
Enese testvérközségei:
Bős, Csíkszentmihály és St. Stefan

A. XIII. falunapon Enese testvérközségi oklevelet írt alá. 
Mesterházy József polgármester köszöntötte a kultúrház kertjében 
egybegyűlteket és az ausztriai St. Stefan küldöttségét.

Beszédében kitért az előző falunapok kulturális rendez
vényeire, majd Enese és St. Stefan évtizedes kapcsolatát ele
venítette fel. A Mura folyó mellett fekvő községgel 1992 óta 
van kapcsolat -  akkor az iskolák kezdték. Sok enesei kisdiák 
megjárta Stájerországot, az ottani kisdiákok pedig Nyugat- 
Magyarországgal ismerkedtek. Az iskolák közötti barátság falu
szinten is megállta a próbát, hisz a St. Stefani küldöttség évről- 
évre vendége az enesei falunapnak. De községünkből szintén 
több delegáció járt nyugati szomszédunknál.

Enese és Bős barátságát a két község tűzoltói kezdték, ez a 
kapcsolat gyorsan terebélyesedett. Községi kapcsolat lett belőle, 
sőt több is. Hisz enesei és bősi családok tartják a kapcsolatot, a 
nyugdíjasklubok, baráti társaságok. Enese polgármestere hang
súlyozta: a két községet összeköti a közös történelem, a közös 
múlt és a remények szerint a közös jövő. Két országban élünk, de 
egy nyelvet beszélünk. /A bősiek az árvíz miatt nem tudtak jönni, 
ővelük Bős község 9oo éves évfordulóján -szeptember 1-én- írtuk 
alá a testvérközségi oklevelet/

Csíkszentmihály küldöttsége szintén nem tudott jelen lenni az 
ünnepélyes aláírásnál, velük augusztus végén egy közös össze
jövetelen került sor az aláírásra. Az erdélyi községgel 1993 óta 
tart a barátság. 1993 őszén eneseiek jártak a Hargita lábánál, 
azóta évről-évre szép napokat élhettek át a cserekapcsolatban

résztvevők.
Enese polgármestere köszönetét mondott mindazoknak, akik 

e barátságokat elkezdték -  az előző képviselő testületeknek, 
polgármestereknek.

S természetesen köszönet azoknak, akik folytatták e barátságot 
és hozzájárultak, hogy augusztus 18-án testvérközségi oklevelet 
lehessen aláírni.

A falunapi rendezvényeket, a testvérközségi oklevelek aláírását 
az Európai Unió anyagilag támogatta.

TESTVÉRKÖ ZSÉG ! O K IEVÉI.
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Testvérközségi Oklevél

A magyarországi Enese és romániai Csík
szentmihály községek ünnepélyesen kinyilvánítják 
azon akaratukat, hogy a mai naptól testvérközségi 
kapcsolatot létesítenek.

A kapcsolat célja elősegíteni a polgárok és a fiatalok 
találkozását. A két község barátsága járuljon hozzá a 
jó emberi kapcsolatok kialakításához. A jövő szabad 
Európájában békében éljenek az utánunk következő 
generációk.

Ezen oklevelet aláírásával ellátta André Mihály 
Csíkszentmihály és Mesterházy József Enese község 
polgármestere.

Kelt Enesén, az Úr 2oo2. esztendejében augusztus 
18-án.



Az Önkormányzat négy éve 1998-2oo2
Október közepén letelik az 1998-ban 

választott képviselők mandátuma s új 
képviselő testületet választ a lakosság. 
Elérkeztünk a számvetés idejéhez, meg 
kell vonnunk az elmúlt évek mérlegét. A 
következő gondolatokat, sorokat többször 
olvashatták már ilyen-olyan formában 
-  hisz minden évben beszámoltunk a 
községnek az elvégzett munkáról. Mégis 
szükségét érzem e cikknek, mert egy 
egységet -  egy önkormányzati ciklust- fog 
át.

1998 októberében a megválasztott 
Képviselő testület egyik legfontosabb 
feladatának a csatornahálózat kiépítését 
tekintette. Amint látjuk, ezt a feladatot 
sikerült megoldani. Amikor e cikk meg
jelenik, -valószínűleg a lakosság jó része 
már rá is kötött.

Másodikként a felújításokat említem. 
A sportöltöző kibővítéséhez nyertünk 
őoo.ooo forintot az ISM-től. A focipályát 
villanyvilágítással láttuk el, amit teljes 
egészében az ISM finanszírozott. Éréke 
közel 1,8 millió forint volt. Nagyon sokan 
dolgoztak társadalmi munkában, ennek 
jórészt köszönhető a jelenlegi rendezettség, 
szép külső. 2ool-ben régi iskolaépületet 
sikerült újjá varázsolni /nyílászáró, tető, 
homlokzat/, ehhez közel 5 millió forint 
CÉDE támogatást nyertünk. 2oo2-ben 6,3 
millió forint pályázati pénz s kb. 8 millió 
forint önrész felhasználásával újul meg a 
polgármesteri hivatal /nyílászárók, tető, 
homlokzat, belső felújítás: vizesblokk, 
padozat, meszelés, mázolás. Az egész

községet érintő munka volt a közvilágítás 
felújítása. Ezt egy kedvező ÉDÁSZ 
konstrukcióval tudtuk megvalósítani. 
Az önkormányzat jelentős segítséget -  a 
cserepet vásárolta meg- nyújtott a kato
likus templom szépítéséhez. Két új busz
várót vásároltunk meg 1999 év elején.

Ezeket nagy sikernek lehet elköny
velni. Bízni kell: a következő Testület 
is kihasználja majd a kínálkozó lehető
ségeket.

Harmadik blokkba sorolom a járda -  és 
út felújításokat. Ahelyi adók -  iparűzési ill. 
kommunális- bevezetésének köszönhetően 
több kilométer járda épült. Szinte teljesen 
kész a járdahálózat az un. Öreg-faluban, 
két utca a vasúton túl. Ezen a téren van 
azonban a legtöbb tennivaló, állandóan 
oda kell figyelni s évente a lehető legnagy
obb összeget erre fordítani. Csakúgy mint 
útfelújításra. Jó minőségű aszfaltutakat 
kell építeni: lehet, hogy lassabban halad a 
munka, de évtizedre megoldja a kérdést! 
Teljes egészében pályázati pénzből készült 
el a Külsőréti dűlő.

Negyedikként következik -  bár talán 
a Képviselő testület legnagyobb fegyver
ténye -  a társulás megkötése Bezivel, ill. 
a rábaszentmihályi és kisbabóti gyerekek 
enesei iskolaválasztása. Ez összesen éves 
szinten eléri a lo millió forintot !!!

Az adókból befolyó összeg szintén 
jelentős tétele a költségvetésnek /kom
munális adó 2 millió, ipaűzési 8 mil
lió körül. Az iparűzési adót nehezebb 
kalkulálni, mert nagyobb ingadozású.

A KACO kb. 5 milliós nagyságrendi 
összeget fizet 2oo2 január 1-től.

Ötödik. A Dózsa utcában megkezded 
építési telek kialakítást befejeztük. A 2o 
építési telekből 16-t értékesítettünk, i 
következő Testület feladata a továbblépés 
átgondolása.

Hatodik pontba sorolom a humán 
területet:Népfőiskola szervezése, Majális; 
Tavaszköszöntő -  a majális keretein 
belül minden évben horgászversenyl 
szerveztünk a Horgászegyesülettel. A 
Horgászegyesület minden évben megren
dezte a Tó-nyitó bulit- az új rendezvények 
természetesen a régiek megtartása mel
lett. Ide sorolom az enesei labdarúgó
csapat fényes szereplését. A Képviseld 
testületből többen az ügy mellé álltak S 
bebizonyítottuk: előbbre lehet lépni. S 
nemcsak a fociszeretők és szimpatizánsok 
kapták fel a fejüket elért eredményeinkre! 
A közelmúltban alakult meg az Enese SC 
Baráti Kör. Sok tagja van s egy a civil 
szerveződések közül.

