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A kétéves önkormányzati munka
2002-2004 számvetés

A negyedik önkormányzati ciklust kezdtük meg a rend
szerváltás óta. 2002 októberében választotta meg a község 
az új képviselő testületet, lassan elérkeztünk a félidőhöz -és 
ez a számvetés, a visszapillantás ideje. Mit sikerült megva
lósítani az eltervezett feladatokból?

Folyó év december 1-ig kell befejezni a kultúrház felújí
tását (ezt a munkát szeptember 6-án kezdte meg a Strabag). 
Amint a Képviselő testület programja meghatározta: foly
tatni kell a közintézmények felújítását. Ennek részét képezi 
a közel 28 millió forintos beruházás. Az alábbi összegből 
23,6 millió forint pályázatokon nyert összeg, tehát a köz
ségnek csak 4,4millió forintot kel önerőként hozzátenni. 
Mint a hírmondó legutóbbi számában írtam róla: a pol
gármesteri hivatalhoz hasonlóan újul meg a kultúrház. A 
szennyvízberuházást kivéve ez az utóbbi évek legnagyobb 
összegű önkormányzati beruházása.

Tavaly augusztus végén adtuk át az iskolai aulát. 
Ünnepségünket megtisztelte Dr. Gémesi György MDF-s 
országgyűlési képviselő is, aki sokat segített a Jövőház 
Alapítvány pályázatán. Az aula összeköti a régi és új 
iskola épületét, így a gyerekek rossz idő esetén egy 
nagy térben tartózkodhatnak. Az idén már a Zenei Nyár 
csoportjai is használták az akusztikailag „feljavított” 
épületet. A Borostyán Kórus jubileumi ünnepsége szin
tén az aulában folytatódott. Mindenki megelégedéssel 
nyugtázta, hogy a községnek van egy ilyen tágas, több- 
funkciós létesítménye. A közel 24 millió forintos beru
házást három pályázat -Céde, Jövőház Alapítvány és 
Közoktatási Közalapítvány- valamint önkormányzati saját 
részből sikerült megépíteni.

Folytattuk a 2000. évben megindult út és járda felújí
tást. Új aszfaltszőnyeget kapott az elmúlt két évben: 1. A 
Szabadság utca, a Köztől az evangélikus templomig

2. A Rózsa u. 130 méteres szakasza ill még kb. 70 méter 
Járdafelújítások: Soproni u. 280 méteres szakasz .szintén 
280 méter járda épült a Szabadság utcában, 400 méter a 
Jókaiban.

Feljavításra került a Dózsa u. új szakasza, a Tóhoz vezető 
út, a szeméttelepi út ill. a Petőfi u. végén a két vállalkozói 
telek között kb. 80 méter hosszú szakasz /murvázás ill. 
mart aszfaltozás/, a Rózsa u. csomópontja aszfaltozás.

Sok fiatalt mozgat meg a labdarúgás, nézőként is sokan 
kíváncsiak a focira. Legnagyobb sikere a sportegyesületnek 
a Szabad Föld kupa döntőjében való szereplés. Nagy élmény 
volt ott lenni a Népstadionban 2003. május 6-án. Immár 
harmadik évünket kezdtük meg a megyei II. osztályban. 
Reméljük, hogy stabillá tudjuk tenni a helyünket. Folyamatos 
volt a fejlesztés a sportlétesítményben. Bevezetésre került a 
gáz, elkészült az edzőpálya és a labdafogó háló, új fűnyíró 
kis traktort, és mezeket sikerült venni.

Elkeltek a Dózsa utcai telkek, ma sajnos nem tudunk 
építési telket kínálni az érdeklődőknek. Elkészült a ren
dezési terv. A Képviselő testület elfogadta. A vasúton 
túli részen fejlődik tovább a falu. Az elképzelés szerint 
-m ár megvettünk egy 3,2 hektáros területet, a közművek 
tervezése most van folyamatban. Ha a tervek szerint megy 
minden (sok múlik az ÉG AZ, ÉDASZ rugalmasságán!), 
úgy 2005 év közepén már lehet építkezni. 20 telket kíná
lunk eladásra, összközművel aszfaltúttal. A telkek nagy
sága 850-950 m2!

Az Önkormányzat erejéhez mérten továbbra is támo
gatta a civil szerveződéseket. Nem kényszerültünk pénz
megvonásra ill. befagyasztásra, mint az több önkor
mányzatnál előfordult. Egyel gyarapodott is az önkén
tes szerveződések száma: 2002 év végén megalakult 
a polgárőrség Enesén. Az önkormányzat támogatta a 
Borostyán Kórust, a Borostyán Klubot, a sportegyesületet, 
a tűzoltó egyesületet, a polgárőrséget, a természetjárókat 
és az egyházakat.

Megtartottuk immár hagyományos rendezvényeinket: a 
Tavaszvárót, a Majálist és a Népfőiskolái rendezvénysoroza
tot. A Népfőiskolái előadások keretében megfordult nálunk 
Chrudinák Alajos, Radnóti Zoltán, Hermann Róbert, Dr. 
Pápai Lajos, Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna, Dinnyés József 
Boross Péter, Kotmayer Tibor, Romsics Ignác. A jövőben
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nagyobb figyelmet szeretnénk fordítani a község virágosítá- 
sára, ebben a munkában az egész lakosságra kiemelten szá
mítunk. Sokszor nem kell mást tenni, mint nem szemetelni!

2004 évben harmadszorra adtuk be pályázatunkat 
sportcsarnok építésre. Kétszer elutasítottak bennünket 
forráshiányra hivatkozva. Reméljük, hogy az idén sike
resek leszünk hisz nagyon nagy szükség van egy sport- 
létesítményre. A 350 millió forintos beruházást önerőből 
nem tudjuk megépíteni -erre csak állami támogatással 
van lehetőség.

Nem szerepelt a Képvisel testület programjában, de 
megvalósult. A játszótér elkészült, felújítottuk a Hősök 
szobrát, két új közkutat helyeztünk el a temetőben, elké

szült az új szeméttároló. Vendégül láttuk a MagyalI 
Polgármester Válogatottat és a Parlamenti Válogatottal is 
megmérkőztünk.

Bővítettük a vizesblokkot a focipályán. így egy XXL 
századi létesítmény szolgálja a község lakosait és ven
dégeit a rendezvényeken. 2004-ben megrendeztük az 
ifjúsági találkozót testvérközségeink fiataljainak. Ez 
év márciusában avattuk fel Lezsáik Sándor jelenlébébeij 
a Tanítók fáját. Tisztelegni szerettünk volna a község 
egykori és mai tanítói -tanárai előtt ezen emlékmű fel
avatásával, amely harmadik a megyében.

A ciklus második felében megvalósításra váró feladatok

1. Óvoda felújítása
2. Orvosi rendelő felújítása
3. Halottasház és a temetői út renoválása
4. Út és járda építésének folytatása
5. Sportcsarnok pályázati pénz elnyerése

Nem térek ki külön a kisebb volumenű karbantartásokra 
fejlesztésekre. Ötlet természetesen még lenne, utalnék az 
Európa-park létrehozására, egy fűkaszáló traktor megvételére

Az élhetőbb Emséért kérem az Önök, minden enesei , 
segítségét a jövőben, az eddigi munkát köszönöm!

Mesterház}' Józse 
polgármester

A Képviselő testület 
elfogadta a Rendezési tervet

A Község Képviselő testületé 2004. jú lius 15-i ülésén 
fogadta el az új rendezési tervet, ezáltal m ódosításra került 
a 2000. évben elfogadott szabályozás.

Új rendezési tervre elsősorban a túl nagy építési telkek 
miatt volt szükség. Az építkezők ma m ár nem keresik az 
1.600 m2 nagyságú telkeket -m inél kisebb területen szeret
nék felépíteni lakóházukat.

A módosítás főbb pontjai

1. A község központi részén a telkek, meglévő épületek 
gazdaságosabb felhasználása érdekében a Petőfi u. Szabadság 
u. Árpád u. térsége a falusias lakóterületből a településközpont 
vegyes területbe került (50 % a beépítési lehetőség)

2. A vasúton túl tervezett lakóterületen 800-1.000 m2 nagy
ságú telkek kerültek kialakításra, csakúgy mint a Bezi úttól 
balra eső területen (a köznyelv Káldy rétként ismeri)

3. Falusias lakóterületen lehetőség nyílik (gyakorlatilag a 
község egész területén) két lakás önálló lakóépületként való 
megépítésére. Tulajdonjogilag a két lakás elkülöníthető.

4. Kereskedelmi, szolgáltató területként használható fel a 
Petőfi u. 85. sz. főút keleti csomópontja melletti terület.

Enesei Virilisták 
2004.
Cégek közül 

a legtöbb adót fizették:

KACO Hungary Kft 
Szabó Bt.
Bödő Kft.

