1994. november - december.

A HÍRMONDÓ EGY ÉVE
község minden korosztályához
szóljunk. A legtöbb számban volt
gyerekoldal, suli-hírek, tudósítás a
nyugdíjasok találkozóiról, óvodai
hírek. Nem közvetlenül a mi
érdemünk, de elégedettséggel töl
thet el bennünket, hogy a Hírmondó
határainkon túlra is eljutott s egyko
ri eneseiek adtak hírt magukról,
véleményt mondtak.
Nem mehetünk el szótlanul a
elégedett.” Ha mindez igaz, akkor a
falu elégedett volt újságával -a meg nem valósított elgondolások,

i Egy évvel ezelőtt -decemberbenfltuk ki a Hírmondó első számát.
Nagy várakozással. Újat akartunk
íiozni, teret adni a véleményeknek,
szolgálni a falut.
Az
egy
évvel
ezelőtti
Beköszöntőben azt írtam: “ha egy
év múlva is megjelenik lapunk,
akkor az azt jelenti, hogy volt
értelme munkánknak -az olvasó

Húmondó 1994. decemberében is
megjelent. Mégis fel kell tenni a
kérdést: igazán elégedett-e az
olvasó? Az eladott lapok számát
figyelembe véve felemás a válasz,
részben igen - részben nem. A
kezdeti
2oo-23o
eladott
példányszámról hamar feltornáztuk
magunkat 3oo fölé. Ez azt jelenti,
hogy Enesén több mint a háztartá
sok 60 %-ba eljutott a Hírmondó.
Véleményem szerint ez önmagában
nem rossz, attól függetlenül, hogy
ez lehetne 75-8o % is... Akit azon
ban nem érdekel szűkebb lakóhe
lye, arra nem tudjuk s nem is akar
juk ráerőszakolni magunkat, a
Hírmondót és a róla szóló hírek
elolvasását.
Úgy gondolom teljesíteni tudtuk
azt a célkitűzésünket -melyet nagy
on fontosnak tartunk-, hogy a

tervek
mellett.
Legnagyobb
hiányosságnak a passzivitást látom.
Rengeteg írást, ötletet vártunk sajnos

alig-alig

találtunk

tárt

kértünk, akkor is zárva maradtak a
kapuk s nem érkezett fotó...
M indenképpen többet kellene
(kellett volna) szerepelnie a foci
nak. Ez az egész falut érdeklő sport
s szívesen láttuk volna a tudósítá
sokat, szurkolók nyilatkozatait...
Bizonyára Olvasóink még több
hiányzó cikket tudnának említeni.
Kérem Önöket, tegyék meg: Hisz
ne feledjék, minden gondolat kriti
ka segít, segíthet a jobbításhoz.
Végezetül köszönöm -köszönjük
az újságot hirdetésükkel támogató
mogató

vállalkozók

segítségét,

kapukat. Bizonyára mindenki nem

külön köszönet a Fehértó és Vidéke

tudja -legalábbis úgy gondolja,
hogy nem tudja- leírni gondolatait.

Takarékszövetkezetnek.

