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Fehértó és Vidéke 
Takarék- 

szövetkezet

Szent Karács(ffcy, a szeretet ünnepének, közeledtével, s mikor az újév is kopogtat 
ajtónkon, köszöntőm Önöket. A Képviselőtestület nevében kívánok mindnyájuk
nak szeretetteljes ünnepeket, eredményes újesztendőt.
Kívánom, hogy a jövő évben egymásra odafigyelve, segítve jussunk együtt és 
külön-külön is közelebb kitűzött céljainkhoz.

Böcskei GyörgySw
H í r polgármester

BEKÖSZÖNTŐ
Kételyek között endedjük ki kezünkből 

az ENESEI HÍRMONDÓT. Vajon talál
kozni fog-e olvasóink tetszésével, meg- 
nyeri-e támogatásukat, amit számunkra a 
lap rendszeres olvasása jelent? Ezt majd 
az idő dönti el, s ha egy év múlva is meg
jelenik lapunk, akkor az azt jelenti, hogy 
volt értelme munkánknak-az olvasó elége
dett.

Nem vállalhatunk fel napi híreket, 
szenzációk keresését, hiszen a havi egy
szeri megjelenés ezt nem teszi lehetővé. 
Az ENESEI HÍRMONDÓ színesíteni kí
vánja a falu életét, egy hónapban egyszer 
kicsit felborzolni a szíveket - ez a mai esté 
picit más lesz, mert életünk apró esemé
nyeiről olvashatunk.

Szólni kívánunk mindenkihez, a legif
jabb korosztálytól a legidősebbig, legalább 
pár sor erejével. Mindenkinek éreznie kell, 
hogy az ENESEI HÍRMONDÓ odafigyel 
rá. Célunk, hogy a lehető legtöbb és leg
fontosabb, a maga nemében aktuális infor
mációt juttasuk el olyasöjiflklmz. ..............

Megpróbálunk minden eseményre oda
figyelni, villámléptű tudósítóinkat az ene- 
sei szélrózsa minden irányába küldeni,! 
hogy híreket gyűjtsenek. Mindenütt azon
ban sajnos mi sem lehetünk ott. Kérjük* 
kedves olvasóinkat, legyenek a HÍRMON
DÓ társszerkesztői, éljenek együtt a lap
pal! írásaikkal, gondolataikkal járuljanak 
hozzá, hogy újságunk - a falu és az Önök 
lapja - minél többrétű lehessen!

Ezen gondolatok jegyében kívánok ol
vasónknak kegyelemben teljes karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet!

Mesterházy József

A*

KACSONY ünnepere
Legyen az Istenhívő, 

tagadó, a Karácsony szó minden ember
nek ellágyítja a szívét, gondolatokat 
ébreszt benne. Ha csak órákra is, de más
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irányba fordítjuk tekintetünket és az Ün
nep azt hozza elő lelkűnkből, amiért Em
bernek teremtettünk: a szeretet, a
törődést. Elfeledjük gondjainkat, a mási
kért élünk- (Miilünk örömének, s mi is 
könnyeket hullatunk, ha szeretteinket fáj
dalom éri. Pillanatokra elmélázunk i;s  
visszakívánjuk azolcat a 
amikor áthatott még b e n n i8 |||p | 
várás, a feszült öröm állapota. Napol 
előtte számoltuk, hányat kell még aludni, 
hogy születésnapját ünnepelhessük a bet
lehemi kisdednek!

S ahogy múltak az évek, ránk hullott 
a 2x2 józansága. Nyertünk valamit^ ^ i j ^  
datosságot, felelősséget, a felnőtt léthez 
való értelmet? Sok mindent hozzá lehetne 
még fűzni: azt azonban tán senki nem 
vonja kétségbe: sokkal nagyobb a veszte
ségünk. Ez rövidebben és egyértelműb
ben leírható - a gyermeki lét tisztasága.
E három szó takarja a Karácsony s azon 
túl az ember titkát.

Nem ismerni a világ szúrkálódásait, 
kegyetlen ostorcsapásait. Védve lenni va
lamilyen felsőbb hatalom által, aki óvja 
minden lépésünket, vigyáz ránk. S ami 
tán ennél is fontosabb, hogy boldogságra 
teremtett bennünket. Nemcsak Istenre 
gondolok: a szüléinkre - akinek szerelme,

J P I F  *

szeretete indította útjára földi létünket. 
Óvott bennünket, gyermeki lépéseinket.

Egyre messzebb kerülünk ettől az Ün
neptől, mindennapjainkat lefoglalják a 
megélhetés gondjai. Sok családnak oda 
kell figyelni, hogy pontos legyen a pénz 
beosztása. Kuporgatni kell, hogy a szere
tet ünnepére valamilyen kis aprósággal 
meglephessék családi körüket. Azt hi
szem azonban, e családokban tényleg az 
dominál, amiért az Isten földre szállott 
egy csecsmő képében: a szeretet Jobban 

örülni ott egy kis értékű ajándék- 
, s ami még ennél is fontosabb: tudnak 

. Sajnos egyre inkább az áru fo
gyasztói ára szabja meg a szertet nagysá
gát. Karácsonykor is.

Legnagyobb feladatunk ennek a 
szemléletnek a kiiktatása életünkből. S 
újbóli megszerzése, visszacsempészése 
ététühkbc a mindent legyőző értéknek, a 
szeretetnek. ...

Szent Pál a korintusiakhoz írt első le- 

velében
"Szólhátók az emberek vagy 
az angyalok nyelvén 
ha szeretet nincs bennem, 
csak zengő érc vagyok vagy pengő 
Cimbalom..."
(1 kor. 13)
E szeretetcsomagból kívánok a leg

többet az enesei karácsonyfák alá!

