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Enese Községi Önkormányzat
1996. évi költségvetése
Enese Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 6/1996./III.13./.SZ rendeletével elfo
gadta a község 1996. évi költségvetését.
Az Önkormányzat alapvető fontosságú bevétele az állami támogatás, melynek összege
1996-ban 42.214 e F t A központi költségvetésből juttatott támogatás az alábbi jogcímekből
tevődik össze:
- A lakosság által az állami költségvetésbe befizetett személyi jövedelemadó 25 %-a
8.630 e Ft
- Személyi jövedelemadó kiegészítés

489 e Ft

- Személyi jövedelemadó települési feladatok ellátására

3.107 e Ft

- Községek általános támogatása

2.000 e Ft

- Települési feladatokra

2.908 e Ft

- Szociális és gyermekjóléti feladatokra

6.761 e Ft

- Óvodai létszám utáni állami támogatás

4.401 e Ft

- Iskolai létszám utáni állami támogatás

Sajnos a központi költségvetésből jutta
tott támogatás a ténylegessen felmerülő
költségeket nem fedezi, ennek biztosítása
az Önkormányzatra hárul. A különbözetet
saját bevételből, egyéb központi támogatá
sok igényléséből és pályázatok benyújtása
utján kell megoldanunk.
Saját bevételeink körébe tartozik az
óvodai, iskolai ellátottak, alkalmazottak,
külső étkezők étkezési térítési díjának be
vétele, a földterületek és helyiségek bérbe
adásából származó bevétel, az előző évi
pénzmaradvány és egyéb kisebb bevéte
lek. Ezek együttes évi összege 15.649 e Ft.
Gépjárműadó bevételünk az előző év
hez képest jelentősen emelkedik, mert a
súlyadó mértéke 1996. január 1-től 200 Ft/
lOOkg helyett 400 Ft/100 kg lett. Ez éves
szinten 800 e Ft bevételt jelent a község
nek. (A ténylegesen befolyt bevétel annak
duplája, de csak 50 % illeti meg az önkor
mányzatot, a másik 50 %-ot az állami költ
ségvetésnek kell átutalni.)
A Bezi községből átjáró tanulók után az
állami támogatást közvetlenül az Enesei
Önkormányzat igényli és kapja a központi
költségvetésből. A védőnői szolgálat mű
ködtetésére a Megyei Egészségbiztosítási
Alapból évi 567 e Ft támogatást kapunk.
Ez az összeg kizárólag az egészségügy

Z& O 0[?ö0[rD D © [juü [l)(f)O 8
° C3©0j70m Q5öö©G3 (b© 0 s

©r?©8s©fc Qm©0é[?©‘s)
0 'OH® &\2®8 0 ütSseDOŐ

Bglj7©0®O©O

° Omö©[?B® 0 0a©a8(fiO80
tb8a©OO0(?ig ©0m(5Biá>v7©D

0 0s©38éO80 OcSgcd®gj0O{fi=

0©Gi
0 B©aii©Ö0öB®O2 UóOGű
[k50sO(t>m<§O
0 Wlfeff 'ÜŐSa 'ÜÖÖ

13.918 e Ft

működtetésére fordítható. A fenti részlete
zésből kitűnik, hogy a község 1996-ban
összességébe 59.230 e Ft-ból gazdálkod
hat.
Az előző évnek megfelelően sajnos
1996-ban ismét nem lesz lehetőség az önkormányzatnak jelentősebb beruházás be
indítására. A várható bevétele kb. 90 %-át
az intézmények (óvoda, iskola, napközi,
egészségügy, polgármesteri hivatal stb.)
működési kiadásainak fedezetére, szociá
lis és gyermekjóléti feladatokra kell fordí
tanunk. Az első lakáshoz jutók lakásépíté
si, illetve vásárlási szándékát továbbra is
segíteni szeretnénk, ezért ebben az évben
ismét lesz lehetőség kamatmentes kölcsön
folyósítására. Erre a célra 500 e Ft elői
rányzat áll rendelkezésre. A község rende
zési terve is ezévben készül el, melynek
várható költsége 1000 e Ft lesz.
Az önkormányzat pillanatnyilag 1 épí
tési telekkel rendelkezik, ezért szükséges
sé vált a telekkialakítás. (Dózsa utca meg
hosszabbítása).
Az önkormányzat költségvetését terheli
a villanyhálózat, vízvezeték kiépítése, va
lamint az út kialakítása. Erre a célra jelen
leg 1.700 e Ft áll rendelkezésre, de nagy a
valószínűsége annak, hogy a kivitelezés
költségei ezt meghaladják.

Tervezzük a Petőfi utcában a Szabadság
utca kereszteződésétől új járda építését,
valamint a rossz állapotban lévő önkor
mányzati utak, járdák karbantartását, fel
újítását. Ezekre a munkálatokra a költségvetésben 1.000 e Ft-ot irányoztunk elő. A
járdaépítéshez szükséges anyagot biztosít
juk, a munkálatokat pedig a lakosság segít
ségével szeretnénk megoldani. Szükség
lenne a közvilágítás további korszerűsíté
sére a Nyárfa Vendéglőtől a Radnóti utcá
ig tartó szakaszon, melynek kivitelezésére
600 e Ft-ot terveztünk. Továbbra is az önkormányzat költségvetésében kell szere
peltetni, a munkanélküli ellátásból kikerü
lők részére folyósítandó jövedelempótló
támogatást. Az idei évben átlagosan 30 fő
részesül e támogatásban. Ennek fedezetére
2.580 e Ft-ot kell fordítanunk, melynek 50
%-át az állami költségvetés megtéríti az
önkormányzatnak.
Sajnos az infláció és az áremelkedések
az önkormányzatot épp úgy, mint a lakos
ságot, nehéz helyzet elé állítja, ezért gaz
dálkodásunkban a legnagyobb fokú taka
rékosságot kell szem előtt tartanunk, hogy
költségvetési tervünket teljesíteni is tud
juk.
Enese, 1996. április 11.

Tóth Endréné
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Tisztelt Olvasók!

rítési díjakról.

A képviselőtestület működéséről, fontosabb döntéseiről az alábbiak
ban tájékoztatom Önöket:
Február és március hónapban egy-egy alkalommal ülésezett a testü
let. Februári ülésén a közrend közbiztonság helyzetéről számolt be a kör
zeti megbízott. A beszámolóból az derült ki, hogy a közrend, közbizton
ság helyzete jónak mondható a többi községhez viszonyítva.
Az értékelt időszakban (1995. évben) 16 bűncselekmény fordult elő,
eggyel többmint az előző évben, melyek a következők voltak:
Betöréses lopás 4 (ebből ismertté vált 3),
Lopás 5 (ebből ismertté vált 3),
Rongálás 1,
Közlekedésbiztonság elleni bűntett 1,
Tartás elmulasztása 1,
Közúti baleset gondatlan okozása 2,
Ittas vezetés 2.
A közúti közlekedés szabályainak megsértése miatt 25 főre összesen
18 ezer Ft. helyszíni bírságot szabtak ki az elkövetőkre.
Az eredményesebb munkavégzés érdekében folyamatosan kapcsolat
ban állnak az általános iskola igazgatójával és nevelőivel, hiszen gyer
mekkorú elkövető volt az egyik bűncselekmény tettese.
A beszámolóban elhangzott, hogy jó a kapcsolat Horváth József pol
gárőrrel, aki sokat segít a bűncselekmények megelőzésében. A testület
megállapította, ahogy az anyagi helyzet romlik, ezzel arányban nő a bű
nözés.
Megoldatlan a fiatalok szórakozása, ugyanis a DISCO-t többszöri fi
gyelmeztetés ellenére nem megfelelően működteték, ezért bezárásra ke
rült.
A testület falugyűlésen történt bejelentésre felülvizsgálta Klemenik
Ernő vállalkozóval kötött bérleti szerződését, a vállalkozó kezdeménye
zésére az eladás, mellett voksolt melyre vonatkozó szerződéskötés folya
matban van.
A testület ezután zárt ülésként folytatta munkáját, ahol tüzelőtámo
gatási kérelmeket bírált el.
1996. március 12-én tartott ülésén rendeletet alkotott az étkezési té
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Évről évre megemlékezünk a forra
dalom napjáról s nagy távolságok vá
lasztanak el bennünket az akkori ese
ményektől.
Ezek a távolságok időben mutatkoz
nak meg. Közös a mában a tegnapban:
a jobbítás szándéka s hogy a 148 évvel
ezelőtti hősök apáink voltak. Ők is és
mi is: magyarok.
Március 15. falakat bontott le, me
lyek megosztották az országot. Voltak a
jogtalanok és a jogokkal bírók. Március
15. eltüntette ezt a különbséget s pél
dátlan összefogásra került sor gazda
gok és szegények között.
Egyesítette őket a KÖZÖS ÉRDEK, a
KÖZ ÉRDEKE. Az egyéni érdekek - ha
voltak is - eltörpültek, a HAZA LÉTE
ZETT A MAGYARSÁG számára.
Kossuth - miután a képviselőház
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1996. április 1-től érvényes térítési díjak:
- óvodások napi háromszori étkezés 92.-Ft.
(tízórai 18.-Ft., ebéd 56.-Ft., uzsonna 18.-Ft.)
- általános iskolások napi 3-szori étkezés I16.-Ft.
(tízórai 21.-Ft., ebéd 77.-Ft, uzsonna 18.-Ft.)
- pedagógus, vendégebéd 138.-Ft.
Ezek után az 1995. évi költségvetés végrehajtását és az 1996. évi költ
ségvetést tárgyalta a testület. Az 1996. évi költségvetésről szóló tájékoz
tatást külön cikkben olvashatják.
A szilárd hulladék szállítására és ártalmatlanítására kiírt nyilvános
pályázatra három pályázó adta bejelentkezését. (Győri Városgazdálko
dási Vállalat, Mosonmagyaróvári REKULT1V K FT., Győri ASA-Kertics
KFT.)
A pályázatokat megvizsgálva a legkedvezőbb ajánlatot a REKULTTV
KFT-től kaptuk, akik a szemétszállítást a korábban már közölt családon
ként 1-3 főig 69.-Ft/fő/hó+ÁFA, 4 főtől 63.-Ft./hó/fő+ÁFA összegért
végzi.
Fentieken túl a 70 év feletti lakosok szemétszállítását ingyen (térítés
nélkül) vállalja, nekik csak az edénybérleti díjat kell megfizetni. Apályázatot elnyert cég vállalja egy hulladékudvar megépítését, amely lehetővé
teszi a szelektív hulladék gyűjtést.
Ehhez kapcsolódóan a testület megalkotta 8/1996./UI.14/ számú ren
deletét a hulladékgyűjtésre, szállításra és ártalmatlanításra, mely a pol
gármesteri hivatalban megtekinthető.
Az aktuális ügyek tárgyalásakor a polgármester tájékoztatta a testüle
tet, hogy az enesei önkéntes tűzoltó-egyesület megalakulásának 110
éves évfordulója alkalmával községünkben kerül megrendezésre a me
gyei tűzoltóverseny 1996. május 4-én mintegy 7 0 csapat részvételével.
A testület ezek után zárt ülésen Kocsis Nándomét újabb öt évre meg
bízta a vezető óvónői teendők ellátásával, értékesítette a Csalogány ut
cában lévő szolgálati lakást, valamint döntést hozott tüzelőtámogatási
kérelmek elbírálása ügyében.