L -  Duplex Kft
Fehértó és Vidéke Takarékszövetkezet

E gyéni vállalkozók közül 
a legtöbb adót fizették:

Kiss Tibor 
Szlovacsek Imre 
id. Csapó Jenő 
Stoiber János 
Walli József
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éves
a Borostyán Kórus
Jubileumi műsor a kultúrházban
2004. augusztus 28-án, szombaton énekszótól volt hangos 

az enesei kultúrház nagyterme. Jubileumot ünnepit a Borostyán 
Kórus meghívott vendégeivel a mosonszentmiklósi és bősárkányi 
énekkarral együtt.

A Hírmondó 1995. évi áprilisi szám a tudósított a Borostyán 
Kórus m egalakulásáról, melyre 1994. novem berében került sor. 
A Kórus m egalapításában nagy szerepet játszott az enesei Zenei 
Nyár és Tschurl Károly. Rákász Mária kórusvezető így nyilatko
zott akkor: „A tagok nagyon lelkesek, szeretnek próbákra járni. 
Most már ugyanaz a 20 személy já r  a próbákra rendszeresen. 
Mindig ott vannak, még betegen is. ”

A sok m unka m eghozta gyümölcsét, hisz a Borostyán Kórus 
sikeres volt 10 éves története során. Színesítették a község ünnepi 
programjait, felléptek a nem zeti ünnepek községi m egünneplé
sén, falunapon, karácsonykor, a Tavaszköszöntőn.

A fellépések nem korlátozódtak Enesére, eleget téve a meghívások
nak, felléptek Fertőszentmiklóson, Csornán, Győrben, Öttevényen, 
Mosonszentmiklóson. Az elismerések sem maradtak el: A Kultúrával 
a Nyugat kapujában című fesztivál enesei rendezvényén a zsűri 
kiemelte műsoruk színvonalát és bejutottak a megyei döntőbe.

Ezüstkoszorús elism erést kaptak Öttevényen 2003-ban egy 
kistérségi fesztiválon.

Enese Község Képviselő testületé a Borostyán Kórust 2000. 
augusztus 19-én a falunapon Enese Községért em lékéremmel és 
oklevéllel tüntette ki.

Mesterház,v ./dcó-e/polgármester megköszönte a Kórus 10 éves 
munkáját és reményét fejezte ki: még sokáig együtt maradnak a 
tauok és színesítik Enese kulturális életét.

Színpadon a Borostyán Kórus

Szabó Miklós Győr-M oson-Sopron M egyei Közgyűlés alelnö- 
ke a falunapon adta át a M egye em lékérm ét a jubiláló Borostyán 
Kórusnak.

Gratulálunk!
M a 17 tagja van a Kórusnak: Csöngei Jánosné, Bes'zprémi 

Ferencné, Ezres Lászlóné, Ihász István, Kovács Lajosné, Kerpics 
Lajosné, Lőve i Mátyás né, Magyar Bélámé, Nagy Lajosné. Horváth 
Tiborné, Szekeres János, Szekeres Jánosné, Pintér Jenő, Pintér 
Jenőné, Varsányi Lajosné, Thiiringer Antalné, Horváth Jánosné.

Tagok voltak, de ma m ár nem azok: Vrábel Istvánná, Bancsó 
Ferencné,Ihász Ferencné, Németh Lászlómé, Tóth Endréné, Tóth 
Andrásné, Németh Lajosné.

Egy perces ném a felállással em lékeztek a már elhúnyt 
K órustagokra, előtte m egkoszorúzták  sírjukat a temetőben: 
Bencsik Imréné, Horváth Istvánná, Mesterház}' Ernőné, Horváth 
Tibor, Tóth Lajosné, Horváth Jenő.

Mesterházy József

Emléktábla került a kultúrházra 
Tschurl Károly szülőházára

A Borostyán Kórus jubileum i ünnepén került felavatásra Tschurl Károly em léktáb
lája. Az Enessey-Tschurl kúriában született Enese község díszpolgára, az enesei Zenei 
Műhely alapítója. A kastély sarokszobájában látta meg a napvilágot 1932-ben „Öcsi 
bácsi". Életútja egy darabig nagyon szorosan kötötte Eneséhez, az idősebb korosztály 
tagjai nagyon jól ismerik. Osztályidegen lévén szülőfalujában, a keserű kenyér ízét is 
meg kellett ismernie, majd 1956-ban elhagyta az országot.

Rövid vándorlás után -  megjárta Angliát -  Németországban kötött ki, ott lett második 
hazája. Enesén a zene volt az élete -  járták a falvakat, „vitték” a zenét, kórust alapított már 
akkoriban. Élete Németországban is a muzsikához kötötte, profi zenészként kereste kenyerét.

A rendszerváltás után segíteni akart szülőfalujának és jó  pár beszélgetés után született 
meg a Zenei Műhely. Im m ár 12 éve működik sikeresen! A Község Képviselő Testületé 
1994-ben díszpolgári cím et adom ányozott Tschurl Károlynak. A Képviselő Testület 
2004-ben em léktáblát helyezett el a kúria falán. Érdemei elism eréseként a 15. falunapon 
átvehette G yőr-M oson-Sopron M egye emlékérmét.

Gratulálunk! Tscliul Károly és Mesterházi József 
az emléktábla előtt
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Ifjúsági találkozó Enesén
„Mert a szeretet nemcsak kapaszkodó. A szeretet 

minden. Pislákoló mécs és világokat elborító tűz, 
puha köpeny, amelybe védőruhaként beburkolóz
hatunk és erő, amely megsokszorozza önmagát”

(Kun Erzsébet)

Augusztus 2-tól augusztus 9-ig Enesén talál
koztak a testvérközségek -  Bős, Csíkszentmihály, 
Enese, St. Stefan -  fiataljai és részt vettek egy egy
hetes programon, melynek célja összetett, többrétű 
volt: ismerjék meg a fiatalok egymás kulturális 
értékeit, hagyományait, életformáját, mindennap
jait, gyarapítsák tudásukat az Európai Unióról, 
környezetvédelemről, alakítsanak ki saját véle
ményt arról, mit is jelent mindennapjainkban és 
az ő életükben a rassszizmus és az előítélet, fogal
mazzák meg, milyen Európát szeretnének a fiata
lok, gyakorolják az idegen nyelveket. Tanuljanak 
emberséget, toleranciát, együttélést, nyitottsá
got, gyakorolják a szeretet adását és elfogadását. 
Építsenek közösséget, hidakat, amelyek kapcsok 
lesznek a közelebbi és távolabbi testvérközségek 
fiataljai felé.

Volt egy hivatalos, előre megszervezett progra
munk, meghívott vendégekkel, fellépőkkel, min
den nap másnak a jegyében telt el: Hétfőn megér
keztek a csapatok, elfoglalták szállásukat, majd 
megkezdődött egymás megismerése. Aznap este 
indult a diszkó és a teaház is, amik szinte kivétel 
nélkül minden este a programok befejeződése 
után várták a fiatalokat, egyik a nyugodt, han
gulatos beszélgetésekre, másik a vidám táncos 
szórakozásra adva lehetőséget.

Kedden délelőtt falujáték keretében a falut tel
jes egészében bejárva a résztvevők feltérképezték 
Enesét, majd az enesei csapat mutatkozott be egy 
általuk készített rövidfilmmel és a falu történe
tét előadva. Este a szanyi Bokréta néptánccso
port tartott nekünk néptáncbemutatót és táncházat. 
Szerdán délelőtt Fehértóra indultunk biciklitúrára. 
Fehértón Kalas György, a Reflex környezetvédel
mi egyesület munkatársa tartott környezetvédelmi 
előadást a csapatoknak és Fiilöp Tibor mutatta 
be a természetvédelmi területet. Aznap este St.

Stefanon volt a bemutatkozás sora, osztrák vendé
geink képekkel, népzenével, falutörténettel hozták 
el nekünk szülőfalujuk hangulatát.

Csütörtökön délelőtt csoportmunka keretében a 
rasszizmussal és az előítéletekkel foglalkoztunk, 
először irányított feladatmegoldás, majd közös 
beszélgetés során. A délután a sport jegyében telt, 
míg a fiúk focimeccsen mérték össze erejüket, 
addig a lányok kemény aerobic-edzésen vettek 
részt, majd mindenki kipróbálhatta magát az íjá
szat tudományában is. Este a bősi csapat mutatta 
be nekünk lakóhelyét, színes képet festve a szlo
vákiai községről.