Mesterházy József



Ady Endre: Kis, karácsonyi ének ÖNKORMÁNYZAT
HÍREI

r

Tegnap harangoztak, 
Holnap harangoznak, 
Holnapután az angyalok 
Gyémánt-havat hoznak.

Isten-dicsérete 
Mégiscsak kiállók,
De boldogok a pásztorok 
S a három királyok.

Szeretném az Istent 
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok, 
Csak most kezdek élni.

✓
En is mennék, mennék, 
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért 
Minden szépet tennék.

Új csizmám a sárban 
Százszor bepiszkolnám, 
csak az Úrnak szerelmemet 
Szépen igazolnám.

V ____________________________________________________________________/

Képviselőtestület ülésén történt
Az év egyik legfontossabb Önkormányzati ülésre került sor 1993. december 

7-é, a költségvetést vitatták m eg a képviselők.
Az ülésnek három fő megbeszélési, megvitatási pontja volt. Böcskei 

György polgárm ester szólt- az első pontban - a két ülés közötti munkáról. 
Szólt a telekügyek helyzetéről, az enesei újság megindításáról és a nyugdíjasok 
köszöntéséről, am ely a NYÁRFA vendéglőben történt, Bállá Ica művésznő és 
Gál Anikó közreműködésével. A polgármester elmondta, hogy a földlicit kü
lönösebb visszhang nélkül zajlott le, megemlítette: az önkormányzatnak föld 
nem jutott..

A második - s egyben fő pont - a következő év költségvetésének (terve
zetének ismertetése volt. Tóthné Bölöndi Marianna részletezte a tervezett be
vételeket és a kiadásokat. Igaz mindez csak tervezet, de már ebből is kitűnt, 
hogy a jövő  évben több mint szűkös lesz a falu költségvetése - következő 
hónapban m egjelenő lapszámunkban olvashatnak erről olvasóink -, csak a bé
rek fedezésére nyílik lehetőség. A költségvetés ismertetése után Mesterházy 
Emőné, az Iskola igazgatója szólt. Az Iskola még ebben az évben szeretne 
vásárolni egy fénymásálót, m ert a régire nagyon sok a kiadás, mondta.

Kocsisné, az Óvoda vezetője, vetette fel az egykori Keserű kastély szige
telésének szükségességét.

Emelni kellene a könyvekre szánt pénzalapot, hiszen a mai könyvtárak 
mellett alig párat lehet vásárolni, mondta Füsi András a képviselőtestület tagja.

Ratatics Gábor - reagálva az óvoda vezetőjének felvetésére megjegyezte, 
hogy több céggel kell tárgyalni az óvoda szigetelésének ügyében. Felvázolta 
az előző évi költsévetések fő  számadatait, s ebből is kiderült: sokkal szűkö
sebbek az anyagi lehetőségek a következő esztendőben.

Utánna ismét a polgárm ester ragadta magához a szót a telefonhelyzetről 
szólva. Szóba került a szemét raktározásának ügye. Itt Böcskei György el
mondta, hogy illegális szemétlerakóhely nincs a környéken s itt található a 
leggondozottabb szeméttelep a környéken.

A költsévetés utolsó pontjaként az egészségügyi kiadások kerültek napi
rendre. M egegyezés született Dr. Szabó György és az Önkormányzat között.

A képviselőtestület- utolsó, harmadik pontként - az 1994. évi munkatervet 
vitatta meg és hagyta jóvá.

Önkormányzat-------------------------------------------------

Falugyűlés!

Az Enesei Önkormányzat 
Képviselő Testületé 1993. de
cember 10-én pénteken 18 órai 
kezdettel a Kultúrházban köz
meghallgatással egybekötött fa
lugyűlést tartott.

Témái: az 1993. évi költség
vetés végrehajtásáról szóló be
számoló és 94 évi költségvetés 
tervének megvitatása a község 
infrastruktúrális helyzetének fe
lülvizsgálata. Telefon, gáz, 
szennyvíz rendszerek kiépülé
sének lehetőségei.

Polgármesteri Hivatal a bevé
telek bővítése érdekében több 
alkalommal élt a pályázatok kí
nálta lehetőséggel. Ennek kö
szönhetően az Idegenforgalmi 
Alaptól 200.000,- Ft-ot nyert a 
Kultúrház külső felújítási mun
kálatainak elvégzéséhez.

Ülésezett a szociális bizott
ság. Az ülésre 1993. december 
9-én, csütörtökön került sor a 
Polgármesteri Hivatalban.

Készül a falu jövő évi zenei 
rendezvényekre. December 
elejéig 9 család jelezte, hogy 
kész szobát kiadni. Előre látha
tólag nem csak zenei nyár, ha
nem zenei tavasz is lesz! A 
tervek szerint egy északnémet
országi zeneiskola növendékei 
színesítenék a falu életét április 
elején, a tavaszi szünetben, 
(április 2-10)