Kiss Lászlóné
jegyző
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megszavazta a kért íyonclétszámot - le
borult a nemzet nagysága előtt s azt
mondta: ha a megvalósítás is ilyen lel
kes lesz, akkor Magyarországot a pokol
kapui sem fogják megdönteni.
MA nincs szükség EKKORA áldozat
ra. Sokkal inkább az egyéni és a közér
dek okos egyeztetésére. Az a társada
lom, ahol csak a liekem jut érvényre,
halálra van ítélve. Mert közös dolgait,
vannak szép számmal nem tudja meg
oldani. S a rendetlenségben odalesz az
egyéni érdek is.
Okosan egyensúlyozva, gyarapítva
s^ját magunkat, hozzáteszünk az or
szág épüléséhez szépüléséhez is.
Évről évre felidézzük március idusá
nak történelmi eseményeit. Örülhe
tünk, hogy őseink követelései megvaló
sultak, mind a mai napig érvényesek
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éppen az utolsó kivételével, mely az
Uniót mondta ki Erdéllyel. Ma sem kí
vánhatunk többet a 12 pont előtt sze
replő szavaknál: Legyen béke, szabad
ság és egyetértés. A nemzet ünnepe a
lehetőséget adja meg - évről évre, hogy
meg - álljunk 10 percre, szembenéz
zünk a piros-fehér zöld lobogóval, a ko
ronás címerrel eszünkbe jusson 15 mil
lió magyar - az össze- tartozás érzése, a
nemzeti büszkeség töltse el szívünket s
nem utolsó sorban az: erőnkhöz képest
tettünk a hazáért, a nemzetért.
S ha nyugodtan dobog tovább a szí
vünk, akkor - Vörösmarty szavaival él
ve.
'

Mondhatjuk, térvén őseink porához:

Köszöiyük élet, áldomásodat
Ez jó mulatság, férfi munka volt:"
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Megkérdeztük
a polgármestert?
-Hogyan készül a falu a millenecentenárium
megünneplésére?
Elsősorban úgy, hogy jól végezzük a munkánkat. De
ez nem olyan egyszerű, mert ez számtalan őszi-nyári
programot rejt magában. Május 4-én lesz több mint 500
tűzoltó részvételével Enese önkéntes tűzoltóe
gyesületének 110 éves évfordulója alkalmából a körzeti
tűzoltóverseny, melyen a városi, megyei, országos pa
rancsnokságok képviselete mellett résztvesznek a bősi és
St. Stefani tűzoltók is.
Június elején érkeznek a székely vendégek és egy hé
tig itt tartózkodnak. Június közepén jön egy 70 fős buda
pesti zeneiskolai csoport. Június 28-án több mint 50 fő
enesei látogat el egy hétre Csíkországba s vendégeske
dik ott. Hazaérkezésünk után beindul az enesei nyár
rendezvénysorozata. Vendégeket várunk Stuttgartból,
Frisingaeből, Münchenből, Lübeckből. S a fő attrakció az
idén is az IÁM kurzusa lesz. Ezt követik, augusztus 18án vasárnap, a falunap rendezvényei, mely - várhatóan
- több kellemes meglepetést tartogat a község polgárai
nak.
Mindezekre még fűszerként tehető, - az előrelátható
lag első Enese-Tóköz kerékpár ügyességi verseny (júni
us 22. szombat), melyre szeretettel várjuk a hobbi-kerekezőket. Értékes díjak kerülnek kisorsolásra. 1.100 fát ül
tetünk el a község belterületén az iskolások segítségével.
Ennek a programnak a része az új temetőrész fásítása is.
Szeretnénk több virágszigetet kialakítani, mert a lakos
ság igényli ezt.

Nagyon rossz állapotban van a katolikus
templomtól a benzinkútig vezető út. Mit lehet
várni a közeljövőben?
-

Ez az útszakasz jelenleg a község legnehezebben jár
ható útszakasza, mely nem a település tulajdona. - ha
nem a Mosonmagyaróvári Közúti Igazgatóság kezelésé
ben van. Többször - már évekkel ezelőtt is - beszéltem
Farkas Ivánnal, az Üzemegység vezetőjével ezen útsza
kasz állapotának javításáról. Minden esetben fölmerült
az Önkormányzat anyagi szerepvállalása is, amit igazá
ból csak tavaly ősszel tudtunk volna felajánlani, de a
rossz idő miatt ez is elmaradt.
Most a saját úthálózatunk rendbetétele is nagy terhet
jelent - így ennek az útnak a javítására, költségeinek hoz
zájárulásáról le kell mondanunk. Nem értem meg az óvári üzem hozzáállását, mivel útjavítási munkákat rend
szeresen végeztek a Tét-Lébényi úton, ennek a szakasz
nak a munkálatai sokszor elmaradtak. Most is tárgya
lunk az óváraikkal.
Mesterházy József
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Rég volt, tán igaz sem volt. Mikor Emberek is éltek a föl
dön. Igen, évszakok is voltak, melyek négy részre osztották az
esztendőt. Mindegyiknek megvan a maga szépsége.
Kezdjük először a Tavasznál. A Télapó után jelentkezik.
Utána kibújik az első napsugár, hozza magával a tavasz hír
mondóit, hóvirágot, ibolyát, aztán zöldülni kezd a rét, árok
part, a kertekben rügyezni kezdenek a fák, a méhek kibújnak
a kaptárjukból, tisztuló repülést tesznek. Az emberek mozog
ni kezdenek a kertben. Új színbe, ruhába öltözik a világ. Le
vetve a már kopott, foltos göncét.
Menjünk vissza a múltba: Valaha tehéncsorda kosának
csengője jelezte a legelőre menő sétát. Utána kihalt a falu,
csend, nyugalom borult mindenre. Aztán jött az est, hazatért
a csorda, odahaza tovább kellett végezni a munkát. Munka
után estének idején a fiatalok elővették a „szájharmonikát",
kiülve az utcai kispadra és szép dalokkal színesítették a falu
csendjét.
Aztán elérkezett a legszebb hónap a „MÁJUS". Minden fiú,
leány izgatottan várta. Sőt az erdész is velük érzett, kienged
te vágni a sudárnövésű fát, mely aztán egy „kedves kislány"
kertjében másnap felöltöztetve díszelgett. Kérdem: Hol van
ma az éjjeli szerenád? Melyért álmából felvert szomszéd sem
haragudott. De mennyire vártuk az ablak mögül érkező vá
laszt. Mely egy gyertya fényében jelent meg, a zsalugáter mö
gött. Nemeszsidon (Somogy megye) szürkületkor megjelent a
falu felsővégén „tárogatójával" az öreg vak ember és a Rákó
czi kesergőjével könnyet csalt minden ember szemébe, sétált
az utcán, hogy vacsora után, valamely pajtába álomra haj tsa
a fejét.
Tavasz után jött a forró szerelmes Nyár Okelme, levetkőz
tetett mindenkit, melegségével. Igaz aratás, a cséplés idősza
ka következett. A falu csendjét zene helyett cséplőgépek dohogása, zaja vállalta magára, késő estig.
Augusztus: már a gólya tanítja repülni gyermekeit. Nagy
útra készülnek. Nálunk már aztán lassan sárgulni kezdenek a
fának levelei, mivel jön a nagy Úr, a Szeptember. Igaz mit is
várjunk Tőle? Elveszi a gyermekektől a szabadságot. Újból
megszólal a csengő és kezdődik a: Kérdez-felelj játék. Taní
tás: Ősz: Mit hozott? Színese, sárgát, barnát, festett a szivár
vány minden színével. Hát ez a dolga. Mit tehet mást. Ráadá
sul hozta a vidámság idejét a szüretet. Lassan-lassan tele let
tek a hordók, megteltek a górék aztán megnyugodva átlép
tünk a Télbe.
Tél: Készülünk fogadására. Anyagilag, ahogy lehet. Ki tud
ja, újból barátságot, vagy haragot hoz Őkelme. Aztán majd
jönnek az ünnepnapok. Disznóvágások ideje. És végre elér
kezik majd egy boldog pillanat a „Szent Este". Ekkor majd el
feledünk minden bút, bánatot. Legalább örülni fogunk an
nak, hogy némi ajándékot tehetünk az örök-zöld fenyőfa alá.
így aztán bandukolnak az évek, váltják egymást az évszak
ok és EMBEREK. Mert jön egy boldogabb vagy nehezebb Új
esztendő. Majd meglátjuk, ha megérjük.

Tisztelettel: Varsányi Lajos
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Hozzáértők azt mondják, szegénység volt, van és lesz is: De abban már
erősen eltérnek a vélemények: ki szá
mit szegénynek? Ki a szegény Néme
tországban és ki nálunk Magyarorszá
gon? A mértékek bizony eltérnek.
Nem hiszem, hogy sokat tévedek,
ha kijelentem: a legtöbb magyar család
szeretne „német" szegény lenni.. . .
Beszélgetésünk
első részében
Gecsei Gyulánét a Polgármesteri Hi
vatal igazgatási előadóját kérdeztük a
támogatási formákról:
1. Gyermeknevelési támogatás: a 3
kiskorút nevelő anyukák vehetik
igénybe, akik a gyes után is szeretné
nek otthon maradni gyermekeikkel, a
jelenlegi szabályozás szerint a legki
sebb gyermek 8 éves koráig, ha a csa
lád egy főre jutó jövedelme nem ha
ladja meg a nyugdíjminimum három
szorosát. Megállapítása a jegyző hatás
körébe tartozik.
2. Fontos terület azoknak a munkanélkülieknek az ellátása, akiknek a
munkanélküli járadéka lejárt. Ők leg
feljebb 24 hónapig jövedelempótló tá
mogatásban részesülhetnek, ha a csa-

Iádban az egy főre jutó jövedelem nem
haladja meg a nyugdíjminimum 80 %át /7.680.- Ft-ot/. Jelenleg ebben az el
látásban 34 fő részesül, összege 7.680.Ft.
3. Rendszeres nevelési segély.
Azok a családok igényelhetik, akik sa
ját hibájukon kívül nehéz anyagi kö
rülmények között élnek, 1 főre jutó jö
vedelmük nem haladja meg a nyugdíjminimum 80 %-át, ill. egyéb körül
mény nehezíti helyzetüket (pl .3 vagy
több gyermekét egyedül nevelő szülő,
beteg gyermek). Összege óvodáskorú
gyermek részére 1.500- Ft, iskolás ko
rú gyermek részére 2.000.- Ft/hó és el
sősorban étkezési térítési díj kiegyenlí
tésére használható fel.
4. Átmeneti nevelési és szociális
segély. Esetenként, nehéz helyzetbe
kerülő családok kaphatják anyagi-szo
ciális helyzetük figyelembevételével.
5. Ápolási díj - állapítható meg an
nak, aki kiskorú vagy 18 évet betöltött,
önmaga ellátására képtelen, állandó és
tartós felügyeletre, gondozásra szoru
ló közeli hozzátartozóját otthonában
tartósan ápolja és rendszeres pénzellá-

tása nincs.
6. Temetési segély - összege jelen
leg 5.000.- Ft, azoknak adható, akiknek
jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum háromszorosát.
7. Közgyógyellátási igazolvány Az önkormányzat (Szociális Bizottság)
méltányosságból közgyógyellátási jo
gosultságot állapíthat meg azok részé
re, akiknek ez alanyi jogon nem jár, de
egy főre jutó jövedelmük nem haladja
meg a nyugdíjminimum 120 %-át (ki
vételesen 150 %-át) és igazolt gyógy
szerköltségük nagyon magas (jövedel
mük 10-15 %-a).
8. Szociális étkeztetés, házi segít
ségnyújtás. Szociális étkezetés bizto
sítható annak, akinek legalább napi
egyszeri meleg étellel való ellátása
más módon nem biztosítható és jöve
delmi viszonyai azt indokolják.
A házi segítségnyújtás biztosítása
Horváth Zoltánná szociális gondozó
közreműködésével történik (ebéd ház
hozszállítása, bolti bevásárlás, stb.),
szintén szociális - anyagi helyzet fi
gyelembevételével, térítési díj ellené
ben.