Pénteken reggel Győrbe indultunk, ahol a falu
játékhoz hasonló városjáték keretében fedezték fel 
a résztvevők Győrt és a belváros nevezetességeit,: 
majd ebéd után következett az élményfürdő, ami 
a nyári melegben áldás volt mindenki számára. 
Pénteken este az élményfürdőből hazaérve székely 
csapatunk mutatkozott be színdarabbal, népdalok
kal, népzenével, néptánccal, a község történetét 
bemutató előadással.

Szombaton délelőtt az addigra már kellően kimerüli 
társaság szabadprogramot kapott, így némileg frissen i 
vehettek részt aznap délután a paint ball csatákon.! 
A festékháború egyöntetűen mindenki egyik ked-1 
véne programja volt. Tele harci sérülésekkel, lila és 
vörös foltokkal kezdődött este a főzőverseny, abban a 
reményben, hogy lesz mit vacsoráznunk.

Közben a fiúk legnagyobb örömére az esti prog
ram keretében még sor került egy hastáncbemu
tatóra is, a győri Fatime tánciskola táncosainak 
jóvoltából. A saját készítésű vacsora elfogyasztása 
után a tábortűz mellett gitárszó kíséretében üldö
gélt énekelve a társaság, miközben már az egyre j 
közelgő, elkerülhetetlen búcsú gondolata nyo-i 
masztóan ott körözött sokak gondolataiban.

Vasárnap délelőtt ismét csoportmunka kere-1 
tében a résztvevők megfogalmazták, milyen] 
Európát szeretnének, fiatalok, elkészítették saját] 
elképzeléseik alapján az Európai Unió zászlóját 
és belekóstoltak az országalapítással járó tör
vényhozásba is. Délután meghívott vendégeink 
segítségével a népi mesterségekkel ismerkedtek 
meg a csaptok, korongoztak, kosarat fontak,
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gyékényből készítettek különböző tárgyakat és 
szőnyeget szőttek. Este aztán a búcsúesten az 
aulában a búcsúbeszédeken, köszönetmondáso
kon, ünneplésen volt a sor.

A hajnalig tartó buli után másnap, hétfő reggel 
sok álmos szemű csapattag gyülekezett az utol
só közös reggelinél a sátor alatt. A reggeli után 
hamarosan búcsút kellett vennünk a bősi és st. 
stefani csapat tagjaitól, akik dudaszó és lámpavil- 
logtatás között hagyták el az egy hétre otthonukká 
lett Enesét. Ebéd után a székely csapat elköszönt 
a polgármesteri hivatal dolgozóitól, majd a cso
magokat összepakolva az iskola előtt gyülekezve 
vártuk a buszt, ami elviszi őket haza. Este fél hét 
körül aztán az utolsó vendég is elhagyta Enesét és 
a falura hirtelen ny-omasztó csend szakadt.

Nyomasztó csend, mert bár az eddig leírtak vol
tak a hivatalos program szervezett részei, amikről 
lehet beszámolót írni, hogyan meséljen az ember 
olyanokról, felöltöztetnek egy programvázat? 
Miként írjam le a felkészülés heteit, a csapatgyűjtés 
rögös útját, a falujáró toborzást, Csilla kimeríthe
tetlen energiakészletét, Nóri „és figyi, mi lenn ha” 
- mondatait?

Vissza tudom-e adni a METRO-s bevásárlás 
hangulatát, a batikolás minden pillanatát, Dokit 
a hintaágyban, Éviké „duncosüvegét”, Zsolti és 
Szilveszter saját készítésű fehérneműkollekcióját, 
a rengeteg nevetést ... A filmforgatás és filmvágás 
boldog és ijesztő perceit, a lelkesedéstől s két
ségbeesésen át a teljes sikerig? Elmondható-e a 
napraforgóvirág lopásának története, a tanáriban 
a pohárfestők és üzenetírók, a titkári irodában a 
mappakészítők vidám zaja, a bemutatkozás körüli 
viták és nevetések?

Hogyan írhatnék az első találkozás 
megilletődöttségéről, a még visszafogott, kicsit 
zavarban lévő ismeretlenekről, akiket annyira vár
tunk? El tudom-e mondani, milyen volt a falu
játék során látni, amint a sok sárgapólós ember 
megtölti élettel, nevetéssel és vidám zajongással 
a falut? Leírhatók-e a mosolyok, a szemek villa
násai, a fehértói út sok nevetése, a locsolkodás, a 
tánctanulás ügyetlenkedései és sikerei, a papírok 
fölé hajoló alakok a csoportmunkáknál? Lehet-e 
mesélni a tábortűz illatáról, a kürtőskalács ízéről, 
a Fregattból kiszűrődő hegedűszóról, a népdalok
ban levő könnyes nevetésről, a nagyjából helyesen 
kiejtett idegen szavakról, az egymásnak adott 
becenevekről?

Vajon megérti-e mindenki, ha csak annyit mon
dok, Szidi táskája, a nagy fa, Anna papucsa, Lukas 
visszafogottsága ... és még sorolhatnám. Elég-e 
ez annak, aki nem volt ott velünk ahhoz, hogy 
megértse, milyen is volt az az egy hét? Éreztetni 
tudom-e, milyen íze volt a tortánknak a búcsúes
ten, milyen illata volt a teaháznak, milyen hangja 
Michaelanak, aki olyan volt mint egy kis apró 
tündér ... Lehet-e méltóan köszönetét mondani 
segítségért, támogatásért, mosolyért és biztatásért, 
terelgetésért és jótanácsért, aggódó tekintetért, 
érdeklődésért, lelkesedésért?

Szavakba önthető-e szállásadók, állomásvezetők 
mosolya, az asztalra csendben kitett sütemények, 
Zsuzsa néni intése.

És vajon el tudom-e mondani szavakkal, milyen 
érzés volt elengedni a csapatokat, egyiket a másik 
után, mintha darabokba hordták volna el a szívemet: 
reggel a hősieket és st. Stefániákat, este először a 
csíkvacsárcsiakat, aztán végül az eneseiket? Érti- 
e valaki a résztvevőkön kívül, milyen íze van a 
könnyeknek, milyen az utolsó ölelés, milyen a 
busz egyre távolodó dudálása egy olyan hét után, 
aminek azt hittük, soha nem lehet vége?

Milyen visszamenni azután, hogy mindenki 
elment és senki nem látja, azokra a helyekre egye
dül, néma csendben, ahol alig pár órával korábban 
még az egy hét alatt oly kedvessé vált barátok 
voltak, nevettek és zajongtak, milyen hallgatni a 
csendet és várni a meg nem jövő lépéseket, a soha 
fel nem csendülő hangokat ...

Nem lehet elmondani ezeket. És talán nem is 
kell. Elég megmutatni a képeket, a videót, elég 
újra várni a találkozást és sürgetni, hogy igen, 
minél előbb újra, valahol, mindegy, hogy hol, csak 
együtt ...

Hadd zárjam egy üzenettel, amit a székely csapat 
egyik tagjától kaptam:

„Hittel és reménnyel gazdagon indulunk 
külön utakon, de van közös szent vigaszunk, 
a barátság és találkozunk. Az igaz barát 
sosem felejt, néha rád gondolunk és érted 
könnyet ejtünk. Ha az élet tengerén az út 
halvány emlékünket. ”

Giilch Eszter
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Az Enesei Zenei Nyár 
2004. évi mérlege

Két csoportot fogadtunk az idén, akiktől bevétele volt a köz
ségnek és a szállásadóknak. Hagyom ányainkhoz híven az első 
csoport a Tóth Aladár Zeneiskola -k ilencedik  alkalom m al, 51 
fővel csinálták meg zenei táborukat a községben.

A szállásadók bevétele: 
Étkezés:
Egyéb kiadás:________

Bevételünk:

370.400,- Ft 
479.864,- Ft 

90.000,- Ft

1.260.000,- Ft

M ásodik csoport, a „nem zetközi” IÁM , im m ár 12. alkalom 
mal. 2oo4-ben viszonylat kevesen jelentkeztek, de m érlegünk 
ezzel együtt is pozitív.

Szállásadók bevétele: 
Étkezés:
Terembérlet: 
Bevásárlás, busz:
Egyéb:_____________

Bevételünk:

496.700,- Ft 
854.550,- Ft

55.000, - Ft
40.000, - Ft 

150.000,- Ft

1.940.302,- Ft

A bevételek beépültek a község költségvetésébe.

