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SZÉKELYKAPUT AVATTUNK A HAGYOMÁNYOK NAPJÁN 
ÖSSZETARTOZUNK

Erdélyi testvérközségünk –Csíkszentmihály –tervei között 
közel egy éve fogalmazódott meg a gondolat: székelykaput 
ajándékoznak Enesének és Bősnek. Tovább erősítve ezzel a 
barátságot a három település között.

Nagy készülődéssel és várakozással tekintettünk Hagyomá-

nyok Napjára, hisz június 21-én délelőtt avattuk fel a kaput s 
adtuk át Enese Közösségének. Kelemen Imre székely fafaragó 
alkotása községünk központjában –a „nagy bolt” és az orvos 
lakás közötti területen került felállításra.

Méltó és szívhez szóló ünnepséget élhettek át a jelenlé-
vők. A Derőce táncosai székely népviseletben álltak sorfalat, 
a Borostyán Kórus tagjai kékfestő ruhában –az ünnepség 
alatt végig sorakoztak a „színpadon”. A csodálatos magyar 
kultúrkincsből népdalokat énekeltek csakúgy, mint Gombás 
Veronika, aki Somogyország népi kincséből merített. Tárogató 
hangja mellett énekeltük nemzeti imáinkat.

Fiatalok –Francia Dominika és Farkas Sámuel- szavalták 
el Juhász Gyula: Trianon és Sajó Sándor: Magyarnak lenni 
című verseit.

A három településvezető méltatta az ünnepet, örömüket 
fejezték  ki, hogy ismét együtt lehetnek. Jóllehet ma három 
ország polgárai, magyarságunkban egyek –s mint a kapun 
olvasható felirat mondja: ÖSSZETARTOZUNK. Az egyik pol-
gármester így fogalmazott , egy az Isten –egy a Nemzet!

Ferling György katolikus plébános és Farkas Ervin evan-
gélikus lelkész ünnepi gondolataik után megáldották a 
székelykaput. Ezt követően Kósa Péter, Fenes Iván és Mes-
terházy József átvágták a nemzeti színű szalagot.

A régi magyar naptár szerinti Napisten havának 21. napja 
kellemes, ideális időben telt –a délutáni programok az iskola-
kultúrház kertjében következtek egymás után. 

A bősi székelykaput július 20-án avatják –ott ismét talál-
kozunk!                             Mesterházy József

ENESEI ALKOTÓK III.
Két nagysikerű rendezvény –Enese muzsikál” és az „Enesei ecsetvonások”- után ősszel folytatni szeretnénk a helyi alkotók 

munkáit, tehetségét bemutató kiállítás –sorozatot.
Kérném mindazokat, akik gobelin-nel, hímzéssel foglalkoztak és szívesen bemutatnák munkáikat, jelentkezzenek Nagy 

Lászlónál a 363-013-as számon vagy e-mailben a polgarmester@enese.hu-n augusztus 31-ig. Az őszi kiállításon a Foltvarrók 
szintén megmutatják régebbi s újabb „színes álmaikat.”
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ŐSEINK LELKÉBŐL GAZDAGODNI  
VI. HAGYOMÁNYOK NAPJA

A tévében gyakran látom vissza azokat a „híres embereket” 
akik valami miatt megfordultak Enesén. A további munká-
jukat sokkal jobban figyelemmel kísérem, mondván hogy 
itt jártak községünkben. A végén szálló ige lett a családban, 
hogy mindenki Enesén kezdte a híressé válását. Ezt a sort most 
lehet folytatni a VI. Hagyományok Napja fellépőinek sorával. 
Ki ne ismerné a Sebő együttest? Hisz egy korosztály nőtt fel a 
zenéjükön, a táncház mozgalom elindítóinak zenéjén. Műso-
rukban táncolt az a Csatai László, akinek a lőrincrévei pontozót 
bemutató videója  segítségével minden valamire való legény 
megtanulhatja ezt a táncot .  Vagy a Zurgó együttes, akik a 
moldvai csángó magyarok zenéjének, kultúrájának megisme-
rését és megismertetését tűzte ki célul. 

Ilyen fellépők mellett régi ismerősként üdvözölhettük a 
Bezi, Bősi néptánccsoportot, a Borostyán kórust. Sőt még az  
enesei óvodások is bemutatkoztak. 

Utoljára hagytam a Derőce táncegyüttest, akik egész héten 
ostorpattogtatással jelezték, hogy valami készül. 

Öröm volt látni a nagyokat, akik felnőttek a feladathoz, és 
tapsolhattunk a kicsiknek, akik megtáncoltatták a botokat és 
az üvegeket is. Nemcsak a zene, tánc repített vissza bennünket 
az időben, hanem az is hogy beülhettünk a jurtába, vagy le-
nyilazhattunk egy képzeletbeli szarvast. A vásári forgatagban 
forgott a ringlispi, illatozott a finom lángos, pörkölt, kürtőska-
lács.  És ha mindez még nem volt elég, akkor a banya tanyán 
minden bajra volt orvosság, lehetett a boszorkány seprűn 
utazni. Ha valakinek pedig sok volt a gondja, felakaszthatta 
a Gondok Fájára.

Aki eljött, gazdagodhatott őseink lelkéből, átélhette azokat 
a dolgokat, amelyekhez kötődünk, és amelyek közösséget 
formálnak belőlünk. Mert „ A hagyomány nem hamu őrzése, 
hanem a láng továbbadása.” ( Morus Tamás)                                                                                                                                    

           Bartos Ilona

Hat csapat nevezett az idei főzőversenyre, mindegyikük 
részt vett már az elmúlt években is a kellemes majálisi prog-
ramon. Minden nevező szabadon választotta meg az „étket”, 
melyet boszorkánykonyhájában elkészített. A négytagú zsűri 
nehezen tudott döntetni, hisz mindegyik bográcsból finom 
ételek kerültek az asztalra.

2014-ben a Körmönfontak körömpörköltjét találták a leg-
harmonikusabb ízvilágúnak az ítészek.

A KÖRÖMPÖRKÖLT VOLT A 
LEGÍZLETESEB

MAGYAR BAJNOKOK 
ENESÉRŐL

Három enesei fiú focizik a korosztályos győri ETO futsal 
csapatban. Idén –immár második alkalommal- vehették át a 
bajnokoknak járó serleget és aranyérmet. Büszkék lehetünk 
Szűcs Ádámra, Bartus Balázsra és Lamperth Krisztiánra! A 
bajnokoknak Mesterházy József gratulált az Enese-Kunsziget 
mérkőzés előtt.
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Tompos Gergely Zalaegerszegen koptatja az egyetem padsorait, gyógytornásznak tanul. A kéttannyelvű Krúdy-ból vitt 
útja a zalai fővárosba. 

Az enesei általános iskola diákjaként -7. vagy 8. osztályos korában –került közel hozzá a muzsikálás. Még szülei kaptak 
tangóharmonikát, de akkoriban a „zeneszerszám” nem nagyon került elő. Édesapja korábban dobolt, igaz „csak” a maga 
szórakoztatására.

Nagyszülői biztatásra, a szülők támogatásával jelentkezett egy tanfolyamra. Az újsághirdetésben a győri német nemzeti-
ségi önkormányzat indított harmonika tanfolyamot. Talán 15 alkalommal, hétfői napokon járt Gergely a kurzusra. Scharek 
Béla –zenetanár, a győri Akkordeon Harmonika zenekar vezetője- látott tehetséget az enesei fiúban  s biztatta a folytatásra. 
Gergely négy évig járt magánórákra s tagja lett a Harmonika Zenekarnak.