É lő G ábor 1990. óta a Képviselőtestület tagja, 1994. óta pedig a Szoci
ális Bizottság elnökének tisztét tölti
be. Vele beszélgettünk a bizottság
összetételéről, feladatairól:
- A szociális bizottságnak 7 tagja
van, 4 fő a képviselőtestületből és 3
kültag. (A képviselőtestületből: Élő
Gábor,
Szabóné
Horváth Judit,
Lenzsér Imre, Kolonics István, kültag
ok: Mesterházy Ernőné, Csapó Jen ő,
Káldy János.)
Az üléseken hivatal
ból részt vesz a jegyző
- ellenőrizve a törvé
nyességet - és az igaz
gatási előadó.

dó bizottsága van a Képviselőtestület
nek.

zetbe kerül, s körülményei azt indo
kolják. Bár ez nem jelenti azt, ha vala
ki valamilyen rendkívüli
esemény
folytán nem fér bele a kategóriába, az
nem kérhet ill. kaphat segélyt. Itt kell
elmondani, hogy a bizottság jegyző
könyveit havonta el kell küldeni tör
vényességi felülvizsgálatra.
Törvénytelen döntés nem született
1990. óta, bár a bizottság döntése el
len néhány esetben nyújtottak be fel
lebbezést a Képvi
selőtestülethez.
Ehhez m indenki
nek jogán van. A
K épvise lőt es tület
1-2 eset kivételé
vel - minden esetben jóváhagyta a
szociális bizottság döntését.

„Saját törvények" alaján m űködh et-e a bizottság, vagy az országos
törvények behatárolják m űködését?

Az önkormányzatnak van saját
szociális rendelete, ami országos törvé
nyen alapszik /1993- évi III. tv./ A tör
vény kötelezően betartandó előíráso
kat tartalmaz, melyek helyi viszonyok
nak megfelelő szabályozását tartalmaz

B e s z é lg e t é s a S z o c iá lis
B iz o tts á g e l n ö k é v e l

M ilyen gyakorisággal ülésezik a
bizottság?

- Általában egy hónapban egyszer
jövünk össze dönteni, de igény szerint
többször is döntünk a felmerülő
ügyekben.
A bizottságot a Képviselőtestület
hozta létre 1990-ben, a döntéseket át
ruházva a bizottságra. Ez az egy állan
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za a Képviselőtestület rendelete.
—
K inek k e ll adni valamilyen se
gélyt, ha kér?

- E kérdésben a nyugdíjminimum
és a vagyoni helyzet az irányadó. Ez
évente többször is módosulhat, a
nyugdíjak emelésével egyidejűleg. Je 
lenleg 9-600.- Ft. Szociális segélyt pél
dául mindenki kérhet, aki nehéz hely

M ekkora az a pénzösszeg, am it
k iosztott tavaly a bizottság valamilyen
segély cím én?

- Tavaly 119 döntést hozott a szoci
ális bizottság. A kiosztott pénzösszeg:
3.282.000.- Ft volt.

Mesterházy József

1996. M ÁRCIUS-ÁPRILIS

a Tűzoltó Egyesület
Március utolsó hetében sok enesei pincébe szökött fel a talajvíz.
Ekkor érezhette igazán Enese milyen hasznosak, értékesek a tűzoltók.
A bejelentések alapján 6-7 önkéntes lánglovag állandóan az első vo
nalban volt. Wölfinger József, ifj. Hécz István, ifj. Lőrincz János, Far
kas Attila mindennap alaposan kivette részét a munkából. Úgy érzem,
a lakosság megelégedésére teljesítették szolgálatukat - vallja Hécz Ist
ván az enesei tűzoltók parancsnoka.
Hécz István 1989-ben vette át a pa
rancsnoki teendőket, helyettes 1980tól volt. Május 4-én nagy ünnepre ké
szülnek a tűzoltók - 110 éves az Egye
sület. Az esem ényről kérdeztük a pa
rancsnokot: Szom baton, negyedikén,
egész napos rendezvény lesz. M i ren
dezhetjük a győri járási tűzoltóver
senyt, 70-76 csoport vesz részt. A falut
azért éri ez a nagy m egtiszteltetés,
mert az Egyesület 110 éves.

- Milyen lesz a program? Mit láthat

nak az érdeklődők?
A csapatok reggel 6.30-7.30 között
gyülekeznek a Sportpályán. 8.00 óra
kor lesz az ünnepélyes m egnyitó.
Prominens vendégeink is lesznek:
az Országos Parancsnokságtól, a vá
rosi és járási parancsnokság képviselői
valamint a társszervezetek vezetői.

A megnyitó ünnep után kezdődik a
verseny, az önkéntes és vállalati tűzol
tók részvételével. Ebéd után az enesei
tűzoltók a kultúrházban egy ünnepsé
gen vesznek részt, ahol köszöntik a ve
terán tűzoltókat. Köztük Takács István
volt parancsnokot, Bancsó Imre bácsit,
aki 55 éve tűzoltó. Az önkéntes tűzol
tók pedig előléptetésben és pénzjuta
lomban részesülnek, amit az önkor
mányzat ajánlott fel.
Késő délután veszi kezdetét egy kis
zenés mulatság a Nyárfában.
A délelőtti rendezvényeket részt
vesznek a bősi és a St. Stefani tűzoltók
is. Enese 3 csapattal képviselteti ma
gát, egy iskolás, egy ifjúsági és egy fel
nőtt csapattal.

- Van külön készülési terv a nagy ün
nepre?

A tűzoltók feladata lesz a szertár
festése, rendben tartása. Aktívan, min
den szombaton egész napos gyakorlás
van beütemezve a verseny napjáig.

- Milyen hosszú távú tervekkel számol
hat a patinás egyesület?
Most adtunk be egy pályázatot, ha a
pályázott összeget megkapjuk, akkor
első feladatunk lesz a tűzoltószertár
fűthetőségét megoldani. Jövőbeni fel
adat: felszerelés vásárlása, egységes
ruhák beszerzése.
Élek az alkalommal s kérjük a falu
lakosságát: minél többen jöjjenek ki a
május 4-i rendezvényre, szurkoljanak
az enesei tűzoltóknak:

Mesterházy József

Felhívás!
Kérjük a község lakóit, aki
nek valamilyen tűzoltósággal
kapcsolatos emléke - fénykép,
tűzoltó kellék - van, juttassa el
Hécz Istvánhoz vagy a Polgármesteri Hivatalba:
Köszönjük!

Felhívás

RÖVID HÍREK

A rendkívüli esős időjárás miatt a vízlevezető árkokban jelentős mennyiségű
csapadék illetve talajvíz halmozódik fel. A vízlevezető árok rendeltetése, hogy a
felgyülemlett csapadékot elvezesse.

• Az önkormányzat több
alapítványhoz is beadta pályáza
tát, a nemzetközi kapcsolatok
ápolásához kért több-kevesebb
anyagi segítséget.

Ennek az elvárásnak csak akkor tud megfelelni, ha a vízlefolyás biztosított, a
kapubejárók alatt átereszek vannak beépítve.
Felhívjuk ezért figyelmüket, hogy a beépített átereszeket tartsák tisztán, ahol
nincs áteresz, azt az alábbiak figyelembevételével beépíteni szíveskedjenek a
vízlefolyás biztosítására.
Ahol nincs áteresz, de ki van ásva az árok, kérjük ne temessék be, hogy a
vízlefolyást ne akadályozzák.
Az átereszek lerakásával is várjanak, mert a szakszerű lerakás érdekében
szintezést végeztetünk.
Aki az átereszt beszerezni nem tudja, a hivatalban jelezze igényét és az ár /1
m-es 200 áteresz ÁFA-s ára 562,50 Ft./ befizetése mellett a hivatal leszállíttatja.

Böcskei György sk.
polgármester
M ÁRCIUS-ÁPRILIS 1996.

• Május elején 9 negyedik
osztályos indul St. Stefanba - az
idén 5. alkalommal. A program
hasonló lesz az előbbi évekéihez.
A csoport kísérője Előné Rúzsa
Brigitta.
• A Kultúrházban emléke
zett meg Enese közössége a már
cius 15-i forradalomról. Az álta
lános iskola szép műsorral idézte
fel az eseményeket. Utána
Hetvényi István emléktáblájánál
helyezték el a megemlékezés ko
szorúit.
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Hogyan jöttek be az oroszok Enesére?
1944. januáijában a körülkerített Budapest
felszabadítására tett német és magyar katonai
hadmozdulatok nem jártak sikerrel. A körülzárt
csapatok kitörést kíséreltek meg, de árulás miatt
a tervük nem sikerült. Mindössze 6-800 német
katonának sikerült elérni Zsámbéknál a német
vonalakat. A többiek meghaltak, vagy orosz
fogságba estek. Budapest orosz kézre került.
A főváros eleste után a német és a maradék
magyar csapatok kiépítették az un. Margit vé
delmi vonalat. Ennek a szakasznak a megerősí
tésére a nyugati hadszíntérről a németek átdob
ták a 6. SS Páncélos hadsereget Kezdetben si
keresen védekeztek, sőt ellentámadásaikkal ko
moly veszteséget okoztak az orosz seregeknek.
Budapestet is megközelítették, de már el nem
érték. Székesfehérvár többször is gazdát cserélt.
Óriásiak voltak az orosz emberveszteségek. A
leitatott orosz gyalogság ész nélkül rohamozta a
német és a magyar védelmi állásokat. Nem szá
mított az emberi élet. Utánpótlás volt belőlük
bőven. Hullahegyeken keresztül jö tt az újabb
roham, bele a védők géppuskatűzébe. A fegy
vercsövei egyszerűen besültek az óriási igénybevételtől, vagy elfogyott a lőszer.
A kilátástalan védelmi harcok után a néme
tek a megmaradt erőiket saját országuk védel
mére tartalékolták. A visszavonuló csapatok
csak utóvédharcokkal próbálták lassítani az
orosz előretörést. Március közepén már Győrt is
megközelítette a ff ont. A visszavonuló németek
a város és a környék összes hídját felrobbantot
ták. Enesét is abban az időben hagyták el a már
korábban idetelepített magyar katonák s a me
nekült civilek. Közeledett a Húsvét, de a front
közelsége miatt nem volt ünnepi a hangulat.
Elesett Győr is. Néhány égő tank jelezte,
hogy azért a németek sem adják ingyen a
visszavonulást. Említést érdemel még ez úgyne
vezett csipkegyári csata. Itt majdnem fél napig
tartotta a vonalat egy német páncélozott jármű.
A vasúti hídroncson keresztül rohamozó
orosz katonákat százával lőtte bele a Rábába.
Mikor aztán elfogyott a lőszer, Abda felé mene
kült el. Enesén akkor még nagy volt a német
mozgolódás. A németek elvitték az egyik lo
vunkat, hiába tiltakoztunk. Azt mondták, ha ők
nem viszik el, majd viszik az oroszok.
Igazuk is lett. Kis falunkban peregtek az ese
mények. A kocsmákban ingyen mérték a bort.
Mindenki annyit vitt, amennyit csak akart. M ie
lőtt az oroszok ideérnek, ki kellett üríteni a hor
dókat. Úgy nézett ki, hogy az utolsó német ka
tona is elhagyta a falut. „Senki” földjén va
gyunk. M i lesz itt?
M it hoz a holnap? Nagyon szomorú volt a
hangulat. Lassan beesteledett.
A déli irányból már jó l lehetett hallani a har
ci zajokat. Égett valamelyik Rába-menü falu.
Vörös fénye kísértetiesen világította be az eget,
házőrző kutyák helyett puskák és egyéb fegy
verek ugattak bele a sötét éjszakába.
Virrasztóit az egész falu. Csak hajnal felé
tudtunk aludni egy keveset. Álmosan és fázósan
ébredtünk ott a nedves óvóhelyen. Figyeltük a
környéket Egyszer csak a régi kónyi út mellett
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az árokban egy lovast pillantottunk meg. Kém
lelte a szélső házakat. Valószínű, hogy minket is
észrevett odaügetett a kerítéshez. Az első szava
az volt, hogy germánszkij szoldát van e még a
faluba? Kézzel, lábbal magyaráztuk, hogy, már
elmentek. Néhány perc eltelése után aztán Kóny
irányába vágtatott el.
Orosz felderítő volt. Egy kicsit fellegeztünk,
Hát ilyen lenne egy orosz katona? De hol van
nak a többiek? Nem kellett sokáig várni, mert
aztán néhány óra alatt elözönlötték a falut.
Annyian voltak, mint az...., szóval sokan.
Még a délelőtt folyamán elvitték a másik lo
vunkat, is a kocsival együtt.
Látta rajtunk az Iván, hogy nagyon sajnáljuk
a szép állatot. Azt mondta, hogy néhány puskát
visz vele Berlinbe és ha majd jön visszafele, be
adja a lovat a kocsival együtt. Azóta is hozza.
Minden udvar megtelt orosz katonával.
A levegőbe eresztett géppisztolysorozattal
adták tudtunkra, hogy megjöttek.
Nagyon bizalmatlanok voltak. Még a gyere
kektől is tartottak. A mi udvarunkba is bejárt
egy Sztálini-orgona, /katyusa/ A vezetője felde
rítette a tyúkállományt. Az ólban lévő összes
tyúknak kitekerte a nyakát, és megparancsolta
édesanyámnak, hogy csináljon belőlük pörköl
tet. A finom pipihús el is készült, de a Katyusás
egységnek gyorsan tovább kellett menni. Utána
aztán jö tt még egy éhesebb társaság és megették
még majdnem a lábast is.
Lassan eltelt az első nap, de az izgalomnak
még nem volt vége. Az est beállta után a péterházi erdő széléről katyúsák lőtték a sövényházi
hídfőt védő németeket. Az ágyban számoltam a
becsapódásokat. Szebb esti mesét is el tudtam
volna képzelni. Közben lépteket hallottunk a
konyha felől. Egy orosz tiszt és egy bárisnya lé
pett be a szobába. Elég durva szavakkal adtak
tudtunkra, hogy hagyjuk el a szobát, mert ők
akarnak most lefeküdni.
Nem tudtunk mást tenni, mentünk az istálló
ba aludni. Még mindig jobb, mint a nedves bun
ker. A lovak helyén megágyaztunk és próbál
tunk aludni. Hideg nem volt, de az istállószagot
kénytelenek voltunk elviselni.
Az előző napi izgalmak után eléggé: jó l
aludtam. Másnap aztán bemerészkedtem a falu
ba is. A homokgödör környékén orosz tüzérek
ásták be magukat. Tisztes távolságból figyeltem
őket. Nem szóltak hozzám egy szót sem. Igaz,
hogy én sem. A falu felől pedig hosszú sorok
ban vonult a gyalogság. Látszott rajtuk, hogy
nagyon fáradtak és kimerültek voltak. A régi
úton Kóny felé meneteltek, állítólag egy lövész
hadosztály volt. Lassan beértem a faluba. Min
denfele csak oroszokat lehetett látni.
Néhányan tanultak kerékpározni. Még egy
gyermek számára is szánalmas látvány volt. Az
egyik Aljósa irgalmatlan sebességgel hajt ott a
régi posta előtt. A másik pillanatban aztán egy
nagyot esett. Utána feltápászkodott, majd beleugrott a kerékpárba otthagyta. Jött egy másik
kölnitől bűzlő lityinánd és ő hajtotta tovább az
előbbit esésnél megsérült biciklit.
Lassan azért beértém a közre. A kastélyok

