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I. HAGYOMÁNYOK NAPJA 
A Derőce Néptáncegyüttes 

10 éves sikeres évfordulója 
adta az ötletet, hogy létrejöj-
jön az I. Hagyományok Nap-
ja, így tisztelegve őseinknek, 
átélve a tőlük kapott szellemi 
értékeket. Aki meghallotta a 
hívó szót, a következő prog-
ramokkal gazdagodhatott:

 8 órától a Pápai 7. Honvéd 
Huszáregyesület trombitájára 
ébredhettek a későn kelők is. 
Míg ők a tó mellett középkori 
lovagi tornabemutatóval szóra-
koztatták az érdeklődőket, az 
iskola- udvaron serényen folyt 
a készülődés. Szalai Kati csa-
pata díszítette a színpadot, 
összegyűjtötték az összes 
muskátlit a környékről, percek 
alatt virágzó napraforgót va-
rázsoltak a kapuba. Németh 
Attila és Horváth Szilveszter 
főkukták vezetésével a tere-
bélyes fa alá költözött a tábori 
konyha. Koko segítségével 
kiürítették a fél múzeumot, 
hogy a hagyományos beren-
dezést biztosítsák. Mindenki 
tette a dolgát, felkerült a HA-
GYOMÁNYOK NAPJA felirat, 
állt a Derőce Palacsintázó, 
építették a jurtát, és már rotyo-
gott is az ebéd, természete-
sen honfoglalás kori illatokat, 
ízeket árasztva.

kalotaszegi legényese, vagy
a halinanadrágos székelyfi -
úk produkciója volt-e sike-
resebb. Apró lábak is meg-
dobogtatták a színpadot,
hiszen felléptek az enesei
óvodások is.

Délre a honfoglalás kori
étkek a füves pályára csa-
logatták az érdeklődőket,
hogy a fi nom ebéd mellett
íjászkodjanak, pihenjenek a
jurtában, és gyönyörködje-
nek Kőfalvi Regina és a lá-
nyok lovasbemutatójában.
Nemcsak a néptáncok, ha-
nem az Égi kapunyitó táltos
zenélés is ámulatba ejtette
a közönséget. Sikerességét
bizonyítja, hogy szombaton
zárva maradtak az égi csator-

A kultúrotthonban 11 órakor 
Machó Judit népi iparmű-
vész munkáiból nyílt kiállí-
tás. A bemutatott ruhák ékes 
bizonyítéka annak, hogy a 
művésznő elkötelezett híve 
a népi viseletkészítésnek. A 
nap gyöngyszeme a néptánc 
együttesek fellépése volt. Az  
enesei Derőce, a bősi Tő-
zike és a csíkszentmihályi 
Kikerics-Búzavirág néptánc 
együttesek. Három blokk-
ban mutatták be milyen a 
magyar virtus, akkor, amikor 
a dunaszerdahelyi Pántlika 
Zenekar húzza a talp alá va-
lót. A közönség lelkes tapsa 
alapján nehéz lenne eldön-
teni, hogy a kis kanászok 
mezítlábas tánca, a bősiek 

nák. A hagyományőrzéshez
hozzátartoznak a kézműve-
sek, így találkozhattunk az
udvaron a bősárkányi gyé-
kényes asszonyokkal, Virányi
Melindával, a bágyogszováti
fazekassal, Aradi Katalin
nemezelővel és Kovács
Gáborral, a fehértói kovács-
csal. Nemcsak nézelődni
lehetett nálunk, hanem az
ügyes kezű inasok szapo-
rán készítették a kézműves
termékeket. Rajtuk kívül  a
Derőce-palacsinta sütők  is
serénykedtek, mert   nem
lehetett elég gyorsan forgatni
a serpenyőket, olyan kapós
volt az áru.

Folytatás a 2. oldalon!

A hagyomány alatt általában az elődök örökségéből azokat a cselekvéseket, dolgokat értjük, 
amelyeket nemzedékről nemzedékre változatlan formában tesznek és készítenek az adott 

társadalom tagjai szociokulturális öröklés (beleszületik az egyén az adott társadalomba, és 
tovább viszi ősei hagyományait) alapján. A hagyományok az adott társadalom értékrendjét, 
világszemléletét tükrözik. Így fogalmazza meg az értelmező szótár a kifejezést.
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Pályázat  Kért összeg Megítélt támogatás
Népfôiskola szervezése 100.000  Ft –
Hagyományok napja szervezése 400.000  Ft 300.000  Ft
Emléktorna szervezése 50.000  Ft  30.000  Ft
Külkapcsolati alap 150.000  Ft  80.000  Ft
Környezetvédelmi  200.000  Ft 140.000  Ft
Óvoda bôvítése  20.000.000  Ft 19.500.000  Ft
Jövôvár építôanyagok –
Népfôiskolai elôadások
MSZA 100.000  Ft 60.000  Ft
Működésképtelen önkorm. támogatása 19.259.000  Ft 2.000.000  Ft

2009. évben ismét urnákhoz járultak a választópolgárok. A 22 hazánkat képviselő Európa 
parlamenti képviselőket választottuk meg június 7-én. Enesén az 1413 választásra jogosult 
polgár közül 487 (34,47%) szavazott. A választás eredménye:

Folytatás az 1. oldalról!

Hét órára elkészült Attila
és Szilveszter konyhájában
titkos receptek alapján a bog-
rács étel, amit természetesen
csakis Gősi-féle paraszt ke-
nyérrel lehetett fogyasztani.
A napra a koronát a Csík ze-
nekar koncertje tette fel, akik  
20 éve meghatározó szerep-
lői Magyarország népzenei
életének. Rengeteg koncert,
táncház és jó néhány sikeres
zenei album tette népszerű-
vé nemcsak a zenekart, de a
magyar népzenét is – hazánk-
ban és külföldön egyaránt. A 
tűzgyújtás a Szent Iván napi

szokásokat elevenítette fel. 
Szent Iván a nyári napforduló 
ünnepe, országszerte a kulti-
kus tűzgyújtások ideje. A po-
gány hagyományban a tűz 
egyrészről napszimbólum, 
tehát a nap megújhodását 
kívánták elősegíteni a tűz-
gyújtással, másrészt mindig a 
megtisztulás szimbóluma is.  
Szent Iván napi tűzgyújtáshoz 
számos hiedelem fűződik. Azt 
tartották, hogy ezek a tüzek 
megvédenek a betegségek, 
elsősorban a pestis ellen, a 
termést pedig védik a jégve-
réssel szemben. Biztos, hogy 
kevesünknek jutottak eszébe 
ezek a hiedelmek, de szívet 

melengető élmény volt azt a 
hatalmas tábortüzet körülállni 
és a lángok játékát csodálni. 
Erre a napra szervezte Rab 
János és Csorba László a 
suttyók avatását is, akiknek 
különböző próbát kellett kiáll-
ni, hogy legények lehessenek. 
Ennél nagyobb próbái már 
csak az avatóknak voltak, 
hogy el ne zsibbadjon a ke-

zük – a poháremelgetéstől.
Megnyugtató számunkra,
hogy jövőre már nem suty-
tyók főzik a bogrács ételeket,
mert Attilát és Szilvesztert is
érdemesnek találták arra,
hogy legények lehessenek.
Aki még ezek után is bírta a
táncházban mulathatott.  

Bartos Ilona

„Naggyá, erőssé csak azok a fák nőhetnek, melyek a talajba

mélyen és szélesen növesztik gyökereiket, hogy onnan gyűjtsék

össze a viharokkal dacoló, értékes, törzset alkotó tápanyagokat.

Igazán elmélyült tudattal, erős magyar öntudattal csak olyan

emberek rendelkezhetnek, akik ismerik nemzeti kultúrájukat,

és büszkén vállalják vele a múlt értékeit..” Horváth István

EURÓPA PARLAMENTI VÁLASZTÁS EREDMÉNYE
KÖZSÉGÜNKBEN

ELBÍRÁLT PÁLYÁZATAINK

FIDESZ-MPSZ 333 69 %
SZDSZ 3 0,62 %
MCF 0 0 %
MUNKÁSPÁRT 8 1,66 %

MSZP 53 11 %
JOBBIK 45  9,3 % 
LMP  6 1,24 %
MDF 34 7,05 %

KÖSZÖNET-
NYILVÁNÍTÁS

Köszönetünket fe-
jezzük ki az 1994-ben 
végzett enesei általá-
nos iskola B osztály 
diákjainak, hogy 15 
éves osztálytalálkozó 
alkalmából Fehér Csa-
bi sírjára virágcsokrot 
helyeztek el.

 Fehér család



Enesei HÍRMONDÓ 2009. július

3. oldal

Az oktatás sokba kerül. A szülőknek 
és az önkormányzatoknak egyaránt.
Ezen cikk keretein belül az önkormány-
zati oldalt próbálom megvilágítani.

Minden egyes önkormányzatnak je-
lentős problémája, hogy az állam nem
a feladatot – jelen esetben az oktatást –
fi nanszírozza. Hosszú ideig un. fejkvóta
volt érvényben, a költségvetési törvény
megállapította az óvodás, alsós, felsős
gyerek után járó összeget. Tehát, ha az
intézményekbe pl. 200 gyerek járt és a
fejkvóta 200.000 Ft/év/gyerek volt – akkor
az önkormányzat 40 millió forintot kapott
az államtól az oktatásra. Pár év óta a
helyzetet bonyolították, bevezették az un.
teljesítménymutatós rendszert. Ez előírja,
hogy az egyes osztályokban mennyi az
elvárt gyermeklétszám. Ha ezt az adott
intézmény nem tudja teljesíteni – mert
kevés a gyerek – akkor nem kapja meg
a költségvetési törvényben szereplő ösz-

32 MILLIÓ FORINT HIÁNY AZ
ÓVODÁNÁL ÉS AZ ISKOLÁNÁL

szeget. A teljesítménymutatós rendszer
a kisiskolák megszűnését mozdította
elő, de nehezebb helyzetbe hozta a na-
gyobb iskolákat, óvodákat fenntartó ön-
kormányzatokat is. Mint a Hírmondó 2007.
évi áprilisi számában írtam róla: ha 2007
szeptemberét a rábaszentmihályi alsósok 
nem Enesén kezdik, az alsóban elkerül-
hetetlen lett volna az összevonás.

