Hej csatorna, csatornázás...
Nem lehet eleget írni róla. Évekkel ezelőtt azért jelentek meg cikkek:
legyen már végre. És lett. Pályázatunkat sikeresnek ítélték és 80 %-os
állami támogatás mellett épül a szennyvízhálózat. Tehát mi 2o %-ot
fizetünk belőle, ezt lo év alatt törlesztjük -az összeg mintegy 15o ezer
forint.
Egy ilyen nagyságú beruházásnál mindig jelentkezhetnek problémák.
Murphy törvénye szerint jelentkeznek is. Nem egyforma a község lako
sainak tűrőképessége sem. Van aki kis dologért is szól, van aki a na
gyobbat is elnézi. Azt építők hibázhatnak /bár talán nyugodtan írhatom
le: keveset hibáznak/, akkor a hibát ki kell javítani. ARRA KÉREM A
KÖZSÉG LAKOSAIT: HA HIBÁT ÉSZLELNEK PL. NEM TEMETIK
BE TISZTESSÉGESEN AZ ÁRKOT STB. JÖJJENEK BE A
POLGÁRMESTERI HIVATALBA ÉS MONDJÁK EL!! Csak azt tudjuk
orvosolni, amiről tudunk, amelyik hibát ismerjük, azt lehet kijavítani.
Ennek a beruházásnak van egy műszaki ellenőre -Kolozsváry Attila-, aki
folyamatosan ellenőrzi a munka minőségét. O szakember. Az ő cége
-GYŐRBER- vállalja, hogy a dokumentációban foglaltaknak
megfelelően építteti meg a szennyvízhálózatot.
Két kérdésről szeretnék még írni.
1. A rendszer nem fog működni -mondják a “hozzáértők'’, A nyomott
rendszerhez az állam adott támogatást, de facto: jónak ítéli meg,
hisz támogatja. A nyomott rendszert -mint mindent- használati
utasítás szerint kell kezelni. Ha például felmosórongyot próbálok
leengedni a lefolyón -a rendszer természetesen meghibásodik. De
ez így működik az autónál is -ha vízzel próbálok vele hajtani, nem
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működik. Mégsem állítom, hogy soha nem hibásodhat meg. Ami
működik előbb-utóbb meghibásodik. A rendszert a Pannon-Víz
üzemelteti és kapja tulajdonba!!
Sok szóbeszéd szerint a CÉG levonult, levonul.
Tény: lo-12 nap szünetet tartottak. Az is tény, az eddig elvégzett
munkáért önhibánkon kívül nem tudtunk loo%-ban fizetni. Az nem
igaz, hogy abszolút semmit sem fizettünk! Mi az állami céltámo
gatást 3 évre kaptuk. 2ooo-2ool-2oo2. Az építéshez készült egy
ütemterv Enesére lebontva /is/. Ennek értelmében ez év végéig
községünkben a vasúton túli rész ill. az un. Öregfalu készül el. Ha
most mindezt megnézzük; akkor ez bizony készen van /kisebb
finomítások vannak hátra./ Természetesen az ALTERRA akár az
egészet is megépítheti -és ezt sem lehet kizárni, hiszen egy ekkora
cég elvileg ezt is “elbírja” - DE a 2oo2-es állami támogatáshoz csak
2oo2-hen juthat hozzá. Még akkor is. ha minden kész!
Nem kell rémhíreket terjeszteni, az ördög akkor is megjelenik a
falon, ha nem festik.
Bizonyra nem ez a cikk az utolsó a szennyvíz beruházással kapcso
latban, lesz még írás róla.
Köszönöm eddigi türelmüket, pozitív hozzáállásukat. S még egy
szer kérem: amennyiben hibát észlelnek, jöjjenek be időben a pol
gármesteri hivatalba s a lehető legrövidebb időn belül megpróbáljuk
elrendezni.
Mesterházy József
polgármester

Virilisták köszöntése
-

A község köszöntötte legjobb adófizetőit -

Augusztus 18-án a falunapon köszöntötte Mesterházy József pol
gármester a virilistákat. Aki nem foglalkozott behatóan a XIX. századi
magyar történelem tanulmányozásával, -valószínűleg- nem ismeri a viri
lista szót.
A legjobb adót fizető polgárokat nevezték virilistáknak. Az akkori
törvényi szabályozás szerint automatikusan tagjai lettek az önkor
mányzat képviselőtestületének. Tisztelet és megbecsülés övezte őket,
hisz gazdasági erejükhöz mérten áldoztak a haza oltárán. Sok embernek
adtak munkát.
Magyarországon -a szocializmus idején- nem voltak magánvállalkozá
sok ill. csak nagyon kis számban. A rendszerváltás után gyors egymá
sutánban jelentek meg a vállalkozások.
Apolgármester köszöntőjében hangsúlyozta: biztos abban, hogy valahol
büszkeség lakik e vállalkozók lelkében, mert közvetve családokat tar
tanak el.
Hiszi, eljön az az idő, amikor virilistának lenni ismét nagy szó lesz.
Az ünnepi beszédet követően a polgármester szólította az 5 legtöbb adót
fizető magán vállalkozót, valamint a gazdasági társaságok vezetőit. Egy
oklevelet nyújtott át és egy Enese község címerével díszített emlékérmet.
Ezt Gúth János adományozta e célra a községnek.
Álljon itt nagy betűkkel a legjobb adófizetők névsora.

Magánvállalkozók
SZLOVACSEK IMRE
LENZSÉR IMRE
KISS TIBOR /PETŐFI U.
GÖRCS ZOLTÁNNÉ
MÁTÉ JENŐNÉ

Gazdasági társaságok
WESTEL MOBIL RT.
FEHÉRTÓ ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
PARÁZS NOSZTALGIA BT.
INÍCIA RT.
SZITIMOL

Bojtos Kálmán: V issza em lé k ezé seim IV.
Enese élete, fejlődése a II. világháború után.
1945 március végén Enesén véget
ért a II. világháború és eljött a már
nagyon várt béke napja. Az oroszok
elfoglalták községünket, falunkat s
innen tovább üldözték a németeket
egészen hazájukig. A 6 évig tartó
háború befejezése nagy megkön
nyebbülést hozott a lakosságnak.
Nem kellett már félni a bombázá
soktól, gépágyú-, géppuska soroza
toktól. Az értelmetlen háború befe
jeződése után is sok nehézséget és
bánatot okozott a lakosságnak
annál is inkább, mivel mi a
vesztesek oldalán álltunk. Hiába
akart 1944. október 15-én Horthy
Miklós kormányzó kilépni a
háborúból, a német haderő ezt nem
tette lehetővé. Tovább kellett foly
tatni az immár kilátástalan háborút.
Győzelemről már senki sem álmo
dozott, mindenki azt várta, hogy
csak egyszer már legyen vége az

emlékoszlopon felsorolt nevek.
Sajnos még a háború befejezése
után is, innen hazulról is vittek el
volt katonákat szovjet hadifogság
ba. Gyalázatos dolog volt. A ma
gyar nép életrevalóságára és élni
akarására volt jellemző, hogy a
szinte romokban álló országot, a
csapatok elvonulása után azonnal
elkezdte újjáépíteni.
Ez így volt falunkban is. Mint az
előző írásaimban írtam, Enese
mezőgazdaságból élő település
volt. Szinte majdnem egészében a
a földből élt. A háború nemcsak a
lakosságot tizedelte meg, de az
anyagi javainak nagy részét is
szinte teljesen megsemmisítette. Az
oroszok teljesen felélték a még
németektől megmaradt élelmiszer
készleteket. Elvittek lovakat, mar
hákat, disznókat, szinte csak az
maradt, amit előtte, vermekbe elás-