körül nagyon szomorú látvány fogadott, búto
rok és képek hevertek az udvarokon. Dühöngött
a keleti kultúra. Közben valaki mesélte, hogy a
postán valahogy ottfelejtettek egy német hír
adós katonát. Az oroszok rátaláltak és ott nyom
ban ásóval agyon is verték. Az épület mögötti
üres telekre temették el. Később aztán kihantolták és hazavitték Németországba. Közben még
egy erőszakos halál történt a faluban. A
Berettyóban, a mai Dózsa utcában egy részeg
orosz agyonlőtte a Farkas bácsit. Azonnal meg
halt. A falun keresztül orosz katonák magyar
hadifoglyokat kísértek. Jáger Gyula bátyám, a
falu akkori kovácsa éppen hazafele tartott. Fi
gyelte a szerencsétlen hadifoglyokat. A követ
kező pillanatban aztán ő is a vonuló foglyok kö
zött találta magát. Valaki megszökött a sorból és
a kísérő katonáknak el kellett számolni a lét
számmal. Egy, vagy két évet töltött hadifogság
ban az orosz paradicsomban.
A változatosság kedvéért most német hadi
foglyokat kísértek a falun keresztül Bezi irányá
ba. Nagyon szomorúak voltak. Egy óra múlva
aztán pihenő irányából géppisztolysorozatat le
hetett hallani. Akkor még nem tudtuk, hogy
azokat a német hadifoglyokat lőtték agyon.
Holttestükön keresztül napokig vonultak a te
herkocsik és különböző járművek. Később az
tán ott temették el őket az árokparton. A faluban
is tovább peregtek az események.
Vitték a férfiakat un. málenkij robotra. Töb
ben elbújtak, mert attól féltek, hogy nem enge
dik őket vissza. M ég nagyon sokáig tartott a fé
lelem. Részeg orosz katonák követtek el csúnya
dolgokat is. Akik áldozatul estek, nem így kép
zelték el a felszabadulást. Barangolásom köz
ben kiértem a falu szélére. Hasonló korú társa
im közül többen megrakott zsebbel jöttek a ken
deráztató felől. Tele volt a zsebük lőszerrel és
egyéb robbanószerkezettel. Hogy le ne marad
jak, én is a lelőhelyre rohantam. Találtam még
bőven töltényeket egy kézigránátot, és egy ma
gyar karabélyt. Óriási kerülővel hazavittem a
hadizsákmányt és odahaza a disznóól padlására
rejtettem el. Később aztán a kézigránátot Kiss
Pista bátyám segítségével fel is robbantottuk. A
karabélyt is kipróbáltuk ott a Kanális parton.
Beledurrantottam egy fűzfa tőkébe, de úgy mell
be vágott, hogy megperdültem a tengelyem kö
rül. Szerencsére Enesén nem, de a közeli fal
vakban sok halálos baleset is történt ilyen lősze
rekkel való játszadozás közben.
Még történt a közeli faluban egy, érdekes
eset. Egy bátor atyafi gondolt egyet és elment
az oroszok elé, hogy üdvözölje őket. A találko
zás nem sikerült valami jó l, mert hősünket le
vetkőztette és ingbe, gatyában és mezítláb za
varták vissza az övéhez.
A T Sz-ek megalakulása után pedig az ameri
kaiakat várta. Ilyen volt.
Kedves olvasóink! Hát valahogy így jöttek
be az oroszok annak idején Enesére. Sokáig úgy
tanították a történelemkönyvek, hogy, ők voltak
a felszabadítóink - papíron. Az igazság, azon
ban a sorok között keresendő.

Gősi Sándor
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T isztelt o lv a só !
Végre itt a tavasz, m indenki kim ehet és játszhat,
kerékpározhat, motorozhat, dolgozhat a szabadban. Nagy
statisztikák szerint azonban, orvosi szempontból ilyenkor
megemelkedik a balesetek száma. Ezeknek egy speciális
formájára szeretném felhívni a szülők figyelmét a gyer
mekek és fiatalkorúak egészsége érdekében.
USA-ban nagy felméréseket végeztek fiatalkorúak bale
seteivel kapcsolatban. Kiderült, hogy majd 300 ezernyi
gyermek sérült m eg évente. Leggyakoribbak a 10-14
évesek balesete.
Sajnos kb. ezen baleseteknek 1 %-a halálos kimenetelű.
Ezen haláleseteknek 2/3-a fiúknál következett be, ami
érthető is, a fiúk mindig mozgékonyabbak, vakmerőbbek,
meggondolatlanabbak, mint a lányok. Különösen fontos
tavaszi időszakban, am ikor a fiúk elkezdenek
kerékpározni, motorozni, hogy figyeljünk oda a gyermek
oktatására is, a biciklizéssel, motorozással kapcsolatban.
Nem elég a kerékpárt megvenni, és műszakilag jó állapot
ba tartani pl: fékhibás biciklivel semmiképpen ne hagyjuk
közlekedni gyermekeinket. Legalább ennyire fontos, hogy
a gyermeknek, a mindentudó fiatalnak magyarázzuk el,
hogy milyen súlyos sérüléseket lehet kapni a fejen vagy a

törzsön, vagy bármelyik testrészünkön a figyelmetlen
biciklizés, motorozás következtében. A súlyos fejsérülések
a kerékpáros baleseteknél a 3o %-ot is elérik. Sok helyen
Amerikában, törvényt vezettek be a sisak kötelező
viseléséről. Úgy tűnik, hogy ezen védőeszközök viselése a
kötelező „nyűg" ellenére nagyon hasznos volt, amivel a
súlyos fejsérülések arányát 6o %-kal csökkentette. Ennél
veszélyesebb a helyzet a kismotorosok és motorosok
körében, ahol a nagyobb sebesség és nagyobb erő még
súlyosabb balesetekhez vezethet.
Ebben az életkorban, amikor már kismotort vezethet
valaki, sajnos a személyiségvonások még kialakulatlanok,
és leginkább az erő, ügyesség m indenek fölött való
bizonyításában merülnek ki. Magyarán mindegyik fiú
meg akarja mutatni, hogy ő a legügyesebb, leggyorsabb
motoros a faluban. Ennek veszélyeit nagyon sokszor láttuk
már. Sajnos ők hordanak legkevésbé bukósisakot vagy
egyéb védőfelszerelést.
Javasoljuk a szülőknek a gyermekük mások és saját testi
épségük érdekében, kicsit több időt szenteljenek „mindent
jobban tudó" ifjaink untatása keretében felvilágosításukra.

IS
Egy hosszú kemény tél, egy esős
havas tavaszi szünet van mögöt
tünk. Talán legkellem esebb ese
mény a karnevál volt, ahol nagyon
jól érezték magukat a tanulók, Kö
szönjük az önzetlen szülői segítsé
get a közreműködésben. A szülői
hozzájárulások is kiemelt köszöne
tét érdemelnek, 39.500 Ft volt az
adomány.
Megtörtént a 8. osztályosok beisko
lázása. Minden továbbtanulásra je
lentkezőt felvettek, gimnáziumba 4
fő, szakközépiskolába 15 fő, szak
munkásképzőbe 8 fő jelentkezett,
eredményes tanulást kívánunk ne
kik.
Ülésezett az Iskolaszék és az Alapít
vány. Beszámolót hallgattak meg az
első félév munkájáról és a második
félév feladatait tárgyalták meg. Ha
tároztak, hogy alapítványi pénzből
támogatják egy új, korszerű számí
tógép vásárlását, ami kb. 150.000,-Ft
lesz. Erre fordítják a szakkörökre
befizetett pénzt.
Hetvényi István díj adományozá
sáról döntöttek, amit a legjobb telje
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sítményű 8. osztályos tanul kaphat
meg. A díj 10,000,-Ft. Megrendezés
re került a vers- és prózamondó ver
seny, ahol sok tanuló részesült
könyvjutalomban.
Első helyezettek:
1. o. Varga Csilla
2. o. Szabó Szilvia
3. o. Danilla Barbara
4. o. Sándor Ernő
5. o. Vass Nikolett
6. o. Nemes Andrea
7. o. Janács Zsuzsa
8. o. Nagy Veronika
A tanév következő eseményei:
l. osztályosok beíratása április 18-án
Osztrák-magyar csereüdültetés: máj.
5-11-ig, St. Stefan; Jún. 2-8-ig Enese.
Anyák napi ünnepély: május 5-én
délután 3 órakor
Tanulmányi kirándulások: június
10-14 között
Utolsó tanítási nap júniüs 14-én
lesz, 8. osztályosok ballagásával zá
rul. Addig is jó tanulást, jó munkát
kívánok mindenkinek.
Mesterházy Emőné
igazgató

Tisztelettel: Dr. Szabó György
Háziorvos

Óvodai élet
• Hangulatos farsangi bálja volt a 87
óvodásnak februárban. Dicséret illeti a szü
lőket, amiért annyi ötletes jelmezzel gazda
gították a gyerekek ünnepét.
• A szülők adományai lehetővé teszik,
hogy ebben az évben is megajándékozhas
suk a gyerekeket az ünnepeken. Közel
25.000 Ft volt az adomány.
• A későn érkezett tavaszban utoljára az
óvodásokat látogatta meg a nyuszi. Mun
kadélutánon ügyes kezű anyukák segítsé
gével készített nyuszikosarakban kb. 70 ,Ft értékű édességet kaptak a gyerekek. A
következő gyerekek anyukája jött segíteni.
Szakács Zsolt, Káldy Viktória, Márkus Bá
lint, Pál Zsófia.
• Április 19-én úszótanfolyam kezdődik
a középső és nagycsoportos gyermekek
nek.
• Terveink szerint május 2-án tartjuk az
óvodában az anyák napi ünnepélyt. Várjuk
az anyukákat és nagymamákat. - Május 610-ig lesz a beiratás az 1996/97-es óvodai
évre.
• Az óvoda nyári nagytakarítása július
1-tői július 19-ig tart.
Kocsis Nándorné
Vez. óvónő

ENESEIHIRM0ND0

7

¥

t /■

>~>}*

?