Az enesei iskolába 215 gyerek jár több te-
lepülésről. Iskolafenntartó társulásban vesz
részt Enese-Fehértó-Rábaszentmihály-
Kisbabot. (2009. szeptember 1-jétől Bezi
kilépett a társulásból.) Önkormányzatunk 
jogosult a kistérségi közoktatási kiegészítő
normatívára is. Ennek ellenére nagyon je-
lentős az iskola működési hiánya: 19 millió
192e Ft. A működési és dologi kiadások 78
m 184e Ft-t tesznek ki, különböző források-
ból érkező állami pénzek bevételi összege
58m 992e Ft. Az esetleges iskolai fejleszté-
sek – mint pl. legutóbb az iskolai konyha ki-

Az Önkormányzat és a Kéviselő Testü-
let feladata, hogy a falunkban felmerülő
hiányosságokat észrevegye, s megold-
ja. Természetesen az egyre csökkenő
költségvetés nem teszi lehetővé, hogy
a lakók kéréseit maradéktalanul telje-
sítsük. Többször említették nyugdíjas
társaim, hogy kevés a műanyag kanna
a kutak mellett a temetőben. Kérésünk-
re intézkedtek. Szeretnénk, ha Önök 
mindig visszatennék használat után
a helyükre, segítve ezzel a nehezen
mozgó társainkat.

 A kis temetőnél a parkoló melletti
kerítés is helyreigazításra szorult. Meg-
igazítva egész más képet mutat. Kérjük 
azokat, akik ezen a kapun járnak be a
sírjaik gondozásához, mindig csukják 
be a kaput! A nyitott kapun bejutó ál-
latok óriási károkat okozhatnak. A Fa-
luszépítő Egyesülethez is érkezett egy
kérés: Ültessünk tujákat a parkolónál

lévő kerítés mellé. Polgármesterünk, 
s az F.E. vezetője Szabó Tamás tevé-
kenyen támogatta az elképzelést. 40 
db gyönyörű tuját szállított helyünkbe 
Tamás az utánfutóján, amivel a tuják 
helyén kibányászott köveket, rozsdás 
drótokat is elszállította a szeméttelepre. 
Egy kérése volt csupán, legyen felelőse 
az ültetésnek, s az azt követő öntözé-
seknek. Köszönet a pontosságért, a 
szép tujákért!

Sok társadalmi munkát szerveztem 
már Enesén, de most sem csalódtam az 
emberekben. Elég volt Wölfi ngernének, 
Sallaiéknak, Némethnének szólni, s ők 
hozták magukkal a többieket. Elindulha-
tott a komoly munka. Május 11-én kiástuk 
a tuják helyét, s alaposan beöntöttük, 
hogy másnap ültethessünk. A  kis csapat 
lelkesen dolgozott: gödröt ástak, köveket, 
téglákat hordtak, öntöztek.  Mindenki 
szívesen vállalta a rendszeres öntözést, s 

alakítása – természetesen a hiányt növelik.
A 19 m 192e Ft-os hiányt a bérek + járu-
lékok + közüzemi költségek teszik ki. Az
iskolában foglalkoztatott pedagógusok 
számát a kötelező óraszám és az osz-
tályokban letanítandó órák hányadosa
határozza meg. 

Mozgástér lényegében nincs (csak 
hiányt növelő ha pl, egy 30-as osztály-
ból két osztályt szervezünk). Óvodánk 
három csoporttal működik. Szeptember-
től két tagóvodája lesz: a fehértói és a
rábaszentmihályi. Ezen társulás szintén
javított önkormányzatunk helyzetén, ennek 
ellenére az óvodánál jelentkező hiány 13
millió forint. Az enesei önkormányzatnak 
más forrásból ennyi pénzt kell hozzátenni
az óvoda fenntartásához (bér + járulékok 
+ közüzemi költéségek). A törvény itt is
előírja a kötelezően alkalmazandó létszá-
mot (2 óvónő + 1 dajka/csoport)  – csak 
éppen nem fi nanszírozza. Az oktatás kö-
telezően ellátandó önkormányzati feladat.
Csakhogy emellett még számtalan van. Az
önkormányzati törvény felsorolja ezeket.

Mesterházy József
polgármester

TUJA ÜLTETÉS A TEMETŐBEN
a tujasor gaztalanítást. Csak annyit kellett
mondanom, hogy szomorú lennék, ha
elszáradnának! 

Dicséret illeti Wölfi ngerné és Zsuzsa
lánya, Sallai házaspár, Némethné és
Erzsi lánya, Daniné, Báthori  Antalné és
Dombi Ferenc lelkes önzetlen munkáját.
Ezután már a tujáké a főszerep! 

Nőjenek és terebélyesedjenek nagyra!
Volt olyan nap, hogy három öntözést is
kaptak a növények, de bármikor men-
tem, mindig láttam az öntözés nyomát.
Tudjuk, hogy mások is szívesen jöttek 
volna segíteni, de nem akartuk az aktív
dolgozókat ezzel terhelni. Találkoztam
öntözéskor olyanokkal, akik nem csak 
a sírt öntözték, hanem a tujákat is. Kö-
szönjük! 

De köszönjük a padot is! Ugye Aranka
néni?

Füsi András
 képviselő
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BŐSÁRKÁNYBA KEREKEZÜNK

„Van egy erő, ami szüléskor eljön a nőkhöz.
Nem késik, egyszerűen csak elárasztja őket.
Összegyűlik, mint a felhő, átsuhan az égen,
És magával hoz egy gyermeket…”

Foltvarró csoportunk egy színfolttal
gazdagodott, mikor megismerkedtünk 
a szalaghímzéssel. Németh Jánosné,
Gizella türelmesen tanított bennünket a
rózsák, nefelejcsek, vadvirágok készíté-

Újabb szolgáltatással színeseddett 
Enese palettája. Jó pár héttel ezelőőtt a 
Stregon Kft. pizzériát nyitott a benzinnkút 
melletti panzióban. Kínálatuk bőségesges 
14 különböző pizzából lehet választani.
A tésztát az üzlet tulajdonosa Anikó
kísérletezte ki, ezáltal a recept teljesen
egyedi, és nagyon fi nom. Mindezek mel-
lett kaphatók még melegszendvicsek,
hamburgerek, és dönerek. A Döner
kebab a török konyha egyik legismer-
tebb és legerterjedtebb étele. Nem keve-
rendő össze a görög gyrossal. A döner
kebab készítéséhéhez marinírozással

k,pácolt húsdarabokat befűszereznek
e-amelyeket rétegenként egy függőlege
k,sen felállított, speciális nyársra húznak

és grilleznek. A nyársról aztán folyama-és grilleznek. A nyársról aztán folyama
tosan levágják vékonyan egy nagy kés-
sel a külső, megsült rétegeket, s ezeket
árulják elsősorban szendvicsnek döner
cipóba töltve, vagy tortillába tekerve
szósszal és zöldségekkel. Ezekkel az
ínyencségekkel kényeztetheti magát aki
ellátogat Anikó pizzériájába, vagy telefo-
non rendel a 779-514-es számon. Enesén
a kiszállítás ingyenes. Jó étvágyat kívánok 
mindenkinek!

PIZZA RENDE

Augusztusi kerékpár túránk célja
Bősárkány, Bezi irányába. Rövid mon-
datokban a falu története: 

1222-ben említik először írásos for-
mában egy adományozó levélben.
1535-ben a Nádasdy család birto-
kába került a település. A Rákóczi-
szabadságharc során elpusztult
a falu. A község 1940-ben éri el
lakosság csúcsát: 2400 lélek lakik 
a faluban. A rendszerváltás után
megalakult az új önkormányzat. 

2009 I. FÉLÉVBEN SZÜLETETTEKÜLETETTEK
Lengyel Huba január 15. szülők: Erlicz Szabina és Lengyel Balázs
Németh Nóra január 23. szülők: Szalai Angéla és Németh Csaba
Szabó Kristóf Kevin március 12. szülő:   Szabó Enikő
Mesterházy Botond április 16.  szülők: Gülch Eszter és Mesterházy József
Nagy Olivér  április 27. szülők: Dombi Renáta és Nagy Gábor
Kausits Milán Kristóf április 28. szülők: Kaszás Edina és Kausits Béla
Élő Vanda Blanka május 4. szülők: Rekenei Mónika és Élő Attila
Horváth Anna június 10. szülők: Dombi Angelika és Horváth Zoltán
Gulyás Nóra június 10. szülők: Németh Nikolett és Gulyás Ákos
Varga Boglárka június 21. szülők: Tarisnyás Aliz és Varga Balázs

Szeretetben egészségben gazdag éveket kívánok: Nagy Károlyné, védőnő

VIRÁGOK 
„SZÍNFOLTJA”

sére. Lelkes csapatunk ezt a technikát a
táskák, dobozok, ruhák díszítésére jól
fel tudja használni a későbbiekben.

A foltvarrás technikái kimeríthetetle-
nek. Mindig van valami új, ami izgatja
a fantáziánkat! A csoport tevékenysége

májusban befejeződött (ismét újra indul
októberben) egy baráti összejövetellel,
ahol  értékeltük az évi munkát, s meg-
ajándékoztuk a Tündérkastély Óvodát
egy faliképpel, s ülőpárnákkal, valamint
a Községi Önkormányzatot virágos fali-
képekkel.Nyáron sem fogunk unatkozni!
Június 20-án a bezi falunapon mutatko-
zik be csoportunk egy kiállítással.Erre
még fel kell készülnünk szép alkotások-
kal, s a kiállítás megrendezésével.

A sikeres munkához erőt, egészséget,
jó öltögetést kívánok foltostársaimnak,
s az érdeklődőknek pedigkellemes idő-
töltést!

Füsi Andrásné, klubvezető

 A táv hossza oda-vissza 40 km.
Bősárkányba a Száviz vizi centrum-
nál pihennék,a belépő a strandra 500
Ft, igény szerint lehetőség van étel fo-
gyasztásra, a vízparton büfé működik.
Jó idő esetén lehet fürdeni.