Falunapi Kupa 2004
végeredménye

1. Bős
2. III. Félidő
3. Kisfröccs
4. Nagy Ő
5. Cuki
6. Bozsik-program

Legjobb játékos: 
Nagy Márton (Cuki)

Legtöbb gólt lövő játékos: 
Szabó Attila (Cuki)

Legjobb kapus: 
Fogas Sándor (Bős)

Ünnepi beszéd a 2004. évi 15. falunapon
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

„ Óh Szent István dicsértessél 
égen-földön tiszteltessél,

De legfőképpen nálunk ma 
mi országunk istápja. ”

így  fohászkodtak a m agyarok  évszázadokon át nagy  k irá
lyunkhoz, Szent Istvánhoz. Á llam alap ító  k irályunk  igazodási 
pont volt és az ma is m inden m agyar szám ára. E rős állam ot 
terem tett a Kárpát-medencében , tek in télye volt a m agyar 
királyságnak. K iépítette a várm egyerendszert, egyházm egyé
ket hozott létre, tem plom okat építtetett. M agyaro rszág  -  két 
kultúra határán- a nyugati kereszténységhez csatlakozott.

Sok idegent fogadtunk be -  ezen  a téren is m egfogadva az 
állam alapító  intelmét: az egy nyelvű ország gyenge. S ok  nép 
fiai leltek hazára és váltak  jó  m agyarrá  -  do lgoztak , te ttek  az 
ország felem elkedéséért, a nép bo ldogulásáért.

A ugusztus 20. táján, enesei falunapon és ünnepi beszédben  
nem  lehet minderről eleget szólni és eléggé felm agasztaln i!

Ünnepel M agyarország és ünnepel Enese. Jubileum i falunap 
a mai, tizenötödik alkalom m al jövünk  össze és beszélgetünk 
-  ünnepelünk. Az első falunap az európai U nió keretein belül.

Rem élem  sikerült olyan p rogram ot összeállítan i, ahol m in
denki megtalálja a m agának  való szórakozási lehetőséget és

elégedetten  hajtja  álom ra a fejét. E zért dolgoztunk és azért 
do lgozunk  az év többi napján  is, hogy elégedett enesei p o lg á -: 
rokkal beszélgethessünk . De nem  elég a mi m unkánk, minden 
po lgárnak  joga, lehetősége és kötelessége is -  hisz közösség
ben  élünk, -  hogy tegyen a k ö z jav á ért.

Á lljon  oda és javasla ta ival, cselekedeteivel segítsen.

A  község nem  pár em beré, akit a Sors odavezényell, hogy 
döntsön  a köz ügyeirő l. E nese m indannyiunké, akik itt élünk. 
R ajtunk  m úlik: m ilyen E nesén  élünk. Ott, ahol a vandalizmus 
az úr, a nem törődöm ség , a közöny, a bezárkózás- vagy olyan 
E nesén , ahol odafigyelünk  egym ásra és a köz javára közös-\ 
séget ép ítünk, előbb le teszünk  valam it az asztalra, és utána 
tám adunk, k ritizálunk , kérünk  szám on.

Sokszor kétségek gyötörnek: vajon melyik Enese kerekedik felül?

N agyon  b ízom  benne, hogy az utóbbi. Enese polgárai az 
ép ítés m elle tt teszik  le voksukat.

így  legyen ez itt — de ígv legyen M agyarország minden 
településén . Széchenyi István szavaival zárva m ondandóm at:

Hiszem hogy Magyarország nem volt, hanem lesz! \

Mesterház)' József
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Erdélyben
Ez év július 24-én reggel egy kényelmes autóbusszal indultunk 

erre a szép kirándulásra. M ár az induláskor jó  volt a hangulat. Honi 
útjainkon jó ütemben haladtunk a határ felé. Az ártándi átkelőhelyen 
viszonylag gyorsan átjutottunk. Megelégedéssel nyugtáztuk, hogy 
az utak minősége sokat javult. (Kivétel ugyan volt, de azért valahogy 
átvészeltük). Elég gyorsan Nagyváradra érkeztünk. Itt meglátogat
tuk a székesegyházat. A püspöki palotát csak kívülről láttuk. Sétát 
lettünk a belvárosban. Sok magyar emlékkel találkoztunk.

Utunk folyamán aztán átkeltünk a Királyhágón és csodálatos 
tton haladtunk az első szállásunkra Kalotaszentkirályre. Itt egy 
szépen berendezett csűrben zenével és finom ennivalóval fogadtak 
bennünket. Megnéztük a helybeli műemlék református templomot. 
Utána aztán szálláshelyünkre mentünk, ahol minden igényt kielégítő 
lakrészben tértünk nyugovóra. Reggel indultunk tovább. A következő 
uticélunk Szovátafürdőhely volt. A fürdés azonban elmaradt, mert a 
nagy tömeg miatt a víz minősége nem felelt meg a követelmények- 
nek. A fürdőt ezért 1-2 órára lezárták, de vízcserét nem vártuk meg, 
banem indultunk tovább. Útközben megálltunk Farkaslakán, ahol 
meglátogattuk Tamási Áron sírját. Utunk aztán átvezetett a gyönyörű 
Hargittán. A  túlsó feléről m ár megláttuk Csíkszeredát és Csíksomlyót. 
Akéső délutáni órákban érkeztünk Csíkszentmihályra.

Szívélyes fogadtatásban volt részünk a polgármesteri hivatalban. 
Akölcsönös üdvözlések után étellel itallal kínáltak bennünket. Kissé 
fáradtan, de jó  hangulatban foglaltuk el szálláshelyünket, a vasárna
pot szabad programmal, illetve kisebb kirándulással töltöttük.

A következő nap aztán szászok lakta területre illetve Törcsvár 
ts Brassó télé vettük az irányt. Törcsváron meglátogattuk az 
un. Drakula kastélyt. Valaki nem ajánlotta, hogy oda felmenjek. 
Meglepetésemre egész simán feljutottam. Sok volt a látnivaló. 
Csodálnivaló volt a régi épület berendezése és maga a kastély. Az 
utcán találkoztunk egy beöltözött 2,5 m magas mozgó drakulával. 
Rémisztő látvány volt. Több kisgyermek sírva fakadt az undorító 
látványtól. Csak pénzért hagyta magát lefényképezni, ill. videózni.

Innen Brassóba mentünk. Régi stílusú város, itt-ott még magyar 
tmlékekkel. Meglátogattuk a híres Fekete-templomot is. Hatalmas 
lenyűgöző épület. Sajnos fényképezni és videózni tilos volt. Innen 
a Szent Anna tó felé indultunk. Itt meg a rossz idő miatt nem tud
tunk fürödni. Különben gyönyörű környezetben található.

A szerdai nap Csíkszereda, Csíksomlyó volt az uticél. Ezt az utat 
sajnos kihagytam, mert úgy éreztem, hogy egy kicsit pihennem kell. 
Különben is Csíksomlyót és a nevezetességeit már kétszer láttam. 
JA következő napi program Torja, Kézdivásárhely, Gelence, Zágon 
Mikes Kelemen szülőfaluja, ill. Kisbacon, Benedek Elek emlékház 
volt. A torjai barlanghoz az odavezető út emelkedése miatt nem 
mentem fel. Bár már egyszer láttam, akkor Böcskei György segítsé
gére volt szükségem. Kézdivásárhelyről egy kicsit többet szeretnék 
írni. Ezt a kis várost a román események során ismertem meg. Az 
akkori hírek szerint ide száműzték Tőkés Lász.ló református lelkészt.
Itt történt velem egy érdekes eset, amit nem szabad kihagynom 
ebből a cikkből. Témát keresve magányosan sétálgattam egy szép 
virágos parkban. Megláttam Gábor Áron szobrát a „rézágyúval”. 
Tennészetesen levideóztam és indultam tovább. Kissé távolabb 
megpillantottam hat idős nénit, akik két pádon ülve tere-ferével töl
tötték az időt. Mire közelükbe értem, elhallgattak. Azt, hogy milyen 
nyelven beszéltek? Az arcukról leolvastam, hogy ők csak magyarok 
lehetnek. Illedelmesen, magyarosan odaköszöntem. Arcuk mosolyra 
fakadt és jött is a válasz: Adjon Isten jó  napot! (Némám az, hogy szia 
laver). Néhány szót váltottunk és beleegyezésüket kértem ahhoz, 
hogy egy rövid videó felvételt készítsek róluk. Megkértek, hogy

A Szent Anna tó partján

készítsek róluk néhány fénykép felvételt is. Ez is megtörtént. A 
képek elküldése érdekében címet cseréltünk. További jó egészséget 
kívánva illedelmesen elköszöntünk egymástól. Azóta már a képe
ket megkapták, és levélben fejezték ki köszönetüket. Viszonzásul 
küldtek még kézdivásárhelyi képeslapokat is. Ezek után örültem 
annak, hogy ezeknek az idős asszonyoknak egy kis vidámságot, 
örömet okozhattam. A megtörtént eset után egy kicsit elgondolkoz
tam. Ebből a kis epizódból is kitűnt, hogy mennyire ragaszkodnak 
hozzánk magyarokhoz így ismeretlenül is. Pedig ők is magyarok, de 
köztünk húzódik egy csúnya határ.