A hat pontba sorolt eredményeket tud
juk a mérleg serpenyőjébe tenni. Az ítélet, 
a vélemény megformálása értelemszerűen 
az Önök feladata.

A Képviselő testület !998-2oo2 
Mesteházy József polgármester

Önkorm ányzati választások elé
Már nincs messze az idő, amikor ismét 

az urnák elé járulnak a városok és falvak 
szavazó polgárai, hogy ismét megválasszák 
helyi képviselőiket, polgármesterüket.

A rendszerváltás óta ez lesz a negyedik 
alkalom, hogy ismét szabadon választ
hatjuk meg az általunk javasolt helyi 
és megyei képviselőinket. Ellentétben 
a múlttal, amikor, hogy egy kis demok
ratikus színezetű legyen a helyi Hazafias 
Népfront helyi tagjai jelölték a tanács
tagokat s a Tanácselnököt. Persze a járási 
pártbizottság ellenőrzése és javaslata 
alapján. Későbbi időben már volt egy kis 
demokratikus jellege, mivel egy-egy 
körzetben két jelöltet állítottak s ezek

közül lehetett választani. Már ez is némi 
haladás volt.

De mivel most, mi polgárok javasol
hatunk képviselő jelölteket, nekünk a leg
megfelelőbbeknek látszó helyi polgárokat 
jelölhetjük képviselőknek, polgármes
ternek és megyei jelöltnek. Tehát itt a 
lehetőség, csak éljünk vele s minden 
választásra jogosult éljen szavazati jogával 
s ezáltal mi is hozzásegítünk falunk, kicsi 
közösségünket a jobb s emberibb élethez.

A továbbiakban szólni kívánok azokhoz 
a jelöltekhez, akiket kopogtató cédulánkon 
bizalmat szavaztunk jelölésükhöz. 
Csak annyit kérünk tőlük, ha úgy érzik

önzetlenül, pártállás nélkül képesek meg-j 
felelni a választóik elvárásainak, akkori 
vállalják el jelölésüket. Olyan képviselőket) 
akarunk, akiket szinte az egész falu ismer 
és ők is ismerik az egész falu lakosságát,! 
körülményeit és azon lesznek, hogy ez 
mindig jobb legyen. Röviden, igazi lokál- 
patrióták legyenek.

A választó polgárok pedig éljenek sza
vazati jogukkal s hogy ezáltal is elősegít-j 
sék falunk fejlődését és jobb életét.

Bojtos Kálmán
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Önkormányzati választás 2002.
Tisztelt Választópolgárok !

Az október 20-i önkormányzati választással kapcsolatban a Helyi 
Választási Bizottság az alábbi tájékoztatást adja:

A szavazóhelyiség /Kulturház/ 2002. október 20-án 6-19 óra 
között tart nyitva, ezalatt az idő alatt várja a választópolgárokat a 
szavazatszámláló bizottság.

Az „Értesítő” szelvény bemutatásával megkönnyíthetik a névjegy
zékben történő keresést, ezért azt lehetőség szerint szíveskedjenek 
magukkal hozni.

Szavazni csak személyesen a választópolgár lakóhelyén lehet. 
Tartózkodási helyén az szavazhat, akinek hivatalosan -  2002. július 
12 előtt bejelentett és legalább 2002. október 20-ig érvényes - tartóz
kodási helye van, és a tartózkodási helyen történő szavazáshoz 
állandó lakóhelyéről igazolást hozott.

Mozgásában korlátozott személy vagy hozzátartozója kérheti, 
hogy lakásán mozgóurnával felkeressék, hogy otthonában adhassa 
le szavazatát. Ezt az igényt szavazatszámláló bizottságnál kell beje
lenteni. Szavazás napján a választópolgárok három szavazólapot 
kapnak.

Az egyik szavazólap a polgármester megválasztására szolgál. 
A választási bizottság 2002. szeptember 27-én délután 16 óráig 
beérkezett ajánlások alapján egy polgármester jelöltet, Mesterházy 
Józsefet vette nyilvántartásba. A szavazólapon tehát Mesterházy 
József polgármester jelölt neve szerepel. Érvényesen szavazni a 
jelölt neve melletti körben, két egymást metsző vonallal lehet.

A másik szavazólap a helyi képviselők megválasztását szolgálja.

Az Enesei képviselőtestület 9 tagú, ezért érvényesen szavazni maxi
mum kilenc jelöltre lehet. Érvényes a szavazat akkor is, ha kilencnél 
kevesebb jelöltre szavaztak, de 9 főnél nem jelölhetnek meg többet, 
mert akkor érvénytelen a szavazat.

A szavazólapon ABC sorrendben szerepelnek a képviselőjelöltek. 
A legtöbb szavazatot elért jelöltek szerzik meg a képviselői mandá
tumot.

A választási bizottság az alábbiakban teszi közzé azokat a 
képviselőjelölteket, akiket a jelölési határidő leteltét követően nyil
vántartásba vett, az ő nevük szerepel majd a szavazólapon:

Enese, Csalogány u. 12.
Enese, Szabadság u. 7.
Enese, Deák u. 14.
Enese, Szabadság u. 69.
Enese, Szabadság u. 34.
Enese, Szabadság u. 46.
Enese, Petőfi u. 8.
Enese, Petőfi u. 6.
Enese, Rákóczi u 9/a.
Enese, Fecske u. 9.
Enese, Külsőréti dűlő 3.

A harmadik szavazólapon a megyei közgyűlés tagjait lehet 
megválasztani. A szavazólapon a pártok és társadalmi szervezetek 
listái szerepelnek. A választópolgároknak egy listára kell szavazni.

A helyi választási bizottság kéri Enese Község választópolgárait, 
hogy -  áttanulmányozva a jelöltek névsorát -  éljenek választó
jogukkal !

Doktor Gyula 
Fiisi András 
Járóka Sándor 
Kolonics István 
Kovács János 
Nagy Lajos 
Polgár Gyula 
Sándor Ernő 
Szabóné Horváth Judit 
Tóth László 
Varga Csaba

Enese a népszám lálási 
adatok tükrében

Lakónépesség száma és a népességszám változás oka 199o-2ool.
199o. 1,6o4 fő

term. szaporodás 3o fő 
lakcímváltozás 48 fő
egyéb  74 fő

2ool. 1.756 fő

Lakónépesség száma nemek szerint, a nemek aránya, 199o. 
2ool.
Összesen: 199o. 1.6o4fő 2ool. 1.756 fő
Férfi 778 fő 835 fő
Nő 826 fő 921 fő
looo férfira jutó nő l.o62fő l.lo 3 fő

Lakóegységek száma rendeltetés és szobaszám szerint
Lakóegység összesen: 564

ebből 1 szobás 26
2 szobás 156
3 szobás 246

4 és több szobás 136

Címek száma rendeltetés szerint:
Cím összesen: 636

Az összeírás körébe tartozó cím: 563
ebből:

- lakás céljára használt lakás 562
- lakott egyéb lakóegység 1

- nem lakás céljára használt lakás 
Az összeírás körébe nem tartozó cím 73

Községünk legjobb  
adófizetői Zool-ben

A falunap kulturális programjának keretében köszöntötte 
Enese polgármestere a község legjobb adófizetőit. Beszédében a 
tavalyi kezdeményezés mellett foglalt állást, elmondta: a hagyo
mányt folytatni kell. Meg kell becsülni a közösségnek azokat, 
akik tehetséggel, szorgalommal és kitartással „vitték valamire” 
-s  erejükhöz mérten hozzájárulnak a község fejlődéséhez.