Színházlátogatás Győrben
Egy novemberi napon az enesei 

pedagógusok elhatározták, hogy szín
házlátogatást szerveznek a gyerekek
nek. Erre az érdekes felhívásra 
majdnem minden felsőtagozatos je
lentkezett. Az előadást Győrben, a 
Kisfaludy Színházban tartották. A mű 
címe: A kőszívű ember fiai. Erről már 
hallottam, mert ez hetedik osztályban 
kötelező olvasmány. És a tanáraink is 
nagyon ajánlották, hogy érdemes el
menni. így hát én megfogadtam taná
csukat, s elmentem az előadásra. A 
színdarab egy szép csütörtöki napon 
volt. Két busz vitt bennünket egészen 
az épület mellé. Amikor beléptünk a 
színházba, csodálatos kivilágítás tárult 
a szemünk elé. A fények "beterítették" 
az egész termet. Miután helyetfoglal- 
tunk, izgatottan vártuk, hogy a színda
rab elkezdődjön. Nemsokára a 
lámpák elkezdtek sötétülni, s az 
egész színházban sötét lett. Ekkor el
kezdődött az előadás. A szereplők 
gyönyörű ruhákban léptek fel a szín
padon. A nézők figyelmét viszont a 
színészeknek a szerepük utáni lelke
sedésük keltette fel. A szünetekben 
mindig leeresztették a függönyt, s elő
készültek a következő felvonásra. 
Szünetben le lehetett menni a büfébe 
inni, és ennivalót venni magunknak. A 
figyelmeztetés, hogy egy másik felvo
nás kezdődik, egy csengőszó volt. A 
csengetés után mindenkinek a terem
ben kellett lennie, mert azután már 
senki sem jöhetett be. A színdarab 
kezdetekor felhúzták a függönyt, s 
újabb szereplők léptek elő. A nézőté
ren előadás közben csend volt, mert 
mindenki a darabra figyelt. Az előadás 
három órás volt. Amikor vége lett a 
műnek, a szereplők sorban meghajol
tak. Ekkor tapsvihar tört ki, és a kö
zönség éljenzett.

Mikor kiértünk a színházból, a két 
busz már várt bennünket. A buszon 
hazafelé mindenki elmondta, hogy mi 
volt a véleménye a színdarabról. Ne
kem az előadás nagyon tetszett, mert 
a helyzeteket jól megtudták oldani, és 
a szereplők is csodálatossan játszot
tak.

Bencsik Rita
- N

Szilveszter Münchenben
Az Enesei Keresztény Ifjúsági 

Mozgalom a Taize Európai Ifjúsági 
találkozón vesz részt Münchenben. 
1993. dec. 28.-1994. jan. 1. között.

V _________________ _______________

Az ocelot a szőrmeipar 
áldozata

Az újvilági macskafélék közül a szép, 
foltos gereznájáról az ocelot a legis
mertebb.
Észak-Argentínától egész Louisináig 
fordul elő. A macskaféléknél eléggé 
szokatlan módon, az acelot hűséges 
hitvestárs. A család együtt jár va
dászni, és az egyedek nyávogással 
folyamatosan jeleznek egymásnak. 
Az ecelot hiúz nagyságú, de lába rö- 
videbb. Jól maszik és ügyesen köz
lekedik a lombkoronaszinten. 
Napnyugtával indul zsákmányt sze
rezni. A többi macskaféléhez hason
lóan kiválóan lát a sötétbe. Gyakran 
felkeresi a farmokat, és kíméletlenül 
leöldösi a háziállatokat. Többnyire a 
talajon kapja el áldozatát. Könnyű
szerrel szelídíthető, házi kedvencként 
is tartják. Egy példány arról lett ne
vezetes, hogy a tengerészek kedven
ceként hosszú hajóutakat tett meg. A 
szerencsét hozó "macska" sorsa be- 
végződőtt amikor egy repülőhal után 
vetette magát és belefulladt a tenger
be. Élettere évről évre zsugorodik. A 
nemzetközi Vadvédelmi Alap az ace- 
lotot ahhoz a 60 emlősfajhoz sorol
ta,mely a legsürgősebb védelemre 
szorul.

Gülch Eszter

r ~ ,---------------- r.----------------------------\
Advent Ünnepe van!

V_________________________________ /
December 2-án az enesei Nyudíjas 

Klub is meggyújtotta ádventi gyertyáját. 
A hónap üsszejövetelén a klub vezetője 
köszöntötte a nyugdíjasokat, Böcskei 
György polgármestert, Kiss Lászlóné 
jegyzőnőt és Mesterházy József tanárt, kí
vánva kellemes karácsonyi ünnepeket és 
boldog új esztendőt, erőt, egészséget, 
hosszú gondmentes életet.

Minden megjelentnek kis ajándékcso
maggal kedveskedett az önkormányzat, 
éreztetvén a már kertek alatt közelgő ka
rácsonyt, a szeretet legnagyobb ünnepét, 
melyet a jászolban született gyermek ho
zott az embereknek.

Az enesei óvodások és iskolások mű
sorral kedveskedtek az egybegyűlteknek. 
Az óvodások pásztoijátéka s az iskolások 
verses-dalos összeállítása valamennyi
ünknek kellemes perceket szerzett, gyer
meki melegséggel öntötte el szívünket. 
Köszönet érte.

December 3-án ünnepelté válatk azok 
az emberek, akik már 70. életévüket is 
betöltötték a faluban, ó k  azok, akik a má
sodik világháború során annyi sok szen
vedésen mentek keresztül, akiknek 
elveszett félje, fia, felesége.

Ezek az öregek megérdemlik, hogy 
szeretettel, megbecsüléssel legyünk irán
tuk, tisztelettel köszöntsük őket bárhol és 
bármikor.

Varsányi Lajos

H U M O R

Kelten beszélgetnek:
-  Az én feleségem nagyon szerény asz- 
szony. Soha nincs semmi kívánsága.
-  Akárcsak az enyém. Az is csak paran
csolgat.

Átélés
-  Az anyósomnak ki kell érnie az állo
másra, a vonathoz. - mondja Kovács a ta
xisnak.
-  Bízza csak rám! - válaszol a taxis Ko
vácsnak- Úgy megyek mintha az én anyó
somat vinném.

Kelemen Veronika

-  Hová igyekszel?
-  A hegyekbe síelni.
-  De miért ilyen rövid sílécet viszel?
-  Csak két napra megyek.