~"'ÍS. > - ‘ V

J? w

' f^ JW r r ^ I V t - T

'/ f:*

•

♦<*' - -s1

- ■

■-

*

#*»

Vándorlás a puszt ákon
A 8. és 9. században jelennek

In nen szárm azik népü nk kü l

kozárokból elszakadva a katonai

m eg a rólunk szóló történeti fel
jegyzések. A m oham ed án u ta
zók, fö ld rajzíró k tu d ósításai
m egbízhatóak, h iszen kereske
dők, követségek szám ára készí

földön ma is használt elnevezése:
ongri, ungar, hungarus, unger
stb. /Feltehető, hogy a volgaibolgárok eszkil nevű törzsének

segédnép fun kcióját láth atta el.
Később részt vettek a honfog
lalásban is. E telköz terü letén a

egy töredéke ekkor csatlakozott a

m agyarság kb. 35o-400 ezres lé
lekszám ú de a területen alánok,

tették őket. Az egyik arab író

m agyarsághoz és a honfoglalás

kabarok, kazárok és m ás népek is

Gardizi szerint: "A m agyarok csi
nosak, jó kinézésűek. Fegyvereik
ezüsttel vannak kiverve. "
Bizánc szám ára is élet-h alál
kérdése volt, hogy ellenfeleit ki
ism erje és egym ás ellen játssza
ki. K ülönösen foglalkoztatta őket
a nom ád harcm odor a nyílzápor

id ejére m ár elm agyarosod ott.
Bennük ism erhetjük fel a széke
lyek őseit?/
"K oszária fejedelm e, a kagán,
vitézségükért és szövetségükért
nem es kazár nőt adott feleségül a

éltek.
A honfoglalás m egindulását a
m agyar törzsek közti nagyszabá
sú szerződ és elő zte m eg: régi
szokás szerint a törzsfők vérük
cseppjeit egy ivókürtbe engedve
összekeverték, azu tán ki-ki ivott

ral való tám adás, színlelt m egfu-

A bizánci feljegyzés őseinket
itt türköznek nevezi, a terület ne

vetségüket, egyúttal közös aka

ve pedig Levédea, egyik vezé
rükről Levediről. A m agyar tör
zsek a 9. század közepe táján a
hatalm ukat m egerősítő kozárok

tették alá m agukat. A vérszerző
dés volt az alapja az Á rpád-ház
uralm ának 400 évig.
A nonym us krónikájában közli

uralm a alá kerültek. 830 körül a
törzsek elszakadtak a kazároktól

a törzsfők nevét, de a kutatók
ezeket nem tartják hitelesnek. A

és nyugat felé az A l-D una és a
D on közötti területre /Etelközü/

honfoglaló ősöktől szárm azó csa
ládok büszkén őrizték hagyom á
nyaikat. E családok egyik tagja

A dél-orosz sztyep életét és a

Etelközbe vonultak.
"A türkök hét törzsből állot

fo ly am ato sság o t
n ag yszabású
nép m ozgalm ak b efo ly áso lták .

tak... írják a feljegyzések. C satla
kozott hozzánk a kabarok /ne

K ö lcsey Feren c ezer esztend ő
m úlva így ír:
"B ü szk e m agyar vagyok én

Az 5. században onogur, vagy
on ogu r-b olgár
törzsszö v etség

vük lázadót jelent/ három törzse

K eleten nőtt törzsöké fám nak."

is. Ez a lovas nom ád nép a

Hotváth Margit

tam od ás, a fu ttá b a n h átrafelé
n y ilazás. K ét b izán ci császár,
Bölcs Leó és fia Bíborban szüle
tett K onstantin is írt rólunk.
A 9. század közepéig a m agya
rok nem saját nevükön szerepel
tek, m ert m ás népek fennhatósá
ga alá tartoztak. A saját népnév
használata a függetlenség jelképe
volt.

költözött a K aukázustól északra
elterü lő sík ság o k ra. G azd ál
kodásuk alapja a nom ád állattar
tás volt, de jelentős lehetett föld
m űvelésük, kézm űiparuk és ke
reskedelm ük is. A török-bolgár
népek fegyverzet hadviselés for
télyai tekintetében fölénnyel ren

tü rkök első v ajd áján ak,
Levedinek n e v e z te k .. . "

akit

belőle. Ezzel szentesítették szö
rattal Á lm os nem zetségének ve

VERSEK NEMET
NYELVEN
Az idén már harmadik alkalommal rendezte meg az általános isko
la a német nyelvi szavaló versenyt. Szinte minden osztályból akadt

delkeztek a dél-orosz síkság né
pei felett.
Jelen ism ereteink szerint őse
ink a V olga-D on-D onyec folyók
vidékén telepedtek le a bolgár

vállalkozó kedvű diák, de különösen kitűntek az 5. b. osztály tanulói,

török onogurokkal szövetségben.

Mesterházy József
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közülük tízen szólaltak meg Goethe nyelvén.
A legszebben szavaló diákokat a Münchemben élő Tschurl Károly
által adományozott könyvvekkel jutalmazta a zsűri.

1996. M ÁRCIUS-ÁPRIIJS

Bem utatjuk...
Tóth Lászlóné, Giziké vállalkozása egyedülálló a faluban. Pedikűr, Manikűr - Szolárium - lehet olvasni Enese több üzlethelyiségében, né
hány utcai hirdetőtáblán. De minden szórólapnál meggyőzőbb, figyelemfelkeltőbb lehet az a személyes ajánlat, amely beszélgetésünkből su
gárzik.
- Hogyan és mikor merült fe l a vállalkozás elindításának gondolata?
- Családtagjaim között is van fájós lábú és kedvet is éreztem ahhoz,
hogy megszerezzek egy olyan képesítést, mely orvosolhatná ezen fájdal
makat. A Soproni Ipartestület szervezésében végeztem egy tanfolyamot
1993-ban. 3 hónapon keresztül minden hétvégén folyt az oktatás, a gya
korlati képzést pedig a soproni Szépségszalonban szereztem meg.
- Hogyan tovább?
- Az oklevél megszerzése után két évig másodállásban dolgoztam,
mint pedikűrös. Jól kiszélesedett a körzetem, hisz vannak vendégeim
Kónyból, Rábacsécsényből, Mórichidáról is, de csak ebből nem tudtam
volna talpon m aradni, így szükség volt még valami másra is.
- Miért épp a szolárium mellett döntöttél?
- Talán azért választottuk a szoláriumot, mert mindig szerettem volna
valami olyasmivel foglalkozni, ami a szépséggel és az esztétikus megje
lenéssel kapcsolatos.
- Sokan és sokféleképpen vélekednek a szolárium pozitív illetve negatív hatá

sairól. Te miben látod erényét?
- Szükségünk van a Nap UV-sugaraira, de az ózonlyuk elvékonyodása miatt a napsütésnek már negatív hatásai is ismertek. Sajnos sokan
úgy vélik, hogy a szolárium nem más, mint fénycsövek sokasága. De
ezek a csövek speciális ultraviola sugarakat bocsátanak ki megfelelő
erősséggel, így biológiai hatásuk bizonyított:
• Aktiválja a bőr sejtjeinek anyagcseréjét.
• Segít a salakanyagok vérből való eltávolításában.
• Részt vesz a D-vitamin szintézisében, ami nélkülözhetetlen a kalci
um felvételéhez és a csontokba való beépüléshez.
•Aszolárium alkalmas az egyenletes bámulás eléréséhez, sőt a napsü
tésre érzékeny egyéneknek is javaslom, hisz odafigyelve az egyes alkal
mak időtartamára bőrük megszokja az intenzív sugárzást.
- Mivel próbálod a vendégeket idecsalogatni, milyen kedvezményekkel tudod
az eneseieket „meglepni"?
- Nyitvatartási időm nagyon rugalmas? 10 órától 20 óráig. Sőt néha
még vasárnap is biztosítok lehetőséget a szoláriumhoz. Pedikűrt csak be
jelentésre vállalok, de hívásra házhoz is megyek. Áraimat úgy alakítot
tam ki, hogy mindenképpen alul maradjak a győriekhez képest.
Egy tíz alkalmas Szoláruim-bérlet olcsóbb, mint tíz egyszeri alkalom,
itt a vendég megtakarítása kb. húsz százalék lehet.
- Fejlesztés, további tervek?
- Egy masszázs-tanfolyamot szeretnék elvégezni hamarabb, s azután
természetgyógyászattal foglalkozni. Vallom, hogy lelkileg kell épnek
lenni ahhoz, hogy egyes betegségeket megelőzhessünk, és talán ezért
akarok megismerkedni a természetes gyógymódok alkalmazásával, le
hetőségeivel.
- Legnagyobb eredmény?
- Ha terveimmel együtt megvalósul mindez, ami még színesebbé, még
sokrétűbbé teheti vállalkozásomat. S ha egy év múlva elégedettebb vál
lalkozónak tartanám magam, mint ma.
Nagyné Dőry Andrea
1996. M ÁRCIUS-ÁPRILIS

Mélyponton
Véleményem nem feltétlenül tük
rözi a Hírmondó szerkesztőinek ál
láspontját, de úgy éreztem illetve
érzem, hogy erről is említést kell
tenni.
Két és fél év eltelte után nem ta
lálom lapunkat elég színesnek, vál
tozatosnak. Kifogytunk az ötletek
ből? Nem találjuk meg a megfele
lő riportalanyokat? nem ismerhe
tünk mindenkit, nem tudhatunk
mindenről.
Ez nem bűn!
Számomra is gondot okoz, hogy
miről is írjak, kivel is készítsek ripor
tot. Mentségül szolgáljon az, hogy
csak három és fél éve élek Enesén,
de tenni akarok a faluért, meg aka
rom ismerni lakóit. Úgy érzem,
hogy csak egy szűk réteg érdeklő
désére tarthatunk számot, a közép
iskolai fiatalságot, a húszon és har
minc... éves korosztály figyelmét
nem tudjuk lapunk írásaival felkel
teni.
S hogy miért nem?
Kevés olyan ember véleményét,
írásait közölte ez idáig lapunk, akik
ebből a rétegből kerültek volna ki.
Hozzászólásokat, tanácsokat nem
kapok illetve nem kapunk tőlük. Pe
dig szívesen megismertetnénk olva
sóinkat az ő véleményeikkel, javas
lataikat érdemlegesen próbálnánk
felhasználni. Minden kapcsolatban,
házasságban, munkafolyamatban
lehetnek mélypontok, de az igazi
eredmény az, ha onnan pozitív
irányba el tudunk mozdulni.
Úgy vélem a Hírmondó életében
is bekövetkezett egy ilyen pont, de
a jó irányban történő ismételt elin
duláshoz segítésükre van szüksé
günk. írjanak a polgármesteri hiva
talba a Hírmondó szerkesztőségé
nek címezve olyan témákról, ame
lyeket szívesen olvasnának lapunk
ban, illetve ajánljanak olyan riport
alanyokat, akik érdekesek lehetnek
a közösség szempontjából, hisz
igaz az az ókori bölcselet: „Ahány
ember, annyi vélemény". Gondola
tom végére csupán egy aggályom
maradt, elolvassák-e azok akiknek
szántam.