A legtöbb adót befizető magánvállalkozók

Szlovacsek Imre 
Lenzsér Imre 
Bödő Csabáné 
Máté Jenőné

A legtöbb adót befizető vállalkozások 

ALTERRA Kft.
Fehértó és Vidéke Takarékszövetkezet 
INTEGRÁL-H. Rt.
Bödő Kft.
Westel Rt.
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Enesei kúriák
Községünkben három kúria található, 

melyeket -  hál’ Istennek- nem bontot
tak le, nem az elnyomás megtestesítését 
látták az épületekben a II. világháború 
utáni évtizedekben. Ma mindhárom 
közösségi célokat szolgál.

A legnagyobb az egykori Tschurl- 
kastélyként ismert épület, ma kultúrház. 
Sok rendezvénynek ad otthont ez a 
Szabadság és Petőfi utca sarkán álló 
kúria. Alapterülete 355 m2, eredeti 
formáján nem sokat változtattak. Egy 
vizesblokk épült hozzá. A homlokzatot 
1997-ben újította fel az önkormányzat, 
a tetőcsere az elkövetkezendő évek 
feladata lesz. A Tschurl-család az 
Enessey családtól vette meg az épületet, 
a szájhagyomány úgy tartja: a ma álló 
kúria helyén egy régebbi épület állt. 
Építési ideje -  a tégla tanúsága szerint 
-1862, építtetője Enessey Kálmán. Egy- 
egy téglában az építés éve ill. az építtető 
monogramja látható.

Ma már nem tartozik hozzá nagy 
kert. A kultúrház az új iskola udvara
-  kertje- közös. Az udvari fronton lát
ható a négy oszlopos kocsi felhajtó, az 
utcai oldalon terasz van.

A Tschurl-kúria szomszédságában áll
-  a Szabadság utcában a Barcza kúria, 
ma polgármesteri hivatal. Hajdan ez 
is az Enessey családé volt, leányágon 
került a Barcza család tulajdonába. A 
II. világháború óta -  miután Barcza 
őrnagynak ki kellett költöznie az épület
ből -  polgármesteri hivatal, de volt itt 
községi könyvtár és szolgálati lakás is. 
Ehhez az épülethez nem építettek hozzá 
semmit, nem is vettek el belőle. Csupán 
a bejárati ajtót helyezték át praktikus 
szempontok szerint a mai helyére.

Polgármesteri hivatal - volt Barcza kúria

2oo2-ben megkezdődött a külső-belső 
felújítása. Új tetőt kap az épület, meg
újul a homlokzata és belül is felújítjuk 
a vizesblokkot, az egyes helyiségeket. 
Mikorra Hírmondó megjelenik, lehet 
ez már megtörtént. A hajdani kúria 
alapterülete 232 m2, utcai fronton 
2+3+2 osztató az épület, udvari frontján 
három korinthoszi oszlopos kocsifel
hajtó. A felújítás után visszanyeri ere
deti -  szimmetrikus- formáját ezen a 
részen is. A két kúria között -  Barcza, 
Tschurl- valamikor nem állt lakóház, 
gazdasági épületek húzódtak itt. Mai 
szemmel nézve tágas kert tartozik 
hozzá. Építési ideje 187o, építtetője 
Enessey Sándor.

Itt jegyezném meg: a temetőben lát
ható két jelentősebb kripta, Mindkettő 
az Enessey családé, jóllehet egyiket 
Barcza kriptaként ismerik az eneseiek. 
A régebbibe -  a felirat tanúsága szerint- 
a XVIII. század eleje óta temetkeztek 
a család tagjai. A másikba -  a téglába 
nyomott évszám szerint -187o-ből.

A harmadik kúria a Petőfi utcában 
áll. Leginkább ez veszítette el eredeti 
formáját. Az udvari fronton építették 
hozzá a konyhát, az utcain pedig -  nyil
ván helyszűke miatt- a két oldali kiugrót. 
Ezáltal a hajdani feljáró nem emelkedik 
ki az épületből, az épület síkjából. Ma ez 
az óvoda épülete, 238 m2 alapterületű. 
Utolsó tulajdonosa szerdahelyi Kesserű 
István ezredes volt, előtte a Purgly 
családé. 1997-ben az épület homlokzatát 
felújította az önkormányzat, a tetőcsere 
itt is várat még magára. A legnagyobb 
kert ehhez a kúriához tartozik, mintegy 
1 hektár terület. A két háború között 
gazdasági épültek is álltak itt. A kúria

Óvoda - volt Kessesű kúria

egy magas földszintes épület, pincéjét 
található az iskola étkezője ill. egyél 
helyiségek. Pontos építési idejét nei 
ismerjük, valószínűleg a századfordul j 
táján épült. ' j

Remélem, hogy az utókor méH ] 
módon kezeli majd ezeket az épületeket 
hiszen épített örökségünk részét kép® i 
zik. Múltunknak egy-egy fontos mesél 
kövei.

Mesterházy Józsii

Tisztelt
Olvasók!

Értesítem Önöket, hogy a 
Családsegítő Szolgálat foga
dóóráin adományok közve
títésével is foglalkozom, 
amelyekhez a Polgármesteri 
Hivatalban minden enesei 
lakos ingyenesen hozzájuthat 
/felnőtt- és gyermekruhák, 
lábbelik, kabátok, dzsekik, 
ágyneműk, játékok, könyvek 
stb./

A fogadóóra időpontja:
minden kedden 14-15 

óráig.

Egyben kérem azokat a jó 
szándékú embereket, akiknek 
feleslegessé vált, de még 
használható holmijai van
nak, ugyanezen időpontban 
és helyen leadni szívesked
jenek!

Tisztelettel: Varga Istvánná 
családgondozó
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lo éves a ZeneműhelyA Zenei Nyár 
mérlege 2oo2-ben

Idén első vendégeink a Tóth Aladár 
Zeneiskola vendégei voltak, mintegy 9o 
budapesti fiatal zenész töltött nálunk lo 
napot. A szállásadók bevétele 648 ezer 
forint volt, a többi költség közel 78o ezer 
forint. Az ő összes befizetésük 1.95o. loo,- 
forint.

Tehát 522.1 oo forint volt a tiszta bev
ételünk.

Németországból három csoportot lát
tunk vendégül. Nem részletezem csopor
tonként a szállásadók, a Zeneműhelyben 
dolgozók bevételeit -a  három csoportot 
összességében veszem. Tehát a szál
lásadók összbevétele 1.238.ooo,- Ft. 2oo2- 
ben az összbevételünk 4 millió

249 ezer 349 forint /ebbe a szállásadók 
pénze is bent van/, összkiadás 3 millió 525 
ezer 598 forint. Tehát a különbség, azaz a 
község bevétele 723 ezer 751 forint.

Mesterházy József

Oklevél Tschurl 
Károlynál* és a 
lo éveseknek

Az IÁM ünnepi koncertje után -  amely 
az idén ismételten nagy tetszést aratott- 
vacsorához gyülekeztek a kurzus részt
vevői. A megemlékezést és ünneplést erre 
az időre készítették elő.

Mesterházy József polgármester üdvö
zölte a jelenlévőket, ünnepi beszédében 
kiemelte: az elmúlt tíz esztendő fontos 
a község életében, elismerően szólt a 
Zeneműhelyt megalapító Tschurl Károly
ról és minden munkatársáról. Az ünnepi 
alkalomból oklevelet adott át Enese 
község díszpolgárának, majd jó egészséget 
és munkakedvet kívánt neki munkája 
folytatásához. Ezt követően kerültek sorra 
a „születésnaposok”, mintegy 15 személy. 
Voltak közöttük, akik a kezdetektől 
fogva visszajáró vendégek -  egyidősek 
a Zeneműhellyel. S páran -  valamilyen 
oknál fogva- egy évet kihagytak. De ők is 
megérdemelték a hűségoklevelet, valamint 
egy képet a kultűrházról -  a Zeneműhely 
szimbólumáról.