-  No, Feri mondd meg nekem mi a katona 
többesszáma?

-  Hadsereg.

-  Melyik állat ragaszkodik legjobban az 
emberhez?
-  A pióca.

Nagy Veronika

Két rendőr sétál a tengerparton.
Mondja az egyik: Komám én már nem ér
zem a lábom.
Mondja a másik: akkor szagold az enyé
met.

Balatoni Andrea

A fogházőr észreveszi a foházban, hogy 
egy rab a falat bontja, és rászól:
-  Hé, mit csinál maga itt?
-  Csak ki akarom tenni a cipőmet, hogy 
pucolják meg.

Cigié Szabolcs

Gyerekeknek



Széke lyfö ldön  já rtu n k
L..................................................................................

Egy augusztusi meghívásnak 
tetteleget az enesei képviselő- 
testület és tantestület, amikor 
1993. október 8-án Erdélybe in
dult. A Hargita Alapítvány támo
gatásával került sor erre az 
utazásra, melynek célja erdélyi 
magyar településekkel való 
kapcsolatteremtés. Uticélunk a 
Hargita szívének egy települé
se: Csikszentmihály volt.

Este 10 órakor indultunk az 
általános iskola elől, s néhány 
órát pihenve reggel fél hatkor 
érkeztünk a magyar-román ha
tárhoz. Itt sajnos beigazolódott 
az a tény, hogy Románia felé 
még ma sem egyszerű elhagyni 
az országot. Három órai vára
kozás után sikerült csak utun
kat folytatni.

Első nap Kalotaszegen, Fe
ketetón és Korondon volt lehe
tőségünk a székely 
népművészet tárgyi emlékeit 
megcsodálni. Kolozsváron 
másfélórás sétát tettünk a tör
ténelmi belvárosban, megnéz
tük a Szent Mihály templomot, 
Mátyás király szülőházát, elsé
táltunk a Bolyai egyetem mel
lett.

Már késő este volt, mikorra 
Farkaslakára értünk. Itt csak 
lámpafénnyel tudtunk Tamási 
Áron sírját megnézni, melyre az 
iskola igazgatónője a csoport 
nevében elhelyezte a nemzeti 
színű szalaggal átkötött virág
csokrot.

Ezután következett az út leg- 
kimerítőbb része. 80 kilométer

volt még előttünk az ezerből, de 
ezt a távolságot úttalan utakon 
kellett megtennünk. S majdnem 
30 órai utazás után végre meg
érkeztünk Csíkszentmihályra. S 
legnagyobb meglepetésünkre 
nem várt fogadtatásban volt ré
szünk a helyi általános iskolá
ban. A csíkszentmihályiak 
vendégszeretete lenyűgözött 
bennünket, s az örömteli ismer
kedés alatt feledtette velünk 
szörnyű fáradságunkat. Talán 
mindannyiunk nevében írha
tom, hogy ez a fogadtatás meg
lepett bennünket. S ami igazán 
még élményt jelentett számunk
ra, az a másnap délelőtti prog
ram volt. Az általános iskolások 
szívhez szóló műsorral kedves
kedtek nekünk. Csodálatos 
éneklésük, táncolásuk, átélt 
verselésük mindegyikünk sze
mébe könnyeket csalt. Talán 
mindnyájan rágondoltunk arra, 
hogy távol Magyarországtól 
igazabb magyarsággal énelek
nek, szavalnak a gyerekek, 
mint az otthoniak.

Számukra ez maradt az utol
só gyökér, ezt őrzik ápolják és 
adják tovább a következő nem
zedéknek. A műsor után hiva
talosan is megtörtént a két 
település közötti kapcsolatfelvé
tel, melyet mindkét polgármes
ter és iskolavezető is 
megerősített.

Ezután átadtuk ajándékain
kat, a csíkszentmihályi álatlá- 
nos iskolásoknak szánt 
könyveket, enesei ismertetőket,

képeslapokat és a műsorban 
szereplő gyerekeknek édesség- 
csomagjainkat.

Délután vendéglátóink elkí
sértek bennünket Csíksomlyó- 
ra, Csíkszeredára és Zsögödre, 
ahol a helyi nevezetességeket 
mutatták meg nekünk. Aznap 
mindenki a szállásadójával 
ebédelt, s ekkor volt igazán le
hetőségünk arra, hogy a hét
köznapi élet nehézségeiről is 
információkat szerzzünk.

Este a ketolikus templomban 
misén vettünk részt, majd utána 
az ünnepi búcsúvacsorán. Egy 
helyi vállalkozó ajánlotta fel 
vendéglőjét erre a célra, ahol a 
vacsora után közössen énekel
gettünk, iszogattunk erdélyi ba
rátainkkal.

A vasárnapi ünnepélyes bú
csúzásra a polgármesteri hiva
talban került sor, ahol 
vendéglátóink 1-1 népművé
szeti vázával is megajándékoz
tak bennünket. Jó utat kívánva, 
és megígérve az enesei vi
szontlátást váltunk el egymás
tól.

Hazafelé még megcsodáltuk 
a Gyilkos-tavat, a Békási-szo- 
rost és Gyergyószárhegy kasté
lyát. Izgatottan közeledtünk a 
határhoz, hisz nem ritka a 15- 
20 órai várakozási idő sem, hal
lottuk többször is. 3 órai 
várakozással ismét sikerült 
megúsznunk.
S újra itthon, Magyarországon! 
- sóhajtott fel mindenki.

Nagyné Dőry Andrea

( ------------------------------------- ^
Kedves Olvasóink!

Amennyiben igény van 
rá, helyet adunk a lakossági 
apróhirdetéseknek is! Hirde
téseiket a Polgármesteri Hi
vatalban adhatják fel.