Nagyné Dőry Andrea
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Di á k s p o r t
"ŐSEINKET FELHOZÁD
emlék
KÁRPÁT SZENT BÉRCÉRE"
aranyplakett

Március végén rendezte meg az általános iskola a honfoglalás 1100. év
fordulójához kapcsolódó szavalóversenyt. A diákok becsületesen felké
szültek s szépen hangsúlyozva szólaltatták meg költőink verseit.
A műsort az 5. a. osztályosok kezdték. Arany János: Rege a csodaszar
vasról című költeményét adták elő, felidézve népünk származását, a
gyökereket.
Ezt követően, osztályok szerint, szavalták el a diákok Ady, Juhász
Gyula, Bajza József, Babits Mihály, József Attila verseit.
A hattagú zsűrinek nem volt könnyű dolga, hisz minden tanuló telje
sítménye kiemelkedő volt. Már maga a „vállalkozás" - hogy vették ma
guknak a fáradságot a versek megtanulására - dicsérendő.
Az 5. a. osztályosok teljesítményét édességgel honorálták az ítészek. A
párhuzamos 5. b-sek közül - a zsűri döntése szerint - Vass Nikolett elő
adása volt a legmeggyőzőbb. Második helyezett Janács Melinda lett.
A hatodik osztályban 1. Nemes Andrea, 2. Dőry Kinga, 3. Walli Diána
sorrend alakult ki.
A hetedikeseknél Janács Zsuzsanna Walesi bárdok szavalatával sze
rezte meg a képzeletbeli dobogó legfelsőbb fokát.
A végzős nyolcadikosok között Nagy Vera „végzett" az élen, őt követ
te Böcskei Botond előadása, míg a harmadik helyet Bencsik Rita szerez
te meg.
Mindenkinek gratulálunk!
Mesterházy József

Em lékezés
elődeinkre

s

A Hírm ondó m árcius-áprilisi összev on t szám ában im m ár a m á
sod ik cik k e t v eh etik k ezü k b e O lvasóink ősein k vándorlásáról.
Az iskola is m éltó m ódon szeretn e m egem lékezni e szép e s e 
m ényről. Diákok szorgoskod tak, rajzoltak - Horváth Margit törté
nelem tan árn ő v e z e té sé v e l -, hogy b em u tassák elődeink vándor
lási útvonalát. Az élén k , ő se in k e t bem u tató rajzokon m agunk
e lé k ép zelh etjü k a hont foglaló vitéz arcát, ö ltözetét - Árpádék
lakhelyét, a ju rtát.
Az e m e le ti folyosón láth atók e so k m unkát igénylő m esterm ű 
vek. A földszinti folyosón pedig egy 1 0 0 évvel ezelőtti világ e le 
venedik m eg. Az akko r 1 .0 0 0 év es évfordulóra készülő Magyarország városain ak, várainak fényképeit tekin th etjü k m eg repro
dukciós kiad ásb an .
M unkács várát, a Lánchidat, a tren csén i várat - s m indegyikhez
ho zzáköth etjü k történ elm ü n k egy-egy híres alakját.
A kiállítást a tan év végéig le h e t m egnézni az iskolában.

Mesterházy József
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Füsl Andrást az Iskola testne
velő tanárát 1996. február 17-én
a ranyp lakettel tü n te tté k ki a
Testnevelési Főiskola Aulájában.
Először a szép elismerésről kér
deztük:
- Nagyon büszke vagyok a ki
tüntetésre, szakmailag ez nagy
elismerés. Ez évben ad ták át
először, a m egyéből hárm an
kaptuk meg. Egyébként négyévenként kerül átadásra.
Milyen eredm ényeket sikerült
elérni a diáksportban ?
1963-ban kerültem Enesére.
Mindig az a cél vezérelt, hogy
megszerettessem a testnevelést
a diákokkal, az egészséges élet
m ódra akartam nevelni. Min
den új sportirányzatnak lelkes hí
ve voltam , a diáksport szervezé
sében aktívan részt vettem , irá
nyítottam.
Eredményeink falusi viszony
latban jón ak m ondhatók.
- 1990-ban részt vettünk a di
ákolim pián, ahol szép ered
ményt értünk el öttusában. Erre
az eredményre különösen büsz
ke vagyok. A minikosárlabda
beindításakor szintén vállalkoz
tunk a plusz feladatokra, ami
hez pályaépítés is kapcsolódott.
A mai napig részt veszünk
ezeken a versenyeken. Első ren
dű fe la d a to m n a k tekintem :
minden diák Ismerje meg a lab
dajátékokat s tudjon választani,
melyiken induljon tovább. Elsők
között voltunk az úszásoktatás
ban, pályázat alapján sikerült kisebb-nagyobb pénzösszegeket
szerezni - ezzel is könnyítve a szü
lők anyagi gondjain.
Mesterházy József
-
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Tisztújítás az
evangélikus
gyülekezetben
Minden gyü lekezet életében jelentős esemény,
ha a közösség b izalm a és választása valakit új m eg
bízatással ru ház fel. A lem ondás m iatt m egürese
dett gondnoki és pénztárosi tisztségre Csépi Zol
tán és Szalai M iklósné egyháztagokat javasolta a
presbitérium a közgyűlésnek Presbiteri tiszte Né
meth Béláné kapott, jelölést.
A Húsvét hétfőjén tartott közgyűlés egyhangú
lag elfogadta a jelöléseket. U tána került sor Csépi
Zoltán gondnok, Szalai M iklósné pénztáros és Né
meth Béláné presbiter eskütételére.
Koháry Ferenc lelkész ás G ülch Csaba felügyelő
köszöntötték az új tisztségviselőket és Isten áldását
kívánták szolgáltukra. Az elődök szolgálatáért is
itt mondott köszönetét Koháry Ferenc lelkész, am i
kor Nagy Lajos gondnok közel két évtizedes hűsé
ges helytállását m éltatta: a tem plom külső és belső
renoválását, a fűtés beszerelését, az új karzat fel
építését és tem plom kert állandó gondozását. Vele
együtt m unkálkodott felesége is aki pénztárosként
mintaszerűen vezette a könyvelést, gondoskodott
az egyházi járulék beszedéséről. Ezután a felügye

Felvállalni a vidék gondjait
-

Medgyasszay László Enesén

-

Böcskei György polgármester köszöntötte és mutatta
be az egybegyűlteknek Medgyasszay László MDF-s or
szággyűlési képviselőt, az Enesei Esték első politikus
vendégét.
A Földművelésügyi Minisztérium volt politikai állam
titkára az önmagáról, múltjáról indíttatásáról szóló beve
zetőben kiemelte: azért lett politikus, mert úgy érezte, fel
kell vállalni a vidék gondját, problémáit. Az előadásban
az érdeklődők az M D F kormányzásban eltöltött négy
évéről hallhattak, tudhattak meg részleteket.
A kötetlen beszélgetésben a hallgatóság elsősorban az
M D F jövőjéről, lehetőségeiről érdeklődött. Visszatérő
kérdés volt: miért kellett a pártszakadásnak bekövetkez
ni, mi a különbség a két párt - M D F és MDNP - között,
igazságos-e az új párt megalakulása.
A válaszban Medgyasszay László elhibázott lépésnek
nevezte Szabó Ivánék döntését - politikailag nem célsze
rű, erkölcsileg nem igazolható - , s ezzel fennáll a veszély,
hogy mindkét párt eltűnik a politikai süllyesztőben.
Miért nem csinálta meg az M D F a nagytakarítást! hangzott egy, a múltat Firtató kérdés. Az emberek nem
tették meg - volt az országgyűlési képviselő válaszol.
Az 1998. évi választás kapcsán felmerült kérdésre
Medgyasszay László elmondta: a jelenlegi kormánykoa
líció leváltására az ellenzéki pártok összefogása adhatja
meg a lehetőséget. Át kell lépni a pártérdekeket s szem
be kell nézni olyan problémákkal, mint a falvak tönkre
menetele, a népesség fogyása.
Mesterházy József

lővel együtt átadta a gyülekezet ajándékait és egy
csokor virággal köszönt el a volt pénztárosától.
Gülch Csaba felügyelő Isten kegyelm ének m on

Az önkormányzat nevében a Hírmondó
Szerkesztősége szeretettel köszönti a

dotta, hogy m indig jönn ek új em berek a szolgálat

márciusban és áprilisban jubiláló

ba, de az is nagy áldás, hogy az ujjak olyan elődök

lakosokat.

re tekinthetnek vissza, akikről m indig példát ve
hetnek.
Lelkész bejelentette, hogy a konfirm áció ápr. 28án délelőtt 1/2 11 órakor lesz, m ájus 8-án szerdán
itt tartja értekezletét az egyházm egye lelkészi kara.
Délelőtt 1/210 órakor úrvacsorái istentisztelet lesz.
Apresbitárium az egyházi járulékot ez évre 500 Ftban állapította m eg. A konfirm ált, de a 18 évet be
nem töltött fiatalok fele díjai lesznek beszám ítva.
Mindezek után az istentisztelet a gyülekezet úr
vacsorával véget ért.

a

60

éves Csillag Józsefet
Csiszár Jánosnét
Horváth jenőnét
Ludván Pálnét

a 6 5 éves Ezres Lászlót
Strasser Mihálynét
a 7 5 éves Horváth Sándort
a 8 5 éves Sallai Józsefet

Koháry Ferenc

MÁRCIUS-ÁPRILIS 1996.

ENESEI HÍRMONDÓ 11

1 9 9 6 . MÁRCIUS 2 - A VlTÁNY
VÁRÁNAK ELFOGLALÁSA
Bágyogszovátról 5 merész le
gény, Eneséről 9 mindenre elszánt
ujjonc, Kónyból a legyőzhetetlen
piszkos 12 kellemes napsütötte hi
deg időre ébredt. Összefogva eltö
kélt szándékuk Vitány várának el
foglalása. Március 2-án 7 órakor in
dultak teljes harci felszerelésben
mindössze 1 napi élelemmel.
A kónyi önkormányzat harci jár
művét Vértessomlótól 6 km-re a
Síkvölgyaknának nevezett objek
tumnál hagyták el. A zöld romjel
zést követve a terep gyanússá vált.
Maga a jelzés is eltűnt. A további
menetelés érdekében előkerült a tá
joló és a hadi térkép. Megállapítot
tuk, hogy az útvonal csapda. így
visszafordultunk és 3 km ténfergés
után végre rátaláltunk a helyes hadi
ösvényre. 40 cm-es hó nehezítette
menetelésünket.
A könnyebb súllyal rendelkezők
szerencsésebbek voltak, m ivel a
megfagyott hó megtartotta a felszí
nen őket. A nehezebbek viszont be
szakadtak minden lépésnél. Már az
első kilométereknél voltak akik ki
dőltek a sorból és férebeszélve kér
dezték. Mikor érünk a buszhoz? Si
került velük megértetni, hogy a
busz ide nem képes eljönni. Célunk,
hogy még 11 km-t megtegyünk és
ott vár ránk a pilóta. Mindennél
fontosabb a túlélés!
Megértették. Összeszorított fo
gakkal értük el Vitány várát. Vitány
vára 385 m magas hegycsúcson áll.
A megmászása a harc 1 órát vett
igénybe. Sikerült! Örvendeztünk
egymásnak. Hátizsákunkból előke
rült az otthon elkészített túlélési
csomag.
Benne szendvics hegyek, üdítő
folyamok csillapították éhségünket.
A sikeres várfoglalás után indul
tunk tovább. A hegyről lavinaként
zúgtunk alá. Volt aki visszamászott,
hogy mégegyszer lavina lehessen.
A további utunkat térdig érő hó
akadályozta. Gondolkodóba es
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tünk, ha tovább megyünk lehet,
hogy estére érünk a menhelyre. A
térképen felfedeztünk egy sárga
színnel jelölt utat. A sárga színnel
az ellenség nem tudott bennünket
megtéveszteni. Tudtuk, hogy asz
faltos út, és párhuzamosan tartott a
mi ösvényünkkel. Igaz vissza kel
lett fordulnunk. 2 km kerülővel
folytattuk utunkat a vörös lyuk felé.
Örömmel tapasztaltuk, hogy az
erdészet hard járművei meggyúr
ták, letolták a havat. így erőltetett
menetben hamar elértük a vörös
lyukat. Itt találkoztunk egy másik
csapattal, akik szintén Vitány várá
nál voltak, csak ők az eredeti rövidebb, de nehezebb útszakaszt vá
lasztották. Ők vasvázas hátizsákkal
több napi élelemmel bolyonganak,
háznak álcázott turista barlangok
ban laknak. Fekhelyük a 2 cm szi
vacs réteg és a kályhának mondott
hálózsák. így mentünk tovább. Elől
csapatunk, mögöttünk nyomunk
ban a másik csapat. A Mátyás-kút
kulcsosháznál ők betértek hosszabb
pihenőre. A csapatommal elhagy
tuk a jó utat. Az utolsó 4 km követ
kezett. Az első soraink törték a ha
vat. A legfiatalabb és legkisebb tár
suk Nemes Péter mindig az élen
volt. A többiek próbáltak a másik
lábnyomába lépni.
Volt aki elszédült és eltűnt a hó
ba. Többen átestünk rajt, hogy lát-