Találkozás a Közön a két
világháború között

______________

öldöklésnek, rombolásnak.
Hál’ Isten a fenti időpontban ez
Enesén bekövetkezett. Sok család
várta haza szeretteit, apákat, fiakat,
de sajnos nagyon sokan nem tértek
haza. Ki fogságban, ki a fronton
vesztette életét.
Bizonyság az emlékükre állított

2

ENESEI HÍRMO

tak, vagy egyéb helyeken eldugdostak. Ha élni akartunk valamii
tenni kellett. Szinte a semmiből
elindult az ország, s ezen belül a ml
kis közösségünk, falunk is, sajál
életünk újjáépítésére, fenntartására.
Magyarországon a háború előtti
rendszer szinte fél-feudálisnak volt

mondható. A nagybirtokok, lati-11
fundiumok, káptalan birtokok
voltak túlsúlyban.
r
A háború után megalakult az] r
ideiglenes magyar kormány. Elren- {
delték a nagybirtokok felosztását a
föld nélküli parasztságnak.
f
így történt Enesén is. Kb. 5oo-1 j
6oo kh-t osztottak szét határunk-*
bán. A család nagyságától függően
egy-egy család 5-8 kt-t kapott. A j
föld már adott volt, csak a fentebb
már említett okok miatt igavonó, I
eszközök hiánya miatt szinte ásó-1
val, kapával kezdték el az új gazdák *
a föld művelését. Egy-egy oroszok
által hátrahagyott lóval, ökörrel
kezdték a földeket felszántani. I
Összefogtak az emberek, egymás- f
nak segítve végezték munkájukat. I
A teheneket nem csak a tőgyükön §
keresztül fejték, hanem mint a j
lovakat, talpukon keresztül is.
De lassan-lassan pár év múlva 1
kialakultak egyre rentábilissá váló |
kis gazdaságok. Sajnos kicsiségük l
miatt csak önellátó, nem árutermelő J
gazdaságoknak lehet őket tekinteni. ;
A saját élelmiszer szükségleteiket
megtermelték, de piacra nem na- !
gyón került. Annál is inkább, mivel
bevezették a beszolgáltatást. Be
kellett szolgáltatni gabonát, sertést,
tejet, tojást, zsírt. Bizony az árából
nem nagyon pénzelhettek a gazdák.
Pl.: 1 q búzáért 6o,- Ft-ot fizettek.
Ha valaki nem tudta teljesíteni 1
beadási kötelezettségét, akkor jöt- 1
tek az aranygazdák s szinte
leseperték az egész padlást.
Két féle parasztot ismertem. Az
egyik leadását teljesítette, de nem
maradt semmije, a másiktól elvitték
az utolsót is, s így mindketten egy
forma szegények lettek.
Bojtos Kálmán

2001. OKTÓBER

N yílt n a p a KACO-ban
Az idén második alkalommal került
megrendezésre üzemünkben a nyílt nap,
melyet nagy érdeklődés követett.
A falunap keretein belül nyílt lehetősége az
eneseieknek és a környékbelieknek arra, hogy
betekintést nyerjenek a nálunk folyó ter
melésbe. Az évek során gyakran kérdezték
tőlünk, hogy mit is csinálunk itt, a szimmeringben - hiszen így emlegetnek bennünket -,
de ezen a napon mindenki választ kapott
kérdéseire.A bejáratnál kedves fogadtatás
várta az idelátogatókat, majd a felkészült kol
légák megismertették a vendégekkel a ter
melést: hogyan működik egy présgép, hogyan
folyik az azt követő megmunkálás,
minőségellenőrzés, gumi feldolgozás, vala
mint a felületkezelés.
Mindezt élőben is láthatták a látogatók,
hiszen egy-két önként jelentkező munkatár
sunk vállalta, hogy egyébként másoknak pihenőnapon dolgoznak a gépeken, ezzel is
közelebbről bemutatva az itt folyó munkát.
Van egy olyan présgépünk is, melyen
KACO-logóval ellátott kulcstartók készültek
a nap folyamán. Ezekből kapott emlékül
minden kedves látogatónk. Aki pedig

megszomjazott, megéhezett az "idegenvezetés” alatt, kedves kolléganőink üdítővel,
kávéval, és pogácsával kínálták őket. De a

gyerekekről sem feledkeztünk meg. Nekik
volt felállítva az udvaron a hatalmas légvár,
hogy amíg a szülők beszélgetnek, ők se
unatkozzanak. Megmutathatták, hogy tudnak
rajzolni, hajtogathattak papírvirágokat,
ügyességi játékban vehettek részt, melyért
választhattak valami nekik tetsző ajándékot.
A
Úgy gondoljuk, megérte a sok fáradság az
előkészületekkel, hiszen mindenki csak elis
meréssel szólt rólunk. Örülnénk, hogyha
ilyen nagy érdeklődés követné rendezvényün
ket, ha máskor is "kinyitjuk kapuinkat” .
KACO HUNGARY KFT.
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v o d a i H íre k
Szeretettel köszöntök minden kedves enesei újságot olvasót mint az óvoda új vezetője.
Kocsis Nándomé Vilma óvó néni vezetői meg
bízása szeptember 1-én lejárt és nem kívánt
újra pályázni a vezetői állásra.
A vezetői állást pályázati kiírás alapján
nyertem meg.
Vilma óvó néni 1966 óta volt az enesei
óvoda óvónője és egyben vezetője. Sok kisgy
erek hallgatta meséit, verseit, vigasztaló
szavait. Nemcsak a gyerekek, hanem mi
óvónők is sokat tanulhattunk tőle, személy
szerint én is. Evekig dolgoztam mellette, s
mint kezdő óvónő figyeltem minden cse
lekedetét. Láttam azt a végtelen türelmet,
szeretetet, amit a gyerekek iránt tanúsított.
Kollégáim nevében is köszönöm a
segítőkészséget, türelmét és megértését, amit
beosztottjaiért tett.
Ebben a néhány sorban csak mint vezetőtől
búcsúzom, hisz óvodánkban még marad,
neveli tovább óvodásainkat.
1978 óta lakom Enesén, első munkahelyem
a rábacsécsényi óvoda volt. 1979-ben át
helyezéssel átkerültem az enesei óvodába,
mivel megüresedett egy álláshely.
Azóta itt dolgozom, sok tapasztalatra és
gyakorlatra tettem szert, amit munkám során
igyekeztem kamatoztatni.
Mint vezető szeretném tovább vinni a
kialakított hagyományokat, és néhány új dol
got bevezetni óvodai életünkbe.
Szeretném, ha az óvoda és a család kapcso
lata még jobb lenne, ezért szeretnénk
bevezetni egy új programot azoknak a
szülőknek, akiknek a gyermekük betöltötte a
2. évét. Havonta egy alkalommal meghívnánk
az anyukákat, amin előre megtervezett előadá
sok és programok lennének. Tájékoztatást
kapnának az óvoda házirendjéről, a kiscsoport
napi és heti rendjéről, a gyermekek egészséges
életmódjáról, a praktikus öltözködésről, az
óvodai rendezvényekről, ünnepi szoká
sainkról, hagyományaikról.
Másnap jöhetnének a délelőtt folyamán
kisgyermekükkel egy órára és ők is ismerked
hetnének az óvodával.
Bízom abban, hogy lesz érdeklődő szülő és
bekapcsolódik ebbe a programunkba. A