Egy hirdetés ára:
50,- Ft.

V___________ ______________ )



— |<s> <s>H—

KARÁCSOMJI AKCIÓ!

B ű f l C A  S Z Ö R P A B C I Ó  
A  BÚCUEJBAX

ítíM Bím am m iM jcs  
ÁRÚM VÁSM M Al 

SZÚRPÜI
éCJTM JH M Z A  C C H ttí fS É m n

••  ̂ ^ ^  t
KISALFÖLDI AFCSZ MINŐÉN KE0VE8 1

KÓNV VÁSÁRLÓNKNAK 1
KÖ SZÖ N TI: KELLEMES KARÁCSONYI 1

- T fiG JfilT ÜNNEPEKET 1j - VÁSÁRLÓIT
- ÜZL€TF€L€IT ÉS GOLQOG ÚJ ÉVET 1

HR N€M HISZ GYŐZŐDJÖN KÍVÁN I
M€G RÓLRI A BOLT DOLGOZÓI NEVÉBEN 1

BO LTJfilN KBRN :
- N RGV VÁLASZTÉK
- ALACSONV ARfiK NAGY GYCGGY 1
- SZÍN VO N fiLRS KISZOLGÁLÁS boltvezető

K€LL€M€S KARÁCSONYI ÜNNCPÉKíT
SZABADSÁG IITBA |ÍS BOLDOG ÚJ €V€T KÍVÁNUNK! J



Kellemes karácsonyi ünnepeket 

és boldog új évet 

kívánunk minden kedves 

vásárlónknak és leendő 

ügyfeleinknek 

valamint a Kft. valamennyi 

dolgozójának!

1994. évben is állunk 
rendelkezésükre 

FŰRÉSZÁRUK 
teljes választékával!

- ASZTALOS
- ÉPÍTŐ
- ÉS BÚTORIPARI CÉLRA

F&FKFT. 
ENESE, Rózsa u. 4.

T d 96/362-023

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új esztendőt

minden kedves 
vásárlómnak!

Görcs Zoltánná 
ÉLELMISZERBOLT 

Enese, ló zsef A. u. 11.

Kellemes karácsonyi ünnepeket 

és boldog új evet kívánunk 

minden kedves vásárlónknak! 

fis. új évben is várjuk Önöket!

Szabó Szállítási és Kereskedelm i Bt. 
Enese, Rákóczi u. 9/a

SZITANYOMÁS

Minőén anyagra, 
több színben isi . .

ÖNTAPADÓ FÓLIÁK, 
-PAPÍROK

árusítása raktárról ás 
megrendelés alapján.

Kezezd árak !
0144 KÖny, Qyöri u1ÖL } 

<mwbcAk Árucímkék mezek £

Kellemes 
Karácsonyi 
ünnepeket 
Kívánok 

minden Kedves 
vásárlómnak!

Kovácsné 
Piroska 

Papírbolt 
Szabadság u.

KIUÍMÍS KARÁCSONYI 
tS BOLDOG ÚJ tm  

KÍVÁNUNK:

S Z Á M I VIRÁG-AJÁNDÉK  
ÜZLET

ENESE, KOSSUTH U. I .



Itt járt a Mikulás
Régen nem volt ilyen hangulatos a Mi

kulás ünnepély az óvodában. Az időjárás
nak köszönhetően fehér hó borította az 
utakat és így szánkóval érkezett december 
3-án délelőtt a Mikulás. Rénszarvasra 
nem telt, de két csacsi vígan repítette 
szánkójával. A gyerekek és sok szülő, 
nagymama izgatottan nézték az utat az 
óvoda folyosójának ablakából. A gyere
kek boldogan kiálltottak fel, amikor meg
pillantották. A szánkó befordult az 
óvodába, Mikulás bácsi kiszállt, a gyere
kek visszamentek csoportjukba.

Mikulás bácsi sorba járta a csoporto
kat. A gyerekek énekeltek, verset mond
tak a köszöntésére. Barátságos 
Mikulásunk a Szülői Munkaközösség 
ajándékával minden kisgyermeket meg
ajándékozott. Mire az utolsó ajándékot is 
kiosztotta nagyon elfáradt, de megígérte, 
hogy jövőre újra eljön. Örültünk, hogy 
sok szülő és nagymama is eljött és együtt 
ünnepeltek velünk. Köszönjük a "Miku
lásnak" és Szakáts Ferencnek (ő szánkóz- 
tatott) hogy ilyen boldog és sikeres volt 
az a nap.

Szabóné Horváth Judit

f------------- ---------------------------------------- N

Szaktárgyi versenyen továbbjutott tanulók
7. o. 8. o.

MAGYAR: Gülch Eszter Hima Ildikó
Molnár Mónika Kovács Cecília

TÖRTÉNELEM: Menyhárt Hajnalka Szabó Anikó
Molnár Mónika

BIOLÓGIA: Böcseki Virág Kertai Zsuzsanna
Gülch Eszter

FIZIKA: Menyhárt Hajnalka Fazekas Péter
Takács Nikolett Tóth Szilvia

KÉMIA: Szabó Gergely Tóth Szilvia
MATEMATIKA: Takács Nikolett Tóth Szilvia
NÉMET: Gülch Eszter Kertai Zsuzsanna

Szabó Gergely Kovács Cecília
Takács Nikolett Szabó Anikó

\ _________________ _____________ J
Télapó az iskolában

A mi Télapónk a 3. osztályosokat látogatta meg. Amikor a télapó hangját hal
lották, minden gyerek egy kicsit izgult. Mindenki kiment, amikor a nevét hal
lotta és mondott egy verset a Télapónak. A gyerekek nagyon örültek az 
ajándéknak. Elég félelmetes öltözékben voltak a krampuszok.