szódjék, ott van valaki. Ha kicsi a
rakás, nagyot kíván jelszóval. A fá
radságtól kimerülne rövid pihenést
tartottunk. Társaimnak szaloncu
kornak nevezett tömény szénhidrá
tot adtam doppingszerként, hogy
bírják az utolsó kilométereket.
Egyeseket úgy feldobott, hogy Vár
gesztesig daloltunk. Közben még
medvét is vadásztunk. Lucskosan,
átázva, sárosán érkeztünk Várgesz
tesre. A pilótánk már ideges volt.
Izgalmában már bejárta a bejárható
környéket. Arra nem is gondolt,
hogy a járhatatlan ösvényen fogunk
felbukkanni. A Várgesztesi várhoz
és a Majki remete lakokhoz nem
mentünk el. A hard járműben leve
tettük lucskos gönceinket, szárazba
bújtunk és indultunk hazafelé. Éj
szaka mindenki úgy aludt mint a
bunda. Álmában megjelenve a Vitá
nyi vár hófödte falai.
Töm egsport és term észetjáró
Sportklub enesei tagok, akik túráz
ni voltak.
- Szabó Zoltán
7. o.
- Horváth Noémi
6. o.
- Nagy József
6. o.
- Szalai Andrea
6. o.
- Kovács Kitti /Bezi/
- Walli Diána
6. o.
- Fehér Zoltán
6. o.
- Szórádi Attila
7. o.
- Takács Péter
6. o.
Czakó Péter

BRAZILOK ENESEN!
Az elmúlt hónapban egy Brazil-Ném et Befektetői csoport járt
Enesén. Érdeklődésüket felkeltette a község ipartelepítésre tarta
lékolt területe.
A világ technológiai élvonalában dolgozó cég olajtömítő gyű
rű (szimering) gyár, üzem építésére alkalm as területet kíván vá
sárolni Magyarországon. Enese nagy hátránya, a szennyvíz csa
torna hiánya! A község tárgyaló csoportja a tárgyalások során
minden energiáját és figyelmét arra összpontosította, hogy a be
ruházás itt valósuljon meg.
Válasz sajnos eddig nem érkezett.
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S U L I S

P O R T

Átéli időszakban kedvenc sportjáték az asztalitenisz. Felsőtagozatos tanulóink többsége igényli, hogy megtanuljon ját
szani, megtanulja a szabályokat. Szeretném, ha néha a szülők látnák, hogy az asztalitenisszel ismerkedő ötödikesek mi
lyen keveset tudnak - a pingponglabda indenhova megy, csak az asztalra nem. - Másfél hónap után aztán kezdődik a baj
nokság. Addigra már a legfontosabb ütéseket /tenyeres, fonák, szerva, leütés/ alap fokon elsajátítják, a legfontosabb sza
bályokat alkalmazzák és természetesen ők akarnak lenni a bajnokok. Megrendezzük az osztálybajnokságot, hogy meg
tudják ki az osztály legügyesebb pinpongozója.
Füsi András
Az osztálybajnokság első hat helyezettje vett részt a II. kor
csoport /5-6. osztályosok/ bajnokságán. Nagy harc volt a helye
zésekért.
5-6. osztályos lán yok
1. Dőry Kinga
2. Szalay Andrea
3. Doktor Zsuzsanna
4. Horváth Noémi
5. Janács Melinda
6. Gősi Katalin
7. Rostás Nóra

VI. o.
VI. o.
VI. o.
VI. o.
V. o.
V. o.
V. o.

20 pont
17 pont
16 pont
14 pont
13 pont
12 pont
9 pont

5-6.osztályos fiú k
1. Nikovits Zoltán
2. Kovács János
3. Bencsik Péter
4. Vécs Jácint
5. Varga Balázs
6. Balatoni Zoltán
Lenzsér Norbert

VI. o.
VI. o.
V. o.
VI. o.
VI. o.
V. o.
VI. o.

26 pont
25 pont
23 pont
21 pont
18 pont
15 pont
15 pont

7-8. osztályosok HU. korcsop ort/
1. Hima Tímea
1. Horváth János
2. Balatoni Andrea
3. Nagy Veronika
2. Gősi András
3. Csillag Norbert

Asztalitenisz H. B. 1996. Osztálybajnokság
5. o. lány:

I. Janács Melinda
II. Gősi Katalin
ül. Rostás Nóra
IV. Burányi Tímea
V. Varga Katalin
VI. Vass Nikolett
6. o. lány:
I. Doktor Zsuzsanna
II. Dőry Kinga
ül. Szalay Andrea
IV. Walli Dia
V. Horváth Noémi
VI. Káldy Bea
Tóth Zsanett
5. o. fiú:
I. Bencsik Péter
n. Balatoni Zoltán
Hl. Doktor Tamás
Kiss László
IV. Horváth Attila
V. Bödő Csaba
Farkas Péter
6. o. fiú
I. Nikovits Zoltán
n. Vécs Jácint
Kovács János
Hl. Fehér Zoltán
IV. Lenzsér Norbert
V. Nagy József
Varga Balázs
Az osztályok első hat helyezettje az 5-6. osztályos döntő
résztvevője.

HÓVIRÁGTÚRA LEBENYBE
Jó időt sikerült kifogni a hagyományos hővirágtúrára. Az 56. osztályosok 38-an vettek részt a közös kerékpártúrán.
Kellemes hangulatban, egészségesen elfáradva érkeztünk
vissza.
Várjuk a jóidőt és készülünk az atlétikai versenyekre.
Befejeződött az úszótanfolyam. A tanulók többsége meg
tanult úszni. A legfontosabb feladat, hogy az elsajátított tech
nikát bátran alkalmazzák majd nyáron a kijelölt fürdőhelyeken.

Füsi András
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TA KARM ÁN YO ZÁSA
A ló testtöm egéhez m érten
aránylag kis űrtartalmú egy gyomrú növényevő állat. Gyors mozgá
sa miatt kevés takarmányt vehet
fel egyszerre, mert a nagy tömegű
takarmány akadályozza a tüdő ki
adós légvételét. A kérődzőkkel
szemben a rost dús takarmányok
kal kevésbé táplálkozik inkább ab
rakot igényel. Erjedő és sok vizet
kívánó takarmányt ne etessünk so
kat a lóval. Emésztő szervei kön
nyen megbetegszenek, a lovak el
hullásainak leggyakoribb oka a
gyomor-belek kolikás betegsége. A
jóllakottság érzése miatt bizonyos
mennyiségű szálasra szüksége
van. Egy 500 kg-os ló naponta át
lag 10 kg vízmentes száraztakar
mányt tud megenni ez megfelel 1314 kg szénának 40 kg legelő fűnek.
A szárazanyagon kívül fehérjében
gazdag takarmány is fontos. Ilye
nek a rendelkezésre álló gabona
magvak 6-15% fehérjét foglalnak
magukban. Fehérje fontos az életfenntartáshoz, mert a szív műkö
dés - vérkeringés - szervezet el
használódó sejtjeinek pótlása fe

hérjét igényel. A fiatal állatok nö
vekedése - magzat fejlődés - tejter
melés fehérjét igényel.
Az állatnak vitaminokra is szük
sége van. B vitamin idegek műkö
dését E vitamin a termékenységet
K vitamin a véralvadást segíti elő.
Ezért fontos a zöld-gumos növény
etetése.
Fontos a takarmány keményítő
értéke is, hisz ebből termel az állat
zsírt-hőt-munkát. 1 kg keményítő
ből 0,25 kg zsír képződik, tehát 4
kg keményítő kell 1 kg zsír előállí
tásához. Lesoványodott ló 1 kg
testsúly gyarapodásához 100 gr fe
hérje 300 gr keményítő szükséges.
Táplálóanyag szükséglet egy 500
kg-os lónál 9-12 kg szárazanyag 0,5
kg emészthető fehérje 4,6 kg kemé
nyítőérték. Közepes munkában 1113 kg szárazanyag 0,7 kg fehérje
5,6 kg keményítőérték kell. Az ér
ték mennyiségek az alábbi takar
mány táblázatban láthatók és ez
alapján számolható ki az adag.
Általában a m elegvérű lovak
400-500 kg súlyúak. Ennek megfe
lelően kell a takarmányt összeállí

1 kg réti széna

85 gr száraz a.

3,8 gr fehérje

31 gr keményítő

1 kg árpa szalma

84 gr

0,8

20

1 kg vöröshere

84 gr

5,9

36

1 kg zab szalma

85 gr

0,9

18

1 kg tak. répa

10 gr

0,4

6

1 kg árpa szemes

10 gr

0,4

19

1 kg búza

86 gr

9,5

22

1 kg zab

86 gr száraz a.

6,4 gr fehérje

56 gr keményítő

1 kg kukorica

86

8,3

79

1 kg búzakorpa

87

9,8

43

1 kg muhar

87

9 ,2

57
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tani. Természetes figyelembe kell
venni a lóra mért feladatokat. Az
erőnlét fontos a lónál főleg a ver
senylónál.
Feljegyzett eredmény Bécs-Berlin közti távolságot 71 óra 25 perc
alatt tette meg egy versenyló, an
gol telivér. 2.400 méteren verseny
ben átlag 1 perc alatt 1 km futott.