Augusztus 1-jén szombaton reggel
8.30 órakor indulunk a kézi labda pályá-
ról.Szeretettel várunk minden kerekezni
szerető sport barátot. Rossz idő esetén
a túra elmarad, új időpontot jelőlünk ki.
Túra vezetőnk Horváth Róbert (falunk 
férfi  fodrásza).
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Az utazás során lenyűgöző látvány
tárult elénk, Jóska bácsi felkészültsé-
gének köszönhetően mindig alapos
ismereteket kaptunk a meglátogatott
helyszínekről. Zsiga bácsi javaslatára
már hajnali 7 órakor sor került a reg-
gelire, s indultunk is Szelindek várá-
ba, majd Segesvárra, egy rövid város-
nézésre. Délután Székelykeresztúrra
vezetett az utunk, ahol mind a 43 db
fényképezőgép megörökítette „Petőfi  
vén körtefáját”, mely alatt – a mon-
da szerint – az Egy gondolat bánt en-
gemet című költeményét írta. Az esti
órákban megérkeztünk barátainkhoz
Csíkszentmihályra. Eleinte idegennek 
tűnt mindenki, de vendégszeretetük és
kedvességük oly hatalmas volt, hogy
pár perc alatt a szívünkbe zártuk őket.
Mindenki elfoglalta a szálláshelyét,
majd egy rövidebb esti séta keretei
között felfedeztük a kis falucskát.

Szombaton kora reggel viseletbe öltöz-
tünk és lovaskocsival indultunk az „Ezer
székely leány napjára” Csíksomlyóra,
a hegy tetején elhelyezkedő nyeregbe.
Az úton szoros kapcsolatba kerültünk 
lovainkkal: Katival és Rigóval. Óriási
élmény volt látni az ottani emberek 
összetartozását, nem számított, hogy
2 vagy 70 éves, kicsi vagy nagy, idős
vagy fi atal az illető, mindenki székely
viseletben jelent meg a rendezvényen.
Néptáncbemutatókra, közös táncra is
sor került, és kedvünkre vásárolhattunk 
a kézművesek portékáiból. Hazafelé
már busszal mentünk, hiszen eleredt
az eső. Utólag tudtuk csak meg, hogy
jól döntöttünk, hiszen az egyik hazafelé
tartó szekér felborult a rajta ülő székely

ERDÉLYBEN KIRÁNDULT A DERŐCE

Végre elérkezett a várva várt reggel, július 2-a, hajnali fél 6, amikor a Derőce táncosai túl 
az év végi bizonyítványosztások, érettségik, és vizsgák izgalmain egy 8 napos kirándu-

lásra indultak Erdélyországba. Az út egészen Déva városáig zökkenőmentesen alakult, ott 
viszont egy több kilométeres kocsisort sikerült kifognunk, így első úti célunkat, Kelnek várát 
csak az esti órákban értük el. Laci bácsinak csaknem az egész falu népét sikerült riasztania, 
hiszen elérve a vár legmagasabb fokát, megkongatta a harangot, mely ott tűzvészt jelzett! 
Éjszaka előkelő panziókban szálltunk meg, ahol igyekeztünk kamatoztatni nyelvtudásunkat, 
több-kevesebb sikerrel!

lányokkal és fi úkkal együtt! Az estét a
vacsárcsi Kultúrházban töltöttük, ping-
pongoztunk, iszogattunk és próbáltunk 
a másnapi táncbemutatónkra.

A vasárnapot mindenki a családdal
tölthette szabad program keretei között.
Krisztáék gombát szedni indultak az
erdőbe, ahol kénytelenek voltak dalra fa-
kadni, hogy elijesszék ezzel a körülöttük 
ólálkodó medvéket. Peti a Gyilkos – tó-
hoz juthatott el vendéklátóikkal, Szilviék 

pedig a motorozás szerelmeseivé váltak 
Erdélyben. Többen közülünk a vacsárcsi
erdőbe indultak, de nem megszokott
módon, holmi busszal vagy autóval:
traktorhoz rögzített szekérrel! Egy kis
faház udvarán tölthettük el kellemes
hangulatban a délutánt, vicceket me-
séltünk, fociztunk, szalonnát sütöttünk.
Az esti fellépésünkön fi aink – a nem

megszokott pálinka mennyiség elfo-
gyasztásától – kissé pityókás állapotban
léptek színpadra, fergeteges hangulatot
teremtve énekhangjukkal, s a lányok 
szoknyája alá kukucskálással.

Hétfőn a nyolc órási indulást be-
tartva megkezdtük utunkat Moldvába.
Kedves fogadtatásban volt részünk 
Pusztinában. Az ottani gyerekek isko-
lájukban egyedi történetekkel és népi
énekekkel ragadtattak el bennünket. A 

sok látványosság mellett lehetőségünk 
nyílt megkóstolni a pusztinai jellegze-
tes ízű galuskát, ami természetesen
mindenkinek „nagyon ízlett”. A fi nom
lakoma után elindultunk Gyimesbükkre,
ahol a gyimesi csángó világ bemuta-
tására került sor.

Folytatás a 6. oldalon!
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Folytatás az 5. oldalról. 

Úton odafele a helyi fi úk, Dávid és
Csabi az enesei fi úkkal együtt remek 
hangulatot teremtettek. A székely vic-
cek mindannyiunk kedvenceivé váltak.
Megérkezésünk után helyi jellegzetes-
ségű programokban volt részünk mely-
nek részeként csángó népviseletben
játszó zenészeket hallgathattunk, sőt
a táncukat is kipróbálhattuk több-ke-
vesebb sikerrel.

Erdélyország egyik különlegességét,
a puliszkát is megkóstolhattuk volna,
ha a jégeső közbe nem szól. Kati néni,
egykori dadusunk harisnya zokni tar-
talékainak hála, nem fagytunk meg a
hidegben. A fantasztikus élmény után
felmászhattunk az ezer éves határhoz,
ahol ismét kismillió fotót készítettünk.
Visszaérkezésünk után sokat énekel-
tünk, és rövidesen hazaindultunk, ahol
mindenki egyből ágynak esett.

Keddi úti célunk Kovászna megyébe
vezetett. Sepsiszentgyörgyön megtekint-
hettük a Székely Nemzeti Múzeumot,
ahol a látvány mindenkit lenyűgözött.
Kirándulásunk következő állomása
Kézdivásárhelyre vezetett, ahol igazán
fi nom ebédet kaptunk. Itt nyílt lehetősé-
günk vásárolni aprócska ajándékokat
családjainknak. Hazafele úton megálltunk 
Nyergestetőn, ahol a süvítő Kék Sárkányt
(a buszt) a Derőce fi ataljainak többsége
már el sem hagyta. A buszból kiszállók 

kopjafák rengetegét tekinthették meg.
Sietősen indultunk haza, hogy a búcsú-
estére elkészüljünk. Remek hangulatot
teremtettünk fellépésünkkel a lelkes és
kedves közönség számára, különösen

szenior csapatunk tagjai, Gyuszi bácsi és
Laci bácsi kápráztatott el mindenkit férfi -
as verbunkjával. Az este további részében
táncos-zenés mulatság következett, ami
az egész hajnalt átölelte. 

Szerda reggel szomorúan ébredtünk,
mert el kellett hagyni újonnan szerzett
barátainkat. (CSABI, DÁVID, ENDRE ÉS
A TÖBBIEK, SZERETÜNK TITEKET!!
:-). Utunk Segesvárig zökkenőmente-
sen alakult, azonban a várost elhagyva
a busz megadta magát. De Jenő, a Sár-
ga Angyalban megtestesült buszsofőr
megmentette a Kék Sárkányt. A sikeres

szerelés után a Nagyenyedi Református
Kollégium felé vettük az irányt. Torockó
felé haladva Balázs ihletett kapott egy
rémtörténet megírásához az útviszo-
nyokat látva. Kis késéssel érkeztünk 

utolsó állomásunkra, ahol ismételten
puliszkával vártak minket nagy-nagy
szeretettel (és nagy-nagy örömünk-
re). Vacsora után mindenki az ágyat
választotta. 

Reggeli után ismételten a nyolc óri-
ási indulást betartva hazafelé vettük 
az irányt. Hosszú út állt előttünk, de
kitartóan bírtuk a gyűrődést. Torda vá-
rosába érkezve az utolsó templomot is
megtekinthettük. Kőrösfőn megállva
mindenki el tudta költeni utolsó leieit. A 
Királyhágón ismét egy helyi jellegzetes-
séget, a michet kóstolhattuk meg. Pest-
re indultunk, ahol egy utolsó lendületet
vettünk a hazaúthoz. Másfél óra múlva
már Enesén vártak minket hozzátarto-
zóink. A buszból kiszállva elénekeltük 
a Derőce himnuszát, melyet a buszon
hazafelé sikerült alkotnunk. Az erdélyi
kirándulásunk során a Világörökség ré-
szeit tekinthettük meg, melyek mindenki
szívében örök emlékként élnek tovább.
Alig várjuk a következő kirándulást,
illetve a kinti barátaink viszontlátását.

Írta: Hancz Krisztina, Hittner
Kármen, Merkó Ildikó, Varga Csilla,

Varga Zsófi a, Kiss Flóra

HITTANOS ÉVZÁRÓ
Varga György falunk katolikus papja, évzáró kerti partira hívta a hittanos
gyerekeket. A partit a templom kertben tartotta az Atya. Volt tojásdobálás,
az ügyesebbek el tudták kapni törés nélkül. Becsukott szemmel kellett egy
fonalból készült labirintusba közlekedni. Minden játékot nagyon élveztek a
gyerekek. A játékok után jólesett a bográcsos pörkölt, a cseresznye és a
sütemény. Köszönjük a katolikus gyülekezetnek, és az Atyának hogy meg-
rendezte ezt a kellemes és emlékezetes délután.Talán először fordul elő,
hogy a hittanos gyerekeknek tábort szervez a katolikus egyház. Csapodon a
Csalogány táborban töltenek az Atyával és segítőivel 4 napot a gyerekek.
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Az egyre nehezedő gazdasági 
helyzet ellenére megnyugtató volt 
a tanévben az intézmény mű-
ködtetése. Mint arról már több-
ször is beszámoltam, fejlesztés, 
beruházás csak pályázatokból, 
támogatásból lehetséges. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy ebben 
az évben közel 4, 5 millió Ft-ot 
fordíthattunk beruházásra. Ezek 

ISKOLAI HÍREK – 2008/2009-ES TANÉV MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE
közül a leglátványosabb és a leg-
költségesebb az iskolai tankonyha 
felújítása volt, ami közel 1, 5 millió 
Ft-ba került. Az alsó tagozaton a 
papírgyűjtés bevételéből és SZM 
pénzből vásárolt játékvárnak volt 
a legnagyobb sikere.