Térjünk át egy vidámabb témára. Szerepelt a programunkban 
egy Csíkvacsárcsi-i tánc és színjátszócsoport fellépés. A kultúr- 
házban helybeli fiatalok egy cigánytemetési előadást mutattak 
be nagy sikerrel. Ezt követte az ugyancsak helybeli tánccsoport 
fellépése. Itt is nagy volt a siker. Előadás után várt még ránk egy 
kellemes meglepetés.

Az együttes tagjai lejőve a színpadról, itallal és süteménnyel 
kínáltak bennünket. Remek hangulatban köszöntünk el egymástól.

Szászíöldön járva felmentünk a bereghalmi világörökség tagját 
képező evangélikus templomba. A magaslaton lévő templom udva
ráról gyönyörű kilátás tárult elénk. Jártunk még Nagyenyeden is. Itt 
megtekintettük a híres reformáais kollégiumot is. A vártemlomot 
csak kívülről láttuk. Aztán lassan eltelt az idő, és elérkezett a búcsú
vacsora. Ezt az eseményt a csíkvacsárcsi kultúrház kertjében, ill. 
udvarán rendezték meg. Amikor odaértünk, már lehetett érezni a 
finom gulyás illatát. Kondérban főtt a finom ennivaló. Egy kicsit 
később a cigánypecsenye és a nálunk nem ismert mics. íze hasonlít a 
sültkolbászéhoz. Nekem ízlett. Talán másnak is mert úgy láttam nem 
maradt belőle. Jó volt a zene is. Csupa ismerős számokkal szórakoz
tattak bennünket. Aztán ahogy emelkedett a hangulat, a vendégek és 
a vendéglátók is táncra perdültek. A tánc szünetében kialakult egy 
kellemes hangulatú férfi kórus, ahol számunkra ismert és ismeretlen, 
de magyar számokat énekeltek. Ez a jó  hangulat este 11 óráig tartott. 
Ekkor aztán elköszöntünk egymástól. Kissé fáradtan nyugovóra tér
tünk. Reggel szívélyes búcsú a szállásadóinktól. Elindultunk hazafelé. 
Útközben még több nevezetességet megtekintettünk. Előző szállá
sunkon, Kalotaszentkirályon még megvacsoráztunk, (zene nélkül) 
aztán aludni térünk. Reggel aztán végleg hazafelé vettük az irányt. 
Útközben még Nagyszalontán meglátogattuk Arany János emlékkiál
lítását. Az itteni ismertetés során szomorúan vettem tudomásul, hogy 
ennek a kis városnak már csak 52 %-a magyar. A többit nem nehéz 
kitalálni. A város egyik boltjában elköltöttük a maradék pénzünket 
és elindultunk a határhoz. Gyulánál keltünk át. Jól eső értés volt újra 
Magyarországon lenni. Aztán Szarvason egy romantikus vendéglőben 
megebédeltünk és ezután irány Enese. Sötétedés után aztán fáradtan, 
de élményekben gazdagabban értünk haza.

Gősi Sándor
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Tisztelt Olvasó!
A két és fél hónapos csendet szeptem ber 1-én az iskolákban 

vidám gyermekzsivaj, csengőszó törte meg. Nálunk ugyan 
csengőszó nem hallatszott a nyáron, de a különböző program ok
tól hangos volt az iskola:

• Júniusban a budapesti zeneiskolások szam ára szerveztek nyári 
táborozást

• A kimaradó nyolcadik osztályosaink közül jártak vissza néhá- 
nyan németnyelvi előkészítő foglalkozásra

• Júliusban négy ország fiataljai szám ára ifjúsági találkozót 
szerveztek

• Augusztusban zenei kurzus volt.

A programok között azért volt idő takarításra, s az aula akusz
tikájának javítására is.

Bár nem az iskolában, de az iskola szervezésében mintegy 70 
diákunk vett részt a bakonyi táborozáson, melynek élményeiről a 
tanulók írásaiból tájékozódhatnak.

A 2004-/05-ÖS tanévet 222 tanulóval kezdtük, 70 alsós és 152 
felsős diák já r  az iskolába.

A tanév fő  feladataiként az alábbiakat fogalmaztuk meg.

• Mint mindig, kiemelten kezeljük az olvasás, írás, beszéd- és 
számolási készségek alakítását, a logikus gondolkodás, az önál
ló ismeretszerzés és a problémamegoldó képesség fejlesztését.

• A gyengébb képességű tanulók m unkáját korrepetálásokkal, 
differenciált foglalkozások szervezésével segítjük.

• A német nyelv eredményesebb oktatása érdekében kisebb lét
számú csoportokat szerveztünk.

• A jó  képességű tanulókat biztatjuk és segítjük versenyeken 
való részvételre. (Az iskolában szervezetten ugyan kevés 
tehetséggondozó szakkör működik).

• A rászoruló tanulók szám ára napközis foglalkozások vannak 
három csoportban.

• Kérjük a szülőket, ellenőrizzék a tanulók otthoni tanulását, s 
az eredményesség érdekében segítsenek gyermekeiknek.

• A nevelőmunka terén a tisztelettudóbb magatartás kialakí
tására, fegyelemre, a közösségek alakítására valamint az 
egészségnevelésre és köm yezetvedelem re fordítunk nagyobb 
figyelmet.

A tanórai foglalkozásokon túl az alábbi kínálat várja a tanulókat;

• Sportköri foglalkozások
• Szakkör alsósoknak kézm űves és honismeret témakörben,! 

felsősöknek ném et nyelv, matem atika és színjátszó
• Könyvtár

Iskolán kívüli szervezésben, de az iskola segítségével működik a

• Zeneoktatás
• Néptánc
• Hittan

A m ennyiben igény van rá, esetleg citera és jazzbalett oktatásra 
is lehetőség kínálkozik.

A rendszeres foglalkozásokon túl havi 1-1 alkalommal prog
ram ot kínálunk az érdeklődő tanulóknak. Továbbra is szervezünk 
a színházlátogatásokat bérleti formában nem csak a felsősöknek, 
de a tavalyihoz hasonlóan az alsósoknak is.

Lesznek tanulmányi kirándulások ősszel és tavasszal. Október 
1-én Sümegre kirándulunk, ide a tavaszi nagyvázsonyi kellemet
len eset kárpótlására az üzem eltető Papp Imre hívta meg az isko
la valamennyi tanulóját ingyenes programra, sőt az útiköltségbe 
is jelentős tám ogatást biztosított -  100.000 Ft-ot.

Új kínálat az úszásoktatás és a nyári táborozáson túl a januári 
sítábor program.

Az iskolai szünetek a következőképpen alakulnak:
Őszi szünet: novem ber 2-5-ig 
Téli szünet: decem ber 20-31-ig 
Tavaszi szünet: március 24-29-ig 
Az utolsó tanítási nap: 2005. június 15.

Kérem Önöket, amiben tudják segítsék az iskolai programok 
m egvalósítását akár személyes közreműködésükkel, szereplé
seink m egtekintésével, társadalmi munkájukkal vagy felaján
lásaikkal. Az utóbbi kapcsán köszönöm az adójuk 1 %-ról tett 
rendelkezésüket, amivel összességében 380.000 Ft-tal nőtt az 
iskolai alapítvány bevétele ebben az évben.

Köszönöm az iskola munkája iránti érdeklődést!

Enese, 2004. szeptem ber 20.
Ferenczi Imréné igazgató

Kedves Naplóm!
Június 28-án reggel mi negyedikesek a harmadikosokkal és 

négy tanár nénivel Zircre indultunk.
Kétszer is átszálltunk. A vonaton m indenkinek egy nevet 

kellett húzni, akinek az őrangyala lesz. Egy órát utaztunk. 
Zirc'en megnéztük az Apátságot, a múzeumot. Háromkor 
uszoda következett. Volt úszóverseny is, én a m ásodik lettem. 
Szerencsésen jól megfáztam a vízben. Am ikor már szárították 
a hajunkat megjött Anikó néni aki felváltotta anyut. Vinyén a 
Pokol csárdában ettünk, majd szállás elfoglalás következett. 
Este nyolcfős csapatok vetélkedtek egymással. A második 
helyet értük el. Gyorsan el tudtam  aludni.

M ásnap én ébredtem  először, hatalm as orrfújásokkal. 
Á tm entünk a fiúkhoz reggelizni. M ajd egy kem ény túra 
következett Csesznekre. Délben kukoricás pizzával vártak

bennünket. A várat nem  akartam megnézni, de mégis rávet
tek. Egyáltalán nem volt félelmetes. Amikor a Cuha patak
nál voltunk és szám oltuk, hogy ki hány madzagot gyűjtött, 
akkor már egy kicsit rosszul éreztem magam, volt egy kis 
hőem elkedésem . Azért a discóról nem lehetett lemaradni. 
Anyu este befeküdt hozzánk. Esti mesét ígért, de mire bejött 
m indenki aludt. Szegényt egész éjjel oldalba rugdaltuk.