Azonban

amikor

fényképeket

Mesterházy József
felelős szerkesztő

Gondol at ok a 4 évről
avagy

a jövő

Most, amikor ezeket a sorokat leírom, tudom, hogy
mire az olvasó elé kerül az újság, a választások után
leszünk.
Megnyugodva olvashatjuk e sorokat, figyelembevéve a jövőre, koncentrálva a falu javát szolgáló ten
nivalókra, bárkire is essen a választás, a szolgálat.
199o-ben, négy évvel ezelőtt azzal álltunk ki a
választók elé, amivel eddig talán kevesen: nem tudunk
igémi semmit.
A céljaink világosak voltak, de a megoldás
lehetősége nem volt világos az akkori körülmények
miatt. (Érdekes, a történelem ismétli önmagát.)
Céljaink között szerepelt a munkahely teremtés, az
út, járda hálózat fejlesztése, az idősekkel való törődés,
a meglévő javak gyarapítása, az épületek karbantartása,
az iskola anyagi és szellemi színvonalának megőrzése,
fejlesztése. Ebből a legnagyobb sajnálattal, s átérezve a
munkanélküliek gondját, nem sikerült maradéktalanul
a munkahelyteremtés, hisz 2o-25 főt foglalkoztató üze
men kívül a magánszféra szívott föl csak néhány dol
gozót.
Sok pénzt kell még fordítani a járda hálózat
fejlesztésére.
Megkezdtük, de folytatásra vár a közvilágítás továb
bi fejlesztése, bővítése. Vádak értek bennünket, hogy
keveset foglalkoztunk a fiatalokkal a nagycsalá
dosokkal, sajnos ez nem igaz.
Munkaidőnk zömét a fiatalok, az aktív polgárok
ügyeinek rendezése kötötte le, s bizony az igényeiméi,
a szükségesnél kevesebb időt szenteltünk az idősek
gondjainak megoldására.
Feladatként jelentkezik a nyugdíjas napközi
beindítása. Ehhez a szükséges körülményeket biztosí
tottuk, s csak a gondozó bérkerete hiányzik. Bízunk
megvalósíthatóságában.
Tovább kell folytatni a meglévő épületek karban
tartását. (Iskola, óvoda, kultúrház, polgármesteri
hivatal, orvosi rendelő)
Célszerű meggondolni a pedagógus szolgálati lakás
esetleges nyilvános értékesítését, (a jelenleg szükséges
felújítás 800 ezer- 1 millió Ft.)
Kinőttük az óvodát. „Hál, Istennek!”, de sajnos új
épület felépítésére, vagy egy esetleges komolyabb
bővítésre felelősen nem gondolhatunk rövid távon.
Nagy gondot jelent a szemét elhelyezés.
A szilárd és folyékony hulladék elhelyezése a
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elképzelései
mostani körülmények között is tetemes költséggel jár,
de nincs tisztában a lehetőségeivel és a faluéval sem az,
aki új szemét lerakóhelyet igér.
Nagyon nagy szükség van a szennyvízrendszer,
illetve a gázhálózat kiépítésére. A falu fejlődése
enélkül elképzelhetetlen az anyagilag ellehetetlenült, s
legyengült lakosság beleegyezése nélkül, a megépítése
is.
A település vezetőinek ezt mindig szem előtt kell tar
tani.
Fontos a telefon! A gáz, a szennyvíz, a telefon
lehetősége még nem jött el.
Akkor kell alapos felvilágosítással élni és dolgozni
minden segítséget megadva az igénylőknek, amikor a
lehetőséget az általunk nem befolyásolható
intézmények megadják.
Több nagy áruház, vagy áruház lánc tulajdonossal is
tárgyaltunk, de beruházás ebből sajnos nem lett.
Feltétlen fontos cél kell hogy legyen valamilyen gaz
daságosan, nyereséggel gazdálkodó kereskedelmi,
illetve termelő üzem letelepítése. Jelentősége az ilyen
egységeknek a munkahely teremtés mellett az adózás
ban rejlik. Nem tervezzük helyi adó bevezetését, illetve
csak akkor, ha az intézményi működés anyagiak híján
válságossá válhat. Egyenlőre ezzel a megoldással nem
számolunk. Nem elhanyagolható a kulturális élet
tovább fejlesztése. írjuk tovább az újságot. Indítsuk be
a helyi TV. adását, s működtessük jobban a kábel TV.
rendszert.
Megszakítottuk a szerződést a helyi kábel TV. redszer eddigi karbantartójával, s uj szerződést kötöttünk
Lendvai Szilárd, Enese, Rózsa u. 11. szám alatti lakos
sal, aki villamos ipari technikusként elvégzi ennek
javítását, de kielégíti az Önök egyéb háztartási kisgép
szerviz igényét is vállalkozóként.
Enese község élen já r a falusi turizmus
megteremtésében. Óriási energiát, munkát fektettünk
ebbe sokan, s remélem bővülő lehetőségeink és ered
ményeink meggyőzik azokat, akiket megnyugatatott az
„én idegent nem engedek a faluba 44 című szlogen.
Eredményekből BŰN hátrányt, s hibát csinálni. A
világpolitikában is, s helyi viszonyok között is a
folyamatosság, a kiszámíthatóság, s a becsületes szol
gálat az igény, s az elvárás.
Legyen így községünkben is !
Böcskei György
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„Karácsonyi rege,havalóra
YALNA...