Az év során 16 pedagógus 
dolgozott a 137 enesei és 76 
bejáró tanulóval. A tanév fontos 

A TANÉV EREDMÉNYEI SZÁMOK TÜKRÉBEN

Megnevezés Alsó tagozat Felsô tagozat Összes
1. Létszám 83 130 213
2. Bejáró 17 59 76
3. Napközis 40 17 57
4. SNI 8 5 13
5.Mulasztott napok száma/fô

1 fôre esô igazolt 10, 4 nap 9, 4 nap 9, 8 nap
6. Bukások

1-2 tantárgyból 2 2 4
Több tantárgyból 0 2 2

7. Kitûnô tanulók 16 5 21
8. Jeles tanulók 6 6 12
9. Továbbtanulás 41 fô  8.o.

Gimnázium 6 
Szakközépiskola 23 
Szakiskola 12 

10. Osztály tanulmányi Alsó tagozat Felsô tagozat
      eredmények

1. o 4 
2. o. 4,2 
3. o. 4,3 
4. o. 4,2 

Alsó  4,2
5. o.  3,95 
6.   4
7. a.  3,6 
7. b.  3,7 
8. a.  3,8 
8 . b.  3,66 

Felsô  3,8
Iskola tanulmányi átlaga 4

Magatartás 4,6 4,2 4,4
Szorgalom 4,4 3,8 4

11. Tantárgyak átlaga
Magyar nyelv és irodalom   3,7
történelem   3,1
német   3,4
angol   4,4
matematika   3,6
informatika   4
természetismeret, környezetism.  3,8
fizika   3,2
biológia   3,1
kémia   3
földrajz   3,1
ének   4,6
rajz   4,4
technika   4,6
testnevelés   4,7

feladata volt a tanulás tanítása
valamint a nem szakrendszerű
oktatás megszervezése az 5.
osztályban. Ez utóbbi azt jelenti,
hogy heti 7 órában különbö-
ző tantárgyak keretében több
gyakorlást kell biztosítani a ta-
nulóknak. A tehetséggondozást
szolgálta az emelt szintű német
nyelv és az angol nyelv oktatá-
sa, matematika, magyar, angol,
és informatika szakkörök.

 A Bendegúz levelezős verse-
nyen 23 arany és 7 ezüst foko-
zatot értek el tanulóink. Francia
Dominika mesemondásban
megyei 1., Kovács Balázs in-
formatika  versenyen országos
27. helyezett lett. Német nyelv-
ből házi versenyt tartottunk, de
rendeztünk sportversenyt és
rajzversenyt is. A gyengébb ké-
pességű tanulók felzárkóztatá-
sa érdekében korrepetálásokat
szerveztünk. A tanulási nehéz-
séggel küzdő tanulók részére a
fejlesztő foglalkozások helyben
történtek, Horváth Károlyné
gyógypedagógus, valamint az
Arany János Általános Iskola lo-
gopédusa, pszichopedagógusa
segítségével. Az előre nem látha-
tó létszámok és a személyi vál-
tozások miatt elég sok munkát
igényelt a napközis csoportok 
szervezése. Szeptember végére
kialakult a csoportok összetétele,
alsó tagozaton 1-2. o., 3-5. o. volt
együtt. Az iskolai könyvtári órák-
ból biztosítunk két órát a községi
könyvtár nyitva tartásához.

Az oktató munka mellett fon-
tos feladatunk a nevelőmunka.
Célunk, hogy kulturáltan visel-
kedjenek tanulóink. A fegyel-
mezetlenségek megelőzése
érdekében jó ötletnek bizonyult
a minél több féle játéklehető-
ség biztosítása. A következő

évben szeretnénk még további
játékokat beszerezni.

Az év végén 83 jutalomköny-
vet osztottunk ki tanulmányi és
közösségi munkáért. A tanév-
ben a következő szakkörök 
működtek: sakk, néptánc,
zene, honismeret, színjátszó,
társastánc. Színvonalas iskolai
és községi ünnepélyeket tar-
tottunk, valamint különböző
osztály programokat. Tanuló-
ink egészségük megóvása
érdekében drogprevenciós
előadáson vehettek részt, az
ifjúsági napon pedig a Refl ex
Környezetvédő Egyesület tartott
előadást az alsó tagozaton.

Tavasszal úszó tanfolyamon
vehettek részt az érdeklődök.
Szünetekben foci kupák zajlot-
tak, új lehetőségként teniszok-
tatás indult és pontszerző gya-
logtúrákat szerveztünk Enese
környékére. A felsős kerékpáros
tábor érdeklődés hiánya miatt
sajnos ebben az évben is elma-
radt. Viszont a napközis tábor
évről évre több  tanulót vonz.
A kapcsolattartás érdekében
a szülői munkaközösséggel
hat megbeszélést tartottunk a
tanévben. A néptánc csoport
sikeres fellépésekkel  bizonyí-
totta, hogy az év során komoly
munka folyt. Nagy örömünkre,
örömükre szolgált, hogy közel
150.000 Ft értékben vásároltak 
viseleteket, népi hangszert.
Ebben a tanévben is megkér-
deztük partnereinket az iskola
munkájáról. Az igényeket és
javaslatokat beépítjük a követ-
kező tanév munkatervébe.

Köszönöm azok támogatá-
sát, akik bármilyen módon se-
gítették az iskola munkáját.

Bartos Ilona,
iskoléaigazgató
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ÜRÖM AZ ÖRÖMBEN
(KÉT ÉVES LETT A GYEREK) 
Magyarországon 1967-óta létezik a gyermekgondozási segély. Ezen változta-
tott most az Országgyűlés. 3 évről 2-re csökkentette az idejét. Vagyis a 2010
április 30. után született gyermekekkel már csak két évet maradhat otthon
az édesanyjuk. Az első érintett kicsik 2010 május 1-én mennének először
bölcsődébe. A megoldást faluhelyen az óvoda-bölcsődék jelentenék, ahova
2 éves kortól járhatnának a picik. Felmerülhet még a családi napközi, amely
20 hónapos kortól 14 éves korig biztosítja a gyermek nappali felügyeletét,
étkezését, kis létszámú csoportokban. A polgármesteri hivatal közvélemény
kutatást szeretne végezni a kisgyermekes családok körében.Kéri azon anyu-
kák jelentkezését akik igényt tartanának bölcsődei ellátásra. Az igényüket
a hivatalban lehet jelezni Nagy Lászlónál.

AKIK ISMERIK ENESÉT
Az előző számban meghirdetett rejtvénynek 9 hibátlan megoldása lett.
Nyereményeiket átvehetik a hivatalban Nagy Lászlónál.
Varga Istvánné Petőfi  u 13/a, Bajnok Zsolt Dózsa Gy u. 26., Merkó Imre
Merkó Ildikó Kossuth u., Majorné Bajnok Eszter, Zsenák György Fecske u.
Bánházi János Radnóti u., Bánházi Roland Csalogány u., Tekéné Bedi Klaudia
Hunyadi u 19. Gratulálunk a nyerteseknek!
Tovább folytatjuk a játékot, várjuk a következő kérdésekre a helyes választ.
Érdemes játszani mert a jó választ beküldök között, a végén ajándék csomagot
sorsolunk ki. A megoldásokat a hivatalba lehet leadni.

1. Jelenleg hány Kúria van Enesén?
   3           2       0
2. Hányadik alkalommal táncolták el a Derőce táncosai az Enesei
 verbunkot  Pünkösd alkalmából a templom előtt?
   1           3         2
3. Milyen az enesei sport egyesület színe?
 zöld-fehér         kék-piros      kék-sárga
4. A nyugdíjas klub novemberben ünnepli fennállásának vajon
 hányadik évfordulóját?
 16                 25         32
5. Három neves enesei közül melyikük volt szobrász, festőművész?
 Enessey György        Bancsó Lajos Hetvényi István
6. Nagy esemény volt a vasútállomás megnyitása Enesén,
 melyik évben történt?
 1850  1823  1870
7. A polgármesteri hivatal melyik család kúriájában működik?
 Tschurl            Purgly         Barcza
8. A faluközpontban álló emlékmű kiknek a tiszteletére lett állítva?
 világháborúban elesettek            elhurcoltak emlékére
9. Mit szeretne kialakítani a függönyös házban az önkormányzat?
 Ifjúságiházat nyugdíjas napközit múzeumot
10.Milyen helyiséget avattak legutóbb az iskolában?
 sport öltözőt tankonyhát fejlesztő szobát

ENESE KUPA 2009
I. Futottak még II. Beton blokk
III. Bödő IV. Bozsik program

Gólkirály: Zajovics László
Legjobb játékos: Lőrincz Balázs
Legjobb Kapus: Élő Szilveszter
A 11-es rúgó verseny győztese: 
Mogyorósi Szabolcs

Idén második alkalommal 
szerveztünk napközis tábort. 

Első héten a családsegítő, a 
második héten az iskola peda-
gógusai. 45–50 tanuló jelezte 
igényét. Sokrétű programot 
igyekeztünk biztosítani a gye-
rekeknek. 

NAPKÖZIS TÁBOR
Részt vehettek kézműves foglalkozá-

sokon, amelyen állatokat hajtogattak,
gyöngyöt fűztek és foltvarró technikával
szívecskét készítettek. Kerékpár-túrát is
több alkalommal szerveztünk: Kónyba
fagyizhattak, Sövényházon lovagolhat-
tak, Fehértón megtekinthették a ma-
dárvártát. Az új konyhát kihasználva
mindkét héten sütöttünk. Elmentünk a
katolikus templomba, ahol plébános úr
ismertette a templom külső és belső
jellegzetességeit. Meglátogatták a fi úk a
pékséget, ahol lepényt és csigát sütöt-
tek, a lányok a kozmetikában körömfes-
tésen vehettek részt. Úgy látjuk, hogy a
táborok népszerűek voltak, segítettek 
a szülőknek a nyár idejére a felügye-
letet megoldani. Jövőre is tervezzük a
megszervezését!