Utolsó nap negyed kilenckor keltünk fel, még Ica néni is elaludt. 
Délelőtt akadálypályán vettünk részt, harmadik helyezést értük el. 
Ebéd után elindultunk Porvacsesznekre. Aki tudott növény vagy 
állat nevet mondani, az kapott egy jégkrémet vagy üdítőt.

6-kor indult a vonat Győrbe, nyolckor, pedig irány Enese. 
Anyut és engem  a Csilla várt az állomáson.

N agyon jó l éreztem  magam ez alatt a három nap alatt, remé
lem, hogy jövőre is ilyen jó  lesz.

Varga Zsófia
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A fá r a ó k  fö ld jé n
Még sohasem vártunk ilyen izgalom

mal nyaralást, mint az idén. Régi álmunk vált 
valóra, amikor a három és fél órás repülőút 
után Egyiptom földjére léptünk. Tízezer méte
res magasságból gyönyörű látványt nyújtott 
Rodostó, Isztambul a Boszporusszal, Ciprus 
szigete, a Sínai-félsziget és a Vörös tenger.

Hurghada városközpontjában a Royal Palace 
| szállodában kellemes, tiszta, légkondicionált 
lakosztály várt minket. Hatalmas területen sok 
kétszintes kisház, a kert tele pálmafákkal, virá
gokkal. két édesvizű medencével. Esti díszki
világításban mindez gyönyörű volt. A városban 
körülbelül 200.000 a helyi lakosok száma, a turis
táké kb. 50.000. Rengeteg szálloda épül, minde
nütt építkezés amerre a szem ellát. Igazán szép 
üdülőváros két-három év múlva válik belőle.

A tengerpart csodás, tiszta, homokos. A 
homok tényleg vöröses színű, a tenger is erről 
kapta a nevét. Élővilága csodálatos, amit az 

j üvegfenekű hajóról tekintettünk meg. Rengeteg 
! színes hal, korallzátonyok mindenkinek felejt
hetetlen élményt nyújtanak. A legjobb persze ha

I búvárruhát ölt aki bátor és így szemléli meg a 
tenger alatti világot. Két nap pihenő után Safari 
túrára mentünk a sivatagba. Tíz dzsippel indult a 
I karaván a Beduin faluba, ahol megismerkedtünk 
i helyiek életével, szokásaival. Az őslakosok 
íándorló életet folytatnak az Arábiai-sivatagban. 
Egy helyen addig maradnak, míg van vizük. Ha 

| tifogy tovább vándorolnak. A beduin nők ma is 
tetőtől-talpig eltakarják magukat, csak a szemük 
látható. Barátságosan fogadják az idegeneket. 
Megmutatták hogyan sütik a kenyeret, amit meg 

; is kóstolhattunk. Vaslapon sütik, ami alá teve- 
ürülékkel gyújtanak be. A sivatagban nagy kincs 

I a víz, ezt a teve is tudta, amikor ki akarta venni

Horváth András Tut-Ankh-Amon sírjánál

a kezünkből az ásványvizes palackot, így meg
itattuk az üvegből. A vállalkozó kedvűek kipró
bálhatták a tevegelés gyötrelmeit is Este vacsora 
után a beduin férfiak helyi dalokat és táncokat 
mutattak be. Sötétben indultunk vissza szállás
helyünkre, ami a sivatagban elég félelmetes. A 
sofőrünk 80-100 krn/h sebességgel száguldott a 
köves, homokos sivatagon át.

Egyiptom területének 90 %-a sivatag. A 70-75 
milliós lakosság töredéke a szétszórt oázisokban, 
legnagyobb része a Nílus völgyében és deltájában 
él. Amikor elindultunk Luxorba számunkra is 
világossá vált milyen is az élet itt. Turisták csak 
autóbuszokon, konvojban utazhatnak a közuta
kon, csak a megadott időben. Mindenütt rendőrök, 
szigorúan őrzik a külföldieket. A sivatagot átszel
ve csak kopárság, homok és kő látható. Életnek 
semmi nyomát nem fedeztük fel. A Nílushoz érve 
minden kizöldült, a földterületet teljes egészében 
művelik. Luxori kirándulásunk első állomása 
a Királyok völgye, ami I. Thutmószisz uralko
dásától az Újbirodalom fáraóinak nekropolisza 
volt. Abban a reményben temetkeztek a thébai 
hegyek mély sziklasírjaiba, hogy nyughelyük és a 
velük együtt eltemetett mesés kincs rejtve marad 
a sírrablók elől. A sírokat azonban Juja, Tuja 
és Tutanhamon sírjának kivételével -amelyeket 
Howard Carter 1922-ben fedezett fel- jóval a 
régészeti feltárás előtt feltörték és kirabolták. 62 
feltárt sír található itt, ezek közül csak néhányat 
tekintettünk meg, köztük Tutanhamonét, ahol a 
fáraó múmiája aranyozott koporsóban itt nyug
szik. a legalább 45 fokos hőség megviselte a 
társaságot. Itt az igazi turistaszezon októberben 
kezdődik, olyankor elviselhetőbb a hőség.

Következő állomásunk Hatsepszut temploma, a 
meredek sziklafal tövében lélelegzetelálh'tó látvány. 
A sivatagból teraszok sorával kiemelt és részben a 
sziklából kifaragott hatalmas épületet Szenenmut, 
a XVm. dinasztia királynőjének építésze tervezte. 
A templomot II. Ramszesz és utódai megrongálták. 
A felső terasz oszlopos tornácán állnak Hatsepszut 
szobrai, amelyek a királynőt, mint egy férfi ural
kodót, szakállal ábrázolták. A nyugati part hegyei 
között szétszórva több figyelemre méltó látnivaló 
található. Híresebb thébai nevezetességek még 
a Ramesszeum, II. Ramszesz Halotti temploma, 
és a Memmon-kolosszusok. Meglátogattunk egy 
alabástrom készítő műhelyt, ahol ma is kézzel 
készítenek dísztárgyakat, vázákat, hamutartókat, 
állatfigurákat. Nagyon olcsón árulják ezeket, de 
alkudni kötelező. Újra átkeltünk a Níluson, hogy 
Keleti part nevezetességeivel is megismerkedjünk. 
A város szívében, a Nílus partján álló luxori temp
lom ragyogó példája az egyiptomi templomépíté
szetnek. A templom érdekessége, hogy amikor a 
homok betemette tapasztott kunyhókból egy arab 
falut építettek rá, melyből ma is látható az Abu 
el-Haggág-mecset a templom oszlopai között. A 
Kantakot Luxorral összekötő, egykor csaknem két 
kilométer hosszú Szfinxek útjának megmaradt sza
kasza vezet a templomhoz. A Gízai piramisok után 
a kamaki templomkerület a fáraókori Egyiptom

Teve a sivatagban

legjelentősebb műemlékegyüttese. Az évtizedek 
óta folyó régészeti feltárás eredményeképp lassan 
teljes egészében kirajzolódik a mintegy 40 hek
táros területen 1300 év alatt felépült templomok, 
csarnokok, szentélyek hihetetlen gazdagsága. Aki 
Luxorban jár, mindenképpen szenteljen sok időt a 
templom megtekintésére. Rengeteg ókori rajz és 
más érdekesség van itt. Sajnos nekünk nem sok 
időnk maradt, mivel a buszkaraván este 6 órakor 
indult vissza Hurghadára. Ezt nem késheUük le, 
mert akkor itt kellett volna éjszakáznunk. Késő 
éjjel értünk a szállodába és másnap délig pihentük 
ki az utazás fáradalmait. Délután még a tengerpar
ton aludtunk egyet, készültünk a másnapi maratoni 
kirándulásra Kairóba. Hajnali negyed négykor 
indult a busz. Egészen Szuezig a tengerparton 
utaztunk. Gyönyörű, érintetlen tájakon haladtunk 
keresztül, és 650 kilométert magunk mögött tudva 
megérkeztünk a fővárosba. A külvárosban hatal
mas nyomor, rengeteg betonház, amiknek nincs 
kész a teteje, hiányoznak az ablakkeretek. A bel
város már kicsit más képet mutat, persze ne kép
zeljenek el itt sem luxus körülményeket. Először 
a világ legtöbb műkincsét bemutató Egyiptomi 
Múzeumba látogattunk el. Itt az igazi látványossá
got a fiatalon elhunyt Tutanhamon sírjának kincsei 
jelentik. Láttuk aranymaszkját és a két belső 
koporsót is. Az egyik féldrágakövekkel díszített 
aranyozott fa, a másik színarany. Az embermú
miák mellett a múzeum számtalan konzervált és 
pólyába tekert állatmúmiát is őriz.