7/A osztály

I

----------A Z ISKOLA ÉLETÉBŐL ---------
Felső tagozatban az ifjúság számára szervezett szabadidős te

vékenységek közül kiemelkedő szerep jutott a sportnak. A ha
gyományokhoz híven október elején gyalogtúrát szerveztünk. A 
versenyezni vágyók nagy létszámmal vettek részt kerékpár-, lö
vész-, illetve mezei futóversenyen. Úszásoktakásban 29 fő vett 
részt, és a teniszoktatás is megkezdődött. Október végén 98 ta
nulónak nyílt alkalma "A kőszívű ember fiai" c. előadás megte
kintésére a győri Kisfaludy Színházban.

November a legtehetségesebb tanulóink tehették mérlegre tu
dásukat. A következő tantárgyakból lezajlottak a háziversenyek: 
magyar, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia. A német 
szaktárgyi verseny írásbeli fordulóján dec. 7-én két tanuló képvi
selte iskolánkat a Balassi Általános Iskola által szervezett verse
nyen. A legjobb eredményt elért tanulóink területi szaktárgyi 
versenyeken vesznek majd részt.

December az ünnepvárás , örömszerzés hónapja. A testvér
osztályok december 3-án, pénteken tartották a Mikulásünnepsé
geket. A nagyobbak ötletes ajándékokkal kedveskedtek a 
kicsiknek, az alsósok pedig dallal, verssel köszöntötték a Télapót. 
Advent harmadik hetében az ügyes kezű gyerekek jelentkezését 
várjuk. Egy "munkadélután" keretében karácsonyi ablak-, és asz
tali díszeket, ajándékdobozokat, apró meglepetéseket készítünk. 
Az utolsó tanítási napon a közösen feldíszített fenyőfa mellett 
meghitt hangulatú műsort adnak iskolánk napközis tanulói.

Élöné Rúzsa Brigitta

Az óvoda hírei:
-  Óvodai karácsony december .17- 
én délelőtt lesz.

-  December 16-én délután 4 órakor 
adják elő a nagycsoportosok a Bet- 
lehemes játékot a ku 
Szeretettel várunk minden érdeklő
dőt. A játék után medinkálás lesz. 
Az összegyűlt forintokat az óvodá
sok kirándulására fordítjuk.

-  Használt gyermekruha-vásárt tar
tunk az óvodában. A vásár bevéte
lét játékvásárra fordíjuk.

SZÜNET
DECEMBER 18. -  JANUAR 2.-ig 

tart.
Páratlan héttel kezdünk!

r iü « a

Az iskola, óvoda oldala



A Z  O R V O S ROVATAi i
i ............................................................................................................................................ j

Tiszetelt Olvasó!
Úgy tűnik itt a hosszúnak és keménynek ígérkező tél. Bizonyos kor felett kérdés, 

hogy kellene magamra vigyázni a nagyobb problémák elkerülése érdekében. A régi 
séma még mindig bevált eleme a réteges öltözködés. Ennek lényege, a hőszigetelés 
több ruharéteggel és körülötte lévő levegővel, jobb mintha egy akármilyen jó bundát 
vennénk fel. Sapkát viselni még mindig nem árt, mivel részben a hajhagymákat védi 
a kihűléstől és egyéb fizikai ártalmaktól.

A meleg, kényelmes lábbeli az egyik legfontosabb és aktuálisabb dolog, mivel meg
emelkedett az érszűkületek és izületes lábbetegségek száma.

Ha a szűk lábbeli még tovább rontja a láb vérkeringését, különösen egyes nyomás
nak kitett helyzetekben, biztosan számolhatunk részleges fagyással és fokozott fájdal
makkal. A meleg harisnya nagyon fontos. Sajnos sok modem cipőnk nem teljesíti az 
alapvető egészségügyi kívánalmakat. Például: nem hőszigeteli a talpat - leggyakrabban 
a gumitalpú cipőknél fordul elő - ilyenkor nagyon ajánlatos és nem szégyellni való 
a papundekliből vagy a vastagabb kartonlapból egy betétet vágni, amit bele kell he
lyezni a cipőbe. Ízületeink kihűlése hosszú távon kellemetlen közérzetünk, betegsé
günk forrása lehet. Nagy divat manapság felerősíteni magunkat mindenféle 
vitaminokkal, gyógyszerekkel.

Sajnos azt kell mondjam, hogy ez jórészt felesleges erőlködés, hisz az ember úgy 
van megteremtve, hogy ha átlagosan táplálkozik, minden anyagot fel tud venni, amihez 
az egészséges életműködéshez szükség van. Ha valami gond van a táplálkozással az 
inkább az, hogy túl sokat eszünk és aránytalanul többet néhány nem éppen szükséges 
élelmiszerfajtából.

A zsír igaz hogy jó hőszigetelő, de aki igy is túlságosan leszigeteli magát, számolhat 
néhány egyéb betegséggel. Télen fő italunk a meleg citromos vagy mézes tea kell 
hogy legyen. A szeszes italok nagyfokú élvezete már sok embernél több esetben meg- 
fagyáshoz, más esetben csak vicces pozituáihoz vezetett.
Természetesen télen is lehet sportolni a megfelelő téli öltözteben és a józan ész sza
bályait betartva. Persze ha mégis megfázunk,már pedig orvosi értelemben megfázás 
nincsen, mindig valamilyen fertőzés van.
Erről azonban később.

Dr Szabó György

Kedves Olvasóink!
A német és angol szavakat kiejtés szerint írtuk le. Reméljük pár perc szaba
didejükben sikerrel veszik az akadályokat!
Sok sikert kívánunk!