A tábor szervezői

A kupagyőztes
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Alábbi értékelésünk a 2008/2009-es bajnokságról szól. 
Felnőtt csapatunk nem úgy vágott neki a szezonnak, hogy 
a bajnokságot kötelező megnyerni. Mivel a csapat egyben 
maradt, jogos elvárás volt az 1-5. hely egyikének megszerzé-
se. Őszi szakaszunk nagyszerűen sikeredett, mindössze egy 
alkalommal hagytuk el vesztesen a pályát három döntetlen 
mellett. Igaz: sokszor a szerencsével sem álltunk hadilábon, 
az is befele pattant, ami a kapu mellé tartott. Egy gólos győ-
zelmeket arattunk. És öt pont előnnyel vezettük a bajnokságot 
az őszi szakasz végén. Evés közben jön meg az étvágy! 
Bár a vezetőségből továbbra sem fogalmazta meg senki a  
„bajnokságot meg kell nyerni” tételt. De vezetőtől szurkolóig 
mégis csak mindenki hitt benne. Tavaszunk azonban ha-
sonlóan – ill. még rosszabban – alakult mint tavaly. A tavaszi 
szezon elején sorra buktuk el a mérkőzéseket vagy nagy 
nehezen döntetlent értünk el. Első győzelmünket Győrújfalun 
arattuk. Mindössze ötször hagyhattuk el győztesen a pá-
lyát, Enesén mindössze a Halászitól tudtuk begyűjteni a 
három pontot.Ezzel az eredménysorral nem lehet a dobogó 
legmagasabb fokán végezni. Sőt! Még dobogós helyünk 
is veszélyben forgott: a Dunaszeg és a Dunakiliti nagy 
hajrában majdnem elért bennünket. De Bősárkányba már 
tét nélkül utazhatunk. Miért buktuk el a bajnokságot? Több 
tényező együttes hatását kell felsorolni. 1. Tavasszal több 

TABELLA
Orchidea Hotel Megyei II. – 2008/2009

csapatnév M Gy D V gólok pont
1. GYŐRLADAMÉR-CSINÓD 30 21 4 5 93–43 67
2. KÁROLYHÁZA SKE 30 17 8 5 75–36 59
3. ENESE SC 30 16 8 6 78–41 56
4. DUNASZEG SE 30 17 3 10 75–53 54
5. KUNSZIGET SE 30 16 3 11 64–48 51
6. DUNAKILITI KSE 30 15 6 9 69–53 51
7. BŐSÁRKÁNY KSE 30 16 2 12 71–54 50
8. HÉDERVÁRI KSE 30 13 7 10 60–41 46
9. DUNASZIGETI KSE 30 13 3 14 59–66 42
10. MOSONSZOLNOKI SE 30 12 5 13 61–64 41
11. GYŐRÚJFALU SE 30 11 6 13 57–70 39
12. GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE 30 10 9 11 48–51 39
13. MÁRIAKÁLNOK SE 30 9 6 15 44–65 33
14. MOSONSZENTMIKLÓS SE 30 8 4 18 47–75 28
15. DIÓFA VENDÉGLŐ RÁBAPATONA 30 5 2 23 39–92 17
16. HALÁSZI SE 30 2 2 26 28–116 8

KÉT ÉV – NÉGY ÉREM játékosunk tudása alatt teljesített. 2. A szezon elején döntő
mérkőzéseken a játékvezetők a mi kárunkra tévedtek – egy-
két esetben a tudatosságot sem zárom ki. 3. Sérüléshullám
miatt nem tudtunk minden mérkőzésen a legjobb csapattal
kiállni. Sajnos azonban azt kell mondani: összességében
idén sem érdemeltük volna meg a bajnoki címet. Az elmúlt
két év eredményei miatt dicsérni tudom a csapatot, edzőt.
Nagyszerű teljesítmény két egymást követő évben a dobo-
góra állni. Tartalékcsapatunk elérte azt, amire már évek óta
készült. Mostanra megérett a gyümölcs, a fi úk megszerezték 
az aranyérmet. Végig egyenletesen jó teljesítményt nyújtottak,
130 gólt rúgtak és mindössze 20 kaptak, 4 döntetlen mellett
egyszer kellett fejet hajtani az ellenfél előtt. Az aranyérmet
ennek ellenére csak az utolsó fordulóban sikerült megsze-
rezni – a rivális Bősárkány otthonában. U 21-es mérkőzést
talán még sohasem láttak annyian mint június végén az
„aranyderbit”. A tavalyi ezüstérem után arany következett.
Teljesen megérdemelten. A csapat évek óta együtt van, az
őszi arany után fogadkoztak a fi úk: most nyerni kell. Talán
ez az akarat jelentette a pluszt a vetélytársakkal szemben
(a tudás mellett). Gratulálunk minden játékosnak és az
edzőnek Benkő Imrének, aki a 2009/2010-es bajnokságtól
kezdve már nem ül a kispadon. 

Serdülő csapatunk jelenleg nincs, az utánpótlás korosz-
tállyal (U7 – U9 – U11) továbbra is Dömötör Csaba tanár
úr foglalkozik heti rendszerességgel. Szokás szerint több
tornán is részt vettek a kicsik.

Szeretnék köszönetet mondani játékosoknak, edzők-
nek, vezetőségi tagoknak, rendezőknek, jegyszedőknek,
szponzoroknak és mindannak, aki hozzájárult az elmúlt
és sikeréhez.

Mesterházy József
Enese SC elnök

Ha az elmúlt két év labdarúgásában elért 
eredményeit nézzük, akkor elégedettek 

lehetünk. Felnőtt csapatunk elért egy ezüst 
és egy bronzérmet, U 21-es csaptunk pedig a 
dobogó legmagasabb fokára állhatott, tavaly 
ezüstérmet szerzett.

TABELLA
Orchidea Hotel Megyei II. U-21 – 2008/2009

 csapatnév M Gy D V gólok pont megj.
1. ENESE SC 30 25 4 1 130–20 79 
2. BŐSÁRKÁNY KSE 30 25 3 2 117–41 78
3. DUNAKILITI KSE 30 22 4 4 128–39 70 
4. MOSONSZOLNOKI SE 30 19 5 6 95–52 62 
5. DUNASZEG SE 30 18 1 11 87–60 55
6. KÁROLYHÁZA SKE 30 14 3 13 89–63 45 
7. MOSONSZENTMIKLÓS SE 30 13 4 13 85–89 43 
8. GYŐRLADAMÉR-CSINÓD 30 13 1 16 64–71 40 
9. GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE 30 12 3 15 68–85 39
10. GYŐRÚJFALU SE 30 11 4 15 65–82 37 
11. MÁRIAKÁLNOK SE 30 11 3 16 76–103 36 
12. HALÁSZI SE 30 8 6 16 66–95 30
13. KUNSZIGET SE 30 8 4 18 66–90 28 
14. DUNASZIGETI KSE 30 5 7 18 47–114 22 
15. DIÓFA VENDÉGLŐ RÁBAPATONA 30 5 3 22 57–147 17 (-1 p)
16. HÉDERVÁRI KSE 30 2 1 27 28–117 6 (-1 p)
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Május 2-án az enesei tűzoltók és a
falunkat képviselők részesei lehettek egy
hagyományos Flórián napi tűzoltók ünne-
pének. A sok meghívott vendég, közöttük 
parancsnokok, elnökök, főtörzsőrmes-
terek, zászlósok és még sorolhatnám a
sok-sok tagot, újra összegyűltek, kiöltöz-
ve, büszkén álltak a „főtéren” a tűzoltó
szertár előtt. Megérdemelt ünnepe ez a
tűzoltóknak és a falunak. Gyülekeztek,
jöttek a tűzoltó kocsik, egyik a másik 
után. Zeng a falu a somorjai fúvósok 
tramtatájától, sorban, katonásan, a zene
ritmusára egyszerre lépve követik a tűz-
oltók, meghívottak, helybeliek sorban,

ENESE – PIPPANI-DŰLŐ

A BŐSI LÁNGLOVAGOK 120 ÉVE
betöltve a Fő utcát teljes szélességében.
Szentmisére igyekeztünk,, a tűzoltók vé-
dőszentjének, Szent Flórián ünnepére,
melyre együtt vonul a falu apraja-nagyja
a több mint százéves Kálváriára, ahol a
plébános úr felszenteli a Szent Flórián
szobrot, a tűzoltók pedig elhelyezik ko-
szorúikat.Délután a program a parkban
folytatódott, ahol a különböző korok tűz-
oltási technikáit mutatták be.

Büszke lehet a falu, hogy ilyen szép
számmal vannak a tűzoltók és őrzik a
hagyományokat, viszik tovább értékeit,
apáról fi úra örökítve át. 

Szabóné Horváth Judit

A pár évvel korábban végzett terepbejá-
rás során a régész kolléga a szeméttelep-
hez vezető út mellett húzódó dombháton,
cserepeket találva megállapította, hogy
itt egy kisebb őskori ill. középkori lelőhely
lehet. Mivel az Enesét elkerülő út ezen a
dombháton is áthalad, szükségessé vált
a terepbejárás eredményeit megerősítő
feltárás. Az ásatás során kiderült, hogy
valóban e két fő korszak az uralkodó,
valamint az is, hogy a lelőhely lényegesen
nagyobb kiterjedésű, ezért a nyomvonal-
ban kibővítettük a kutatás területét.

Röviden összefoglalva:
Enese határában az újkőkor késői

szakaszában (kb.5000/4900-4500/4400
i.e.), tehát mintegy  7000 évvel ezelőtt
telepedtek meg az első lakók, az un.
„lengyeli”kultúra népei (a lelőhely, amely-
ről a kultúra a nevét kapta-Lengyel-Tolna
megyében található.) 