Középiskolásként szinte az egész Dunántúlt bejárta velük- felléptek Budapesten, Zalabéren s még hosszasan lehetne sorolni. 
Évente 35 fellépésük lehetett, szinte minden szombaton úton volt. Enesén egy közelmúltbéli május 1-én mutatta meg tudo-
mányát azk Akkordeonnal. Gergely muzsikáját, tudását a falu érdeklődő polgárai már ennek előtte is jól ismerték. Hisz zenélt 
Idősek Napján, az adventi időszakban, májusfa állításkor, a Tér avatóján. A környékbeli településeken –Rábaszentmihályon, 
Rábaszentmiklóson, Kisbaboton, Mosonszentmiklóson- szinén tudják, ismerik az általa varázsolt hangokat. Több alkalommal 
hívták lakodalomba, ahol sanzont, népzenét és tánczenét játszott. Céges rendezvények szervezői kedvelik a harmonikaszót 
s könnyen megtalálták Gergelyt.

Más hangszert is kipróbált,  trombitán tanult –de ez a plusz sok idejét elvette volna. Kezdetben voltak gondjai a kotta-ol-
vasással, ma már hallás után is eljátszik számokat.

Kedvenc zenéje nincs, minden stílust szeret. Legszívesebben Edit Piaf  sanzonjait húzza, közismert számokat s a népzene 
is közel áll hozzá.

Ma már nem tud annyit foglalkozni a harmonikával mint középiskolás korában. Az egyetem leköti idejét. Néha szokott 
gyakorolni, célja: a megszerzett tudást karban tartani és tovább fejleszteni.

Középiskolásként az Akkordeon Harmonika Zenekarban
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TISZTELT ENESEIEK !
Enese  Község  Önkormányzat Képviselő Testülete  6/2014.(V.16.) önkormányzati rendeletében    a tűzgyújtást, az avar és 

kerti hulladék szabadban történő égetését szabályozta.
A rendelet megalkotásának célja:  Enese község  közigazgatási területén a tűzvédelmi, tűzmegelőzési szakmai célok ér-

vényre juttatása érdekében a tűzgyújtási tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze.
A rendelet hatálya kiterjed Enese község  közigazgatási területén  belül a természetes és jogi személyekre, valamint jogi 

személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak, 
működnek, tevékenykednek.

 A rendelet alkalmazása céljából avar és kerti hulladék: a kert használata során keletkező és további hasznosításra nem 
kerülő vagy nem alkalmas növényi maradvány( fű, fa, lomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél és egyéb 
növényi maradványok, továbbiakban együtt: kerti hulladék.)

 A helyben történő égetés alatt a telken belül történő égetést kell érteni.
                               Kiss Lászlóné
                         jegyző
           

A KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉNEK 
SZABÁLYAI

 A kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban hasznosítással 
(komposztálással) történik.

 A helyben történő kerti hulladék égetés kizárólag szélcsen-
des időben, a tűzvédelmi jogszabályok szigorú betartásával, 
cselekvőképes nagykorú személy folyamatos felügyelete mel-
lett, az égetendő kerti hulladék száraz állapotban, a környezet, 
illetve a környezetben lakók zavarása nélkül végezhető el.

Nagymennyiségű füstöt termelő nedves kerti hulladék 
égetése tilos.

Az égetés során csak a helyben keletkezett kerti hulladék 
semmisíthető meg, más helyről égetés céljára hulladék nem 
szállítható el. Az égetés folyamatának gyorsítása céljából 
éghető folyadék ( pl. benzin, gázolaj, pb. gáz stb.) nem hasz-
nálható.

A helyben történő égetést telken belül kell végrehajtani, 
közterületet erre a célra igénybe venni tilos.

Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat kommuná-
lis-, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot.(pl. műanyag, 
gumi, vegyszer, festék, permetszer vagy ezek maradékait és 
csomagoló anyagait)

A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagoktól 
olyan távolságra kell elhelyezni, hogy az égetés arra veszélyt 
ne jelenthessen.

Az égetés befejezése után a tüzet el kell oltani és oltóvízzel 
vagy földtakarással biztosítani kell, hogy a tűzgyújtás helyén 
a tűz továbbterjedésére alkalmas parázs ne maradhasson.

AZ ÉGETÉS IDŐPŐNTJA

A kerti hulladék nyílttéri  éven át minden héten hétfő 
és pénteki napokon  8 -18 óra között lehetséges, kivéve 
munkaszüneti napokat és ünnepnapokat. 

Tilos az égetés párás, ködös, esős időben vagy erősen szeles 
időjárás esetén.

A megjelölt időpontban sem végezhető égetés abban az 
esetben, ha a település területére is érvényes, központilag 
elrendelt tűzgyújtási  tilalom van érvényben.

A tűzgyújtás területi korlátozása
Tilos erdőben vagy erdő telekhatárától 100 m-es távolságon 

belül avart égetni, vagy tüzet gyújtani kivéve az erre a célra 
rendszeresített tűzgyújtó helyeken.

SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS SZABÁLYAI
A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni 

kizárólag a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi köve-
telmények és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatok szigorú 
betartásával lehet.

Az égetési tevékenység végzése során  tilos a tüzet felügyelet 
nélkül hagyni, az égetés befejezése után gondoskodni kell a tűz 
vízzel történő eloltásáról vagy földtakarásáról annak érdekében, 
hogy a tűz más területen ne okozhasson kárt.

 június
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KÓNYBAN MEGNYÍLT A HULLADÉKUDVAR
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2014. május 10-én megnyílt Kónyban a hulladékudvar!
Cím: Kóny, Pattantyús Ábrahám Géza utca 1. /Dózsa utca mögötti terület, vasúti aluljáróval szemben/
Nyitva tartás: szerda 9-13 óráig, 

            szombaton 12 óra 30-tól 16 óra 30-ig.
Telefon: +36/30-55-5017
Szolgáltatási körzet: Kóny, Enese, Bezi, Fehértó, Markotabödöge, Cakóháza, Bágyogszovát, Rábapordány, Pásztori, 
Bodonhely

Hulladékot csak hátralékmentes ügyfelek helyezhetnek el!

A hulladék elhelyezéséhez a következő iratok szükségesek:
Lakcímkártya és hulladékszállítási díj befizetését igazoló számla, csekk vagy számlakivonat.

A hulladékudvarokban az alábbi hulladékok helyezhetők el ingyenesen:

NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK
• Papír és karton csomagolási hulladékok
• Műanyag csomagolási hulladékok
• Fém csomagolási hulladékok
• Üveg csomagolási hulladékok
• Termékként tovább nem használható gumiabron-
csok /4 db/év/család/ 
• Textiliák
• Kiselejtezett elektromos és Elektronikus hulladékok
• Biológiailag lebomló hulladékok /1m3/év/család/
• Lomb hulladék /1 m3/év/család/

VESZÉLYES HULLADÉKOK
• Ásványolaj alapú klórvegyületet nem 
tartalmazó motor-, hajtómű, és kenőanyagok
• Veszélyes anyagokkal szennyezett 
abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, 
védőruházat
• Ólomakkumulátorok
• Fénycsövek és egyéb higanytartalmú 
hulladékok
• Elemek és akkumulátorok
• Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett 
elektromos és elektronikus berendezések
• Gyógyszerek

Építési törmeléket maximálisan 2 m3 vesznek át, 6.000,- Ft 
+ ÁFA/m3 térítési díj ellenében, melyet Csorna, Andrássy 
utca 33. sz. alatt tudnak személyesen befizetni.

 június

Június közepén kerültek kihelyezésre az üdvözlő 
táblák

A Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Kft. /REKULTÍV/ 
minden hónap első szerdáján  elszállítja a ház elé, 
zsákban kihelyezett PET-palacokat.
Tehát azokat nem feltétlen kell a gyűjtőszigetre vinni. 
A palackokat áttetsző zsákba tegyük!
Nem kell REKULTÍV-os zsákot használni.
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KODÁLY ZOLTÁN:
„LEGYEN A ZENE MINDENKIÉ”

Örömmel olvastam az Enesei Hírlapban, 
hogy milyen sokan muzsikálnak Enesén:

Gitár, keybord, harmonika, stb. A nagy 
magyar zeneszerző azonban ennél még 
többre is törekedett, a komoly, klasszikus 
zenére és főleg pedig az éneklésre. Sajnos 
ebből Enesén még nagyon kevés valósult 
meg, hiába volt éveken keresztül sikeres 
Zeneműhely, nem volt valami előnyös 
hatással a lakosságra.