védőnő segítségével értesíteni fogjuk az érin
tett szülőket, és ha érdeklődést tanúsítanak,
jelentkezhetnek ezekre a programokra.
2ool-2oo2-es tanévben 61 óvodás lesz,
jelenleg gyermeklétszámunk az előző évekhez
alacsonyabb.
Kiscsoport 21
Középső csoport 2o
Nagy csoport 2o
Nevelőtestületi értekezleten megterveztük
az egész évi programunkat.
Hetente egy alkalommal jön Csornáról a
logopédus, aki a nagycsoportos beszédhibás
gyermekekkel foglalkozik. Heti egy alkalom
mal lesz nyelv és beszédfejlesztő felzárkóztató
foglalkozás középsős és nagycsoportos
korúaknak. Sajnos ezekhez a foglalkozá
sokhoz az óvoda nem tud helyet biztosítani, az
iskola könyvtárában kaptunk helyet.
Jelentkezhetnek a középsős és nagycsoportos gyerekek tartásjavító külön tornára.
Az iskola tornatermét kaptuk meg minden
második hét péntekén egy órára. Köszönjük az
iskolának, hogy ilyen segítőkészek, hogy ren
delkezésünkre bocsátják ezeket a helyiségeket.
Ezenkívül lehetőség van még ugyan csak a
középsős és nagycsoportos óvodásoknak a
néphagyományőrző "Margaréta" csoportba
jelentkezni. Ezek a foglalkozások az óvodában
történnek.
Havi egy alkalommal lesz az óvodában
bábszínház, vagy színházi előadás.
A szülők kérhetik a középsős és nagycso
portos gyerekek részére a színházi bérletet. A
4 alkalomra 9oo,- Ft a bérlet ára + az útikölt
ség. Az előadások Győrben lesznek az Ifjúsági
házban.
Fontos a kapcsolattartás a szülőkkel ezért
összevont és csoport szülői értekezleteket és
fogadóórát tartunk számukra. Szeretnénk, ha
minél többet megtudnának gyermekükről és az
óvodában folyó munkáról. Szívesen vesszük
ötleteiket és elképzeléseiket.
Mint új vezető továbbra is szeretném a jó
kapcsolatot fenntartani a szülőkkel, az Önkor
mányzattal, az iskolával, az orvossal és a
védőnővel.
Óvodánkban minden a gyermekekért
történik, és egy szeretet
teljes családias légkör
ben biztosítjuk a gyer
mekek személyiségének
fejlődését, a képességek
minél szélesebb körű
kibontakoztatását.
Szabóné Horváth Judit
vezető óvónő

A bakonyi túra
Az enesei alsó tagozatos diákot
egy szeptemberi napon a Bakonybi
indultak. Gézaházán vették birtok
ba az erdőt.
Térkép segítségével haladtak i
túrista- útvonalon a csesznek
várig. Többször is leellenőrizték,
hogy jó úton mennek-e. A dél
harangszó már a várba érte őket. Itt
tisztelegtek a terrortámadás ál
dozatainak emléke előtt. Mivel
bőven volt idejük, meglepték az
első-, másodikosokat Vinyén,
elmentek a Cuha patakhoz, a
betyárpamlag barlanghoz, és a for
ráshoz is.
A túra után elfáradtak, de nagyon
jól érezték magukat. Hazafelé még
vidáman énekeltek.
Kovács Ramóna
4.0.

RÉGI HASZNÁLT
CSERÉP
25 FT/DB
Rövidesen sor kerül a
régi iskolaépület
cserép cseréjére.
A régi cserepet a
polgármesteri
hivatalban lehet
igényelni ill. feliratai

Borostyán kórus és a citerazenekar 2001. augusztusában.
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Tisztelt Olvasói
A forró nyári napok után szeptember elején valamennyiünk
számára szokatlan volt a hetekig tartó hideg, szemerkélő esős
időjárás. Amilyen kellemetlenül hatott ez ránk, úgy segített
abban, hogy elviselhetőbb legyen az iskolakezdés, s könnyeb
ben visszaszokjunk az iskola falai közé.
A 2ool-2oo2-es tanévben 25o tanuló kezdte tanulmányait
iskolánknál. Jelentősen nőtt a létszám, hisz nyáron mintegy 4o
tanuló iratkozott hozzánk Rábaszentm ihályról, Rábacsécsényből, Kisbabótról, Beziről és Fehértóról.
Az alsó tagozatos tanulókat meglepte a régi épületben
történt nyílászáró csere, amely az önkormányzat több millió
fomtjába került. Reméljük, hogy rövid időn belül megtörténik
ennek az épületnek a teljes felújítása, s így a kor igényeinek
megfelelő
körülm ények
között
tanulhatnak
majd
tanítványaink. Az osztálytermekbe függönytartókat, az új
épületbe új függönyöket vásároltunk Nagy László /USA-ban
élő/ anyagi támogatásából. A függönytartók elkészítését
Szentes László szülő vállalta.
A tanév fő feladatai között említeném az alábbiakat:
Az írás, olvasás, számolás készségének fejlesztése
Az önálló ismeretszerzés képességének alakítása
Az egészséges életmódra nevelés keretén belül a
helyes napirend alakítása
A fegyelem javítása
A közösségi nevelés
A korábbi években kialakult s immár hagyományként élő
programokról sem feledkeztünk meg, így a családi délutánok,
az ajándékkészítő délutánok, a farsang, a ballagás, a túrák, a
nyári táborok.
Szeretném megköszönni az előző évi fáradozásukat és az