Őket a rézkorban, a korszak első sza-
kaszában + a középső szakaszában (kb.
i.e. 3500-as évekig) élt két kultúra népei
(„Balaton Lasinja és Ludanice) követték,
majd a rézkor késői szakaszában (i.e.
2800–2700 körüli időkig, mintegy 500
éven át) a badeni kultúra népei. Az új-
kőkor tárgyi emlékei a Pippani-dűlőben
meglehetősen ritkán fordulnak elő, de a
Kónyhoz tartozó tőlünk nem túl messze
lévő következő ásatáson lényegesen
többet találtak a feltárók. A rézkor első
és középső szakaszában  a domb vagy
dűlő egy kisebb falunak adott otthont:
7 nagyméretű házat tártunk fel,amelyek 
cölöpszerkezetes falait, pontosabban a
falak alapárkait és a cölöpök helyeit az
árkokban sikerült jól dokumentálnunk.
Hasonlóak lehettek a mai pajtákhoz de
nem terményt tároltak bennük, hanem
lakóházak, 2–3 generációs nagycsalád

otthonai lehettek. A badeni kultúra főleg
kisebb-nagyobb gödrökkel képviseltette
magát -némelyikben több edény töredé-
keivel, melyekből a restaurátorok kiegé-
szíthető, szép hosszú fülű korsóforma
„mericéket” különítettek el.

Az őskor további szakaszában: bronz-
kor (kb. i.e. 2700/2500-900/800) és a vas-
kor (kb. i.e. 900/800-i.e.I.század vége )
továbbra is lakott terület maradt a domb,
ezúttal már nem csak a legmagasabb
része, hanem a domb hajlata és a mé-
lyebben fekvő területek. Cölöpökön álló
épületek nyomait, szemetes-és tároló,
valamint agyagkitermelő gödröket, ku-
takat kerítő-vagy vízelvezető árkokat ta-
láltunk, néhány kenyérsütő kemence is
ebbe a korba tartozhat. A kelták (a vaskor
második szakaszában) szintén építettek 
itt pár kisebb házat. Az őskort követő
időszakból a kora avarkori csontvázas
sír (7 század) érdemel említést -talán
egyszer előkerül az avarok kisebb tele-
pülése is errefelé.

A 12.–14. században szintén volt élet a
környéken, ha nem is éppen a dombon,
vagy nem ott ahol ástunk: az évtizedek 
óta folytatott mezőgazdasági munkálatok,
főleg a szántás során az egykori Enese,
a középkori falu maradványait elsodorta
az idő.  

Dr. Antoni Judit, régész
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Sajnálom, hogy csak nemrég 
szerveztem az óvodásokkal 
egy programot, hogy megnéz-
zük a feltárt objektumokat, mert 
ha előbb kilátogatunk sokkal 
több információim lehetnének 
és több látnivalóval lehetnénk 
gazdagabbak.

Ott jártunkkor Dr. Antoni Judit 
régész mesélt a gyerekeknek 
a feltárásokról, és mindnyájan 
érdeklődve hallgattuk és néz-
tük a régi házak, kemencék he-
lyeit. Megtudtuk, hogy először 
munkagépekkel leszedik a föld 
felső rétegét, ami termőföld, és 
alatta a sárga színű agyagos 
föld jelenik meg, amin sötét fol-
tok jelenhetnek meg, ami arra 
következtet, hogy ott valami 
nagyon régen lehetett. Ezeket 
a sötét foltokat ássák körül és 
keresik a régmúlt idők marad-
ványit. A régészek munkáját 
többen segítik, emberek akik 
ásnak, vannak akik mérnek és 
kijelölnek, és rajzolók, akik ré-
tegről-rétegre rajzolják a feltárt 
objektumok metszeteit. Így is-
mertem meg Alfred Falchetto-t, 
aki a méréseket végezte. Be-
szélgetésünk során derült fény 
arra, hogy nagyon messziről a 
polinéz szigetekről került Ma-
gyarországra. Szívesen mesélt 
a családjáról, a nagypapánál 
kezdte, aki Franciaországból 
1937-ben a háború előszelét 
érezve vitte családját egy békés 
és nyugodt helyre Francia-Poli-
néziába. Édesapja akkor volt 6 
éves. A nagypapa ismeretséget 
kötött egy helybéli rendőrrel, 
aki segített letelepedni a csa-
ládnak. Tahitin nem volt üres 
telek, így kerültek Marquesas 
szigetre, ahol európaiak még 
nagyon kevesen laktak, nem 
volt út, utat kellett vágni a 

Már több mint egy éve folynak az ásatások Enese határában, három helyszínen, az egyik 
a Bezire vezető út mellett, a másik a szemét lerakóhely mellett, a harmadik pedig a régi 

85-ös út végénél a kónyi bekötő útnál.

KINCSEK, ÉRDEKESSÉGEK ENESE HATÁRÁBAN
növényzetben, hogy a felépí-
tett házat megközelíthessék.                                                                                                    
Mit tehet itt egy európai ember 
töprengett nagypapa, majd a 
földművelés mellett döntött, 
ezen kívül kókuszpálmát ültet-
tek, és a terméseket értékesítet-
ték.  Közben édesapám felnőtt 
és találkozott édesanyámmal, 
aki Tahiti szigetéről való, de is-
meretségük, szerelmük Maupiti 
szigethez kötődik. Házasság-
kötésük után átköltöztek Naku 
Hiva szigetre, és szépen sorban 
születtek a gyerekek, összesen 
12 gyermeket szült. Jelenleg 11 
testvér él, hárman vagyunk akik 
az anyura hasonlítunk, a többi-
ek apámra és külsejüket tekint-
ve vegyes a vonásuk, európai 
és tahiti vonások keveréke.                                                                                                
- Alfred hátulról a negyedik 
gyermek és az ő nevelésben 
már a nővére is besegített, mert 
édesanyja egy óvodában és 
iskolában dolgozott, ott ta-
karított. Az édesapja postás 
volt, reggelente gyalog hordta 
a postát a szomszéd faluba. 
A postásság után halászattal 
foglalkozott, péntek este víz-
re szálltak, szombaton reg-
gel visszaérkeztek és vitték a 
halat a piacra. - Egy tonhalat 
nekünk a családnak is mindig 
meghagyott. Ahogy nőttünk, 
mi gyerekek is besegítettünk, 
féltett minket, ezért a kisebb 
hajóval szállt vízre, ami nem 
volt olyan gyors. Öt szigetcso-
port van a Francia-Polinéziá-
ban, mindegyiknek saját nyelve 
van és azonkívül a gyerekek 
franciául és angolul tanulnak 
az iskolában. Az általános is-
kola után szakmát tanultam, 
fafaragást, mert ehhez volt 
érzékem és szép dolgokat 
készítettem. Marhacsontból, 

emberi csontból, bálnafogból,
fából faragtam ékszereket, amit
egy ismerős Franciaországban
értékesített. Ezek egyedi éksze-
rek voltak, aminek motívumait
a marquesasi, újzélandi kultú-
rából, és az elképzelésemből
ötvöztem.

1995-ben 21 évesen jöttem
el először a szigetről, akkor
ismertem meg Juditot, együtt
dolgoztunk egy ásatáson, a
tengerparton egy régi táncteret
tisztítottunk.

Nekem nagyon tetszett ez
a munka, érdekelt a régészek 
munkája, így megmutattak 
más helyeket is, így kerültem
Párizsba, a város számomra
szürke volt a szigetem zöldje
után. Első nap után mondtam
nem maradok itt, így két nappal
később Svájcba mentünk, mert
Juditnak ott volt feladata. Svájc-
ból jöttem először Magyaror-
szágra vonattal és nekem na-
gyon furcsa volt, mert először
ültem vonaton. Rövid ideig
maradtam Magyarországon,
majd visszamentem Svájcba
és onnan  Polinéziába ahol kb.
két évig maradtam. Újra visz-
szamentem Franciaországba,
ahol 8 hónapot dolgoztam egy
építkezésen, majd újra talál-
koztam Judittal és 1999-ben
februárban egyenesen jöttem
Magyarországra.

Életemben először fogtam
havat, ami nekem furcsa és szo-
katlan volt, de élményt jelentett.
Majd újra Svácba mentünk egy
ásatásra. A nyelvet 1995-ben
kezdtem tanulni, nem iskolai
szinten, saját szorgalomból és
szerintem nem olyan nehéz.
1999-ben nősültem, feleségem
Judit régész és néprajzkutató,
otthonunk Óbudán van, hétvé-

geken oda térünk vissza. Meg-
szerettem Magyarországot, de
hiányzik a hazám és örülök,
hogy jövőre haza mehetek,
mert ott fogunk dolgozni.

Alfréd négy nyelven beszél,
marquesasi, francia, tahiti és
magyar nyelven. Az anyanyelve
a húsvét szigetek nyelvéhez
hasonló. Alfréd a szigetek ne-
vét úgy sorolja, mint mi a fal-
vakat a környékünkön. Közben
érdeklődöm a szokásaikról, mi
az ami megmaradt a népszo-
kásokból. Elmesélte, hogy egy-
egy helységben több tánctér is
van, a hagyományos táncokhoz
felveszik a növényi rostokból
készült ruhát és mezítláb tán-
colnak. Szeret táncolni, mert az
egészséges, sok betegségtől
megvéd és a lelket is ápolja.

Míg beszélgetünk nézem a
Húsvét szigetről, Boraboráról,
Tahitiról készült képeket amit
a múlt évben Judit készített.
A tenger sokszínű kékjét, az
egzotikus tájat, a számomra
ismeretlen növényeket nézve
szinte úgy érzem, mintha én
is ott lennék ezen a meseszép
egzotikus tájon.

Örömmel újságolta, hogy
Dr. Antoni Judit írt egy köny-
vet, melynek címe Polinézia
gyöngyszemei. Ezt a könyvet
volt szerencsém a kezem-
be venni és belelapozni, ami
bemutatja a szigeteken lakók 
életét, csodálatos képekkel
illusztrálva.

Az ásatásokat június végére
befejezték, de augusztusban
szeretnének visszajönni, mert
van egy terület, aminek a feltá-
rását még szeretnék elvégezni,
vélhetőleg számos értékes kin-
cset rejt még ott a föld.