Pedig ha visszaemlékszek gyermekko-
romra, milyen szép volt, hogyan élveztem,  
amikor a szántó-vető földmunkások a 
szebbnél szebb dalokat fütyörészte, vagy 
dalolta munka közben. Most a traktor 
zaja szól! Olyat is már ritkán hallok, hogy 
a kocsmában egy-egy asztalnál nótázás 
folyik. Még az is el lett felejtve, hogy 
Enesének 56 előtt volt egy ének- és ze-
nekara, velük szerepeltünk Csornán is 
május elsején. A tanácselnök Ihász Ferenc 
melle meg csak úgy dagadt a büszke-
ségtől… Erre emlékeztet egy zászló is, 
ráírva a körzet legjobb együttesének, 
ezután kapott a falu a központtól még 
egy tangóharmonikát is. Manapság meg 
szól a gépi zene, TV-t nézünk, stb., sokkal 

egyszerűbb! Vajon hány kismama van, 
aki gyermekének esti mese mellé még 
gyermekdalt is énekelt? Valószínűleg egy 
kezemen meg tudom ezeket számolni.

Talán túl maradi vagyok, de a fentiek 
miatt próbálunk ezt-azt tenni. Engedjék 
meg, hogy röviden összefoglaljam:

Kezdem az óvodánál, hisz a kicsi gyer-
mek a legkönnyebben befolyásolható. 
Tartottunk az óvónőknek a soproni óvó-
nőképző tanáraival egy egésznapos zenei 
frissítő és tovább képző kurzust, amin 
számos környékbeli óvónő is résztvett.

Évente háromszor jön az óvodába a 
Sopron Trió, akik hegedű, cselló és zon-
gorával ovisoknak való összekötő mese-
szöveggel muzsikálnak. Volt ugyan olyan, 
aki unalmasnak találta, de a legtöbbek 
arcán látható volt, mennyire élvezik és 
mély hatással van rájuk.

Az iskola alsós osztályainak és a ko-
rosabb ovisoknak négy hangszerbe-
mutató előadást szerveztünk. A Győri 
Filharmónikusoktól jött ki öt-öt zenész 
különböző hangszerekkel /vonós, réz-, 
fafúvós és ütős csoport/ és  egy személy 
/Rátz Ágota/ magyarázó szövegével. Az 

ezt követő évben pedig az alsó négy 
osztálynak bérletet vettünk Győrben a 
Zenebirodalom négy előadására a Richter 
teremben.

Nemrégen pedig az „Éneklő óvodások 
fesztiváljá”-t tartottuk idén már másod-
szor. Ezen 72 óvodás 12 környékbeli óvo-
dából énekelt szebbnél szebb népdalokat 
egyénenként és kis csoportban is. Ene-
séről három csoport is sikeresen részt 
vett rajt. Szomorúan tapasztaltam, hogy 
a többi óvodákból több kísérő családtag 
volt jelen, Eneséről pedig alig-alig. Pedig 
nagyon jól, ügyesen szerepeltek a helyiek 
a bevezető külön programban is, érdemes 
lett volna megnézni, hallgatni.

Persze felmerül a kérdés miből? A volt 
földbirtokos Tschurl Ernő fia kapott egy 
kis kártérítést az apjától elvett tulajdona 
után. Az abból eredő földje utáni teljes évi 
bérletét ilyen célra fordítja, mert a maga 
bőrén tapasztalta milyen nehéz, hosszas 
útja van a falusi gyermeknek, mire megis-
meri és értékeli a komoly klasszikus zenét. 
Reméli nem hiábavaló:   
   Karcsi bácsi

KÖNYVTÁRI 
FEJLESZTÉSEK 
2013-BAN

Már több éve együttműkö-
dik községi könyvtárunk a Dr. 
Kovács Pál Megyei Könyvtár és 
Közösségi Térrel. A fejlesztéseket 
és programokat 2013-ban közö-
sen meghatározva végeztük el.

Állománygyarapításra 596.944 
forintot fordítottunk, 231 köny-
vet vásároltunk. Informatikára 
188.137 forintot költöttünk. 
Három előadást sikerült szer-
vezni az elmúlt esztendőben 
-150.000,- Ft értékben.

Két kisértékű tárgyi eszközt 
–fényképezőgépet és video-
kamerát- tudtunk vásárolni 
156.139 forintért.
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AZ ÁMOR EGYÜTTESTŐL AZ „ENESE MUZSIKÁL”-IG
A zenei véna családon belül minden bi-

zonnyal öröklődik. Kovács Lajos édesap-
ja nagyon jól tudott citerázni, gyermekei 
tovább viszik a génekben hordozott kin-
cset: fia Attila szintetizátoron játszik, lánya 
Enikő gitározik és dalszövegeket ír. Több 
dalszövegét énekli ifj. László Attila. Egy 
1988-as videofelvétel pedig igazi unikum 
lehet: Markotabödögén együtt citerázik 
3 generáció: a nagyapa –fia – és unokája! 

Kovács Lajost –csakúgy mint a legtöbb 
muzsikust –már gyermekkorában meg-
érintette a zene. Bálokoban, búcsúkban 
mindig a zenekar mellett figyelt az ütemre. 
Első hangszerét, egy tangóharmonikát 
1965-ben részletre tudott megvenni. Rö-
videsen megalakították az Ámor nevű ze-
nekart –négy markotabödögei fiú: Németh 
István  /ő ma Enesén az Árpád utcában 
lakik/ -Varga Laci –Csapó „öcsi” és Kovács 
Lajos. A fotókon is látható krómozott áll-
ványokat ő készítette a Vagongyárban, sok 
időt áldozott a zenekarra. Mint elmondja: 
szegények voltak, 

de adtak a megjelenésre –egyenruhában zenéltek s jó minőségű cipőt vásá-
roltak. 

A beszélgetés közben igazi relikviák kerülnek elő: a 60-as évek táncdalfeszti-
váljainak slágerszövegei. Sokat elfelejtettek közülük, de nagy karriert befutott 
dalokat is olvashatunk bennük. Miután a szövegeket megszerezték, másnap 
már játszották őket –Lajos hallás után kotta nélkül „húzta” a számokat együt-
tesével. Kedvencei az Expressz együttes és Korda György voltak. Olyan zenét 
kedvelt s kedvel a mai napig, amire lehet táncolni, az ütem, a dallam fontos. 

A sramli, a valcer szintén érdekli, egész Bécsig hajlandó elautózni 
családjával a zene kedvéért. 

Egy- két gondolat erejéig visszakanyarodunk Markotabö-
dögéhez. Szülőfalujában hétvégente zenéltek, a kultúrház 
színpadán próbáltak. Felléptek tsz-zárszámadásokon, bálokban, 
lakodalmakban. Zenés ébresztőkön muzsikáltak, lovaskocsival 
vitték őket. Bősárkányban, Szanyban több zenekarral együtt 
szórakoztatták a publikumot. A katonaság –mint minden zenész 
életében- törést jelentett a muzsikálásban. Igaz a határőrség-
nél sem hagyott fel a „húrok pengetésivel” –tánccsoportot 
kísért. Leszerelés után még összeálltak, de 74 táján a zenekar 
feloszlott. Családalapítás, építkezés, munka … s a zene nála is 
teljesen háttérbe szorult. Több mint 10 éve ajándékba kapott 
egy szintetizátort s akkor „szólaltak meg újra a kották” A zene 
kikapcsolja, megnyugtatja –hallgatni is szereti.

Nyugdíjas éveiben sem dőlt hátra. Az ÁFÉSZ-tól ment nyugdíj-
ba 38 év munkaviszony után–üzemletetési vezetőként, kitünte-
téssel. Ma lakatosként tevékenykedik, kovácsoltvas kerítéseket 
gyárt–szabadidejében-március 29. óta -pedig még egy kicsit 
aktívabban veszi elő szintetizátorát.