Dutka Ákos

K a rá cso n y
Karácsony, béke, szeretet,

Köszöntsön december 24. hófúvással, |eméi>y faggyal vagy S2

l nap-

sütéssel, rejtse Jézuska vagy Télapó az ajándékot karács

B eszéltek róla emberek,
Várjátok, vágyó álmotok

karácsony mindenképp kiemelkedik ünnepeink sorabók Ezt a^ffapot a
keresztény vallás töltötte meg igazi btímanisLa tartalommal, amikor az
önzetlen, tiszta szeretet és békesség/jfgényével érkező kis Jézus sztuetpsnapjának nyilvánította, és az Üdvösség T^pjánaknevezte el.

S nincs itthon soha nálatok.
Elillant drága képzelet:
Gyermekkorodból jön veled
\ Aranydiós szent mesefii,

Nincs még egy olyan ünnep, amelyet annyiféleképpen, az áhitat
árnyalatában élnénk át, vagy arpéíyneky L f i gondos előkészülete

Anyád terített asztala.

telnénk. Mintha karácsony e st^ T n d an n ^iu n k b a^g y á^b ú jn a e^

Karácsony, Béke Betlehem ...

elfelejtjük bánatunkat, haragunkat, jbajainkatüés-esakugyan: arra'

^

hatunk, hogy velünk együtt szerte^ világban milliók telnek el hasonló áhi-

a gyertya hirtelen.
EléjüX karcsú mesefán

tattal. Varázsérintésként ér bennünket az a titkos és gyönyörű érzés,
felelősség, gondoskodás,

és szegg6Dsrkölcs>i5ar^esátTmzza el

munkra. De miért csak karácsónykor?

holnap ezután?
Má*ad a gond, bfín, gyűlölet,
Pedig mgyjétck emberek,

Hisz legnagyobb ajándékkal csak akkor büszkélkedhetünk, ha a szem!
csillaga az év valaióeímyi napján veZérrf teíjeinket, cselekedeteinket.
Legfontossabb fela<k^ereZE=S5óit::5 ^ fo g á d n u n k és megfogad|tOnkT
hogy mindig a jósággal teli szív dobbanjon a sotet-foídön át.
Nagyné Dőry Andrea

Ez az egyetlen igaz út,
-^felyé

oldre hozza az Eget:

A Szeretet, a Szeretet.