SZM anyagi segítségnyújtását. Ebben a tanévben is számítunk
segítségükre.
Az új tanév programjainak szervezéséhez, így német nyelvi
versenyhez, az ének versenyhez, a színjátszó-kör működéséhez
valamint a zene- és néptánc oktatáshoz közel 2oo.ooo,- Ft-os
anyagi támogatást kaptunk a nyári zeneműhelytől.
Valamennyiük nevében köszönjük a fő szervezőnek,
Tschurl Károlynak ezt a felajánlást.
A fegyelem, a viselkedéskultúra jegyében segítséget kérünk
egy szakembertől, aki a problémás magatartású osztályok
számára foglalkozásokat tart, valamint a szülők számára is
szívesen ad tanácsokat gyermekeik neveléséhez. Kérem
Önöket, problémáikkal keressék meg a szakembert. A
fogadóóráiról tájékoztatót adunk.
A tanév rendje a következő:
Őszi szünetet nem tartunk /szülők és tanulók többségi
véleménye alapján./
A téli szünet december 23-tól január 2-ig tart. Az első félév
január 25-ig tart. A félévi eredményről február 1-ig kapnak
tájékoztatást a szülők. A tavaszi szünet március 27-től április
2-ig tart. A tanévet előre láthatóan 2oo2. június 8-án fejezzük
be a június 14-e helyett. A 8. osztályosok továbbtanulási
jelentkezésének határideje február 15.
Köszönöm az érdeklődésüket, hogy elolvasták az iskolai
hírmondót, engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam a tan
ulóink élménybeszámolóit a nyári kerékpártúráról valamint a
szeptemberi kirándulásokról.
Ferenczi Imréné iskolaigazgató

V_____________________________

Bemutatkozik az
új építésügyi előadó:
zigeti Ferenc építészmérnök, a falu
építési előadója, nyugdíjba vonulása
után kerültem Önökhöz. Szeretném
az 0 több éves tapasztalata, helyismerete
és útmutatása alapján folytatni a falu
épülése, szépülése érdekében elenged
hetetlen hatósági munkát.
Az első időben szükségem lesz Szigeti úr
és az Önök segítségére, míg megismerem
a falut, az itt folyó életet, sajátosságokat.
Kérem megértésüket és pártfogásukat.
Horváthné Körinek Judit vagyok, magam
is építészmérnök, tíz éves építéskivitele
zési és tervezési múlttal a hátam mögött.

S
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Körinek. Jlidit

Győrben a Széchenyi István Főiskolán
szereztem építészmérnöki diplomámat,
majd a Budapesti Műszaki Egyetem
Építészmérnöki Karán tanultam tovább az
egyetemi oklevélért.
Nagyon szeretem az építészetet: a
téralkotást, az otthonteremtésben való
közreműködést, az életterek alakítását,
mindazt, hogy ez az emberekért, az
emberekkel együtt történik.
Tulajdonképpen új munkaköröm sem áll
távol ettől a gondolattól.
Győrben élek családommal: két óvodás
gyermekemmel és férjemmel. Családom

apai ágon innen a Kisalföldről származik,
rábapatonai és ácsi gyökerekkel. Én
Várpalotán és Veszprémben nőttem fel. A
főiskolai tanulmányaim alatt és azóta
azonban itt, Győrben élek.
Hivatali időm 2ool. szeptember 17-ével
kezdődött. Enesén és Ikrényben vagyok
építési előadó. Enesén kedden és
csütörtökön dolgozom a megszokott
ügyfélszolgálati rendben.
Várok minden építkezni és átalakítani
szándékozó eneseit!
Horváthné Körinek Judit
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Enesén volt
egyszer egy
emlékmű.
Az
szerint

idősebb
a

eneseiek

3o-as

elmondása

években

épült

a

világháborús emlékművekkel szemben.
A maga nemében nagyon egyszerű,
körülbelül 65x65 cm széles és 3-4 m
magas

obeliszk

formájú,

;i Köz az u.n. artézi kúttal és a Trianoni emlékművel. Baloldalt a mázsaház
egy része látható. Háta mögött volt a Kettes-kút (kár hogy betemették)

csiszolt

téglából épült emlékmű volt.
Gyakorlatilag ez az építmény egy
zászlótartó volt. Nemzeti ünnepeken ide
vonták fel függőleges helyzetben az
országzászlót, /ahogy annak idején hív
tuk/ illetve a nemzeti trikolórunkat.
Talapzata úgy hiszem egy lépcsőfokból
állt.Gyermekkorunkban

a

megfelelő

ünnepeken hazafias verseket szavaltunk

Képen a Gyimesi vadvirágok

ezen a helyen, később aztán eltűnt.
Valakiknek, vagy az akkori politikai
rendszernek állhatott útjában? Enesén
már nagyon kevesen tudnak róla mesél
ni. Úgy néz ki, hogy emléke az idős
nemzedékkel együtt sírba száll? Kérjük,
tegyenek róla, hogy ne így legyen.
Dicséretére lenne a falunak, ha egyszer
újból felépítenék.
# '1 v

Gősi Sándor
Régi Köz a Szabaság utca felől A kép jobboldalán özv. Hartyániné házának egy
része. Kb. 30 k. holdat hagyott a községre
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Reiss Lajosné Berta néni. A nyilas uralom idején elhurcolták.
Nem jött vissza többé. Boltosok voltak. Házuk a mai tűzoltó
szertárral szemben volt.

Kép a „a Gyimesi vadvirágok” című színmű előadásából.
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Ki ismeri fel őket? Háttérben az egykori Marinczer kert
(kertészkert) A mai Szabadság, Soproni és Árpád u. áll a
helyén.

Kép a „a Gyimesi vadvirágok” című színmű előadásából.
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Falunap Eool
/Visszatekintő/

A Falunap akkor tölti be igazán a
szerepét, ha azt a falu lakossága örömmel
várja, vidáman szórakozik, kikapcsolódik.
A felkészülést több hónappal ezelőtt
elkezdte az önkormányzat. A legfontosabb
feladatunknak azt tartottuk, hogy jól
szórakozzon a falu apraja-nagyja. A
szervezéskor minden korosztályra gondoltunk-természetesen a költségvetés keretei
között, hiszen nem csak az igényeink, a
művészek gázsija is megnőtt. Az előző évek
tapasztalataiból tanulva kihagytuk azokat a
műsorokat, amelyeket közömbösen fogadott
a lakosság. Arra is ügyelni kellett, hogy a
nap programjai jól osztódjanak el, minden
nek legyen felelőse, a szervezők egy húron
pendüljenek, egymást időben tájékoztassák
az esetleges problémákról. Az önkormányzat
dolgozói és társadalmi segítői szombatra
mindent elrendeztek. Még az időjárás is ked
vezően lakúit.
Szombaton a szervezők egy része a
vendégeket várta, a többiek pedig Öku
menikus istentiszteleten vettek részt. A
meghívott vendégeink /Bős, St. Stefan/ a
szomszédos falvak polgármesterei a
kultúrotthon udvarán gyülekeztek.
Kultúrműsorunkat a Borostyán kórus nyi
totta meg rendkívül igényes, szép műsorával.
A vidám citeraszó után pogármesterünk
köszöntötte a virilistákat, az egyetemistákat
és főiskolásokat. Oklevelet kapott öt egyéni
vállalkozó /Kiss Tibor, Lenzsér Imre,
Szlovacsek Imre, Görcs Zoltán, Máté
Jenőné/ és öt üzem.
Köszönjük, hogy sikeres vállalkozásukkal
nem csak munkalehetőséget biztosítanak