           Mesterházy József

 június

Kovács Lajos szintetizátoron játszott
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Enesei néptáncosok az 1950-es évek végén

Régi fotókat nézegetünk, egykori enesei néptáncosokat. Fel-
idézzük a letűnt éveket Kolonics Istvánné sz.: Tóth  Rózsikával.

Hisz Enesének az 50-es évek végén alakult meg az első 
néptánccsportja! Igaz, a két háború között is járták a táncot 
–de az „csak” férfitánc volt, a verbunk.

A kezdetekre így emlékezik Rózsika: „1959 őszén alakult 
meg együttesünk. Járási táncversenyt hirdettek s ez adta 
a kezdő lökést. Hat párral neveztünk be és szép eredményt 
értünk el. A híres Szanyi Bokréta mögött második helyezést 
értek el az eneseiek. Szinte minden település képviseltette 
magát az egész napos rendezvényen Csornán. A jutalom egy 
porcelán nipp volt.

55 év távlatából már nem emlékszik minden névre, de 

biztosan ott volt a táncosok között: Varga Anna, Csepi Zsuzsi, 
Kiss Erzsébet, Tóth Rózsika, Horváth Sándor, Horváth Tibor, 
Dombi József, Dombi Dezső, Németh Ferenc.

A tanítómester Horváth Mihály, aki maga is zenész, hege-
dűn játszott. „Otthon megtanulta a lépéseket s velem együtt 
mutatta be a többieknek. A próbákat az iskolába tartottuk, 
ott ahol korábban az evangélikus istentiszteleteket. Minden 
este két órát gyakoroltunk. Szerettünk táncolni, szerettük 

egymás társaságát. Jól éreztük magunkat. Sallai Jóska bácsi 
tangóharmonikán játszott, ő kísért bennünket a fellépéseken 
és a próbákon is. 

A sikeres csornai fellépés után –ahol a „Mikepércsi csárdást” 
táncolták –sok helyre meghívták az enesei táncosokat. Fel-

léptek Kónyban, Patonán, Beziben- természetesen akkoriban 
mindenhova lovaskocsival mentek, mivel más közlekedési 
eszköz nem nagyon volt. Enesén állandó szereplői voltak a 
programoknak, többnyire az iskola udvarán mutatták meg 
tudományukat vagy éppen a kultúrházban. A fellépéseken 
az egész falu ott volt.

Az akkori tanácselnök –Ihász Ferenc- támogatta a táncoso-
kat. Töreki Irén néni varrta a ruhákat brokát anyagból. Nagyon 

szép volt, kék és arany színben, hozzá fekete cipő. A fiúk inget 
és fekete pantallót viseltek.

„Talán három évig maradt együtt a néptánc csoport. Ezen 
idő alatt maradt a létszám –nem lett kevesebb, nem lett több. 
Dolgozni kezdtünk, partiba jártunk –s megszűnt a tánc” –zárja 
a beszélgetést Rózsika.

                Mesterházy József
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TAVASSZAL A DOBOGÓN
Az őszi középmezőny után nem kezdő-

dött jó előjelekkel a tavaszi szezon. Két 
játékosunk távozott, majd Bedők Máté is 
kidőlt a sorból- helyükre Csillag Norbert 
tért vissza. Tavaszunkat a sérülések jelle-
mezték és határozták meg, a hiányzásokat 
a menetrendszerűen érkező „sárgák” mi-
atti hiányzások fejelték meg. Így nem cso-
da, hogy több mérkőzésen is lényegében 
csere nélkül küzdötték végig játékosaink 
a mérkőzéseket.

Mindebből gyenge szereplés következett 
volna – és lett belőle egy tavaszi bronzérem.  
Ha ehhez hozzátesszük  – mindössze a Duna-
szeg és a Hédervár előzött meg bennünket 
– hogy mindkét csapatnál egyértelműbben 
jobbak voltunk, nem lenne túlzás az arany-
érem sem! Hisz a játék képe alapján vernünk 
kellett volna a fent nevezett csapatokat – a 
Hédervár elleni 3 pont sorsa egyébként is 
íróasztal mögött dőlt el.

Tavasszal – a látottak alapján egyértel-
műen elmondható –az Enese játszott a 
legszebb focit. Volt elképzelés, szépen 
folyt a labda- tényleg öröm volt nézni 
Enese játékát. Ezalól a Kunsziget elleni bú-
csúi mérkőzés kivétel volt –kiszenvedtük a 
győzelmet. Talán még a Károlyháza ellen 
mutatott játékkal nem lehet dicsekedni.

Két vereséget kellett elkönyvelni, nyolc-
szor hagytuk el győztesen a pályát s ötször 
értünk el döntetlent –a megszerzett 29 
ponttal a dobogón végeztünk.

Az egész évet tekintve: 7. helyen zártuk 
a bajnokságot. Gyengébb őszi szereplé-
sünket a tavasz erősen feljavította, de a 
kitűzött ötbe-kerülést nem sikerült elérni. 
Jó lenne ott folytatni, ahol tavasszal ab-
bahagytuk…

U21-es csapatunknál jelentős javulást 
regisztrálhatunk. A tavalyi gyászos sze-
repléshez képest előrelépés történt –a kö-

zépmezőnyben zártuk a versenyt. Fegye-
lem, kiállítások terén van mit javulni! Na és 
„természetesen” az edzéslátogatottság…

Serdülőcsapatunk a 11 csapatos baj-
nokságban ötödik helyen zárt. Látszik a 
fejlődés a fiúkon, több tehetséges játékos 
rúgja itt a labdát, esélyük, lesz beépülni a 
felnőtt csapatba. A következő bajnokság-
ban –kellő akarattal és odafigyeléssel- jó 
esélyük van még szebb eredményt elérni.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani 
az edzőknek –Dömötör Csabának és Nagy 
Mártonnak, Hécz István gondnoknak és 
feleségének Líviának, Meleg Ferenc in-
tézőnek, Csorba Lászlónak, a vezetőségi 
tagoknak valamint szurkolóinknak, akik 
buzdították a csapatot hazai pályán és 
idegenben.

Hajrá Enese!    
Mesterházy József

elnök

 június

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség - Orchidea Hotel Megyei II. - 2013/2014

 1. HÉDERVÁR KSE   30 22 4 4 119 – 33 86 70 
2. HEGYESHALMI SC 1931  30 19 3 8 70 – 54 16 60 
3. GYŐRZÁMOLYI SE   30 17 5 8 76 – 43 33 56 
4. DUNASZEG SE   30 17 4 9 85 – 60 25 55 
5. GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE  30 16 5 9 74 – 51 23 53 
6. BÓDI-TRANS MOSONSZOLNOK  30 15 6 9 66 – 38 28 51 
7. ENESE SC   30 14 8 8 52 – 39 13 50 
8. BÖRCS KSE   30 14 5 11 82 – 69 13 47 
9. MOSONSZENTMIKLÓS SE  30 12 6 12 65 – 64 1 41        (-1 pont)
10. DUNAKILITI KSE   30 12 5 13 58 – 68 -10 41 
11. PÜSKI SE    30 12 5 13 53 – 66 -13 41 
12. ÁSVÁNYRÁRÓ KSE   30 12 2 16 73 – 71 2 38 
13. KÁROLYHÁZA SKE   30 9 3 18 58 – 83 -25 30 
14. MÁRIAKÁLNOK SE   30 8 3 19 50 – 80 -30 27 
15. BEZENYE SE   30 6 3 21 50 – 106 -56 21 
16. KUNSZIGET SE   30 1 1 28 23 – 129 -106 4 

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség - Orchidea Hotel Megyei II. U-21 - 2013/2014