A falu Mikulásai
Immár 3. évben bukkannak fe l itt-ott a faluban a piros ruhás fehér szakállú Mikulás bácsik. Gyalogszerrel vagy
larkasszal száguldják be az enesei utcát, hogy a gyerekeknek örömet szerezzenek. Ebben az evben 8 csalóid hívta
lázhoz a Mikulást. Hívatlanul is be-be toppantak a nagycsaládos gyerekekhez A gyerekek, tagra meredt szem
mel bámulták a váratlan vendegeket.
A másik az édesanyja ölébe bújva
elrejtőzve, de később megbarátkozva,
verset szavalva énekekkel köszöntöt
ték a Mikulásokat, akik megelégedve
szeretettel ajándékozták meg a
gyerekeket. Ezután eltűntek mint a
kánfor, de a gyerekek bírnak a mikulá
sok ígéreteibe, hogy jövőre is eljön
nek.
A Mikulások köszönetét mondanak az
Önkormányzati H ivatalnak és a
M áltai Szeretetszolgálatnak, hogy
támogatásukkal
segítették
munkájukat.
Mikulás
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Képviselők a 4 évről II.
Sikernek érzem a falu fejlődését, amelyet nap naint nap érzékelhetünk: a jó úthálózatot, a kábel TV-t, a
családok egy részénél működő telefonokat.
Eredménynek érzem, hogy a falu asszonyai, lányai, férfiai közül egyeseknek nem kell eljárni, helyben
munkát találtak. S mindehhez még csak annyit, hogy a döntések meghozatalához, sok oldalú, jó l összefogott
csapat munkájára volt szükség, amihez minden egyes önkormányzati tag a szakmai felkészültségének
megfelelően járult hozzá. Egyéni kezdeményezésem egyik eredményének érzem, hogy az ingázók segítésére,
a falu szépségének növelésére kulturált buszváró épült.
Eredménynek érzem a közterületek egy részének városi szintű kivilágítását. Mint a Szociális Bizottság
elnöke sokszor éreztem a bizottság tagjaival együtt, hogy bizony lenne az anyagi támogatást igénylők, de elu
tasítottak között több olyan család, ember, rászorult aki megérdemelte volna a támogatást. Azonban mindig
csak annyit lehetett elosztani, amennyi rendelkezésre állt. És ez gondolom az elkövetkező években is úgy lesz.
Lenzsér Imre
1994. december 11-én ismét választás lesz, de ezen a választáson már nem szerepelek a képviselőjelöltek
sorában. Ezen esemény viszont alkalm at ad arra, hogy visszatekintsek az elmúlt négy év munkájára.
Majdnem minden testületi ülésen jelen voltam, és megpróbáltam segíteni a képviselőtestületet munkájában.
Nagy öröm számomra, hogy elkészült két modem buszmegálló, a 85-ös főúton egy gyalogátkelő és a főút
melletti közvilágítás egy része. Vannak jó útjaink, járdáink, van a falunak gyógyszertára, nyitott lett Enese
Európa felé.
De telefon, gáz, szennyvízvezeték, tornacsarnok... - ez még hiányzik. Úgy érzem, hogy a testület megállta
a helyét, határozatképtelenség miatt nem kellet ülést elnapolni. Ez mindenképpen pozitívum. Bízom abban,
hogy ha kis lépésekkel is, de Enese fejlődik. Igaz, hogy a pénztárca egyre kíposabb lesz, de föl a fejjel, hisz a
közösségért való tenniakarást nem mindig pénzkérdés.
Szeretném ezúton is megköszönni a község lakosságának, az önkormányzat dolgozóinak, hogy képviselői
munkámat segítették. Bízom abban, hogy azon a decemberi napon olyan testület áll össze, amely önzetlenül
még többet tesz községünk érdekében.
Nagy Lajos