1. What’s your name? (watsz juor néjm?) 
Mi a neved?

2. My name’s Peter. (máj néjmz Pítör)
A nevem Péter.

3 .1 don’t undetrtand you.
(Aj dönt ándösztend ju)
Nem értem önt.

4. Do you understand me?
(du ju  ándösztend mi?)
Ért ön engem?

5. Please repeat! (plíz ríp(t)
Kérem, ismételje meg!

6 . 1’m hungry. (ájm hángri)
Éhes vagyok.

7 .1’m thirsty. (ájm szöszti)
Szomjas vagyok.

8 . 1 don’t feel well. (áj dönt fii véli)
Nem érzem jól magam.

9 .1 want to go bed. (áj vant tu gó tu bed) 
Le akarok feküdni.

10. How are you? jháu ár ju?)
Hogy vagy?

Rákász Mária

Deutsch praktisch
I. Lektion, I. Lecke

Bemutatkozás Ismerkedés
Wie hessen Sie? (Vi hej szén z(?)

Hogy híják önt?
Ich hesse István Kovács.

(Ih hejsze István Kovács)
Kovács Istvának hívnak.

Woher kommen Sie?
(Voher kommen zl?)
Honnan jön (ön)?

Ich kömmé aus Ungam.
(Ih kömmé aus Ungarn.) 
Magyarországról jövök.

Wie geht es Ihnen?
(Vi gét esz Inén?)
Hogy van (ön)?

Danke gut. (Dánke gút.)
Köszönöm jól.

Auf Wiedersehen. (Auf Viderzéen) 
Viszontlátásra!

Élőné Rúzsa Brigitta

< \
Hogyan díszítsük fel

lakásunkat kará
csonyra?

Az ember életében az ünnepi al
kalmaknak, szertartásoknak nagy je
lentősége. S bizonyára az év 
legnagyobb ünnepe, amelynek a leg
gazdagabb tartalma van, a kará
csony.

A várakozás örömét emeljük, ha 
lakásunkat már jó előre feldíszítjük 
az ünnepre. 4 héttel karácsony előtt 
elkészíthetjük az adventi koszotút.

A koszorú uralkodó piros színét 
megtörhetjük lila, rózsaszín, vagy 
akár narancssárga színekkel is. Arra 
ügyeljünk hogy a koszorú két ural
kodó színe harmonizáljon egymás
sal (piros-arany, fehér-narancs, 
lila-rózsaszín)

Lakásunk legszebb dísze lehet a 
virág. Az erre az alkalomra megszo
kott piros mikulásvirágon kívül el
helyezhetünk fehéret vagy 
rózsaszínűt is. Fontos, hogy nyiló 
virág kerüljön szobánk egy-egy sar
kába. (Pl. lándzsarózsa, ciklámen, 
karácsonyi kaktusz)

Sajátkezüleg készíthetünk ajtóink
ra, ablakainkra felfüggeszthető dísz
eket, melyekéhez a kiegészítő 
kellékeket a virágboltban is megvá
sárolhatjuk. (pl. gyöngy, toboz, 
gyertya, szalagok, díszek)

Mindezek elkészítéséhez szívesen 
adok tanácsot.

Szalai virág-ajándék üzlet 
Enese, Kossuth u. 1.

V__________________________ J

Anyakönyvi hírek
1993. november

Halálesetek:
Pleszinger István 
Tóth István 
Németh Ferencné 
sz. Horváth Julianna



Mi kerüljön a karácsonyi asztalra?
v ___________________________________________________________

A fehér asztal ünnepi örömei már napokkal előrevetik árnyé
kunkat, hisz a karácsonyi menü összeállítása minden háziasz- 
szonynak gondot okoz. Az ételek, italok összehangolása, a 
terítékek előkészítése idő- és munkaigényes része a készülődés
nek. Az étrendünkbe illesztett hideg előételek változatossá, szí
nessé teszik étkezésünket.

A karácsonyi ételek elkészítéséhez, valamint a leírt receptek 
bármelyikének kipróbálásához kívánok sok sikert Még karás- 
conykor is igaz, hogy ahány ház, annyi szokás, de mindehonnan 
a békesség, a szeretet, a boldog együttlét hangulata áradjon!

Paradiscomos halsaláta
30 dkg főtt halhús
15 dkg paradicsompüré
2 dkg porcukor
10 dkg vöröshagyma
1 db babérlevél
1 db citrom
ldkg só
0,5 dl étolaj
0,5 dl citromlé
0,5 dl száraz fehébor
1 db fejessaláta

A hideg, főtt halhúst ujjnyi vastag csí
kokra daraboljuk. A hagymát apróra vág
juk és étolajban megpároljuk, majd 
hozzáadjuk a paradicsompürér. Párolás 
közben sóval és porcukorral ízesítjük, ba
bérlevéllel fűszerezzük. Felöntjük fehér
borral, a citromlével utánizesíjük. A 
tűzről levéve kihűtjük, hozzákeverjük a 
darabolt halat, majd hűtőbe tesszük. Elő
hűtött üvegtálra rakjuk, salátalevéllel, cit
romszeletekkel díszítjük.

Ünnepi nyitvatartás:

December 24. 6.00-14.00 óráig 
December 25. Zárva 
December 26. Zárva 
December 31. 6.00-14.00 óráig 
Január 1. Zárva 
Január 2. Zárva

Élelmiszerbolt Szabadság u.

Hétfőtől-péntekig 7.00-17.00 
Szombat 7.00-11.00 
December 24. 7.00-12.00 
December 25-26. Zárva 
December 31. 7.00-14.00 
Január 1-2. Zárva

Karácsonyi főételeink rendjében fősze
rep jut a pulykának.