községünknek, de mint legjobb adózók hoz
zájárultak falunk anyagi helyzetének
javításához, fejlődéséhez, hírnevéhez.
Boldogan és örömmel köszöntöttük
falunk egyetemistáit, főiskolásait, akik az
érettségi után 3-6 évig tanulnak, hogy
diplomát szerettenek. Önkormányzatunk
részéről ez is egy nemes gesztus volt, hogy
negyven főiskolás és egyetemista tanév
kezdő anyagi gondjait 15 ezer forinttal eny
hítette.
Bős polgármestere, Fenes Iván is pozití
van értékelte ezt a kezdeményezést. Peter
Pechan St. Stefanról készül CD lemezzel
köszöntötte barátait.
Az állófogadás után a vendégek
megtekinthették községünk múzeumait. Igaz
a Falumúzem technikai akadályok miatt nem
volt nyitva, de a vendégek megnézhették
Podmaniczkyné Marika Babaházát. A
vendégek véleménye szerint is büszkék
lehetünk Enese új színfoltjára.
A Mezőgazdasági múzeumban Vilma
néni elmesélte, hogy hogyan és mire hasz
nálták a kiállított szerszámokat, de nem volt
rest bemutatni a karikásostor használatát
sem.
Sokan ellátogattak a KACO-ba. Felnőtt és
diák sok-sok élménnyel tért vissza az üzem
ből.
Az üzem dolgozói kedvesen kínálták a
látogatókat, üdítővel, süteménnyel, kávéval.
Az üzemet bemutató "idegenvezetők"
pedig jelesre vizsgáztak. Köszönjük, hogy
Falunap programjába aktívan bekapcsolód
tak.
A házi Tűzoltóversenyen öt csapat vett

részt. A verseny győztese a helyiek előtt Bős
csapata lett.
Gratulálunk a csapat tagjainak: Mészáros
Imre, Vida Csaba, Csóka György, Damai
Tamás,
Brevoczki
Tamás,
Döménj
Krisztián, Koncz Tibor.
A kispályás labdarúgás helyezettjei:
I. Kóny
II. Bős
III. Fregatt
IV. Csemege
V. Szkúner
a hölgyeknél:
I. Fehétói Asszonyok
II. Fehértói Lányok
III. Enesei Lányok
IV. Enesei Asszonyok
Sikeres volt a gyerekek bábos műsora.
Sokan érdeklődtek a korongozás művészei
iránt. Négy órára már nagy tömeg
gyülekezett a színpad előtt. Pontosan
érkezett az Irigy Hónaljmirigy, és olyan
hangulatot teremtett egy pillanat alatt, ami
lyent még Falunapon nem tapasztaltam,
Öröm volt látni, hogy fiatal és idősebb
önfeledten, vidáman szórakozott.
Nehéz feladat volt ilyen csapat után fel
lépni Éles István humoristának, Papp
Orsolya énekesnek.
Örültünk, hogy ezen a Falunapon sokkal
több tombolát vásároltak, mint előző évek
ben. Érdemes volt, hiszen évről-évre értéke
sebb díjak kerülnek kisorsolásra. Köszönjük
a felajánlásokat, hisz így a tombolavásárlók
mintegy 3o%-a jutott nyereményhez. A lég
boldogabbak a fődíj nyertesei.
I. Mini Hi-Fi torony:
Csapó JóZsefné Fehértó
II. Takarítógép
László Csaba Enese
III. Fényképezőgép
Nagy Ildikó Enese
Kiss Lászlóné jegyző jelenlétében
lebonyolított tombolán minden kihúzott
szám tulajdonosa jelen volt, így átvehette
nyereményét.
Jól sikerült a Falunap, jó idő volt, jól
magát mindenki, aki jelen volt. Bár a
kiváló hangosítás miatt az otthonmaradók is
mindent hallottak. A Repeta együttes
szórakoztató zenéje kellemes estét biztosított
mindenkinek.

Színpadon az „Irigy Hónaljmirigy”
Fiisi András
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Régi idők focija Enesén III. rész
Az előző cikkben felsoroltuk
azokat a játékosokat, akik az akkori
csapatot alkották. Néhányan sajnos
kimaradtak és ezt szóvá is tették.
Most próbáljuk helyrehozni ezt a
hiányosságot. Meg kell említeni a
Győrből Enesére költözött Beraxa
Nándort is, aki szintén jó focista
volt. Abban az időben játszott a
csapat a megyei II. osztályban. Szép
eredményeket értek el. Csak
Rábapatonát és Kónyt tudták néha
nehezen legyőzni.
A környékbeli falvakat általában
sorra megverték. Ritkán ütköztek
komolyabb ellenállásba. A követ
kező játékos id. Bognár Zoltán volt,
akiről szintén illik megemlékezni.
Balhátvédet játszott, kemény volt,
de durva sosem. Dalnoki Jenőhöz
hasonlították, mert ha netán villogott
az ellenfele, bekiabáltak neki, hogy
puha vagy Zoli. Amikor még nem
volt futballcipő, csőrrel úgy meg

tudta rúgni a labdát, hogy majdnem
kipukkadt. Nem emlékszem arra,
hogy valaki lerúgta volna. Öccse
Árpi is focizott, de velem együtt a
"kicsinyek" között rúgtuk a labdát.
Ebben a csapatban játszott még
Kovács Imre és a többi tartalék. Azt,
hogy ezt a csapatot kik alkották? Ezt
is ki kellene nyomozni. E cikk
írásához előkerestem egy régi képet,
ami ugyan már szerepelt az Enesei
Hírmondóban. Ez a fotó is segített
abban, hogy néhány régi ismerős
nevet ebbe a cikkbe felsorolhassunk.
A kép baloldalán Nagy Pista /bíró/
civilben mint szervező. Hajner Tibi,
Fűzi Laci, Gősi Dénes, Nagy Laci,
/aki jelenleg Győrben él./
Merkó Pista, és mellette áll a nem
rég elhunyt Sándor Jóska.
Lejjebb a következő játékosok
láthatók Kiss Dezső, Horváth Sanyi,
Horváth Tihamér kapus, Horváth
Mihály, aki a vasúton dolgozott,

mint forgalmista, Bánházi Gyuri,
Major Feri.
Játszott még abban az időben
Hajner Jenő, Sallay Jóska, Bognár
Dénes és Ausztráliában elhunyt Tóth
Jenő /Szisz./ is. Később játszott még
Szalai Tamás is, akinek egy edzésen
történt lábtörés miatt kellett abba
hagyni a focizást. Úgy emlékszem,
hogy gyors és ügyes játékos volt.
Focizott még Bánházi Gyurka,
Báthory Öcsi (ma már csak Öcsi
bácsi). Segítette a cspat munkáját
még (Gazda) Horváth István is.
Ezt a focival kapcsolatos cikk
sorozatot befejezzük. Amenynyiben
valakiket, vagy valamilyen érdekes
dolgot kifelejtettünk, kérjük, hogy
valamilyen formában juttassák el
hozzánk és egy pótcikkben ezt meg
írjuk.
Köszönjük a segítséget és a bírála
tokat is.
1" Sándor József, Gősi Sándor