Ha tüzetesen szeretnénk végignézi a múze
umban kiállított ókori leleteket két nap is kevés 
lenne hozzá. Az ókor hét csodája közül csak 
a gízai nagy piramisok maradtak fenn. Kairó 
délnyugati részén találhatóak, a város fölé maga
sodnak. A Gítai-fennsík legidősebb piramisát a 
IV. dinasztia második királya, Kheopsz építette. 
Egyiptom legrégibb ismert óriásszobra sok ezer 
éve áll az őrhelyén, Khephrén piramisa előtt. Az 
oroszlántestű, emberfejű szobor kinyújtott man
csaival 57 méter hosszan nyúlik el a homokban, 
uralkodói fejdísszel koronázott fejét 20 méter 
magasra emeli. A Szfinx tövében levő étteremben 
elköltöttük estebédünket és eltelt ez a nap is. Várt 
még ránk egy hosszú út, vissza a Vörös tenger 
partjára. Még eltölthettünk három csodás napot 
a tengerparton és eltelt a 12 nap, ami számunkra 
felejthetetlen élményt nyújtott.

Horváth András 
Győri út

2004. OKTÓBER ENESEIWRMONDO 9



Gondolatok a faluról
Államalapító Szt. István király ünnepén az egész Kárpát-medence 

ünnepelt.
Ünnepeltek Csíkszentmihályon is, akikkel egyre szorosabb az 

eneseiek kapcsolata. Ünnepi színekben ragyogtak a templomok, piros- 
fehér-zöld zászlók díszítették a házakat, tereket. A mi községünk is ezen 
a szép napon tartja falunapját, ezúttal már a tizenötödiket.

Olyan programot készítettünk, amivel minden korosztályt meg
céloztunk. Érezze jól magát mindenki: falubeli, vendég, rokon. Az 
önkormányzat dolgozói már fél évvel az ünnep előtt beszéltek a 
művészekkel, zenészekkel. A magas gázsi miatt nem tudtunk min
denkit hívni, akit szerettünk volna. Olyan is volt, aki már máshova 
ígérkezett, hiszen sok helyen vannak ezen a napon rendezvények. 
Végül mégiscsak összeállt a program!

Ökumenikus istentiszteletre vártuk vendégeinket és a falu lakóit a 
szépen feldíszített katolikus templomba. A falubeliek közül kevesen 
voltak, vendégeink -különösen a bősiek- szép számmal megjelentek, 
itt kezdték az ünneplést.

Falunapi Kupával folytatódott a program, amit ismét a bősiek 
nyertek meg, de azért jutott a dicsőségből az enesei csapatoknak is.

A Kalandpark egész nap biztosította a gyermekeknek a szó
rakozást, a felszabadult játékot. Népszerű volt az akadálypálya, 
golyósmedence, mászófal és ugróasztal. A közelgő évnyitó előtt 
mégegyszer jól kijátszhatták magukat. Az időjárás is kicsalogatta 
őket a szabadba a Tv és számítógép elől.

Már hagyomány, hogy a Kultúrház udvarán lo órakor kezdődő 
kulturális rendezvényen a polgármester ünnepi beszédet mond. A 
téti fúvósok műsora után Mesterházy József az ünnephez méltó 
köszöntőt mondott, s ezt az alkalmat kihasználva köszöntött a 10 
éves Borostyán Kórust, karvezetőt s énekkari tagokat, akik szívből 
énekelték népdalcsokrukat. A megyei közgyűlés alelnöke Szabó 
Miklós átadta a Győr-Moson-Sopron megyéért emlékérmet Tschurl 
Károlynak.

Ezt követte a virilisták köszöntése enesei címerrel díszített kis 
zászlóval, valamint emléklappal.

Nekik külön is gratulálunk, mert nemcsak a legjobb adózók, de 
egyre több embert foglalkoztatnak a község lakói közül. Színesítette 
a programot Tóth Lászióné Varga Gizella babakiállítása. Nagy örö
met szerzett kicsiknek, nagyoknak.

Az ünneplő közönség megnézhette az egy éve működő enesei folt- 
varró klub kiállítását. A klub tagjai a lelkesedés és ötlet mellett művészi 
tevékenységről is tanúbizonyságot tettek (vendégkönyvi beírás).

Köszönjük a kiállítóknak, hogy gazdagították a falunap programját.
A délelőtti program után jólesett a finom ebéd a sportpályán. 

Étvágyunkat növelte a kedves és gyors kiszolgálás. Köszönjük! 
Hangulatunkat fokozta a téti fúvósok és majorettek műsora. Sesé 
Tamás és Cifrik Sarolta csapata minden évben tud újat mutatni. Őket 
követte a Vadvirágok tánca.

A Győri Nemzeti Színház művészei: Borbás Erika és Nagy Baláp 
színvonalas műsora vastapsot kapott.

Szép, kellemes hangjuk, a jól választott operett és musical sláge
rek sok embert csaltak a színpadhoz.

Délhúsa Gion műsorát nagy érdeklődéssel vártuk. A népszerű tánc- 
dalénekes legújabb szerzeményét is bemutatta nagy sikerrel. Az ismert 
számokat a közönség vele énekelt. Ráadásul számot is kérünk az egyik 
„legdrágább” énekestől. A tombola után Balázs Fecó lépett színpadra. 
Ő egy szerény, őszinte ember. Szívvel, lélekkel énekel és zenél. Azt 
kérte, hogy így konferáljam be: „ következik a rockzene veteránjai 
Megmaradt nagy énekesnek, aki sok nehézséget átélt, de az emberek
hez, rajongóihoz hű maradt. Azt hiszem nem vagyok egyedül - Úgy I. 
Csaba? -  Ahogy körülnéztem, láttam, hogy a koncert alatt öregek, fiata
lok boldogan énekelték az énekessel együtt a szívhez szóló dalokat.

A szép, kellemes idő a késői órákra hirtelen elromlott. A hideg és j 
az eső ellenére a Fresch együttes műsorát élvezettel végighallgattuk,! 
Utána a Repeta együttes húzta a talpalávalót. Akik hazamentek, az idő' 
javultával a jó zenére visszatértek, hogy tánccal fejezzék be a napot.

A falunapról megoszlottak a vélemények. Negatív SMS a 
Kisalföldben, ezt egy rábaszentmiklósi pozitív vélemény követte. J

Várjuk, s meg is szívleljük a kritikát, de a legjobb akarat ellenére I 
sem tudunk mindenki kedvére tenni.

A résztvevők hozzáállásán is sok múlik, mennyire kapcsolódnak 
be a programokba, tudnak-e felszabadultak lenni, (fej felett tapsolni) 
megtalálják-e a sok programból a nekik igazán megfelelőt.

Az önkormányzat továbbra is szívesen hívja a kedvenc 
művészeket, amennyiben „megfizethetők.”

Köszönjük a kritikát, véleményeket, mert ezek segítenek egyre színvo- j 
nalasabbá tenni a programokat. Ötleteket kapunk a továbbiakra. 
Köszönjük, hogy a faluból sokat színesítették, segítették programjainkat!

Fiisi András

Egy felsős tanuló táborozási élménye
Izgatottan vártam ezt a napot, hiszen korán reggel indultunk a 

bakonyi táborba. A vonat 5 ...45 perckor indult az enesei vasútál
lomásról. A kicsit korai időpont ellenére mindenki jókedvű volt.

Az utazás alatt már előre megbeszéltük, ki kivel szeretne egy szo
bában aludni. Körülbelül két óra utazás után megérkeztünk Zircre.

A város 25 km-re van Veszprémtől, a Cuha-patak völgyében. 
Az állomástól rövid séta után a város központjába értünk. A 
nevezetességek közül meglátogattuk a Bakony Múzeumot, az 
Apátságot és az Arborétumot. A múzeumban a Bakony növény és 
álltavilágát ismertük meg. A mellette lévő barokk Apátságról sok 
érdekességet hallottunk az idegenvezetőtől. A belseje szebbnél 
szebb freskóval volt díszítve. Az Apátság megtekintése után a 
parkban fogyasztottuk el az ebédet, amit otthonról hoztunk. Az 
Arborétum hűs fái és növényei között jólesett a séta. A park díszei 
közé tartoznak a tavasszal virágzó téltemetők, csillagvirágok, 
kökörcsinek. Legérdekesebb a 400 éves tölgyfa volt, amelynek 
kerülete 4 méter, lombja pedig 25 méter széles.

A délutáni hőség elől a helyi uszoda vízében hűsíthettük 
magunkat. Labdáztunk, lubickoltunk, tanár bácsi még úszóver
senyt is hirdetett, ki tud tovább a víz alatt úszni.