A lo éves jubileum alkalmából ezúttal 
mindenki kapott egy bögrét rajta a felirat 
lo. Musikwerkstatt Enese.

Reméljük ezáltal az ünnepség által is 
jó hírünket viszik a vendégek s a jövőben 
számosat újra köszönthetünk Enesén.

Szinte hihetetlen. Olyan hamar elment, elsza
ladt tíz év. Nyugodtan írhatom: az Enesei Zenei 
Műhely a semmiből született. Valószerűtlenül. 
Kevesen hittek benne, hogy az idegenforgalmi 
vonzerővel nem rendelkező Enesén egy ilyen 
rendezvényt meg lehet csinálni!

Tschurl Károly „Öcsi” és az akkori 
községvezetés, élén Böcskei György polgár- 
mesterrel belevágtak a Nagy Műbe. S az 
lám azóta is jár. Sok utánajárás, felmérés, az 
emberek szállásadóvá „formálása” előzte meg 
az 1993. évi nyarat. Azt a nyarat, amikor az első 
csoport megérkezett. Lassan 5o fele közelít a 
községünkben vendégeskedő csoportok száma. 
A Zeneműhely minden részese sokat tanult, 
sokat fejlődött ezen történelmi időszak alatt. 
A szállásadók építik -  szépítik lakásaikat, a 
konyha évről évre emelni tudja -az amúgy is 
magas- színvonalat, a Zeneműhely útját egy- 
engetők minden pillanatban készek elhárítani 
a felmerülő problémákat. Summa summárum: 
profin működik a Zeneműhely s remélem még 
sok kerek évfordulót ünnepelhetünk.

A lo éves évforduló kapcsán ismét 
hangsúlyozni kell azokat a pozitívumokat,

amelyeket a Zeneműhely jelent Enesének!
A szállásadóknak nyári „uborkapénz”, 

éves szinten több tíz-ezres bevétel, szintén 
kiegészítés az e téren plussz feladatot végző 
konyhásoknak, szervezőknek. A községnek 
terembérletben és étkeztetésben jelent több
letet. /Ezt ebben az évben is megjelentetjük 
a Hírmondóban./ S ki kell emelni azt a nem 
mindig forintban mérhető un. humán tőkét, amit 
a pozitív reklámmal elérünk. A nyár folyamán 
a Kossuth rádió Napközben című műsorában 
volt egy összeállítás az IAM-ről, Eneséről. A 
Népszabadság és a Kisalföld szintén írt rólunk. 
Több pályázatban élhetünk az Enesei Zenei 
Műhely emblémával. Legutóbb a sportcsar
nok pályázatban erősítette érvrendszerünket, 
a sátort színpadot és padokat /Széchenyi terv/ 
szintén a zeneműhely égisze alatt nyertük.

Sok sikert a Zeneműhelynek és minden 
résztvevőjének!

Mesterházy József

V endégeink vo ltak  a  l o  év a la tt

1993. július 17-25. IÁM /Nemzetközi Zenei Munkakör/ kurzusa
1993. július 3o -  aug. 8. Müncheni Szakfőiskola Szinfonikus Zenekara
1994. április 2-lo. A Lauenburgi Körzeti Zeneiskola Zenekara
1994. július 7-13. Pro Musica, Stuttgart
1994. július 23-31. IÁM kurzusa
1995. július 21-3o A Müncheni Szakfőiskola Szinfonikus Zenekara
1995. július 29-aug. 8. IÁM kurzusa
1996. június 17-26. Tóth Aladár Zeneiskola, Budapest
1996. július 13-2o. Albert Einstein Zenei Gimnázium Szinfonikus Zenekara
1996. július 2o-3o. IÁM kurzusa
1996. aug. 2-9. Collegium Vocale Frisingae
1996. aug. 2-11. Internationale Chorarbeitswoche für Sanger und Dirigenten
1996. október 5-9. Lübecker Kammerchor
1997. április 8-13. Bonner Orchesterverein
1997. június 16-25. Tóth Aladár Zeneiskola, Budapest
1997. június 28-júl. 6. J. S. Bach Kammerorchester, Hamburg
1997. július 18-27. Chor und Sinfonieorchester dér Fachhochschule, München
1997. július 25-aug. 3. IÁM kurzusa
1998. június Tóth Aladár Zeneiskola, Budapest
1998. június 25-júl. 3. Sinfonie u. Blasordester dér Musikschule Mülheim a. d. Ruhr
1998. július 23-aug. 3. Landesjugendorchester Sachsen
1998. aug. 7-16. IÁM kurzusa
1999. július 23-31. A Müncheni Szakfőiskola Szinfonikus Zenekara
1999. július 31-aug. 8. IÁM kurzusa
2ooo. április 6-11. Hildegardis Gimnázium, Kemten
2ooo. április 24- máj. 1 Münchner Singkreis
2ooo. július 29-aug. 6. IÁM kurzusa
2ool. június 11-17. Fürther Junge Streichölzer
2ool. június 18-27. Tóth Aladár Zeneiskola, Budapest
2ool. július 2o-28. A Müncheni Szakfőiskola Szinfonikus zenekara
2ool. július 28-aug. 5. IÁM kurzusa
2ool. október 27-nov. 1. Kammerorchester Esslingen
2oo2. június 17-26. Tóth Aladár Zeneiskola, Budapest
2oo2. július 15-22. Holsteini Ifjúsági Kamarazenekar
2oo2. július 27-aug. 4. IÁM kurzusa
2oo2. aug. 4-11. Fürthi Ifjú Vonósok
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Mezőfi László versei
Mezőfi László itt él köztünk. Bizonyára sokan ismerik -talán személyesen is valószínűleg versei alapján, 

írásait a Kisalföldben olvashatjuk gyakrabban. A közelmúltban szerepelt a televízió egyik műsorában.
A Hírmondó ezen számában három költeményét adjuk közre. Olvassák szeretettel és odafigyeléssel!

Örök nyár!

Miért szabtad én Istenem 
ilyen rövidre a nyarat?
A telet végleg elvehetnéd tőlünk, 
hogy felejtsük a hideget, a havat.

Adj három hónapot még kérlek 
a forrón izzó nyárnak.
Az emberek mind örülnének 
a jóleső melegnek, s, hogy nem fáznak.

Tartsd ébren a vágyainkat 
a szívünkben Istenem! 
így teret adsz a boldogságnak 
és több lesz itt a szerelem.

A sok gyermek úgy nőhetne fel, 
hogy lelkűk nem ismerné a telet. 
Szívünkben majd örök nyár él, 
s a fényben ott lesznek mind Veled.

Szegény gazdagon!

Reményem halvány gyertyalángjának 
általad erősödik fénye.
Ma rám néztél és csillogó szemedben 
fellobbant a tűz, mi a szívemnek kéne.

Szerelemre lelkemben nem volt még soha 
ekkora a válasz.
Milyen betegség lehet ez, 
mitől egész testem lázas?

Miért vágyom úgy
egy el nem csókolt csókra,
forró ölelésre,
lágy és gyengéd szóra?

A szerelem mi körülöttünk 
soha el nem fárad.
A képzeletem immáron vadul 
kóstolgatja szádat.

A zsebem kongó, üres, 
de a lelkem mára boldog.
Mégis gazdag ember vagyok, 
mert szívem már Te hordod.

rr
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Fényre!

Ha úgy érzed, hogy téged, 
már senki nem szeret, 
kit annyira imádtál is 
emlékként eltemet.

Ha reményed a vérző szívedből 
cseppenként elfogyott, 
és minden mi számított 
mára rég megkopott.
Ha szerelmed rózsái 
mind jégvirággá lettek.
A fehér galamb helyett is 
varjú száll feletted.

Akkor vedd fájó lelkedet, 
két kezedbe végre!
Mutasd fel az égig!
Tartsd a tiszta fényre!