1. HÉDERVÁR KSE   30 26 2 2 165 – 35 130 80 
2. HEGYESHALMI SC 1931  30 22 1 7 103 – 54 49 67 
3. BÖRCS KSE   30 21 0 9 112 – 61 51 63 
4. GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE  30 19 4 7 103 – 55 48 61 
5. DUNASZEG SE   30 18 5 7 102 – 50 52 59 
6. KÁROLYHÁZA SKE   30 17 4 9 89 – 70 19 55 
7. MÁRIAKÁLNOK SE   30 17 1 12 111 – 75 36 52 
8. DUNAKILITI KSE   30 16 2 12 90 – 59 31 50 
9. MOSONSZENTMIKLÓS SE  30 15 4 11 101 – 67 34 49 
10. ENESE SC   30 13 2 15 113 – 112 1 41 
11. BEZENYE SE   30 11 1 18 91 – 103 -12 34 
12. ÁSVÁNYRÁRÓ KSE   30 9 3 18 52 – 73 -21 30 
13. GYŐRZÁMOLYI SE   30 6 5 19 58 – 92 -34 23 
14. KUNSZIGET SE   30 6 1 23 58 – 150 -92 19 
15. BÓDI-TRANS MOSONSZOLNOK 30 5 3 22 36 – 109 -73 17        (-1 pont)
16. PÜSKI SE    30 0 0 30 23 – 242 -219 0 
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BAJNOKSÁGBAN SZEREPEL ENESE NŐI 
FOCICSAPATA

Május 24-én szombaton Enesén rendezték meg a kispályás 
női labdarúgó bajnokság két fordulóját. Míg a hölgyek fociz-
tak, Meleg Ferenc és Mayer László az est-ebédet készítették a 
hölgyeknek.

A mérkőzést követően beszélgettem Bezselics Barbarával, 
aki a csapat ügyeit intézi és Káldi Istvánnal, a csapat edzőjével.

Az enesei nő foci mintegy két évvel ezelőtt indult –kezdi 
Barbara a „hőskort” felidézni. Pár lány jött át Patonáról, csat-
lakoztak hozzájuk többen –Dömötör Csaba sokat segített- és 
a 2012/2013. évi bajnokságra már beneveztünk. A Magyar 
Labdarúgó Szövetség szervezi a bajnokságot, ő küldi a játék-
vezetőket is. Őszi-tavaszi fordulókat szerveznek, egy napon 
két mérkőzést játszunk., hogy ne kelljen olyan sokat utazni. A 
múlt évi bajnokságban 9 csapat szerepelt, 6. helyezést értünk 
el. Idén jobban megy a csapatnak, eddig 5 mérkőzést játszot-
tunk, ebből négyet sikerült megnyerni, egyet elveszítettünk. 

Jó esélyünk van megszerezni az ezüstérmet. Erre a bajnoki 
idényre 8 csapat nevezett.

Káldi István 2014 január óta vezeti az edzéseket a lányoknak. 
12 hölgy focizik az Enese SC színeiben, heti egy alkalommal 
tartok edzéseket. Elfoglaltak a lányok, többször nem érnek 
rá. Teljesítményükkel meg vagyok elégedve, célként a dobo-
gós helyet fogalmaztuk meg –minden esélyünk megvan rá. 
A bajnokság mellett több kupán szerepeltünk: februárban 
Öttevényen éjszakai tornán a 4. helyezést értük el, Patonán 
részt vettünk a Nyuszi kupán húsvétkor, március 15-én pedig 
egy kilenc csapatos tornán a 4. helyet érték el.

Enesén –immár második alkalommal- a Majális-Virágmajá-
lison az enesei hölgyek a beziek és rábatamásiak ellen léptek 
pályára –színesítve és gazdagítva a programot.

Hajrá Hölgyek!
                 Mesterházy  József

 június

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség - Megyei U16 A csoport - 2013/2014

1. ÜSTÖKÖS FC GYŐR 20 20 0 0 207 – 10 197 60 
2. RÁBAPORDÁNY KSK 20 18 0 2 119 – 16 103 54 
3. JÁNOSSOMORJA  20 15 0 5 89 – 49 40 45 
4. MOSONSZENTMIKLÓS SE 20 15 0 5 99 – 34 65 39 (-6 pont)
5. ENESE SC  20 9 0 11 66 – 80 -14 27 
6. LÉBÉNY SE  20 8 1 11 53 – 91 -38 25 
7. GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE 20 6 4 10 58 – 67 -9 22 
8. ABDA SC   20 5 1 14 61 – 93 -32 16 
9. IKRÉNY SE  20 4 1 15 32 – 128 -96 13 
10. TÉTI SOKORÓ FC  20 4 1 15 40 – 115 -75 12 (-1 pont)
11. BŐSÁRKÁNY KSE  20 1 2 17 22 – 163 -141 5 
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ÓVODAI HÍREK
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A nevelési évünk szorgalmi időszakát május 31-én 30 kis-
csoportossal, 28 középsőssel és 25 nagycsoportossal zártuk. A 
középső és nagycsoport létszáma az év elejéhez képest nem 
változott, a kiscsoportosok lettek 5 fővel többen. A 25 nagycso-
portosból 20 gyermek lesz iskolás, 18 Enesén, kettő Csornán. Az 
óvodai beíratás alkalmával 24 gyermeket írattak be. A kimenő 
és beérkező létszámot nézve a létszámunk nem fog csökkenni. 

Szeptemberben a kiscsoport kezdő létszáma 16 és 13 elő-
jegyzett, a középső 27, a nagycsoport 30 fő lesz.

Olyan évet tudhatunk magunk mögött, amikor a nyilvántar-
tásokat nézve a gyerekek nagyon keveset hiányoztak, mindig 
magas létszámúak voltak a csoportok. Szerencsések voltunk, 
hogy gyermekbalesetünk nem volt.

Éven át nagyon sok programot szerveztünk a gyerekeknek, 
a nagycsoportosok pedig a Győrújbarát és Térsége Óvodáinak 
Egyesülete által szerevezett minden programon részt  vettek ( 
Ovi olimpia, rajzverseny, mesemondó fesztivál, néptánc fesz-
tivál, ének verseny). Ezen kívűl Kónyban voltunk versmondó 
versenyen. Néptáncos műsorral szerepeltek a nagycsoportosok 
az idősek napján, majd most a hagyományok napján.

A május nagyon zsúfolt volt programokkal, kezdtük az anyák 
napjával, amit most rendhagyó módon, de bensőséges han-
gulatban tartottunk meg. Ezen a napon kértük, hogy reggel 
vagy délután az anyuka jöjjön a kisgyermekért, és gyermeke a 
csoportjában énekkel, verssel,  kis ajándékkal köszöntse őt fel.

Kirándultunk a középsővel és nagycsoporttal a Fertő-tóhoz, 
ahol egyet hajóztunk, voltunk a Hanság Múzeumban, ami 
nagyon tetszett a gyerekeknek, közben piknikeztünk, mert az 
idő nagyon kellemes volt.

Mindhárom csoportban évzárót tartottunk, az óvó nénik 
nagyon színvonalas műsorokat állítottak össze, a gyerekek 
pedig szépen szerepeltek.

A kicsik kevésbé voltak szerencsések, mert az idő nem kedve-
zett a kirándulásnak, velük Győrbe mentünk a Füles Bástyába, 
megnéztük az állatokat, majd a játszótér és séta helyett az 
Árkádba mentünk, hogy ott ehessenek, mozoghassanak, mert 

az eső esett. A gyerekek ennek ellenére nagyon jól érezték 
magukat, és a rossz idő sem zavarta őket. A gyerekek kirándu-
lását a Szülői Munkaközösség pénzéből, illetve a karácsonyi 
mendika pénzből, ami 45.000 Ft volt, fizettük ki. A szülőknek 
erre az alakalomra semmilyen fizetési kötelezettségük nem volt.

Júniusban lehetőségünk volt a győri Tűzoltósághoz ellátogat-
ni, amit köszönünk szépen Rátkai Attila, egyik óvodásunk apu-
kájának, az ő közbenjárásával sikerült az időpontot megkapni. 
A gyerekeknek borzasztóan tetszettek a tűzoltáshoz használt 
eszközök, az ott elhangzott történetek, figyelmesen hallgatták 
kísérőnk szavait. A gyerekeknek bemutatták, hogyan csúsznak le 
a rúdon, amikor riasztás van és hogyan kell készenlétben lenni.