 Szabóné Horváth Judit
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Kedves játékos kedvű ENESEIEK!
Nosztalgia jellegű falu napi programot szeretnénk 
szervezni, melyre jelentkezőket várunk! 
Évekkel ezelőtt nagy sikere volt „a falu legerősebb 
embere” megmérettetésének.
Várjuk az erős emberek jelentkezését!
Utcák nevezhetnek kötélhúzó versenyre, utcánként 
7 fő (férfi ak, nők egyaránt lehetnek).
Ezek a programok 14 órától lennének a foci pályánál. 

Mozgalmas, programokkal teli idő-
szak volt az április és május hónap.
Hagyománnyá vált az ikrényi ovi olim-
pia, ahol hét óvoda gyerkőcei mérték 
össze erejüket, ügyességüket. Büszkék 
lehetünk óvodásainkra, és a felkészítő
óvó nénikre (Szűcs Györgyné, Kapui
Tiborné), mert a gyerekek ezüst ér-
mesek lettek.

Az iskolai aulában április 29-én az
anyukákat és nagymamákat köszöntöt-
ték műsorukkal a gyerekek. Kirándultak 
a kicsik a győri állatkertbe, a középső-
sök és a nagyok Bábolnán és Győrben
voltak. Évzárót csak a nagycsoportosok 
tartottak, akik egyúttal az óvodától is
búcsúztak. A 20 nagycsoportosból 15
megy iskolába, 5 gyerek a kora miatt
még egy évig fog óvodába járni.

Gyereknapot az idén június 5-én
a szülők nélkül tartottuk, melyre a
rábaszentmihályi óvodásokat is meg-
hívtuk, a program barkácsolás, udvari
közös játék, majd a néphagyományőr-
ző csoport táncbemutatója és közös
táncolás volt, a gyerekek nagyon jól
érezték magukat, élmény volt számukra
a közös program. A hagyományőrző
napon óvodásaink is felléptek, felsza-
badultan, örömmel szerepeltek és a
nézők tetszését élvezhették. A siker
a két óvó néninek Kettingerné Tóth
Tündének és Busáné Bognár Mártának 
köszönhető.

A nevelési évet 70 gyerekkel zártuk,
29 kiscsoportos, 21 középsős és 20
nagycsoportos volt.

ÓVODAI HÍREK

Az áprilisi újonnan beíratott 33 gyerek-
hez még 5 gyermeket írattak be.

A 2009/2010-es nevelési évre mind-
három csoport létszáma magas lesz,
ehhez az Oktatási Hivatal engedélyét
kellett kérni, aminek engedélyeztetése
folyamatban van.

Öröm számunkra, hogy óvoda bő-
vítésre 19,5 millió forintot nyertünk az
Önkormányzati Minisztérium pályá-
zatán. Az összeg szépnek tűnik, de
valójában a célok megvalósításához
nagyon kevés. Tervünk két csoport-
szoba, mosdó, öltöző, iroda, melyet
a konyha mögötti részen szeretnénk 
felépítetni. Az óvodabővítés terveinek 
elkészítéséhez Korinek Judit építészt
kértük meg. Két EU-s pályázati lehető-
ség még van az óvoda bővítésre és böl-
csőde létesítésére, jelenleg ezen dolgo-
zunk, érdeklődünk a lehetőségeinkről.
A pályázatoknál maradva, még három
nyertes pályázatunk volt, a Közoktatási
Közalapítvány eszközbeszerzési pályá-
zatán  123.000 Ft-ot nyertünk, melyhez
30% önrész biztosításával az enesei

óvodába 1 db TV-ét, 2 db magnót, 1
db DVD-t, rábaszentmihályi óvodába 1
monitort, 1 db magnót vásárolhattunk. A 
Megyei Közgyűlésnél néphagyomány-
őrző csoportok találkozójára 50.000 Ft-
ot (ebből ruhát is vásárolhatunk), úszás
oktatásra 30.000 Ft-ot nyertünk. Sajnos
a Jövővár pályázaton építőanyagra az
óvoda bővítéshez nem nyertünk.

A fehértói óvoda csatlakozása folya-
matban van, július 1-jétől még nem
az enesei tagóvodája, remélhetőleg
mielőbb a bezivel kötött megállapodást
megszűntetik és a csatlakozással szük-
séges munkákat elkezdhetjük.  

A nyári időszakban először kettő cso-
portban, majd a csökkenő gyermek-
létszámmal egy csoporttal működünk.
Augusztus 3-tól lesz a takarítási leállás és
készülünk a szeptemberre, a következő
nevelési évre. A kiscsoportosok szüleinek 
aug. 27.-én 16 órai kezdettel szülői érte-
kezletet tartunk, ahol megbeszéljük az
óvodába lépés és beszoktatás idejét.

Szabóné Horváth Judit
óvodavezető

Gyerekeknek görkorcsolya versenyt szerveznénk, 
amit a délelőtti időben tudnánk lebonyolítani.
Jelentkezni lehet a Polgármesteri Hivatalban 
2009. augusztus 16-ig (hétfőig).
A versenyek csak akkor kerülnek megszervezésre, 
ha megfelelő számú jelentkező van.
Várjuk mindhárom versenyre a jelentkezőket!

SzervezőkFE
LH

ÍV
ÁS



Enesei HÍRMONDÓ 2009. július

13. oldal

Pünkösdöt megelőző péntek estéjén,
10 órakor, percnyi pontossággal egy
minden kényelemmel ellátott autóbusz
gördült ki a Babilon parkolójából. Az
útirány Kárpátalja volt.

A több mint negyven utas többsége
a környékben élőkből kerültek ki. Fe-
hértó, Győrsövényház, Rábacsécsény,
Rábaszentmihály, Rábapatona,
Barbacs, Farád, Kapuvár, Enese, Győr

kíváncsi, érdeklődő polgárai vállalkoz-
tak a hosszú útra, de voltak ketten-ket-
ten Szombathelyről és Zebegényből is.
Újra elindult az” Iszkiri”.

Az éjszaka gyorsan telt. Több helyen
megálltunk egy kis egészségügyi sétá-
ra, egy sörre, kávéra. Hajnalban, magyar
idő szerint 5 órakor a határra érkeztünk.
A magyar vámos okoskodása miatt el-
vesztettünk háromnegyed órát, így pont
belefutottunk az ukrán váltás idejébe.
Ez a hiba bizony a jatt lefi zetése, s az
ukrán nyelvet beszélő idegenvezető
segítsége ellenére plusz két óra csú-
szással járt. Nem néztek semmit, de
nem is csináltak semmit.

Az összesen közel három órás vá-
rakozás után pillanatok alatt Bereg-
szászra érkeztünk, ahol semmi perc
alatt az autóbuszon megoldottuk a
pénz váltását. Nekem roppant im-
ponáló volt ennek a rugalmas, gyors
lebonyolítása. Pénzügyi helyzetünk 
rendezése után egyszerre Munkácsra
indultunk. A távolságok Kárpátalján
nem nagyok a látnivalót tekintve, így
40 km utazás után gyorsan megpillan-
tottuk Zrínyi Ilona sasfészkét, a város

HATÁRON TÚL–IDŐZÓNÁN INNEN
fölött impozánsan trónoló várat. Oda
fölballagva, minden zeg-zugot bejár-
va, hallgatva az idegenvezetőnk ala-
pos előadását, csupa-csupa magyar
történelmi személlyel és eseménnyel
találkozhattunk. Azt azért megállapít-
hattuk, hogy itt minden dolog mögül
Rákóczi bukkan elő. Innen a hegyről
leérve újra buszba ültünk, s indultunk 
Ungvár felé. Újabb 40 km után hama-

rosan a várdomb egyik utcáján, ódon
házak között sétálva közelítettük meg
az erődöt.

Az erődítmény épületegyüttese több
kiállító teremnek is helyet ad. Különbö-
ző történelmi tárgyak, fegyverek, bú-
torok, a vidék állatvilága bemutatásra

kerül. Innen a nagy udvaron áthalad-
va a skanzenbe jutottunk. Itt is vidám
élet folyt. Nem csak a népi építészet
csodáit láthattuk, hanem számtalan
ifjú párt is megcsodálhattunk. Itt úgy
látszik az a szokás, hogy az esküvő
alkalmával a menyasszony és vőlegény
a skanzenben fényképeztetik magukat
a násznéppel együtt. Ittak, ettek, fotóz-
tak s egy népi együttes is örömzenélt.

Mihelyt megláttak bennünket, magyar
dalokra váltottak, amit nagyon jóleső
érzéssel nyugtáztunk. Ruszinok voltak,
de magyarul is jól beszélt egyikük. A 
városba leérve volt némi időnk körül-
nézni, a boltokba bekacsintani, egy sört
lehörpinteni.

Leültünk Európa leghosszabb hár-
sakkal beültetett sétányának pad-
jaira, majd a járműbe ülve az irányt
Benének vettük, ahol a szállásadók 
vártak ránk.

Bene település a Tisza és Kárpátok 
között elhelyezkedő, vulkáni hegyek 
közé ékelődött település. Tokajjal
megegyező klímájú hely. Kiváló adott-
ságokkal rendelkezik a szőlő és gyü-
mölcstermesztéshez. A helyiek ezt a
lehetőséget ki is használják

A háziak végtelen kedvességgel fo-
gadtak bennünket. A vendéglátás kí-
vánni valót nem hagyott maga után. Bő-
séges reggeli és fi nomabbnál fi nomabb
vacsorákkal, estebédekkel traktáltak 
bennünket. Éhes ember a csoportban
nem maradt. Minden reggel megkós-
tolhattunk legalább két fajta sajtot, két
fajta felvágottat. Retek uborka, paprika,

paradicsom mindig volt az asztalon, s
minden alkalommal valami meleg étel
is. Tojásrántotta, szafaládé hajdinaká-
sával, s estebédre megkóstolhattuk a
borscs vagy sóska levest is.

Az első éjjel-nappal után, jól megva-
csorázva mindenki pihenni tért. Ringat-
ni senkit sem kellett! Úgy éreztük, otthon
vagyunk, átmentem a szomszéd faluba,
ahol olyan tájszólással beszélnek, mint
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Czigler János bátyám Enesén.. Erdély,
Székelyföld teljesen más!