Annak ellenére, hogy különösebb zökkenők nélkül jól működött az önkormányzat, nem minden elképzelést
lehetett megvalósítani. Elsősorban pénzhiány miatt. A választás után még tízmilliós nagyságrendet tett ki a
beruházásokra fordítható összeg. Ma már a milliós összeget is alig haladja meg.
Sikerült megoldani a kultúrház átalakítását, rendbetételét, miután az iskola elhelyezését a tetőtér kialakítás
sal megoldottuk.
Nem sikerült elkezdeni a szennyvízcsatorna hálózat építését, a községtől független okok miatt. Ez
környezetünk védelme szempontjából nagyon fontos lenne. Ezen kívül később jóval nagyobb kiadást jelent.
A jövőben meg kell oldani az óvoda egészséges kialakítását. Nincs természetes bevilágítás, szellőzés a
gyerekek termében.
Képviselő testület előző választáskor nem pártpolikai alapon állt össze, hanem elsősorban szakmai meg
gondolásból. Ezt jó dolognak tartottam és tartom ma is. Továbbra is szükséges lesz beruházási feladatok meg
valósítása. Én ebben szívesen segítek továbbra is, akár képviselőként is.
Ratatícs Gábor
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November 24-én tartotta utolsó ülését az 199o-ben
megválasztott képviselőtestület, falugyűlés for
májában. Nem volt tolongás a kultúrház dísztermében,
csak 6 óra után kezdtek összegyűlni a polgárok.
Böcskei György polgármester köszöntötte az egybe
gyűlteket, hangsúlyozva, hogy több embert várt az
utolsó falugyűlésre. Négy évvel ezelőtt bizonytalansá
got vállaltunk, nem volt önkormányzati törvény mondta. Az akkori önkormányzat célul tűzte ki maga
elé: Enese javát szolgálják.
Beszámolójában felsorolta a lényeges beruházásokat
az elmúlt 4 éves ciklusban, éves lebontásban. Külön
kiemelte, hogy nem fordult elő a pénzek tartalékolása,
a 4 évben egyenletesen költöttek, szolgálva az enesei
polgárok igényeit. Az enesei lakosok olyan utakat
használhattak, melyek sokszor kis sem voltak fizetve.
De használhatták s ez a lényeg -hangsúlyozta.
A polgármester kiemelte a zenei nyár rendezvényeit
s egyben cáfolta a híreszteléseket, melyek arról beszél
nek, hogy a német zenészek a falu pénzét viszik.
Enesének neve van Münchenben, s Európában -muta
tott rá. S végül számokkal bizonyította: a falu
gazdagodott, anyagilag is.
A beszámoló nem kerülte meg a kényes vagy
kényesnek mondott-gondolt témákat sem. Szó volt a
szociális ügyekről, melyek tán a legkényesebbek
voltak.
A szociális bizottság munkája volt a legnehezebb,
kellemetlen volt a közhangulat. Szinte minden évben
nőtt a kifizetésre kerülő összeg, jogszabály határozza

meg a jogosultak körét, -világított rá Böcskei György,hogy a probléma közel sem olyan egyszerű, mint azt
esetleg egyesek hiszik. A nem százszázalékosan
megoldott feladatok közé tartozik a munkanélküliség
problémája is.
Tárgyalások
vannak,
eredmény
nincs.
Sajnálkozásának adott hangot a polgármester, hogy a
közművesítés (csatorna, gáz) terén sem született meg
nyugtató megoldás. Próbálkozások voltak, de azok külső tényezők miatt- kitörési kísérletek maradtak.
Előkerült a telefon kérdése is. A MATÁV becsapott
bennünket-összegezte röviden a polgármester. A beszá
moló után a polgároké volt a szó. Azaz inkább lett
volna, mert sajnos csak két kérdés -hozzászólás volt.
Ami azt je le n ti:
-A képviselőtestület olyan jól végezte munkáját,
hogy semmi kifogásolnivaló nem akadt.
-A jelenlévők nem mertek kérdezni...
-Vagy más egyéb??
A falugyűlés záróakkordjaként Tóthné Bölöndi
Mariann ismertette az 1995. évi költségvetés tervezetét.
Mint az ismertetésből kiderült sajnos nem sok jóval
biztat az újesztendő.
Valószínűleg növekvő árak -gondoljunk csak a
beígért 7o %-os energiaáremelésre- s ezzel szemben a
szinte stagnáló költségvetés. A tervezet számadataiból
világos, fejlesztésre nem jut szinte semmi...
A falugyűlés zárásaként Böcskei György polgámester megköszönte a megjelenteknek a részvételt.
Mesterházy József