Utolsó találkozás
Egy nyárvégi délutánon telefonon kerestem, de nem találtam
Próbáltam vigasztalni, de hasztalan. Nagyon sajnáltam.
odahaza. Gondoltam talán a kedvelt hobbijának, a horgászatnak
Szavaimra már nagyon fáradtan és lassan reagált. Nagyon
hódol. Tévedtem. Kaptam a hírt, hogy sajnos a kórházban van.
elfáradt, pedig alig tett néhány lépést. Szerintem már tudta, bár
Csupán az volt a panasza, hogy estére belázasodik. Viszonylag
velem szóval nem közölte, hogy itt a vég. Nem bírtam már
jó hangulatban elbeszélgettünk. Szóban
tovább nézni a szenvedését.
nagyjából összeállítottuk a "Régi idők focija
Elköszöntem, de akkor még nem sejtettem, hogy
Enesén" című cikket. Látogatás után kikisért és
utoljára. Erőtlenül kezet fogott velem és mélyen a
úgy láttam, hogy jó hangulatban ment vissza a
szemembe nézett. Bezártam a lakást és az ablakon
visszaadtam a kulcsot. Ledöbbenve indultam a
kórterembe. A következő látogatásomkor már
Rába-part felé. Visszanéztem és még néhányszor
türelmetlen és ideges volt. Már voltak fájdalmai
is. Nem véletlen idegesítette az az állapot, hogy
intett ....utoljára..... felém. A következő nap aztán
miért lázasodik be estére? Közben haza
végleg rosszul lett és visszavitték a kórházba. Az
engedték. Az orvosok már bizonyára sejtették,
egyébként is a beteg szíve megszűnt dobogni.
hogy gyilkos kór támadta meg a szervezetét és
A már korábban elhunyt szülei közelében az
ez a betegség sajnos gyógyíthatatlan.
Enesei temetőben helyezték örök nyugalomra.
Mindezekről ő nyilván nem tudott semmit.
Még néhány szót az elhunyt Sándor Józsefről:
Utolsó látogatásomkor már nem tudott ajtót
A labdarúgás otthoni hőskorában ő is enesei volt és
nyitni. Az ablakon adta ki a kulcsot. Sápadt és
focizott is, majd később erejét, idejét nem kímélve
erőtlen volt, amikor megláttam. Panaszkodott,
intézte a csapat ügyes-bajos gondjait.
hogy éjszaka a fájdalomtól nem tud pihenni.
Már csak az égiek hullámhosszán tudunk üzenni:
Itt még erőben egészségben.
Hangja eltorzult és látási zavarai is voltak. Amit
Hála és köszönet érte.
vittem neki, már nem fogadta el. Ásványvizet és 2001 nyarán Enesén készült
Gősi Sándor
felvétel Sándor Józsefről
teát kért. Megpróbált felkelni, de ez a kínos
mozzanat csak a segítségemmel sikerült.
(Mellette Horváth Péter)
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Nyári tábor__
sütörtökön reggel már jó korán fel
kellett kelnünk, hogy felkészüljünk
az idén is megszervezett nyári tábor
ra. Reggel fél 8-kor már minden gyerek
várta, hogy végre biciklire ülhessünk és elin
dulhassunk Barbacs felé.
Az első hely, ahol megálltunk Fehértó
volt. Itt betekinthettünk az Ormitológiai
tábor munkájába. Megtanulhattuk, meglát
hattuk, hogyan gyűrűzik a madarakat.
Nagyon sokfajta kis szárnyast ismerhettünk
meg közelről is. Egy magaslesről megfigyel
hettük a tó vízfelületén békésen pihenő,
horgászó madarakat.
A finom ebéd után újabb hosszú kilo
métereket tettünk meg Maglócáig. Itt az
igazgató néni volt tanítványánál, Pista bá
csinál töltöttük el a délután nagy részét.
Gyönyörű szép lovakat láthattunk, sőt
még ülhettünk is rajtuk.
Tovább indulás előtt feltöltöttük kula
csainkat az artézi kútnál hideg vízzel. A
következő falu már Barbacs volt, ahol végre
megpihenhettünk. Az igazgató néni beszélt
egy kicsit a faluról és átadta az iskola kulcsát
Éva néninek. Minden gyerek izgatottan
foglalta el a saját helyét. Este bizony jól esett
a vacsora közeli vendéglőben.
Másnap reggel új erővel indultunk el
Bősárkány felé. Délelőtt nagyon érdekes
foglalkozás, a gyékényezés mesterségébe
sikerül betekintenünk. Két nagyon kedves
idős néni segítette a munkánkat. Minden
gyerek készíthetett egy-egy munkadarabot.
A bősárkányi templomot a plébános úr
mutatta be nekünk. Sok érdekes dologról
mesélt. Az iskola igazgatója a falu
történetéről és az iskoláról mondott érdekes
tudnivalókat.
Délután a barbacsi iskola udvarán
kézműves foglalkozásokon vettünk részt.
Guszti bácsi a kosárfonást mutatta be
nekünk, Melinda néni pedig a korongozást.
Mindenki nagy érdeklődéssel készítette el a
munkadarabját. A tanító nénik üdítővel,
édességgel, gyümölcsökkel kínáltak bennün
ket, míg mi a munkáinkat készítettük.
Este sajnos a tábortűz elmaradt, mert esett
az eső. A vacsora után fergeteges discó volt,
amin még a polgármester bácsi is részt vett.
Másnap reggel a csomagjainkért érkező
teherautó ébresztett fel bennünket. Szomo
rúan csomagoltunk, mert nagyon jól éreztük
magunkat.
A hazafelé vezető úton megálltunk
Bágyogszováton, ahol Lajos bácsi érdekes
madarait csodálhattuk meg. Amikor a finom
fagyit nyaltuk, még nem sejtettük hogy a leg
nehezebb
út
azután
vár
ránk.