A középsősök még a maradék pénzüket elköltötték, és az 
Ugri Parkba vitték a gyerekeket.

Éven át külön foglalkozásként dzsessz balettra járhattak a 
gyerekek, ennek az évzáró bemutatója a szülők részére június 
12-én volt.

Nagy munkák előtt állunk, az új rész két csoportfoglalkoz-
tatójában és az előtérben lambériáztatni fogunk. A költségek 
megoszlanak, az óvoda alapítványi pénzéből, illetve a költ-
ségvetésből fogjuk elkészíttetni.  Augusztusban a régi épület 
helységei lesznek festetve. Jelenleg a csoportszobák kiürítése 
folyik és júliusban a régi óvodába visszük át a gyerekeket. 
Több kisgyermeket már kivettek a nyári időszakra, így most 
két csoporttal működünk. Köszönjük szépen a szülőknek, hogy 
sok kisgyermeknek biztosítják az otthoni pihenés és nyaralás 
lehetőségét.

Most végeztünk a szorgalmi időszakkal, de már a következő 
nevelési év előkészületei is folynak. Szeptemberben két csoport 
helyet cserél, a nagycsoportosok lejönnek a az új óvodába a 
nagycsoportosok helyére, a leendő kicsik pedig felmennek a régi 
épületbe az ő helyükre. A cserét a csoportok létszáma indokolta.

Minden Kedves Olvasónak szép nyarat kívánok!  
         
                                                                           Szabóné Horváth Judit
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ISKOLAI HÍREK

KITŰNŐ TANULÓK 
FOGADÁSA

A tanévzárót követően Mesterházy József polgár-
mester fogadta a kitűnő tanulókat az iskola könyv-
tárában. Az 1. osztályosoknak köszönhetően idén 33 
kiváló tanuló gyülekezhetett a fogadáson. A megér-
demelt üdítő és sütemény után a gyerekek élvezhetik 
a nyári szünidőt.

Mindig büszkeséggel tölt el ben-
nünket, ha volt tanítványaink meg-
állják a helyüket a középiskolában 
vagy a felsőfokú tanulmányaik, mun-
kájuk során. Az meg külön öröm, ha 
egy volt tanítványunk a pedagó-
gus pályát választja és iskolánkban 
gyakorol, mint Gecsei Szilvia, aki 1 
hetes szakmai gyakorlata során bi-
zonyította, hogy jó pedagógus lesz 
belőle.  Áprilisban a színjátszó kör a 
Ludas Matyi c. mesét adta elő nagy 
sikerrel a zsúfolásig megtelt aulá-
ban. A színvonalas előadás jutalma 
az önkormányzat részéről egy bu-
dapesti kirándulás volt a Fővárosi 
Nagycirkuszba. Ebben a hónapban 
kezdődött az 5. osztályosok részére 
az ingyenes úszásoktatás, ami heti 
egy alkalommal volt egészen a tanév 
végéig. Májusban a 2.,4. és 6. osztá-
lyosok köszöntötték az édesanyákat 
bensőséges ünnep keretében. Ugyan 

a május a tavasz legszebb hónapja, 
mégis sikerült a kirándulásra elég 
zord időt kifogni. Sajnos ezt január-
ban, amikor meg kellett rendelni a 
buszokat nem lehetett még tudni. 
Ennek ellenére megtapasztalhattuk 
Pannonhalma, Szombathely, Kőszeg 
szépségeit, még ha borús időben 
is. Júniusban a gyereknapon már 
remek időben masíroztunk az alsó-
sokkal a 12. Arrabona Légvédelmi 
Rakétaezred laktanyájának udvarán 
és a gyerekek minden harci jármű-
vet megmásztak, még kézigránátot 
is dobtak. A felsősök Rábapatona 
nevezetességeit fedezték fel: a Dió 
Szárnyas Óvodát, a felújított tájhá-
zat, kalandparkot. Szívesen ajánljuk 
másoknak is ezt a kerékpáros szom-
szédolást. Az utolsó tanítási napon 
már az ajtónál vártak bennünket a 
8. osztályosok fényképei, akik biz-
tosak akartak abban lenni, hogy jó 

emlékezetünkben megőrizzük őket. 
Szeptembertől ketten gimnázium-
ban, 12-en szakközépiskolában és 
hatan szakmunkásképzőben tanul-
nak tovább. Kívánjuk nekik, hogy be-
csülettel éljenek és tanuljanak, ezzel 
is öregbítve iskolánk jó hírnevét.

A tanév végén közel 80 jutalom-
könyvet osztottunk ki a tanulóknak, 
elismerve ezzel tanulmányi, közös-
ségi munkájukat, versenyeken való 
szereplésüket, példamutató maga-
tartásukat. Az iskola tanulmányi átla-
ga 3,9, a szorgalom 4, és a magatartás 
pedig 4,4 lett. A legjobb tanulmányi, 
magatartás és szorgalom eredményt 
az 1. osztály érte el. A tanítás befe-
jeződött, de a tanulók néptáncos és 
úszás táborban pihenhettek, a fel-
sősök pedig a Bakonyban túráztak.

                                                                                                     
                                       Bartos Ilona                                                    
                                                 igazgató

LUDAS MATYI A SZÍNPADON
Ismét óriási sikerrel léptek fel az iskola diákjai –színészpa-

lántái a Tavaszköszöntőn. A szünet előtti utolsó tanítási napon 
adták elő a Ludas Matyi színpadra vitt változatát.
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RÉGI MESTERSÉGEK – RÉGI ESZKÖZÖK – RÉGI 
JÁTÉKOK (II. RÉSZ)

A Hírmondó következő számaiban Varga István (Szabad-
ság utca) írását közöljük. Visszaemlékezik gyerekkorára és 
a már elfeledett vagy majdnem elfeledett paraszti világra, 
paraszti munkákra.

Kukoricafosztás
Többek között a kosarak jó szolgálatot tettek a kukoricafosz-
tásnál. 
Szerintem a kukoricafosztásnak csak az volt az egyik értelme, 
hogy ezzel meg lehetett hosszabbítani a napot, a másik az, 
hogy ekkor választották ki a vetni való kukoricát. Ekkor még 
nem ismerték a vetőkukorica termesztését. 

A kukoricát napközben csak letörték a száráról, beledobálták 
egy kosárba, majd innen a földről szekérrel behordták az ud-
varba, ahol egy nagy kupacba rakták. A kukoricán még fent 
volt a takarólevél, ezt kellett leszedni a kukoricáról. Ezután 
mehetett a kukorica a góréba, a padlásra, vagy felfonták a 
legszebbeket egy erős drótszálra és felakasztották egy száraz, 
hűvös helyre. Ebből lett a vetnivaló.
A kukoricafosztás általában este volt, ilyenkor összejött a kör-
nyék apraja-nagyja. A felnőttek dolgoztak, a gyerekek pedig 
játszottak a sötétben, ezt nagyon élveztük. 
A csuhéból később több mindent lehetett csinálni, például: 
játékot, kosarat, lábtörlőt.
A kukorica szárát csak később vágták ki és szedték össze, ezt 
előbb a tehenek elé dobták, majd amikor azok már lerágták róla 
a levelet, el lehetett égetni. Jól égett. A lerágott kuoricaszárat 
hívták kukoricabódénak, amikor összerakták,ezzel fűtötték 
fel a kemencét. 

Kukoricamorzsolás
A padlásról minden este lehozott az apám egy kosár kukoricát, 
és ezt lemorzsolta. 
Először csak kézzel, később átalakították a tilolót, arra fel-
erősítettek egy rugóval egymáshoz szorított két vastárcsát, 
a vastárcsákon bütykök voltak, azokat hajtani lehetett és 
hajtás közben lemorzsolta a kukoricát. 