M O N D D ; TE K I T V Á L A S Z T A N Á L ?
Képviselőjelöltek

, polgármester-jelöltek

Mikor e sorokat írom, még nincs új polgármestere és állt rendelkezésükre.
képviselőtestülete a falunak. E szavak, gondolatok Legelső felszólaló Nagy Lajos, az AGROMERKANT
1994. december elsején hangzottak el a Kultúrházban, igazgatója volt. Szólt az 1991. évi nehéz helyzetről. S
a jelöltek meghallgatásán. Többen voltak mint a falu hogy ma működik -itt Enesén- a csippke függöny-gyár
gyűlésén. Előre tekintett a falu?...
részlege, az Böcskei György polgármesternek is
Ferenczi Imréné ismertette az ülés egyetlen napirendi köszönhető.
pontját: a jelöltek bemutatkozását.
Elsőként Böcskei György polgármester kapott szót
Felolvasta az önkorm ányzatok feladatát. A pol programja ismertetésére. Mit ígértem 4 évvel ezelőtt? gármester jelölteknek 5, a képviselőjelölteknek 3 perc tette fel a kérdést.
(Folytatás a 6. oldalon.)
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M O N D D ; TE K I T V Á L A S Z T A N Á L ?
(Az 5. oldal folytatása.)
Semmit, de célokat tűztünk ki, amelyek nagyrészt meg
valósultak, hangsúlyozta. Megválasztása esetén foly
tatja a 4 év munkáját. A célok között szerepelt új
munkahelyek teremtése, ipartelepítés -ami a későb
biekben lesz igazán fontos, mert az üzemek adója
fontos bevételhez juttatja a falut. A tisztséget tiszteletdíjas polgármesterként kívánja betölteni, mivel az
önkormányzati struktúra kialakult. Helyi adót nem
szándékozik kivetni, amíg erre nincs szükség. Szólt az
idősek napköziotthonáról. Ehhez tulajdonképpen min
den adott, „csak” a személyzet bére nem. Új óvoda
építése nem lehetséges, erre nincs meg -legalábbis
egyelőre- az anyagi fedezet. Megválasztása esetén a
sötét foltok eltűnnek Eneséről, ehhez a pénzügyi
fedezetet pályázattal szeretnék biztosítani. Szólt új
telepek, utcák megnyitásáról. Ehhez a Dózsa utca lenne
legalkalmasabb. Biztosítani kell a sportok alapvető
működését, fejlesztésre nincs lehetőség.
Tóth László polgármester-jelölt mutatkozott be ezek
után. Hangsúlyozta, hogy 2o éve dolgozik a közigaz
gatásban. Program jának első helyére a szen
nyvízhálózat kiépítésének szükségességét tette.
Ez elengedhetetlen a munkahelyteremtéshez. Második
helyen szerepelt a telefonhálózat bővítése.
Javítani kell a szociális helyzeten, a rászorultaknak egy
minimális összeget kell juttatni. Létre kell hozni az idő
sek otthonát. Fogorvosi rendelőt kell építeni, hogy az
enesei polgároknak ne kelljen Győrbe vagy Kónyba
utazniuk. Tovább kell fejleszteni a sport és kultúrális
életet. Nagyon fontos egy új óvoda építése, hiszen min
denki szeretné elhelyezni gyermekét az óvodában.
Esetleg egy korábbi nyitási időpont segíthetne azokon,
akik korábban indulnak dolgozni.
Fontos lenne új telkek nyitása, mert ez bevételt jelen
tene a falunak.
Szintén probléma az ifjúság helyzete. Ezen egy klub
megnyitásával és klubtagsági igazolvánnyal lehetne
segíteni. A polgármester - jelöltek bemutatkozása után
a képviselőjelölteken volt a sor.
Nagy Károly Böcskei György megkeresésére mondott
igent s lett jelölt. Egyetért az irányelvekkel s 4 év
múlva szeretne számot adni az elvégzett munkáról.
Görcs Zoltánné Bemutatkozása után szólt arról, hogy
elsőrendű feladatának a község közellátásának
javítását tartja. Szeretne szerepet vállalni a kisvál
lalkozók segítésében. A falu körülményei ne marad
janak el a városétól.
