnesénNa most...
Elképzeltem Őt odaát, ott túl a fel

hőkön. Vékony törékeny alakját látom. 
Ballag a jók részére fönntartott "tu
dakozó" leié.

Péterrel találkozva megáll, fejét egy 
picit félre dönti, mutatóujját fölemeli.

-Jó hogy találkoztunk, mert mondani 
akarok valamit.

Na most...
Számtalan találkozásunkkor, még 

ideát az árnyékvilágban kezdte így mon
dandóját, mert az mindig volt Neki. Az 
esze járt, a köz dolga érdekelte. írta 
cikkeit a Kisalföldbe, rovatát a Hír
mondóba, örömmel tette dolgát a közért, 
amíg mi hagytuk. Utána meg már a kór 
nem hagyta. Érzékeny ember volt lélek
ben, de testben bírta az élet, a betegség 
terheit.

Hihetetlen önfegyelme a karácsonyi 
búcsút az újév elejére tolta.

Temetésén nagyon sokan kísértük.
Egy tehervonat Enesén áthaladtában 

hosszú füttyel búcsúztatta...
Elment. De írásaiban egyéniségét, 

fanyar humorát, itt hagyta ránk.
Emlékét becsüljük, és őrizzük... na 

most... és még sokáig!
Böcskei György

1998 augusztusában a Harmónia Mű
vészeti Iskola igazgatója ajánlott figyelmem
be, hogy Enesén néptánccsoportot szer
veznek. Több, mint húsz, alsó tagozatos 
gyerek mellé kerestek oktatót. Elvállaltam, a 
azóta sem bántam meg. 1999. Januárban 
csatlakozott hozzám Rab János kollégám, 
azóta együtt vezetjük a tánccsoportot. Az 
első év az alapozás, ismerkedés éve volt. 
Kezdetben próbálgattuk egymás erejét, a 
gyerekek igazi huncut lurkók lévén sokszor 
kipróbálták, hol a határa a türelmünknek. Év 
vége felé azonban összerázódott a társaság, a 
gyomoréi Hagyományőrző Napon és a 
Harmónia Iskola év végi vizsgáján Győrben 
már szép sikerrel léptek fel. Az első évben 
botos kanásztáncot és a lányok üvegest tan
ultak.

A második áttáncolt évet bátran 
nevezhetjük a sikerek évének. Sok új táncot 
tanultunk. Kalocsi söprüst, marsot, lassú és 
friss csárdást, decsi verbunkot, a lányok az 
üveges táncban mélyedtek el az előző évinél 
jobban. Számos fellépésünk volt. A gyo
moréi Hagyományőrző Napon az első díjat 
hoztuk el, a "Kultúrával a Nyugat Kapu
jában" rendezvénysorozaton is részt vettünk, 
különdíjasok lettünk. Közben a tánccsoport 
létszáma nőtt, több mint harminc gyerek 
néptáncol már.

Az idei tanévet a Mosonszentmiklóson

rendezett Ki Mit Tud? Díjával kezdtük, nép-] 
tánc kategóriában mi lettünk a kiemelt díja- j 
zottak. A tánccsoportnak utánpótlás csoport
ja is van már, huszonöt elsős, másodikas 
kisgyerek kezdett táncolni szeptemberben.] 
Ügyes, lelkes kis csapat, tudásukat a március 
15-i ünnepségen már bemutatták. Légi 
közelebb április lo-én a Tavaszvárón lépnek 
majd fel. Eközben a nagyokkal a hagy-] 
ományőrzés útjára léptünk. Bojtos Kálmán 
úr tanácsára belefogtunk az enesei verbunk 
tanulásába, melyet az első világháború előtt' 
jártak a faluban. Eljött hozzánk Sopronból 
Horváth Sándor bácsi, aki még tudja a ver
bunkot, ő lévén az utolsó enesei táncirányító 
"hejlegény". A tőle megtanult lépéseket most 
gyakoroljuk, reményeink szerint az év vége 
felé már bemutathatjuk ezt az eredeti enesei 
táncot. A csoportra, munkánkra a győri 
Revita televízió is kíváncsi volt. aki filmet 
készített az együttesről. Ennek egy részét a 
Duna televízió is bemutatta.

Reméljük, tánccsoportunk még sok szép 
sikert ér el, dicsőséget szerezve maguknak és 
a falunak. Legközelebb Győrben, a Regioná
lis Néptáncfesztiválon mérhetik össze tudál 
sukat 4oo, a Dunántúl számos településéről 
érkező gyerekkel az enesei néptáncosok.

Kívánjunk neki "kéz-és lábtörést"!
Putz Katalin 

Tán cpedagógm

Eseménynaptár 2ool.
Népfőiskolái előadások / még nincsenek pontos Május-június-július-augusztus
időpontok/ Zenei Nyál-

Május 28-június 3-ig Ludwigsburgi Kamarazenekar
Április 13. /péntek/ 18 óra Június 11-17-ig Fürthi Ifjú Vonósok

Tavaszköszöntő Június 18-tól Tóth Aladár Zeneiskola
Május 1. /kedd/ Budapest

Majális Július 2o-28-ig Müncheni Szakfőiskola Kórus és
Enese Kupa Zenekara
Tűzoltó emlékmű felavatása Július 28- augusztus 5-ig IÁM zenekari és kamarazene
Horgászverseny kurzusa

Június 3-4 Augusztus hónapban
Enesei búcsú Tóth Aladár Zeneiskola zenekara

Június vége /még nem biztos/
Sportöltöző átadássá Október 2o. /szombat/ 18 óra
/Egy nevesebb csapat meghívása/ Megemlékezés az 1956. Évi szabadságharcról

Június vége December 7. /péntek/ 13 óra 3o perc
Kerékpárverseny Idősek napi megemlékezés a kultúrházban

Július December 13. /csütörtök/ 18 óra
Utazás Erdélybe /időpont nincs pontosítva/ Közmeghallgatás a kultúrházban

Augusztus 18. December 2o. /csütörtök/
Falunap Karácsonyi ünnepély
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