V

Ott lakozik, ott fent 
a végtelen reménye.
S majd átjárja testedet 
a szeretetnek fénye.

Balzsam lesz tenéked 
az égiek lágy dala.
A fényes reménysugár, 
a napnak diadala.

„Csak a mély és tiszta Szerelem tud 
úgy igazából fájni.

A vérző szívem mégis érzi, 
hogy /sebzett/ érdemes rád várni.”

J
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Péntek 13!! /2 o o 2 . szeptember./
Soha nem voltam babonás természetű. Sok „péntek tizenhár

mat” megértem, de úgy emlékszem, hogy eddig sem bajt, sem 
szerencsét nem hozott.

Ezen a napon aztánmaga a pokol szakadt rám.
Az előző napokban szinuszütésre rendeltek be a győri 

Honvéd Kórház kardiológiai osztályára. Erre a közbeavatkozás
ra azért volt szükség, mert az előzőleg beépített ritmusszabály
ozó esetében is jelentkezett némi zavar. Ezt a rendellenességet 
próbálták helyreütni. Ennek a készüléknek az a lényege, hogy 
viszonylag nagy feszültséggel, és minimális amperrel úgy 
megrázza a pácienst mint Krisztus a vargát. Élettani hatása 
pedig abban rejlik, hogy valamilyen okból a leállított szívet 
elektromos ütéssel újraindítja. Ez az ütés nyilván fájdalommal 
jár és előtte rövid altatásra azért van szükség. Az ütés végre
hajtása után elég gyorsan felébredtem és a ritmus visszaállítása 
úgy-ahogy sikerült. Másnap aztán boldogan mentem haza. 
Ez a boldogság aztán nem tartott sokáig, mert a következő 
nap rossz közérzet jelentkezett. Este lefekvés után csak for
golódtam. Légzési zavarok jelentkeztek. Később aztán ezek a 
zavarok fájdalom kíséretében jöttek. Úgy próbáltam magamon 
segíteni, hogy kimentem az udvarra egy kis jó levegőt szívni. 
Sejtelmes holdvilágnál farkasszemet néztem a kapuban őrködő 
kutyánkkal. Csodálkozva nézett rám, hogy ebben a szokatlan 
időben mit keresek az udvaron. Mikor néhány perc után vissza
indultam elkísért az előszoba ajtóig. Utána még sokáig dobolt a 
bozontos farkával az ajtó külső felén. Valami rosszat érzett.

Bent aztán fokozódott az oxigénhiányom és a fulladá- 
sos fájdalmak szinte elviselhetetlenné váltak. Felkeltettem 
a feleségemet, hogy segítsen, mert már nem bírom tovább. 
Jelentkezett a hányinger és verítékezés is. Feleségem összepa
kolta a kórházba szükséges cuccokat és hívta a mentőket. 
Viszonylag gyorsan odaértek és hozzáfogtak a talpra állításom
hoz. Oxigénmaszkot nyomtak az arcomra, de valahogy még bor
zasztóbb hatást váltott ki. Még jobban fulladtam az erőm teljesen 
elment. Végre valahogy hatott a bepumpált oxigén és a vénás 
injekciók. A majdnem élettelen testemet beemelték a tolókoc
siba és betették a mentőbe. A mentőautóban már valamennyire 
magamhoz tértem és tudtam beszélni. Tudomásomra hozták, 
hogy majdnem elkéstek?! Hogy ez mégsem történt meg azt az

előzőleg beépített pészmékemek és a mentősöknek köszönhet
tem. A fiatal mentőorvosnőt medikának (orvostanhallgató) néz
tem. Megköszönte a bókot és udvariasan közölte velem, hogy 
már négy éve praktizáló orvos. Viszonylag gyorsan beértünk a 
Honvédkórház kardiológiai osztályára. Itt szakszerűen elláttak, 
bár rövid időre itt is visszatért a roham, de viszonylag gyorsan, 
alábbhagyott. A megfelelő gyógyszerek hatására beindult a 
vízelhajtás és reggelre jobban éreztem magam, de erőnlétileg 
gyalázatos állapotban voltam. Szerencsére aztán óráról-órára 
javult az állapotom, illetve már erősödtem is.

Ezt a cikket 2oo2. szeptember 17-én írtam a kardiológiai 
osztály 443 sz. szobájában az 1. sz. ágyban. Ezzel az írással nem 
dicsekedni akartam. Csupán okulásnak szántam nem csak szív
beteg társaim számára. Közben közölték velem, hogy pénteken 
/2o-án/ mehetek haza. Nagyon jó volt a hangulatom!! Megyek 
haza a családhoz, a kis unokáinkhoz. Jó lenne még néhány évig 
köztük maradni, mert az élet egy csodás ajándék, néha még így 
betegen is.

Ha tehetjük vigyázzunk rá, de nagyon.
Gősi Sándor

Eneseiek Somogyváron a Krisna-völgyben

Mi történt veled Enese?
8 évvel ezelőtt költöztem Enesére, 2 éves tortúrákkal, és 

megaláztatásokkal terhes válásom után, idegileg és fizikailag 
kikészülve.

Jelenlegi férjemmel vásároltunk egy családi házat, és 
rácsodálkoztam egy kis közösségre, ahol mindenki úgy 
köszönti a másikat, pozícióra, nemre és korra való tekintet 
nélkül, hogy szia. Csodálatosan virágzó meggyfasorok a 
szépen gondozott házak előtt. Büszke voltam arra, hogy ilyen 
szép faluba költöztem. Mindig találtam a postaládában egy 
falatka papírt, ami arra buzdított, hogy jöjjek a focipályára, 
mert ott jó szórakozás vár a falu népére, és engem is szívesen 
várnak. Nem volt belépő, ellenben volt más, az az érzés, hogy 
egy kis közösség összetartozik, együtt mulat, az egész heti 
szorgoskodás után.

Üdítő színfolt az enesei tó, aminek a partján osztrák 
vendégek keveredtek a mindig jelenlévő helyiekkel. A 
gyerekek szamárháton lovagoltak egy helybéli gazda 
jóvoltából. Szemét soha nem volt a faluban, mert a gyerekek 
összeszedték rendszeresen. Csokit és kirándulást kaptak jutal
mul. Jeles ünnepeken illusztris előadók szórakoztatták a falu 
népét.

Elgondolkodtam, vajon mitől érzem úgy, ez a falu lélegzik! 
És most miért érzem úgy Enese, hogy fuldokolsz?! Pedig 
szépen fejlődtek., kaptál gázt, több új kocsmát, falutévét, és 
most építik a szennyvízelvezetésed.

Válaszolj nekem Enese! Mi történt veled?
Lángné Varga Éva

2002. O K T Ó B E R ENESEI HÍRMONDÓ 7



Székelyek Enesén -  
lo  éves a kapcsolat

1993 nyarán a csíkszentmihályi alpolgármester -  
Szőgyör Domonkos- Enesén járt, azzal a céllal, hogy 
testvérközséget keressen nyugat-Magyarországon. 
Egy küldöttséget meg is hívott: látogassanak el a 
Hargita lábához. Jó hangulatú kiránduláson vettek 
részt az akkori -hosszú útra vállalkozók.

Sok víz lefolyt azóta a Rábán és az Oltón. Sok ene- 
sei megjárta Székelyföldet és a Hargita hegy alj ától 
is sokan látogattak meg bennünket. 2oo2 a jubi
leum éve volt. Ennek megfelelően vártuk székely 
barátainkat. Közös elhatározás volt a testvérközségi 
oklevél aláírása. Ezzel az aláírással pontot tettünk 
egy lo éves kapcsolat végére s ez egy új kezdet is: 
kötelez bennünket arra, hogy a kapcsolatot folytatni 
kell. Tovább kell adni gyermekeinknek, ők vigyék 
majdan tovább. A testvérközségi oklevél aláírására 
a székelyek fogadásakor -  az első napon- került 
sor az enesei kultúrházban. Ezt követően pedig jó 
hangulatú mulatságra.