De mondom, és most ez az érdekes, először csak kézzel mor-
zsolt apám. Ilyenkor szanaszéjjel ugráltak a kukorica magok, 
de ez senkit nem zavart.
Mi gyerekek a torzsával játszottunk. A vége mindig az volt, 
hogy takarítani kellett, felsöpörni az egész szobát vagy kony-
hát, ezért sem lehetne most ezt megcsinálni.
Kukoricamorzsolás közben persze nem voltunk csendben, 
és az asszonyok is találtak maguknak munkát, ha mást nem, 
akkor varrtak, TV nem volt.
Néha torzsával morzsoltak, máskor két kukoricát egymáshoz 
dörzsöltek, úgy is volt, hogy – a kéz kímélése  végett – felvettek 
egy vasból készült eszközt, és azzal morzsolták a kukoricát. Ezt 
az apám nem szerette, az viszont előfordult, hogy egy kisszék 
végébe vasat vert, és azon morzsolta a kukoricát. 
Egy-egy jól kiszáradt, egészséges, szép kukoricát mi gyerekek 
is lemorzsoltunk, és ilyenkor nem maradt el a dicséret.
A gyerekjáték lényege az volt, hogy egymásra tettük a kukorica 
torzsát és minél magasabbra építettük. A torzsából épített 
játék neve, - nem tudom miért - hidas volt.
Idilli a kép: az apa kukoricát morzsol, az anya varr a padon, 
a gyerekek játszanak, a torzsából hidast építenek, közben 
hallgatják az apa meséjét, vagy a gyerekek hangoskodnak, 
TV nincs.
A kukoricamorzsolás mellékterméke a kukorica torzsa, ezt 
használták begyújtásra, mert kiválóan égett, de használták 
parázsként is a vasalókban.
Ehhez egy öntöttvas vasaló volt, az úri házakban ebbe faszenet 
tettek, mi csak parázsló kukoricatorzsát, mert jól tartotta a 
meleget, de ha nem kellett olyan nagy hő, akkor csak feltették 
a vasalót a platnira, ahol átvette a vasaló a platni hőjét.

Kenderkészítés
Ebben a tevékenységben én magam nem vettem részt, nem 
is tudom pontosan hogyan készült a kenderkóc. Nem is tu-
dom, hogy a kender növény hogy néz ki. A mi vidékünkön 
inkább lent és kendert termeltek. Annyit tudok, hogy a ken-
dert leszedése után mintegy két hétig áztatni kellett, azután 
megtördelték tilolóval, és fésülték gerebennel. 
Volt is a padlásunkon tiloló, és volt gereben is. A tilolót később 
átalakítottuk kukoricamorzsolóvá, a gereben is használaton 
kívül Enesére került és felakasztottam a falra. 
Erről többet nem is akarok írni.
A kender készítés mellékterméke volt talán, a kender puska, 
ami egy játékszer volt. Kellett ehhez egy lukas bodzafa, és 
kellett egy dugattyú, úgy 2 cm-rel rövidebb, mint a puskacső.
 Minden bodzaág puha belülről, kellett 20-25 cm, 2-3 éves 
bodzafa ág, ha elég ügyesek vagyunk, akkor kaphatunk 
egy kis faragás után elől-hátul egyforma csövet. sem volt 
olyan sok.
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Répaegyelés – csírázás
Emlékszem rá, hogy az anyámmal mentünk egyelni a cu-
korrépát. Ebben az időben még nem koptatták a magot. A 
cukorrépa mag még egy gombolyagban volt és egy magból 
több növény is kikelt, ezt kellett eggyé tenni. Minden répa-
kapálás egy nagyon nehéz munka volt, gyakorlatilag térden 
kellett végigmászni a cukorrépa sort, és egy speciális kapával 
kellett kiszedni egymás mellől a növényeket.
Egész nap ezt csinálni fárasztó és kimerítő munka volt, ma már 
nem is így vetik, hanem koptatás.(egyé tétel) után helybe vetik.
Hasonlóan nehéz volt a csirázás is. Ez azt jelenti, hogy lazítás 
után a répáról leszedtük a koszt és a levelet, ezután egy ku-
pacba szórtuk, azt letakartuk levéllel, hogy meg ne fagyjon 
és elvitték a földről, amikor akarták.
Itt kell megemlítenem a vermet és a takarmányrépát is.
Amíg nem jött a TSZ és sok állatunk volt, addig mindig volt 
vermünk is, ahova betettük az egyéb répákat,zellert,sárgar
épát,zöldséget és a krumplit is. Mindig csak annyit vettünk 
ki,amennyi a főzéshez vagy az állatok etetéséhez kellett.
A tömegtakarmány készítése céljából volt az istállóban egy 
répadaráló is, a ledarált takarmányrépát összekevertük ku-
koricadarával és ezt adtuk az állatoknak.

   
Aratás – cséplés

Erről sokat nem írok, egyrészt erre is rosszul emlékszem, 
másrészt erről mások sokat írtak.
Elég legyen annyi, hogy az aratás az egész nyári munka csúcs-
pontja volt. Abban az időben korábban kezdték az aratást, 
mint manapság, mert a növény megérett az asztagban is, 
továbbá így meg lehetett nyújtani magát az aratást. Ebben 
részt vettek a férfiak éppúgy, minta az asszonyok és a gyere-
kek. A férfiak vágták a kalászos növényt.
Az asszonyok feladata az volt, hogy a férfiak által levágott 
növényt egy sarló segítségével összeszedték és egy úgyne-
vezett kötélre fektették.
A gyerekek hordták a vizet és játszadoztak a mezőn.
Délben összekötözték a kötélre fektetett növényeket és ké-
véket asztagba rakták. Később az asztagot behordták egy 
udvarba,ahol az asztag mellé állt a cséplőgép, egy Hoffer 
traktor. A cséplőgépen volt két ember, akik szétszedték a 
kévéket és betették a gépbe. A gép alól csak el kellett hordani 
a magot és a szalmát.
Képződött még melléktermék is, mint az ocsú.

Kenyérkészítés
A régi házakban szinte mindenhol volt kemence. Az asszo-
nyok egyik feladata volt a kenyérkészítés. A kenyér ebben az 
időben elállt két hétig is. Kéthetente fűtötték fel a kemencét. 
A kemence-felfűtéséhez kukoricabódét, kukoricatorzsát és 
száraz rőzsét használtak. A parazsat kihúzták egy lapáttal és 
ezután tették be a tésztát sülni. Egy valamirevaló, vagy magát 
valamire tartó molnárnak több terméke is volt. Volt darája, 
volt réteslisztje, sima lisztje, korpája, de lehetett még mása 
is. A kenyeret a sima lisztből készítették és nagy kör alakú 
kenyereket sütöttek. Az apám molnár volt, ezért fejadagként 

mindig kapott sima lisztet és éppen ezért az anyám még 
akkor is készített kenyeret, amikor mások már úgy vették 
a boltban. Ilyenkor az elkészített kenyértésztát elvittük a 
pékségbe, ott kisütötték valamennyi liszt fejében és egy óra 
környékén vittük haza a kisült kenyereket. Emlékszem, hogy 
amikor elvittük valaki előtt, akkor kedvesen megkérdezték: 
-Na, Mariska, kisültek?
Ez engem, gyereket nagyon idegesített, mondván, nem látják, 
hogy megsültek? Az anyám hazáig csitított.
Emlékszem, hogy nagyon szerettem, ezért néha körberágtam 
a megsült kenyeret, főleg ott, ahol kirepedt. 
Erre, a kenyér készítésére nagyon jól emlékszem. Emlékszem, 
hogy anyám már előző nap este bekészítette a lisztet egy nagy 
vájlingba, mondván hogy melegedjen fel szobahőmérsékletre. 
A langyos tűzhelyen kovászt készített a kenyér tésztájához. 
A kovászba kellett egy kis cukrozott tej, élesztő és sütnivaló. 