C
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Bágyogszovátról földúton tekertünk át
Kónyba, ami az előző napi esőtől alaposan
felázott. A tábor legnehezebb része ez volt,
de szerencsésen megúsztuk. Az aznapi ebéd
jét mindenki jóízűen fogyasztotta el.
Ebéd után egy kicsit benézhettünk a kónyi
falunap forgatagába, és mivel a tábor alatt
mindenki jól viselkedett a légvárba is lec
súszhattunk.
Kónyból elindultunk hazafelé. Itthon sok

anyuka és apuka várt bennünket. Összesei!
68 kilométert tettünk meg a három nap alatti

Elfáradtunk, de nagyon jól éreztüM
magunkat. Köszönjük a tanító néniknek ezt a
tartalmas, élményekkel teli három napot!
Merlcó Ildikó 4.b. osztályos tanuló

Nyári osztálykirándulásunk
Vidám évbúcsúztatónk után elhatároz
tuk, hogy a nyáron még összejön az
osztály egy kirándulásra. Július 7-én
reggel 7 órakor mi már a vasútállomáson
álltunk és vártunk, hogy végre eljussunk
Komáromba a híres Monostori Erőd
bevételére. Az Erődben már várt bennün
ket az idegenvezető Jordán Antal, aki
nagyon szimpatikus volt számunkra. A
komáromi erődrendszert a napóleoni
háborúk alatt kezdték építeni. /185o1871-ig/
Európában
egyedülálló
építészeti remekmű, 64o kisebb, nagyobb
helyiségből áll. A két világháború között
kiképző központ, volt, lo - 12.ooo katona
egyidejű elszállásolására volt alkalmas.
1945 után a szovjetek egyik legnagyobb
lőszerraktára lett. Az épületen belül
voltak, kutak, pékműhelyek, legénységi
szobák, tiszti szobák. Az idegenvezető
elmagyarázta, hogy milyen taktika
alapján építették meg az erődöt, hogy
bevehetetlen legyen. A kiállítástermek
ben a maketteken megnézhettük az

egészet. Van olyan hely, ahol 3 emelet isi
van, s mindez a föld alatt. Még vasúti
sínek maradványait is láttuk az épületen
belül. Két órán keresztül gyalogoltunk az |
Erődben, mégis csak a töredékét tudtuk I
megszemlélni. A katonák életéről is hal- I
lőttünk történeteket. A fenyítés egyik I
módját Vrábel Istin be is mutatták. Az I
udvaron ágyú, szabadtéri színpad, s
időnként lovasbemutató is van. Sokat
fényképeztünk, de ezt a valóságban kell i
látni! Az út porát a strandon mostuk le,
ahol nagyon jól éreztük magunkat! Volt
aki lubickolt és volt aki a hasát süttette a
napon. Sajnos a vonatunk indult vis- j
szafele, búcsút kellett mondanunk
Komáromnak. Az állomáson nagy
élvezettel ittuk a jéghideg üdítőket, hogy
a forróságot enyhítsük. Győrben a Radó I
szigeten, s a Széchenyi téren nézeget- ]
tünk, pihentünk.
Este 9-re értünk haza fáradtan, elc
sigázva de élményekkel tele.
Szakáts Ibolya 8. b.
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Úgy kezdődött, hogy visszaütöttem.
1954. év forró nyara volt. Az un.
elérkezett az én napom. Fogászatról ballag
megfelelő méretű, nap szántotta libasz.rt és
Mindszent-féle szőlőben táboroztunk. A mi
tam vissza a táborba. Már messziről láttam,
visszaugrottam vele a tetthelyre. Óvatosan
sátrunk két meggyfa között foglalt helyet.
hogy az egyik Dodge-Weapponunk /Döcsmellégugoltam és egy peckes mozdulattal
Csak reggel ért bennünket egy kis napsütés.
Wippon/ ott van a katonai tábor parkolójában.
belenyomtam a szájába. A reagálás ter
Szinte egész nap a fák árnyékában dolgozhat
Amint közelebb értem, észrevettem az én
mészetesen az volt, hogy azonnal kettéharap
tunk. Délután a tisztek eltávozása után rendet
kedves gyújtogató Fehér honvéd nevű bará
ta és felriadt. Rettentő csúnyán rám nézett és
raktam és utána lementem a közelben folytomat, amint békésen szundikált egy hűs fa
menekülnöm kellett. Ő a köpködéstől, én
dogáló patakhoz megmosakodni. Utána jól
árnyékában. Fülig nyitva volt a szája.
pedig a nevetőgörcstől nem tudtam teljes erő
esett egy kis lustálkodás a
vel futni.
sátorban lévő ágyamon. Aludni
Közben a nem éppen aromás
nem akartam, de mégis el
étektől hányingert kapott és
szundítottam.
ekkor tetemes előnyre tettem
Valamiért arra ette a fene az
szert. Bemenekültem a pk.-i
egyik gépkocsivezetőnket és
sátrunkba, ahol szerencsémre
észrevette, hogy alszom. Rög
majdnem teljes volt még a lét
tön cselekedett. Befűzött a
szám. Csak lihegtem és nem
lábam ujjai közé egy összehaj
tudtam megszólalni. A főnö
togatott papírcsíkot és meg
keim nem tudták elképzelni,
gyújtotta. Angolosan elillant és
hogy miért ez a nagy
messziről figyelte a fejlemé
menekülés? Közben megér
nyeket. Amikor aztán a láng
kezett az "áldozat" is. Lassan
elérte a lábam ujjait, ter
aztán elmeséltük, hogy mi is
mészetesen felriadtam és fáj
történt a parkolóban. Többen a
dalmamban majdnem szétrúg
hasukat fogták. Később aztán
tamaz ágyamat. A tüzet eloltot
elcsitultak a kedélyek. Lassan
tam, de a nyoma megmaradt.
kibékült velem. Az esetnek
Egy Doktor, egy Tóth és egy Házm.. bocsánat Polgármester
Mikor aztán végleg feleszmél
nagy volt a visszhangja a
a Tordai hasadéknál 2001. júliusában.
tem, egyből tudtam, hogy fino
hadosztály törzs belül. Többen
man szólva kiszúrásról van szó. Még aznap
Lényegében ez a jelenet adta meg az ötletet,
gratuláltak. Neki azért, hogy elviselte, nekem
kinyomoztam, hogy ki is volt a tettes.
hogy mit is csináljak vele. Gyorsan kellett
pedig azért, hogy angol hidegvérrel végrehaj
Megígértem neki, hogy ezt a dolgot nem
cselekednem. Átugrottam a közelben folytottam.
ússza meg szárazon. Telt-múlt az idő és a
dogáló patakon, ahol annak idején egy
Gűsi Sándor
fickó nagyon éber volt. Már azt hitte, hogy el
libalegelő volt. Tessék elképzelni, hogy a
is felejtettem az egészet. Tévedett. Végre
megoldás ott hevert a fűben. Találtam egy