A székelyek megismerkedhettek ill. a kapcsolat
ban régebb óta részt vevők újra láthatták az enesei 
közintézményeket, templomokat. Nagyon tetszett 
nekik a Babaház. Délután drótszamárra pattan
tunk s úticélként a lébényi templomot tűztük ki. 
A feladatot teljesítettük -  igaz többszöri pihenővel 
sikerült csak...

Szűkebb hazánkat láthatták a kirándulásokon 
-  Nagycenken a Széchenyi kastélyt, Sopronban az 
óvárost, Fertődön az Esterházy kastélyt. Egy másik 
napon megismerték Pannonhalma messze földön 
híres monostorát, majd Győr belvárosát. Utolsó 
előtti napjukon a Rábaközi múzeumot néztük meg 
Csornán, majd az út porát mostuk le a csornai ter
málfürdőben.

Próbáltuk nekik mindazt viszonozni, amit tavaly 
Erdélyben nyújtottak. Azt hiszem, nyugodtan 
írhatom, sikerült.

Ehhez a sikerhez hozzájárult a Megyei Közgyűlés 
Külkapcsolati Alapja is. Ezúton is köszönjük 
nekik.

Mesterházy József
Kultúrházi mulatság

Az aláírt testvérközségi oklevél
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ISKOLAI HÍRADÓ
Tisztelt Olvasó!

Elmúlt a nyár, szeptembert írunk, ami jelzi az új tanév kezdetét.
A 2002-2003-as tanévet 248 tanulóval kezdtük, közülük 84-en alsósok 

és 164-en felsősök. Az első osztályosok 19-en vannak. Más településről 
72-en járnak iskolánkba, többségük felső tagozatos.

Minden tanulótól elvárjuk, hogy a képességüknek megfelelően tanuljon, 
tartsa be az iskola házirendjét. A kötelező tanórai foglalkozáson túl külön
böző szakkörökön (kézműves, honismereti, matematika, német) bővíthe
tik tudásukat az érdeklődő tanulók. A sportköri foglakozások valamint a 
néptánc lehetőséget ad a mozgásra, s egyben a személyiség fejlődésére. 
A zenét tanulók száma sajnos egyre csökken. A délutáni elfoglaltságok 
körébe tartozik még a hitoktatás is. A napközisek és tanulószobai fogla
lkozást igénybe vevők létszáma 72.

A felsorolt délutáni foglalkozásokon kívül szinte minden hónapban 
kínálunk programot a szabadidő hasznos eltöltésére, így családi délutánt, 
KRESZ vetélkedőt, egészséges életmóddal kapcsolatos programokat, 
ajándékkészítő munkadélutánokat, farsangi bált, DSK bálokat, körzeti 
vetélkedőt, kirándulást, gyermeknapi programot, színházlátogatásokat, 
úszást, s amennyiben érdeklődés lesz, a nyári kerékpártábort.

A tanév rendje a következőképpen alakul: 
őszi szünet október 31.
téli szünet dec. 23-jan.3-ig
tavaszi szünet ápr.l7-22-ig
utolsó tanítási nap június 13.

Kérem a szülőket, és az olvasókat, hogy segítsék munkánkat, már azzal 
is támogatásukat érezzük, ha rendezvényeinket megtekintik.

Bízva a jó együttműködésben, köszönöm az érdeklődésüket.

Ferenczi Imréné 
iskolaigazgató

Csoportkép a lébényi templom előtt

Kerékpáros táborozás 
2002. Mosonszentmiklós és 

a Szigetköz

Augusztus 5-én, hétfőn végre 
elérkezett a várva várt nap, az 
indulás napja. Reggel fél 9-kor volt 
a gyülekező. Mindenki izgatottan 
várta az indulást.

Kilenc órakor végre biciklire 
szálltunk és elindultunk. A lébényi 
tónál álltunk meg először és ott 
megtízóraiztunk. Majd Lébényben 
megtekintettük a Szent Jakab 
Templomot és a falumúzeumot. A 
múzeumban a Hanság jellegzetes 
foglalkozásainak eszközeit és a 
táj őshonos állatainak kitömött pél
dányait láthattuk. Elmúlt dél mire 
megérkeztünk Mosonszentmiklós- 
ra. Szálláshelyünk az alsó tagozat 
épületében volt. Fáradtak voltunk, 
lepihentünk, kicsomagoltunk és 
megebédeltünk. Három órakor az 
előtérben gyülekeztünk, ahol már 
vártak minket a tanító nénik. Ken
dőket, pólókat, térítőkét batikol
tunk és különféle fonatokat készí
tettünk. Akik hamar elkészültek a 
munkáikkal, azok az udvaron játsz
hattak. Este felé Manyi néni, az 
iskola történelemtanára ismertette 
meg velünk a falu történetét és 
utána körbevezetett minket a falu
ban.

A séta után megvacsoráztunk a 
szomszédos vendéglőben. Vacsora 
után a szálláshelyünkre tértünk és 
befejeztük a térítők festését. Már 
10 óra is elmúlt, amikorra az utolsó 
darabokat is kibontogattuk. Fürdés 
után mindenki elfoglalta a helyét. 
Nagyon elfáradtunk, de azért jó 
sokáig tudtunk még beszélgetni. 
Hajnalodott, amire elaludtunk.

Bencsik Anett és Dombi Patrícia
7.o.
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Elérkezett a táborozás negyedik, 
utolsó napja. Reggel esett az eső, 
ezért mindenki később kelt fel.

Gyorsan összepakoltunk, majd 
kitakarítottunk. Hamarosan megér
kezett az autó a csomagjainkért, 
amivel az alsósokét is hozták. 
Ezután lefényképezkedtünk a bati
kolt pólóinkban, majd elmentünk 
reggelizni. Amikor végeztünk, 
visszamentünk az iskolába, és 
mindenki úgy foglalta el magát, 
ahogy gondolta. így jött el az ebéd 
ideje, amely nagyon finom volt: 
gyümölcsleves, rántott hús, és 
rizs. Mikor már mindenki végzett, 
visszamentünk, és vártuk az Enesén 
táborozó német gyerekeket, akik 2 
órakor meg is érkeztek. Az igazgató 
néni köszöntötte őket. Ezután 
átadtuk nekik az általunk hétfőn 
készített batikolt térítőkét. Mi is 
kaptunk egy ajándék pólót. Ezután 
elindultunk a farmra, ahol többek 
között egzotikus állatokat is láthat
tunk. Láttunk medvét, struccokat, 
pávákat, lovakat, vaddisznókat, 
kecskéket, stb. Itt körülbelül 2 
órát voltunk, és amikor mindent 
megnéztünk, a szabadban közösen 
elfogyasztottuk a gulyáslevest és a 
pogácsát, majd indultunk vissza a 
biciklikért.

Mikor visszaértünk az iskolába, 
az alsósok már megérkeztek, de 
éppen akkor sétáltak a faluban. 
Elindultunk haza. Volt, akinek hon
vágya volt, mások viszont maradni 
akartak. Egyszer álltuk meg 
útközben, olyanok is, akik még 
bírták. Amikor megláttuk az enesei 
házakat, nagyon boldogok lettünk, 
és az utolsó kanyarban kezdtünk 
gyorsabban tekerni. A szülők ott 
vártak minket az iskola előtt.

Szerintem nagyon jól sikerült 
ez a túra, már várom a jövő évi 
tábort.

Gecsei Szilvia 6.0.