A sütnivalót úgy kellett összegyűjteni a mezőn nyár végén, 
volt benne komló, árpa, dara, szőlő levél és mindenkinek 
más-más, ezt összefőzték és a padláson megszárították. Az 
nagy szégyen volt, ha valakinek elfogyott. Később már ilyet 
nem is készítettek. 
Másnap hajnalban összeöntöttük a kovászt a liszttel, anyám 
még nyomott krumplinyomóval a kenyérbe egy-két fej főtt 
krumplit is. A jól összedolgozott tésztát zsomporba tették, 
ott hagyták még kelni egy-két óráig sütés előtt. Egyszerre öt 
darab nagy kerek kenyeret készítettek és ezt ették két hétig 
is. Nekünk gyerekeknek készítettek még langallót, de ezt a 
felnőttek is nagyon szerették foghagymával és zsírral.
    
              Varga István
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VERSEK
A szerelmed fogságában!

A szerelmed dús virágának bódító illatát
Felém a nyári szellő boldogan fújja.
Teli tüdővel ízlelgetem a jót,
És szívom e levegőt be mélyen, újra és újra.

Majd elmerengve nézem az űrt, a távolt.
Felettem a néma égi messzeséget.
Ha nem vagy néha velem, rossz úgy.
Már nehezen viselem e lelki veszteséget.

A Te szép szerelmed fogságában élnem 
Ha itt vagy boldogság, ha nem, hát átok.
De hála neked Drága, mióta ismerlek
Én nem csak a szememmel, a szívemmel is látok.

    Mezőfi László 
    enesei nívódíjas  költő

Kegyes hazugság                                                    1979. V. 8.

Legyen elkövetett bűnötök
Egy mély rejtett titok.
Hogy másokat, ezzel ne bántsatok 
Ne szomorítsatok.
Mert hazudni kell,
Hogy elviselhetővé tegyük az életet.
Nem szabad összetörni,
Az amúgy is tört szíveket.
Hazudni kell, hogy az igazsággal,
Ne öljünk meg másokat.
Hazudjunk hát tovább, 
A kegyes hazugságokat.
Mert néha az igazság,
Élesebben öl mint a kard.
Légy hát irgalmas embertársaidhoz, 
És hazudj...hazudj…hazudj…
          Slézia Ida
                                                 (községünkben a Kossuth utcában él)

Második alkalommal került megrendezésre a „Szépen szól a kis pacsirta” óvodások énekmondó fesztiválja. Tschurl Károlynak 
köszönhetjük, az ő támogatásával valósult meg programunk, amin 12 óvoda 70 óvodása szerepelt. 
A programot két dal közös éneklésével kezdtük, amit Farkas Katalin népművelő, szakértő óvónő vezényelt le. Az óvodák gyermekei 
a sorszám kihúzás után szépen sorban szerepeltek, elénekelték  egyénileg, vagy közös előadásban az óvodások életkorának meg-
felelő dalokat.Nem verseny volt, eredményt nem hirdettünk, minden kisgyermek egyforma ajándékot kapott, egy pici rumbatököt, 
valamint az óvodák 10.000 Ft-os vásárlási utalványt, amiből olyan eszközt vásárolhatnak az ének zenei neveléshez, ami számukra 

a legmegfelelőbb.A szereplések közti szünetben vendégül 
láttuk a résztvevő gyerekeket és felnőtteket, valamint kö-
rülnézhettek az óvoda és iskola    körül. Nagyon tetszett a 
felnőtteknek, amit a környezetünkben láttak, dicsérték a 
szép és gondos épületeket és környezetét, amire nagyon 
büszkék voltunk, hisz sok ember szorgalmas munkájának 
köszönhető mindez.
A műsor zárásakor az óvodánál egy közös májusfaállítás volt, 
ami a gyerekeknek élmény volt, hisz maguk kötözhették a 
szalagokat az ágakra.
Az óvodák elégedettek voltak a programmal, mindenki 
nagyon jól érezte magát. 
A győrújbaráti óvoda külön műsorral készült Karcsi bácsi 
tiszteletére. Szabó Balázs a győri színház művésze zon-
gorázott és énekelt, Simon Borbála a győrújfalui óvoda 

gyógypedagógusa, aki zenei képzettséggel is rendelkezik, énekelt és egy szép műsort adtak elő.
Köszönjük szépen Karcsi bácsinak a támogatást, hisz ezzel sok kisgyereknek és szülőnek szerzett egy szép élményekben gazdag 
délelőttöt.           
                         Szabóné Horváth Judit
                                         óvodavezető  
  

„SZÉPEN SZÓL A KIS PACSIRTA”
ÉNEKMONDÓ FESZTIVÁL AZ ENESEI ÓVODÁBAN
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A KAZÁN ISTVÁN KAMARASZÍNHÁZ VENDÉGJÁTÉKA 
SÁNDOR ANNA SZEREPLÉSÉVEL

Június közepén a Kazán István Kamaraszínház vendégjátékának tapsolhatott Enese közössége. Az érdeklődők az iskola aulájában 
három darabot láthattak a nap folyamán. A fi atalok délelőtt mutatták be a Pamacs című zenés mesejátékot. A délutáni program 
Karinthy Frigyes: Csak kacagni kell… színpadi előadásával folytatódott. Majd zárásként egy monodrámát láthattunk, mely egy 
kislány szenvedéseit meséli el a holokauszt idején /Kislány a pokolban/

A közönség két előadásban tapsolhatott Sándor Annának, aki a Kamaraszínház növendéke.

A FIDESZ 63 %-OT KAPOTT
FIDESZ-KDNP               63 %/193 szavazat/
JOBBIK                           14 %/43 szavazat/
MSZP               9,8 %/30 szavazat/
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ       5,8 %/18 szavazat/
LMP                           4,2 %/13 szavazat/
EGYÜTT – PM              2,6 %/ 8 szavazat/
HAZA  NEM ELADÓ             0,3 %/1 szavazat/

LEGERŐSEBB ENESEI 2014-BEN 
OMINGER KRISTÓF

Nagy érdeklődés kísérte a legerősebb enesei versenyt. A 
Majális-Virágmajálison megrendezett „erő felmérőre” négy 
versenyző jelentkezett. Négy versenyszámban mérték össze 
erejüket a fi atalok: kamionhúzás, gumiabroncs gördítés, súlyok 
emelése, és súlyok időbeli megtartása.

Szoros végeredmény alakult ki: 1. Ominger Kristóf 
     2. Nemes Imre 
    3. Szabó Tamás 
    4. Bognár Dávid

„ENESEI ECSETVONÁSOK”

Becsüljük meg értékeinket és vigyázzunk rá! Gyűjtjük keres-
sük-kutatjuk a hungarikumokat. Azokat az értékeket, melyek 
minket magyarokat megkülönböztetnek más nemzetektől.
Nézzünk körül Enese képzeletbeli falai között is! Vajon ismer-
jük-e közösségünk polgárait? Azokat, akik két utcával odébb 
laknak és tehetséggel megáldottak? Rajzolnak, festenek, zenél-
nek, művészien varrnak vagy jeles gyűjteményt hoztak létre.
Egy-egy kiállítás megnyitón, közös muzsikáláskor gyakran 
elhangzik: hát én ezt nem is gondoltam rólad! Te ilyen ügyesen 
forgatod az ecsetet, pengeted a gitárt?!
Mai kiállításunk, „Enesei ecsetvonások” címet kapta. Ceruzával, 
ecsettel világokat teremtettek amatőr művészeink. Gazdagítják 
kulturális életünket, Enese közösségét.
A majális előestéjén nyolc enesei alkotó művei között „rácso-
dálkozhatnak”.
Az Enesei Nyolcak: Sándor Ernő, Sándor Linda, Patai Zoltán, 
Jakab Katalin, Ratatics Gábor, Élő Attila, Kocsis Szabolcs és a 
már elhunyt  Bancsó Lajos.
Köszönöm Nekik a mai estét, aktív részvételüket a „Az enesei 
ecsetvonások” megvalósításában.A továbbiakban beszéljenek 
a színek, ceruzavonalak és a teremtett világok!
Becsüljük meg értékeinket és vigyázzunk rá!
                
                   Mesterházy József
                                                                                                polgármester

(Elhangzott 2014. április 30-án az Enesei ecsetvonások
kiállítás megnyitóján.)