Fáradtan mentünk az állomásra, hogy tovább utazzunk táboro
zásunk helyszínére.

Rövid vonatozás után megérkeztünk Vinyére. A vacsorát, 
egy barátságos vendéglőben ettük. Senki nem utasította visz- 
sza egy ilyen fárasztó és élményekkel teli nap után. Ekkor niég 
nem tudtuk, hogy a táborig egy kilométert kell majd gyalogolni. 
Nehezünkre esett. Elképzelni sem tudtuk, merre visz utunk, de 
már nagyon vártuk az odaérkezést.

A tábor két házból állt. Körülöttük fák, tisztás. Az egyikben a 
fiúk és mi, az ötödikes lányok, a másikban pedig csak lányok vol
tak. Megkerestük a csomagjainkat és birtokba vettük a szobánkat. 
Míg a fiúk a szomszédos épületben meccset néztek, mi játszottunk 
és beszélgettünk.

Fürdés után hamar elaludtunk.(?!) Lehet, hogy erre a tanár néni 
és a tanár bácsi másképp emlékszik? Jól éreztük magunkat már az 
első napon. Nagyon vártuk, hogy a többi nap is ilyen jól teljen.

Aki itthon maradt bánhatja, jövőre ki ne hagyja!

Lengyel Boglárka 
6. b
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Vagyonvédelm i 
témájú bűnm egelőzés

A Győri Rendőrkapitányság a következőkre szeretné 
felhívni az. enesei lakosok figyelmét:

Mindenkit megdöbbent, ha közvetlen környezetében elköve
tett bűncselekményekről szerez tudomást. Bátorság azt hinni, 
hogy ilyesmi csak mással történhet meg. A bűnözők nap mint nap 
követik el jogsértő cselekedeteiket.

A vagyon elleni bűncselekm ények  többsége vagyonvé
delmi eszközökkel m egelőzhető , m ely nem  m inden esetben 
jelent nagy anyagi ráfo rd ítást (m elyekről 2003-ban bővebben 
írtam.) Létezik azonban olyan vagyonvédelem ben (és sok 
pás területen is) nagy seg ítséget je len tő  és m egfizethetetlen  
tényező: m int az egym ásra való odafigyelés. Ha figyelnek a 
környezetükben élőkre, szom szédjaikra , és ők is m egteszik 
ezt Önökkel, akkor nyugodtabban m ennek el otthonról, bát
rabban hagyhatják a faluban já tszan i gyerm ekeiket. Ilyen 
esetben, ha valakivel valam i történik , azonnal értesíthető  a 
szükséges szerv és a lehető  leggyorsabban  érkezhet a segítség. 
Lehet ez baleset esetén  akár orvos, de bűncselekm ény esetén 
i rendőr is. De a baj m eg is előzhető , hiszen a bűnözők a 
Kncselekmények elő tt általában terepszem lét tartanak. Ezért 
la valaki gyanúsan v iselkedő idegent észlel környezetükben, 
lérjiik haladéktalanul értesítse  a Rendőrséget a 107 vagy a 
112-es telefonszám on.
[ A tavasz beköszöntővel ism ét m egjelen tek  a házaló, vagy 
nagukat annak kiadó árusok. G yakran ehhez a trükkhöz (ház- 
rásárlás, te lekm egtekintés, késköszörü lés stb.) folyam odnak 
i bűnözők, hogy bejussanak  a lakásba. M inden esetben leg- 
ilább ketten-hárm an vannak, így könnyedén el tudják  terelni 
í tulajdonos figyelm ét, m iközben társuk a ház többi részében 
értékek után kutat, Sajnos az ilyen je lleg ű  bűncselekm énynek 
:öbb egyedül élő, vagy éppen o tthon egyedül tartózkodó 
iértettje van már ebben az évben G yőrben és a környező te le
süléseken. Az ilyen bűnözők elfogásában sokat segíthet, ha a 
|yanús idegen gépkocsi rendszám át feljegyzik , és átadják a 
körzeti m egbízott rendőrnek.

A településen sok új ház épül -  pl. D ózsa utca -  am ely 
mutatja a falu fe jlődésé t, népességének  növekedését. A 
sűnözők a tapasztalatok szerin t az épülő  házakat sem kím élik 
íltalában építőanyagot, szerszám okat akarnak az éj leple alatt 
dlopni továbbértékesítés céljából. Az elm últ hetek tapasztala
ti alapján m egállapítható, hogy a bűnözők nem  csak a köny- 
jyen mozdítható értékeket lopják el. Szakszerűen kiszerelnek 
eázkazánokat, radiátorokat. Ez szakértelem re, több elkövetőre 
és nagyobb gépjárm űre utal. Az egym ásra való odafigyeléssel 
az ilyen bűncselekm ényeket feltűnés nélkül nem  lehet elkö
vetni.

A bűnm egelőzésben nagy szerepet vállalnak a polgárőrök, 
tkik e llen szo lgá lta tás nélkü l v égz ik  tevékenységüke t. 
Alkalmanként a körzeti m egbízottal együtt já rő röznek , de 
minden esetben vele aktívan közrem űködve végzik  tevékeny- 
iégiiket. Egy jól m űködő polgárőrség kom oly v isszatartó  erőt 
jelent a bűnözők szám ára egy községben . A rendszeresen

A S fin x  árnyékában

já rő röző  éber po lgárőrök azonnal észlelik , ha idegen szem é
lyek, gépkocsik  gyanús tevékenységet végeznek a területükön. 
Ha m égis bűncselekm ény elkövetésére adnák a fejüket, ők 
m egteszik  az ilyenkor szükséges intézkedéseket. Javaslom , 
hogy problém a esetén  bátran fordu ljanak  a polgárőrség bár
m ely tagjához.

A bűncselekm ényeken kívül a közlekedési szabálysértések 
azok, am elyek je lentős m értékben zavarják az enesei polgárok 
nyugalm át, biztonságérzetét. A felelőtlenül, lakott területen 
belül száguldozó gépjárm űvezetők, m otorosok figyelm ét sze
retném  felhívni arra tényre, hogy am it tesznek, az egyrészről 
jogszabályt sért, m ásrészt a többi közlekedőre, gyalogosokra 
életveszélyes.

A fiatalok  v irtuskodásbó l gyakran  próbálkoznak  jo g o 
sítvány  nélkül k ism o to rveze téssel. Jó ha tudják, hogy cse
lekedetük  bün te tendő  és a község  körzeti m egbízo ttja  is 
külön figyelm et fo rd ít rájuk. A K R ESZ szabályok minden 
közlekedőre nézve kö te lező  érvényűek , azok betartása az 
Ö nök érdeke, h iszen a szabá ly ta lankodó  önm agára és kör
nyezetére is veszélyes.

Bármilyen vagyonvédelem m el, közlekedésbiztonsággal kap
csolatos kérdéssel forduljanak bátran a területi körzeti m egbízott
jához, aki meg fogja adni Ö nöknek a szükséges segítséget.

Domonkos Szilveszter r.flulgy. 
vagyonvédelmi előadó 

Győri Rendőrkapitányság 
Bűnmegelőzési Alosztály
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Kedves Érdeklődők!
2004. október 5-én ismét indul foltvarró tanfo

lyam kezdó'k részére. 8 alkalommal lesznek foglalko
zások (16 óra), páratlan kedden 11-18 óráig az enesei 
Általános Iskolában. A tanfolyam díja 3.000,- Ft/fő.

2004. októberétől 2005. májusig működik a haladó 
foltvarrók klubja, minden páratlan kedden 16-18 
óráig, tagsági díj 200,- Ft/hó.

A foltvarrás a legegészségesebb népbetegség.
Ennek megfelelően mindent megteszünk, 

hogy terjesszük a „ vírust ”

Örülj a foltvarrásnak!
Örülj a színeknek, az anyagoknak, a mintáknak, 

A többi foltvarró barátságának!

További információ kapható: Fiisi Andrásné 
klubvezetőnél, Tel.: 363-026

A foltvarrók kiállítása. Fiisi Andrásné és Csapóné Soller Csi

Varga Gizella a babákkal

Színpadon Balázs Fecó Ünnepi műsor a kultúrház udvarán

R E S Z L E T F IZ E T E S I  
L E H E T Ő S É G !

(EV R Á N T ALT A L K A T R É S Z -  E S  S Z E R V IZ E L L Á T Á S ! 

V É D Ő R U H A  T E T Ő T Ő L  T A L P IG  A K C IÓ !

B.ER 2B -IG !
- BENZINM OTOROS:

55.991.- F t-tó l
- ELEKTROMOS:

20.472.- F t-tó l
35  un-'-tői 95 cru'-ig, hobbi- 

és profi felhasználóknak
Ar tinik az AfA •/ janatnkiz
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