Saghegyen voltunk kirándulni!
Szeptember 13-án 8 órakor elindult az alsós tanulókkal Sághegyrel 

a két busz. Megérkezés után el kezdtünk tízóraizni. Befejeztük azj 
evést, és felmásztunk a hegyre. Láthattuk két építmény romjait. Fent 
a hegyen gyönyörű kilátás tárult a szemünk elé. Évszázadokkal ezelőtt 
egy vulkán volt itt, de mostanra már rég kihűlt. Egy jó nagy hegyet a 
4. osztályosok és a 3. osztályosok közül a bátrabbak megmásztak. Az! 
1. és a 2. osztályból az ügyesebbek egy kisebb hegy megmászásával 
próbálkoztak nevelőikkel együtt. A kényelmesebbek ezalatt inkább! 
eszegettek. Később körjátékokat játszottunk. Útközben a hazafelé úton) 
megálltunk fagyizni és fényképezni. A buszon énekeltünk és sokat 
nevettünk.

Für Ivett 4.o.

A CSALÁDI DÉLUTÁN
Szeptember 20-án 17 órakor kezdődött az alsós családi délután.] 

Először kihirdették a programot, ami a következő volt:
• ugi-bugizás és medve vadászat Péter bácsival.
• Árpád-kör lefutása a szülőkkel
• sorversenyek
Mivel megeredt az eső, az alsós iskolában hirdették ki az eredményt. 

Eredményhirdetés után kiosztották az ajándékokat. Azután bolhapiac, 
szkanderverseny és lengő teke versenyek voltak. Fél héttől nyolc óráig 
élőzene volt, amire vígan táncoltunk. így ért véget a felejthetetlen 
családi délután.

Szentes László 4.o.

A Mosoni Dunánál...
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A 2002/2003-as nevelési évben 
62 óvodába beíratott gyermeket 
regisztráltunk.

Összeállítottuk éves program
jainkat gyermekeknek szülőknek 
egyaránt, reméljük mindenki tet
szését megnyeri.

A gyerekeknek ismét lesz 
lehetőségük tartásjavító külön 
tornára, néptáncra és új lehetőség, 
heti egy alkalommal dzsesz balett
ra járni. Az első kettő ingyenes 
a gyerekek számára, az utóbbiért 
fizetni kell, a tanár Győrből fog 
kijárni.

A középsős és nagycsoportos 
gyerekek kivétel nélkül igényelték 
a bérletet Győrbe a Csörgősipka 
előadásaira. Az óvodába hét alka
lommal terveztünk még bábelőadá
sokat, hogy a kiscsoportosok se 
maradjanak le mindenről.

A gyerekek amit év köz
ben tanulnak, lesz lehetősége a 
szülőknek megnézni őket, május
ban a gyereknapon, ahol a nép
táncosok és reméljük a dzsesz 
balettosok is fellépnek, és a külön 
tornások szerveznek különböző 
játékokat a résztvevőknek.

Május végén évzáró lesz minden 
csoportban a szülők kérése alap
ján.

A mostani nevelési évre két 
kirándulást terveztünk, egyet szep
temberre, egyet májusra.

Az őszi kiránduláson túl 
vagyunk, nagyon jól sikerült. A 
középsős és nagycsoportos gyere
kekkel Gönyűre mentünk az almás
ba almát szedni. Engedélyt kaptunk 
az ottani vezetőtől, bemehetünk,

amit találunk elhozhatjuk és nem 
kell fizetni érte. Figyelmünket 
felhívták, hogy a tavaszi fagyok 
nagy kárt tettek az almásban, ter
més nem sok van, ennek ellenére 
elindultunk. A gyerekek már 
izgatottan várták a napot, amit 
úgy hirdettünk, hogy csak jó idő 
esetén megyünk. Az indulás nap
ján az eső elkezdett cseperegni, 
most mit csináljunk, maradjunk az 
óvodában? A gyerekek csalódott 
arcát látva úgy döntöttünk, hogy 
megyünk. Ha annyira esik az eső, 
akkor Győrben múzeumot láto
gatunk. Szerencsénkre erre nem 
került sor, mert ahogy közeledtünk 
Gönyű felé egyre tisztább lett az 
ég, és nem esett az eső. Különleges 
látványban volt részünk amikor 
megérkeztünk, nagyon sok almafa 
újra virágzott, voltak olyan fák, 
hogy virágban voltak, és közben 
az almát szedtük róluk. Az alma 
kevés volt, és nagyon picik voltak, 
de mi örültünk minden diónyi kis 
almának. Azért sikerélményünk is 
volt, mert a vége felé egyre szebb 
almákat találtunk. A gond ott volt, 
hogy a táskák tele voltak pici 
almákkal és a nagyokat nem tudtuk 
már belerakni, nem volt szívünk 
kiönteni a nehéz munkával szedett 
kicsi almákat. A busz messze volt 
és mindenki cipelte a munkája 
gyümölcsét. Vidámak voltak a 
gyerekek, szorgalmasan dolgozott 
mindegyik, egy cseppet sem unták, 
és nem munkának, hanem kelle
mes időtöltésnek vélték. Amikor 
minden táska megtelt, bepakoltunk 
a buszba, de ekkor az eső már esett 
(megvárta, hogy végezzünk). Haza

felé engedélyt kaptunk Gönyűn a 
teher kikötőnél, hogy lenézzünk a 
partra, ahol a hajókat megrakják. 
Kísérőnk elmesélte a gyerekeknek, 
hogy itt búzát, kukoricát, napra
forgót, repcét, szóját és egyéb 
gabonaféléket raknak a hajókba és 
viszik a Dunán más országokba. A 
fiúk érdeklődve figyelték a nagy 
gépeket, amikkel a hajókat meg
töltik.

Az almából mindenki vihetett 
haza, a többi az óvodában maradt. 
Kb. 50-60 kg almát szedtünk. A 
dadus nénik segítségével alma 
kompótot főztünk, egy másik 
napon pedig almás lepény készült 
az almából. Az almás lepénynek 
jobban örültek a gyerekek, nagyon 
ízlett nekik. A kiscsoportosok 
ugyan úgy kaptak mindegyikből 
mint a középsősök és a nagyok.

Októberben indul a Szülők 
klubja a leendő óvodások szüleinek 
és várjuk azokat az anyukákat 
is ezekre a napokra, akinek már 
óvodás a gyermeke, de szívesen 
adná át a tapasztalatait más anyu
kának. Bízunk abban, hogy sokan 
igény tartanak az új szülők ezekre 
az összejövetelekre.

Októbertől már munkadélutánt 
fogunk szervezni, készülünk a 
karácsonyi vásárra, várjuk a szülők 
ötleteit, hogy miket készítsünk, és 
esetleg kiket hívjunk meg a vál
lalkozók, kereskedők közül akik 
szintén árusíthatnának ezen a 
napon

Szabóné Horváth Judit 
óvodavezető
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Régészeti
A idén nyáron számos médiumban elhang

zott Enese neve, a Szabadság utcában folyó 
ásatások kapcsán. Rövid beszámolónkban 
az ásatás eredményeit, s az előkerült leletek 
jelentőségét szeretnénk ismertetni.

A nyári ásatás előzményeként fontos 
elmondani, hogy a Szabadság utca 72-ben 
már évtizedekkel korábban volt egy ása
tás: 1971 augusztus 3.-án Tomka Péter a 
győri Xantus János Múzeum régésze, és 
Szőke Béla Miklós régész Thék Lajosné 
portájáról kaptak egy bejelentést, hogy a 
tulajdonos megbízásából dolgozó helyi 
munkások ember- és állatcsontokat, vala
mint ékszermaradványokat találtak a házhoz 
tartozó emésztőgödör ásásakor. A kiérkező 
régészek a beszolgáltatott leletek alapján 
nyomban megállapították, hogy egy gazdag 
honfoglaláskori hölgy sírját bolygatták meg 
a munkások. Sajnos akkor a kutatóknak nem 
álltak rendelkezésükre a megfelelő anyagi 
eszközök, hogy a sír hitelesítésén túl nagyobb 
feltárásokat végezzenek.