Vasárnap reggel esős napra ébred-
tünk. Bőséges reggeli után Beregszász,
a térség egyetlen magyar többségű
városába vettük az irányt. A múzeum
igazgatójának lebilincselő tárlatveze-
tése után a belvárosba csavarogtunk,
mivel az idő kegyes lett hozzánk. Az eső
elállt, s mi körülnéztünk, de meg kellett
állapítanunk, hogy nem sokat láttunk.
Egy teljesen magyar jellegű városkában
sétálva, viszonylag hamar autóbuszra
ültünk, s a szállásunktól nem messze
de azon túl fekvő faluba, Csetfalvára
utaztunk.  Ezt a települést ismerhettük 
a televízióból, rádióból, mivel az elmúlt
években bekövetkezett tiszai árvizek 
elöntötték, tönkre tették. Újjá épültek 
s a csodálatos templomaikat is újjá
építették különböző közösségek tá-
mogatásának köszönhetően.

A Csetfalvi református templom, való-
ban a népi építészet csodája. A statika
ösztönös művészei voltak az építők,
az ácsmesterek. A katolikus templom
új. A szerves építészet egyik remeke,
amit a bemutató Templomanya szerint
kárpátaljai építő művészek tervezetek,
s nem Makovecz.

A meglepetés azonban érdekes mó-
don nem a református templomnál ért

bennünket, hanem a katolikusnál. A 
templomot bemutató hölgy beszédjé-
ből egyértelműen kiderült, hogy nem
magyar anyanyelvű, de teljesen iro-
dalmi nyelvezete jelezte a műveltségét
.A szabatos fogalmazással előadott
nagyszerű előadása után fölszólított
bennünket, hogy énekeljük el a magya-
rok régi himnuszát, a „Boldog Asszony

Anyánk” címűt…. azt hiszem a meg-
döbbenés teljes lett. Nehezen tudtuk 
elénekelni… s nem azért mert nem
ismertük… Utána jött a Himnusz. Hát
ezért számomra már megérte eljön-
ni…. a többi pedig a ráadás!

No, most aztán lelkiekkel eltelve ér-
keztünk haza Benére. Bőséges estebéd
után borkóstolóra mentünk, aminek a
hangulatát nehezen tudnám leírni, in-
kább kottázom: dó-re-mi-szó-lá-ti-dó.

Korrekt mulatás után, amit megelőzött

egy alapos bormustra, haza felé vettük 
az irányt. Ki gyalog, ki autóbusszal, ki
„repülővel”. Reggel tetszett, nem tet-
szett, indultunk a Vereckei-hágóra.
A Kárpátokba fölkapaszkodva szebbnél
szebb tájakat láthattunk. Csodálatos
erdőségeket, hegyeket, amik fontos
ásványi anyagokat rejtenek. Láthattuk,
mit vett el tőlünk Trianonban a nagy
Európa!

És most mit adott?...
Szemünkkel végig pásztáztuk a ha-

tárt, a hágót, és mindent az agyunkba
véstünk. Megkoszorúztuk őseink em-
lékművét, és rövid fényképezés után
Bene felé vettük az irányt.

Félúton Beregszentmiklóstól nem
messze megnéztük a Schönborg gró-
fok vadászkastélyát, ami most szana-

tórium. A kastély akkora, hogy valóban
elvadászgathatták magukat a bentla-
kók. Csodás park, a velejáró tóval és
a klímával.

Ettől nem messze található járá-
si székhely Szolyva. Az út mellett a
kárpátaljai magyar közösségek által
ÖSSZEFOGÁSSAL emeltek emléket
azoknak a magyaroknak, akiket egy kis
munkára, néhány napra vittek el otthon-
ról. A földi maradványaik sem térhettek 
haza! Megkoszorúztuk az emlékművet,
leróttuk kegyeletünket. Azt gondolom
azonban, igazán nem tudtuk átélni azt,
amit át kellett volna élnünk. Akkor, ott
nem fájt, vagy nem úgy fájt a szívünk 
ahogy kellett volna.

Innen Munkács városába vettük az
irányt. Az idő kellemessé vált. Az eső
elállt, így nyugodtan körülnézhettünk,
fagylaltozhatunk, eszegethettünk,
iszogathattunk. Számomra nagyon
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emlékezetes marad a sok kéregető,
erőszakos cigány, és a méregdrága
autók kontrasztja. Rendőröket nem
sűrűn láttunk.

A jól megérdemelt éjszakai pihenés
után, alaposan megreggelizve indultunk 
utolsó utunkra. Benétől nem messze
Tiszaújlak mellett, a határátkelő köz-
vetlen közelében megálltunk a Rákó-
czi szabadságharc emlékművénél. Az
utolsó árvíz legmagasabb vízszintje a
lépcsősor utolsó előttifokáig ért.

A nagyszőllősi római katolikus temp-
lom és a Perényi kastély megtekintése
után lóra, vagyis járműre ülve indultunk 
tovább Husztra. A várdomb már mesz-
sziről láthatóvá vált, főleg az után hogy

az idegenvezetőnk megmutatta. Semmi
építmény azon nem volt látható. Miu-
tán fölmásztunk az esőtől csuszamlós,
köves úton, a meredek emelkedőn, a
panoráma kárpótolt Bennünket.

A megdöbbentő az ott tapasztaltak 
voltak. Gondozatlanság, elhagyatottság,
nemtörődömség. Felidéztük Kölcsey
máig aktuális sorait, majd lassan lebal-
lagtunk a kiinduló ponthoz. Hát bizony,
jó izzasztó egy túra volt, de egy erre járó

sem lehet eléggé az a gyakorlatot, amit
a szemét elhelyezésével kapcsolato-
san folytatnak. Azt a szemetet, amit
összeszednek – mert a gyűjtés nem
nagyon működik – a folyók lehajtóiban
kocsiszám  a mederbe borítják. Ennek 
az a következménye, hogy áradáskor

a víz elsodorja s előbb vagy utóbb a
Tiszával Magyarországra kerül, ahol a
magyar szakemberek majd kiszedik és
elhelyezik a szeméttelepeken. Sajnos
azonban jut a gyönyörű táj minden
részére, a bokrok ágaira, az utak szé-
lére, erdő közepére! Felsőszinevérről kb.
1 km-es gyalogúton lehet a tóig eljutni.
Ez  komolyabb emelkedő, de itt is jól
járnak, akik nem kímélik magukat.

Ezzel valójában befejeződött a kirán-
dulásnak az újat mutató része. Innen
haza Benére, ahol jó vacsora és pihe-
nés vár ránk. Reggel  pedig indulás
HAZA. Időben, 8 órakor indultunk. A 
fölös pénzünket Beregszász egyik útba
eső áruházában elköltöttük, s csak a
határra tartogattunk valamennyit. Kis
szerencsével, s az egyik utastársunk 
segítségével egy óra alatt átléptük az

magyarnak kihagyhatatlan! Huszttól a
Nagy-ág hegyi folyó mellett kanyargott
az utunk egészen Ökörmezőig. A gyö-
nyörű kárpáti táj ezernyi élménnyel látott
el bennünket. Szemünk és agyunk dol-
gozott, és befogadott minden látnivalót.
Ökörmező járási székhely, bizony nem

valami vonzó látványt. Mintha a világ
végén jártunk volna, … ott is jártunk Itt
K-nek fordulva 1.300-1.600 m-es hegyek 
között a Talabor völgyébe haladtunk.
Folyásával szemben haladva először
Alsó majd Felsőszinevér települések-
re érkeztünk. Itt a fával való építkezé-
sek csodáit láthattuk. Mestereik, az
ácsok, favágók és mind, gyönyörű, a
tájba illő épületeket varázsoltak min-
den felé. Nagyon meglepett, és elítélni
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Ukrán határt s meg sem álltunk a kö-
zeli Tákosig. Az óráinkat átállítani nem
kellett, mert Kárpátalján magyar idő
szerint jár az óra, magyar rádió szól, s
magyar tv-t néznek! Tákoson található a
„PARASZT NOTRE DAMEDD -nak nevezett
református templom. Faragott tölgyfa
gerendák, deszka, vesszőfonat, és sár
összedolgozásából készült. Festett fa
kazettás mennyezetű. A Csetfalvainak a
testvére. A magyar oldalon is pusztítot a
Tisza. Ezt a kis falut és a templomot is
teljesen elmosta, tönkretette! Az akkor
szolgáló Orbán kormány a „Makovecz
Műhely” tervei alapján, hagyományos
paraszti építészeti elemeket ötvözve
megterveztette, fölépíttette a falut. Min-
denki maga választhatta ki a jövendő
házát. 

Karácsonyra az utolsó család is be-
költözhetett. Mindezt az az öreg Nénike
mesélte el nekünk, aki bemutatta a
templomot.S milyen az ember?! Há-
lából a falu a szocialistákra szavazott!
Bezzeg most…!!!

Szándékoztunk még Polgár határá-
ban megnézni az Archeoparkot, de kü-
lön program miatt zárva volt. Este 8 óra
körül érkeztünk haza kiváló gépkocsi-
vezetőinknek köszönhetően, sértetlenül.
Köszönet Árpinak és kollégájának.

Meg kell említenem  – s nem kis öröm-
mel teszem – azokat a kiváló embere-
ket, utastársakat, akikkel e kiránduláson
együtt lehettem. Összekovácsolódott,
nagyszerű közösséggé váltunk, együtt
sírtunk, együtt nevettünk. Hangos szó
nem esett az éneklésen kívül. Köszö-
nöm Mindnyájuknak!

Ui.: A jövő év még messze van. Ter-
veinkben azonban szerepel egy első
világháborús emléktúra. Útirány: Auszt-
ria Szlovénia (Novagorica) Olaszország
(Gorícia, Doberdó, Isonzó, Trieszt,) Hor-
vátország (Fiume, Krk, hajóút és egy
kis locsi-pocsi). Persze a valóság és a
gazdasági helyzet mindent felül írhat,
de képzeletben utazni, térképet bön-
gészni sem egy utolsó dolog. Kellemes
szórakozást!

Böcskei György