Göngyölt pulykamell szilvával 
60 dkg filézett pulykamell 
30 dkg aszalt szilva 
4 szelet gépsonka 
4 szelet sajt
1 késhegynyi őrölt bors
2 db tojás 
liszt
zsemlemorzsa 
olaj a sütéshez 
kevés borecet 
késhegynyi fahéj

A megmosott pulykamelleit felszelete
lem, kissé kiverem, besózom fél órán át 
pihentetem. Mindegyikre egy-egy szelet 
sonkát, sajtot, borsot és 4-5 szem beázta
tott, kimagozott aszalt szilvát teszek. Fel
göngyölöm, hústűvel megtűzöm (fogvájó 
is megfelel), lisztbe felvert tojástba, zsem
lemorzsába forgatom, és forró, bő olajban 
kisütöm.

Közben a maradék kimagozott szilvát 
meghintem néhány csepp borecete ttel, 
hozzáadom a fahéjat, és fedő alatt mérsé
kelt tűzön átforrósítom (5 perc), de köz
ben nem kevergetem, csak rázogatom. A 
húst szilvával körítve tálalom. Csirkemell
ből készítve is finom!

Hétfő 8.00-12.00 óráig 
Szerda 8.00-12.00 óráig 
Csütörtök 13.00-18.00 óráig

Dr. Kaiser István ügyvéd minden 
csütörtökön 17.00-18.00 óráig tart 
ügyfélfogadást a Polgármesteri Hi
vatalban.

A Gyógyszertár téli nyitvatartása:

Hétfőtől-péntekig 9.00-11.00 
Szombaton Zárva 
Ünnepi nyitvatartás:
December 20-23. 9.00-11.00 
December 24-25-26. Zárva 
December 27-30. 9.00-11.00 
December 31., január 1-2. Zárva

A hagyományos kávé helyett befejez
hetjük ünnepi étkezésünket egy fölséges 
turmixszal is.

Ünnepi ital (2 pohárral)
2 dl igen hideg tej 
1 kiskanál instant kakaópor 
4 cl konyak
1 késhegynyi őrölt fahéj 
1 evőkanál cukor 
4 evőkanál tejszínhab 
csokoládéreszelék

Keverjük össze a tejet a kakaóporral, 
konyakkal, a fahéjjal és a cukorral, s tölt
sük 2 pohárba! Tegyünk a tetejére tejszín
habot, és szórjuk meg 
csokoládéreszelékkel! Tálaljuk az italt 
hajlított szívószállal.

Nagyné Dőry Andrea

LEVÉLCÍMÜNK:

Enese, Polgármesteri Hivatal 
Szabadság utca 

Jelige: "Hírmondó"

ENESEI HÍRMONDÓ 
Kiadja: Polgármesteri Hivatal 

Enese
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Nyomás: Text-Print Nyomdaipa
ri Kft., Győr, Damjanich u.7. 

TeL/Fax: 96/322-266

Élelmiszerbolt, Enese, József A. út 11. Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadás:
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S P O R T L A B D A R ü G Á  S
Enese-Ikrény 0:1

Száraz kiállítása a 15. percben eldöntötte a mérkőzést. 75 perc előnyt adtunk az ellenfélnek.

Nyári - Dombi, Horváth N., Csonka Z.
Ludván, Zsenák, Horváth S.,
Száraz, Tóth, Niederhiffer
Varga

Nyúl-Enese 7:1
Megérdemelt a nagyarányú hazai győzelem. Fegyelmezetlen játékunk miatt veszítettünk.

Nyári - Dombi, Horváth N., 
Ludván,

Csonka,

Zsenák, Horváth S. Varga,
Tóth, Csonka Zs., Simon,

Enese-Gönyű 0:1
Kilencven percig egy kapura játszott a hazai csapat Egy talált góllal az ellenfél elvitte a két pontot.

Nyári - Dombi, Horváth N., 
Ludván,

Csonka Z.,

Zsenák, Horváth S., Niederhoffer,
Tóth, Mező, Hősi,

Rábapatona-Enese 3:0
A játék inkább hasonlított a jégkoronghoz mint a labdarógáshoz. A tartalékosán felálló csapatunk a vereség ellenére be
csületesen küzdött.

Rácz - Dombi, Niderhoffer, Csonka,
Horváth S., Somon, Tóth,
Varga, Mező, Csonka Zs.,

Horváth János

r ~ ^ ---------------------------------------------------------------

Értesítem leendő vásárlóimat,hogy 
január közepén nyitom 

NÖVÉNYVÉDŐSZER 
SZAKÜZLETEMET 

ENESÉN,
a Külsőréti dűlő 2. szám alatt 

(benzinkúttal szemben)

- 1. és II. III. forgalmi kategóriájú 
növényvédőszerek árusítása 
kis és nagy kiszerelésben

-  műtrágyák, növényi hozamfokozók
-  vetőmagok
-  mg-i gépalkatrészek árusítása
-  szaktanácsadás

Nemesné Csicsmán Emőke
növényvédelmi üzemmérnök

V ____________________________________

BIZTONSÁGBAN AKARJA 
PÉNZÉT?

Ha a válasza

IGEN
akkor keresse fel a

Fehértó és Vidéke Takarékszövetkezet 
kirendeltségeit.

Sokrétű szolgáltatásokkal, 
gyors- és udvarias kiszolgálással 

állunk minden kedves 
régi és új ügyfelünk 

rendelkezésére.
Figyelje havi hirdetésünket, 

már januárban is újabb szolgáltatással 
jelentkezünk.

Békés karácsonyi ünnepeket 
és eredményes ú j évet Kíván:

AZ ÖN BANKJA.