Az újabb feltárásokra azt követően került 
sor, hogy 2001-ben a Széchenyi-terv keretén 
belül a Magyar Tudományos Akadémia 
Régészeti Intézete és a Szegedi Biológiai 
Központ Genetikai Kutatóintézete elkezdte 
a Történeti genetika a magyar ethnogenezis 
kutatásában címet viselő programját. Az 
Eneséről előkerült gazdag sír környezete 
is bekerült azon ásatásra javasolt területek 
közé, melyet a kutatók kijelöltek. A kutatók 
abban bíztak, hogy a program teljesítéséhez 
újabb genetikai mintákat adó 10-11. századi 
vázleletek kerülnek elő.

A településre Dr. Mende Balázs antropoló
gus és Langó Péter régész érkezett meg 
az újabb feltárások megkezdésére. A Thék 
porta lakói, a Botka-család nagy szeretettel 
fogadták a fővárosi kutatókat, s munkájukat 
mindenben segítették. Az ásatások során 
nem csak a honfoglaló eleinkre utaló leletek 
kerültek elő, hanem az évezredekkel koráb
ban itt élt emberek emlékei is. A Szabadság 
utcai porták hátsó részén húzódó homokdomb 
mindig alkalmas volt a megtelepülésre, ezért 
a különböző korokban a területre költözött 
népek szívesen építették erre a vízmentes 
területre házaikat, vagy temették ide halot
taikat.

A feltárt régészeti objektumok arra utal
tak, hogy a mai Enese belterülete már jóval 
a magyar honfoglalás előtt lakott volt. Az 
első lakosai a dombnak az őskor korai idős
zakában az újkőkorban (vagy ahogy a latinos 
tudományos szakirodalom nevezi ezt az idős
zakot: a neolitikumban) az úgynevezett zseli- 
zi kultúra népessége volt. A kultúra névadója 
egy másik lelőhely. A hasonló anyagi művelt

kalandozások Enesén
ségű, valamint ugyanarra az időszakra, s 
földrajzi régióba eső régészeti lelőhelyeket 
soroljuk egy-egy ilyen elnevezés alá. Az 
ilyen közvetett elnevezés oka az, hogy írásos 
emlékek hiányában sem azt nem tudjuk, hogy 
az itt lakók miként nevezték magukat, mely 
népcsoporthoz sorolták közösségüket, sem 
azt, hogy milyen nyelven beszéltek. A zselizi 
kultúra jellegzetes edényeit használó, s a más 
zselizi lelőhelyek lakásaihoz hasonló lakóhe
lyet építő őskori “eneseiek” tehát az újkőkor 
középső szakaszának az utolsó fázisában 
éltek ezen a területen

A mintegy 6000 évvel ezelőtt itt élő 
emberek települése sok tekintetben hasonlít
hatott a későbbi korok falusias települései
hez. A cölöpszerkezetű, fából épült házakat 
vesszőből font belső falakkal választották szét 
szobákra, míg a hideg ellen a teljes épületet 
paticcsal fedték be. A lelőhelyen a minden
napi élet eszközei, maradványai kerültek 
elő: edénytöredékek, ételmaradványok. Az 
ételmaradványok arra utalnak, hogy a házi
állatként tartott jószágok mellett kagylóval, 
s hallal egészítették ki az étrendjüket az itt 
lakók.

A kerámiamaradványok még beszédeseb
bek a hozzáértők számára. A régészek 
sokszor az edénytöredékek alapján tudják 
megmondani egy-egy lelőhely korát, s az 
ott lakó emberek kultúráját. A Szabadság 
utcai lelőhelyen számos vastag falú őskori 
tárolóedény maradvány mellett, finom 
bekarcolt díszítésekkel ékesített díszkerámia 
töredéket is sikerült megtalálnunk. A szabá
lyos geometrikus vonalkötegekkel díszített 
töredékek olyan vékonyfalú edények marad
ványai, amelyek jól mutatják a korabeli faze
kasok ügyességét, s hozzáértését.

A lelőhelyen előkerült kisméretű, de 
finoman megmunkált kőpengék is az itt élő 
mesterek kézügyességéről mesélnek. Az 
őskor ezen szakaszában még nem használtak 
fémből készült szerszámokat, így a vadászesz
közöket, késeket, s más vágó alkalmatosságok 
élét finoman pattintott kőpengékből, csiszolt 
kőhegyekből alakították ki. A lelőhelyen nem 
csak az elhagyott, vagy a kialakítás során 
elrontott, s így eldobott pengék kerültek elő, 
hanem azok a magkőmaradványok is, mely
ekből a kisebb pengéket lepattintották.

A kőkori gödrök mellett előkerültek olyan 
objektumok is, melyek az őskor egy jóval 
későbbi időszakára: a bronzkorra datálhatok. 
A bronzkori edénytöredékek jól mutatják, 
hogy már az őskor különböző periódusaiban 
is hasonló módon ítélték meg ezt a tájat, s 
tartották a megtelepedés szempontjából opti
mális helynek.

A nagyszámú őskori leleteken kívül egy

középkori sír is előkerült. A fejjel na] 
nyugatnak tájolt halott minden bizonnyal ai 
1971-ben megtalált honfoglalás kori sí: 
lehetett egykorú Erre a tájoláson, s a csontvái 
antropológiai elemzésén kívül más nem utal, 
mert a sírban nem feküdt olyan lelet, amel 
alapján pontosan meghatározható lenne a síi 
kora. A sír csontanyagából nyert mintát pedi| 
a szegedi genetikusok fogják majd vallatói 
A genetikai vizsgálatok eredménye után máj 
biztosan megállapítható lesz, hogy a csontvá 
a honfoglalás korából származik-e, vagy anná 
később helyezték nyugovóra az elhunytat.

A sírban fekvő hölgyet azonban jóvá 
korábban is megtalálták. A bolygatok azonbai 
csak véletlen zavarhatták meg az eltemetett 
hölgy ezer éves álmát, mert miután rájöttek 
hogy egy emberi temetkezésre leltek, vissza 
temették a maradványokat. A megbolygatod 
sír így évszázadokkal később az akadémiai 
kutatóintézet régészeinek vallott hányattatott 
sorsáról.

A síron kívül Árpád-kori edényma 
radványok, hullámvonalköteggel díszített 
bográcsperemtöredékek, 13. századi kerámiaJ 
töredékek, utaltak arra, hogy a honfoglalást 
követően nemcsak temetőként használták 
ezt a területet, hanem, talán már Szent István 
uralkodásának idejétől, itt feküdt a mai Enese 
őse. Az edénytöredékek arról árulkodnak, 
hogy 1270-es években oklevelekben említett 
“enesei majorság” mar jóval korábban 
létezett, s élhette virágzó mindennapjait.

Az előkerült leletek nem csak a régészek 
érdeklődését keltették fel, hanem a helybeliek 
is felfigyeltek a nem mindennapi kutatásra. 
Az ásatáson dolgozó fiatal és idősebb 
munkások, a polgármester, s a szomszédok 
is azon voltak, hogy minél teljesebb képet 
kapjanak a település korai történetéről a 
régmúlt nyomozói. A helyiek újabb s újabb 
lelőhelyekre hívták fel az itt dolgozó régész 
figyelmét, miközben a Szabadság utca egy 
másik portájáról egy pár éve talált, ép avar 
edény került elő, addig a település másik szeg
letében pedig egy másik őskori településmag 
cseréptöredékeit adták oda a kedves eneseiek 
Egry Ildikónak a Xantus János Múzeum 
régészének. Az újabb lelőhelyek, s a gazdag 
régészeti leletek azzal kecsegtetnek, hogy a 
régészeti feltárások csak egy kezdetet jelöl
nek, s ezt követően több lehetőségük lesz a 
kutatóknak az újabb lelőhelyeken dolgozni, 
s ezáltal Enese területének több évezredes 
történetét megismerni.

Langó Péter
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