Ló takarmányai:
Abrakfélék: Zab-gyors m unka
végzésre gyakorolt kitűnő hatása.
Tengeri-árpa olajpogácsák. Na
gyobb mennyiségben való etetés
nél, szecskával ajánlatos keverni.
Az abrak adag árpával 2/3-ad
részben kukoricával fele részben
pótolható. Kukorica puffasztó. Hü
velyesek közül etethető - borsó, ló
bab - csillagfürt. Olajos magvak
zsírtalanítás után etethetők. BuzaRozs alkalmas zabpótlásra. Rozsot
óvatosan etetjük bélgyulladás elő
idézése miatt.
Vizenyős takarmányok: Futó lo
vakkal kis mennyiségben etessünk.
B u rgon ya-C sicsóka-T ak arm án yrépa-Tök-Répaszelet. Vizenyős ta
karm ányoknál kellő átm enetet
tartsunk be.
Szálastakarmányok: Sok rostot tar
talmaznak, jóllakásra alkalmassak.
Értékük az elkészítés m ódjától
függ. Rétiszéna-Lucerna-Vöröshere-Baltacin széna.
Legelőfüvek: lehetnek mestersé
ges telepítésűek vagy ősgyepek. A
takarmányok m ellett ne feledkez
zünk meg az ivóvízről, ami napi
20-40 liter. A lovat naponta 3-szor
kell itatni.
A lóval kapcsolatos tájékoztató
utolsó szakasza.
Köszönöm az olvasást.
Gülch Dezső
1996. M ÁRCIUS-ÁPRILIS

G YU M O LCSO SK ERTEK
M O STO H Á I
Néhány kisebb fontosságú, a család
ellátásában nem nagy szerepet játszó,
de kertbe való fáról teszek megemlí
tést.
NASPOLYA: Ezt a gyümölcsöt már
a kereskedelemben is ritkán lehet kap
ni, pedig szép bokra bőven adja a ter
mést. Fanyar termését éretlenül szed
jük le, az első fagyok beállta előtt. Ad
dig tároljuk míg a kocsány felől húsa
megpuhul. Száraz nedves talajokon
egyaránt megél. Fehér virágait későn
hozza, májusi fagyok után. A naspolya
bokrot nem szabad metszeni, mert a
virágai a vessző végén vannak. Félvad
növény kártevők - betegségek nem
bántják, nem kell permetezni.
MOGYORÓ: Hazai erdőink ősho
nos növénye, Különösen napos erdő
széleken tenyészik szívesen. Kertben
is ültethető gyors fejlődő, szép beteg
ségeknek ellenálló lombja miatt. A 4-5
éves bokrok barkái már ősszel megje
lennek, termő virágai csak kikeletkor
jelennek meg. Termését rojtos burok
védi. A mogyoró mindenütt megte
rem, de nyirkos párás-napos termőhe
lyet szereti. Feltöltéses bujtással sza
porítjuk. Amikor a bujtványok meg
gyökeresedtek kiiskolázzuk őket. Kö
vetkező évben a gyökeres dugványo
kat állandó helyükre ültetjük. De sza
poríthatjuk idős bokrok tősarjaival is.
A mogyoró bokrot nem kell metszeni,
csak az elöregedett száraz ágakat kell
eltávolítani.

EPER: így hívjuk a fán termő fehér
vagy sötétpiros fekete gyümölcsöt,
melyet hibásan szedernek neveznek.
Valamikor nagy becsülete volt selyem
hernyók táplálása: /levél/. Gyökérsarjról szaporítható. Hátránya termése
szennyező szövőlepke szereti.
FÜGE: Hozzánk a Törökök hozták
be. A füge bokorfa talaj iránt nem igé
nyes, meszet szereti. Magas hőigényű
déli domboldalakon épületek védett
oldalain szeret. A fügét fás dugványról
lehet szaporítani. A fás dugványokat
gyökereztetni kell. Ültetési idő legjobb
a tavasz, mikor már felmelegedett a ta
laj. A kiültetett gyökeres vesszőket 2025 cm-re visszavágjuk a bokrosodás
miatt. Lehet bujtással is szaporítani. A
bokrot tavasszal metsszük meg 5-6
szálat hagyunk egy bokorban. Az első
gyümölcs beérik augusztusban a má
sodik októberben. A bokrokat ősszel
takarjuk be a fagy ellen.
CITROM: Termesztése nem honos.
Magvetéssel szaporítjuk, virágcserép
be, 20 C-fokon 2-3 hét kikel a mag. 2-3
lombleveles állapotban átültetjük. Az
első évben egyszer-kétszer át kell ül
tetni. Az első 4-5 évben évente egyszer
át kell ültetni. Melegben sokat kell ön
tözni. Nálunk termesztése nem célsze
rű, de ismeretünk szélesítése érdeké
ben lehet vele foglalkozni.
Köszönöm az olvasást.
Gülch Dezső

A labdarúgó
bajnokságok
tavaszi sorsolása
6. ford. 1996 IV. 21.
Árpás-Enese
7. ford.1996. IV. 28.
Enese -Bodonhely
8. ford.1996. V. 5.
Jobaháza-Enese
9. ford.1996. V. 12.
Enese-Győrsövénybáz
10. ford. 1996. V. 19.
Vág-Enese
11. ford. 1996. V. 26.
Enese -Kény
12. ford.1996. VI. 2.
Egyed-Enese
13. ford. 1996. VI. 9.
Enese-Barbacs
14. ford. 1996. VI. 16.
Bágyogszovát-Enese
15. ford. 1996. VI. 23.
Enese-Rábaszentmihály

B e v e r t t o já s k u k o r ic á v a l
30 dkg sertéslapocka, 1 zsemle, 5 egész tojás, 1/2 fej vö
röshagyma, 10 dkg sertészsír, só, ecet-,
A mártáshoz: 20 dkg gyorsfagyasztott kukorica, 10 dkg
vaj, 4 dl tej, 10 dkg liszt, 1 késhegynyi szerecsendió resze
lék, 1 dl tejszín 1 tojássárgája 1/2 csomó petrezselyemzöld
1. A darált sertéshúsból, vízben vagy tejben áztatott
zsemlével, egy nyers tojással, sóval borssal, kevés vö
röshagymával négy nagyobb húspogácsát készítek,
amelyeknek a közepét jól bemélyítem. A húspogácsá
kat zsírban megsütöm.
2. A tojásokat sós, ecetes, forrásban lévő vízben
egyenként beleütöm, és három percig főzöm. (Vigyá
zok, hogy a sárgája lágy maradjon!) Lapátkanállal hi
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deg vízben szedem a főtt tojásokat, és a fehérjefoszlá
nyokat leszedem róluk.
3. A kukoricát sós vízben megfőzöm.
4. Vajból, lisztből, forró tejjel besam elt készítek.
Hozzáadom a megfőtt kukoricát, sóval, borssal, szere
csendióval ízesítem, és tejszínnel elkevert tojássárgá
jával dúsítom, de már nem forralom.
5. A m egsült húspogácsákra ráhelyezek 1-1
buggyantott tojást, majd az egészet leöntöm a kukori
cás mártással. Finomra vágott petrezselyemzölddel
megszórva, melegen teszem az asztalra.
6. Előételnek köret nélkül, főételnek kevés párolt
rizzsel tálalom.

Nagyné Dőry Andrea
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Éveken keresztül vártuk a „ren
des telet". No nem a nagyon hide
get, sok hóval, hanem amikor min
denből pont elég érkezik. A hideg
ből is mutatóba, s a hóból is csak
annyi, hogy karácsonykor szép le
gyen, s a gyerekek legalább egy
szer kiszánkózhassák magukat.
1995-96. telén megkaptuk a ma
gunkét. A sok hó épphogy elol
vadt, telítve a talaj pólusait, újabb
áldás érkezett. Nyugaton és észa
kon hó, másutt bőséges eső. A 3 na
pi kom oly vízm ennyiséget már
nem tudta a föld magába szívni,
így jelentős talajvízszint emelke
dést és felszíni víztócsákat, kisebb
áradásokat okozott. Az egész me
gyében nagy gondot jelentett ez. A
lakások tömegében állt le a fűtés,
mert a pincék megteltek vízzel.
Akik tehették, elköltöztek.
Enesén a legkritikusabb helyzet
a Sport utcában és a Külsőréti dű
lőben volt. Dicséretet érdemel a
Sport utca összefogó lakossága,
/egyesek szerint csak fele/, ahol a
felszíni vizeket maguk elvezették.
Ezt a Külsőréti dűlőben már csak
árokásó gép alkalmazásával lehe
tett megoldani.
A tűzoltóink napokon keresztül
végezték fáradságos munkájukat,
ami nem eredményezhette a pin
cék talajvíztől való megtisztítását.

Sok veszekedés, vita tárgya lett a
pincéket elöntő talajvíz. Voltak la
kók, kik a józan ész sugallta gon
dolatok ellenére nem csak pincéjü
ket szivattyúzták a szomszéd tel
kére, (volt neki is elég), hanem a
derítő enyhén penetrás anyagát is
vegyítette hozzá!
Hol a jó érzés polgártársak?
Máshol aláírást gyűjtenek a tó
betemetésére. Néhányan úgy gon
dolták, hogy a tóban azért van sok
víz, mert a pincékben is sok
van,nem pedig azért, mert oda ve
zettük valahonnan. Tehát a tó talaj
vízre épült, s a mindenkori talajvizszintet jelzi a benne levő víz
mennyisége. Azt gondoltam, en
nek megértése nem jelenthet gon
dot. Belátom tévedtem. Kérem hi
tetlenkedő polgártársaim at, ha
nem hisznek nekünk, vagy fordul
janak független vízügyes, útépítős
vagy más szakemberhez, vagy
csapják fel a 7. osztályos fizika
könyvet a közlekedő edények c. fe
jezetnél.
Sokan szivattyúzták az utcára a
pincék vizét. Voltak, hisz magukra
nézve ezt jó ötletnek, mik a szom
szédra nézve elitélendőnek tartot
ták. Persze ezt meg is mondták ne
ki. Máshol a polgárok egy része a
noszogatta a szomszéd hanyagsá
ga miatt. Szóljunk, büntessük meg

F a lu n k

a trehány szomszédot, mert ő hara
gost nem akar. Haragost mi sem!
N éhányan a kritikus időszak
után már sajnos betemették a bejá
róikat ahol átereszek nincsenek.
Ezt nem tehették volna eddig
sem. Remélhetőleg segít e problé
ma megoldásában a 15-én kikül
dött felszólítás.
A lakosság csendes, de nagy
többsége pedig nagy türelemmel
és toleranciával viselte a természet
e szokatlan büntetését.
Nekik volt igazuk!
A tanulságot pedig le kell von
nunk! Hamarosan beszinteztetjük
a község belvízzel veszélyeztetett
területtén az árkokat. Szükség sze
rint lefolyókat kell létrehozni, mé
lyíteni. Ezeknek az önkormányzat
ra háruló veszélyeztetett terület
szikkasztó árkokat részét mi meg
tesszük.
A házak előtti közterület gondo
zása pedig az ott lakók kötelessé
ge. Ebbe beletartozik a fűnyírás,
gallyazás, árokrendezés, átfolyó
tisztítás, hólapátolás stb. Hát... ez
nem kis munka, de közös érde
künk. Legtöbben eddig is csinál
ták.
Mindehhez mindenkinek a meg
értés mellé jó munkát kívánok

Böcskei György
polgármester

s p o r t ja

A tavaszi idény indulása előtt néhány változás történt csapatunknál, melyet az edző, Benkő Imre egy korábbi Hír
mondóban már tudatta az „érintett” szurkolókkal, most emlékeztetőül én is megteszem. Csupor Ferenc Ikrénybe, Rácz
Péter pedig Patonára távozott. Egy játékos érkezett: Dombi Csaba Bősárkányból tért vissza.

Az ifjúsági csapatnál csak az edző személye változott a játékoskeret annyiban hogy ifj. Hécz István újra kezdte a
focit, az edző id. Kátai Gyula lett. A célok változatlanok: a felnőtteknél az 1-3. az ifiknél az 1-6. hely valamemelyikének elérése. Az első meccsen március 24-én Fehétón 3-0-ra nyert csapatunk, a fiatalok pedig szintén nyert, de ez
az eredmény már azt mutatja itt van még gyakorolnivaló. (4-3). Következett itthon Rábaszentandrás s 2-2-es ered
mény azért is csalódás mert a „célok” miatt szükség van a pontokra mint „Popey-nek a spenótra”. Ifjúsági csapatunk
javította a gólarányán hisz 5-1-re verte az Andrási fiatalokat. A tavaszi fordulóban van két elmaradt meccs az első,
(Csécsény ellen) május 1-re halasztva, él a 4. (Markota) Júniusban játsszák, pontosabb időpont még nincs, (megjele
nés időpontjára már biztosan lesz). Az első március 17. a havazás a negyedik pedig az eső miatt maradt el.
Köszönöm cikkem elolvasását: Báthori Gábor
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