Balaton átúszás 2ool.
Résztvevők száma: 9.44o fő
Kilenc küldöldi ország képviseltette magát a versenyen -így
nemzetközi versennyé fejlődött.
A résztvevők 73 %-a férfi, 27 %-a nő.
A legjobb időt úszók: Tószegi Márton
Cseh László
Barsi Klaudia
Községünkből minden évben átússzék a Balatont. Az Internet
adatai szerint ebben az évben az 5.2oo m-es távot öt személy
teljesítette.
Gratulálunk teljesítményükhöz.
Böcskei Botond
Böcskei Gyöngyvér
Böcskei György
Füsi Dóra
Varga István
A verseny lebonyolításában községünk háziorvosa Dr. Szabó
György is résztvett.
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Serdülő labdarúgás
Ezúton szeretném megköszönni az
Enesei vállalkozóknak azt a segít
séget, amelyet a gyermek foci
támogatásban nyújtottak.
Ezzel lehetővé tették, hogy a
serdülő csapatnak 1 garnitúra
szerelést megvásároljunk. Ezt a
felszerelést a "TIM" sportbolt
kedvezményesen, rövid határidőn
belül teljesítette.
ENESEI ú r n ő m
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K ile n ce d ik éve
Zenem űhely En esén
Idén, 2001-ben nagy örömünkre újra
sokan élvezhették falunk vendégszeretetét
azok a felnőttek és gyerekek, külföldiek és
magyarok, akik részt vettek a Zeneműhely
Enese nyári kurzusain.
Az idényt a Fürthi Ifjú Vonósok fiatal
csapata nyitotta. 36 többnyire általános
iskolás korú gyerek érkezett hozzánk a
Nürnberg mellett fekvő kisvárosból,
Fürthből. Változatos programjaik szer
vezésében és kivitelezésében az enesei
gyerekek is részt vettek az igazgatónő,
Ferenczi Imréné segítségével, akinek ezúton
is köszönetünket szeretném kifejezni. A
gyerekeket pedig csak sarkalni tudom a
kialakult barátságok ápolására, levélírásra...
A következő csoport a már hatodik éve
visszajáró Tóth Aladár Zeneiskola volt. A
budapesti zeneiskola ez alkalommal 60
diákját hozta magával és egész heti kemény
munka után az enesei kultúrházban adtak
egy nagyon szép és sokszínű zárókoncertet.
Kis szünet után július 20.-án érkezett
Enesére immáron ötödször a Müncheni
Szakfőiskola zene-és énekkara. Mind a
konyhának, mind a szervezésnek talán ez a
csoport jelentette a legfőbb kihívást, hiszen
a csoport összlétszáma 101 fő volt. A német
fiatalok karmesterük, Prof. Dr. Theodor
Schmitt vezetésével három koncertet adtak:
az elsőt Mosonszentmiklóson, ahol az ene
sei közönség is meghallgathatta őket, majd
Zebegényben és végül ittlétük egyik fény
pontjaként élték meg a koncertet a fertődi
Eszterházy kastély tükörtemében.
Még meg sem várva az előző csoport
távozását, érkeztek a kilencedik éve itt
muzsikáló nemzetközi kurzus, az IÁM

vendégei. A "meleg, sőt igen csak forró
váltást" képtelenek lettünk volna megoldani
a szállásadók fáradságot nem kímélő segít
sége nélkül, amiért őszinte köszönettel tar
tozunk. Ezt a kurzust idén is méltán és
bátran nevezhetjük nemzetközinek, hiszen
nem "csak" német és magyar zenészeket lát
tunk vendégül, hanem érkeztek Franciaországból, Belgiumból, Hollandiából és
Olaszországból is. A zenekar felkészítését és
vezénylését a zenészek és a mi nagy
örömünkre is, Medveczky Ádám, világhírű
karmesterünk végezte. A zenekar, enesei
főpróbáját követően, a fertődi Eszterházy
kastélyban adta záróhangversenyét, amelyen
nagy megtiszteltetésünkre megjelent az
IÁM kasseli főnöke is, aki örömmel és elis
meréssel nyugtázta magyaroszági kurzusá
nak sikerét.
Ez a nyár is eltelt, és azt hiszem, sőt
tudom, hogy ismét egy sikeres évet tudhat
magáénak a Zeneműhely, és így Enese is:
összesen közel 300 ember ismerte meg,
vagy fedezte fel újra hazánkat, falunkat,
kultúránkat, vendégszeretetünket. Ez a 300
ember kb. 2500 vendégéjszakát takar, ame
lyet ha falunk 1800-as lakosszámával
összevetünk, úgy gondolom mindenki
büszke lehet rá!
Ez az Enesei Zenei Nyár csapatmunka...
Nagy köszönettel tartozunk elsőként Tschurl
Károlynak, aki kilencedik éve megszállott
ként, fáradtságot, időt és pénzt nem kímélve
megszervezte, kivitelezte- nem is akár
hogyan- a Zeneműhelyt. Nem is gondol
nánk, hogy a nyári pár hetes kurzusok
megszervezése egész évi, állandó, precíz
munkát, odafigyelést, helytállást igényel. Az

Ő meggyőződése, amelyet igyekeznünk kell
minél előbb, és minél inkább magunkévi
tenni, hogy elmúlt az az idő amikor ez i
mondás járta: Ez van, ezt kell szeretni!, most
már rajtunk múlik mit és hogyan nyújtunk*
vendégnek. Hálásak lehetünk, hogy ezt aj
gondolkodásmódot átadta nekünk, hiszen «'
a jövő... További köszönet Luka Ferenci
nének, aki számára nincs megoldhatatlan;
probléma, az Enesei Önkormányzatnak, ami
támogatja munkánkat, a konyha dolgozóig <
nak, akik most már teljes profizmussal csil- <
logtatják tudásukat minden vendégünk! i
örömére, a Bödő és Szalai családnak, akik '
közreműködtek, hogy a kurzus tagjai a
munka után felhőtlenül élvezhessék i
megérdemelt pihenést, a szállásadóknak éj
mindazoknak, akik segítették munkánkat. I
A jövő évet jubileumi évként tartjuk szál
mon, hiszen tizedik alkalommal kerül
megrendezésre az Enesei Zenei Nyár,
Remélem további együttműködéssel, csal
patmunkával emlékezetessé fogjuk tudni
tenni. A további siker érdekében pedig csak
egy dolgot kell szem előtt tartanunk: Dér
Gast ist dér König!, azaz A vendég a király!
Böcskei Virí%

Zeneműhely
Hála és köszönet a Zeneműhely vezetőjének, aki nem csak a falu fel
lendítését segített előre, hogy falujába hozta a zenészeket, hanem sok
családot is segített a kiadó szobák bevételével.
Kultúrát is nagyban segítette pl.: Borostyán Énekkart, Zene- és Tánc
oktatást, Iskolai színjátszást, a német nyelv oktatást -pénzt adott a
szervezetek működéséhez.
A polgármesteri hivatalnak is maradt haszna a kiadásokon kívül.
Nagy Lajosné

Nem is olyan magas a Székelykő.
Marci és Ákos Torockón
2001. júliusában.
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