Szabóné Horváth Judit Szeret a gyerekekkel
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foglalkozni, gyermek védelmis is volt az óvodában
Megválasztása esetén a gyerekesek munkatársainál
érdekeit szeretné képviselni. Fontosnak látja új munka
helyek teremtésének szükségességét.
Füsi András Elsőrendű feladat az intézmények fen
ntartása, a tanulók jó körülmények között tanulhas
sanak -jó eredménnyel. A következő 4 év nehezebt
lesz. Szívügye a szennyvízcsatorna megépítése, csakú
gy a telefonhelyzet javítása is. Épüljön-szépüljön i
falu.
Ratatics Gábor Szakmai tudását szeretné kamatoztat
ni a faluért. Fontos a település fejlesztése, valamint i
környezetvédelem előtérbe helyezése.
Lenzsér Imre A 6o-as évektől kötődik a faluhoz
Hangsúlyozta: nehéz lesz a pénzt beosztani a nehé2
gazdasági helyzetben. Célként tűzte ki, hogy a2
épületek állagát m egőrizze az önkormányzat. A
lehetőségek adta kereteken belül mindent el kell követ
ni.
Dr. Szabó György Képzettségét szeretné felhasználni
a faluért. Az Orvosi rendelő színvonala jó s ez jó ered
mény.
Varga István Bemutatkozása után feltette a kérdést:
miért vállalta el a jelöltséget. -Tudok s akarok tenni a
közösségért, volt a válasz. A demokrácia lényege: lehet
tenni a közösségért.
Márkus Tamás Sokan ígértek sokat. Én becsülettel és
tisztességgel akarom szolgálni a falu javát.
Mezei László Ismeri a falu problémáit, hisz útat is
épített. Van összehasonlítási alapja, jól áll a falu. Alegnagyobb probléma: nincs telek. Közművesíteni kell.
Dombi János Vilmos A lakosság körülményéit zavaró
tényezők visszaszorítását tartja fontosnak, valamint az
oktatási intézmények zavartalan üzemeltetését.
Lőrincz Csaba Ismeri a falut, itt dolgozik. Tudom mi
kellene a falunak -mondta. A jövőben fontos az
intézmények fenntartása. A kis pénzt is be lehet osz
tani, a sokat is el lehet szórni. Pénz nélkül felelőtlenség
ígérni.
Horváth András A vállalkozók érdekeit szeretné
képviselni. Az elmondottakhoz mindössze 3 kérdés,
megláts volt a hozzáfűznivaló.
Böjtös Kálmán a “miből” problémáját vetette fel. Szép
dolog a fogorvosi rendelő építése, de miből. A telkek
kapcsán megjegyezte: 2o éve más volt a helyzet.
Varsányi Lajos a nyugdíjas-klub kapcsán szólt az
elhangzottakhoz. Takács László rámutatott mind a poz
itívumokra mind a negatívumokra.
Mesterházy József
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„Mikulás, Mikulás,
drága M ikulás”
így kezdődik egyik közismert gyermekdalunk a Mikulásról, majd
következőképpen folytatódik : „Jó, hogy jössz, téged vár minden
iskolás.**
Honnan ered a Mikulás elnevezés?
A legenda szerint jólelkűségéről híres Szent Miklós püspök népsz
erű neve. December 6-án tartott ünnepén a szülők az ő nevében
megajádékozzák a gyermekeiket. Napjainkban ugyanúgy az öröm
szerzés ünnepe, mint a karácsony. Az iskolában a télapóünnepség
keretében zajlik az ajándékozás. Az ünnepélyt lázas készülődés
előzte meg. Készültek piros kartonból az ajándékok, bennük gon
dosan elrejtve egy kis édesség: csoki, rágó, aranydió, szaloncukor.
December 5-én fé l 2-kor megkezdődött, a* ünnepély.
Az enesei iskolában a hagyományokhoz híven teSNsrosztályokat
alakítottunk ki^egreCT&fclsiV^ívfolyam „patronál” egyVegy alsós
osztályt. A nífcyok ícHzftj^az ajándékot, közülük választják ki a
Télapókat és^k ryíhpusM ^at^am i nagy megtiszteltetés, d* nem
könnyű fela
A kicsikénél!
hálják a !
Tágranyilt, c^
ekkell
ki izzad a nagy
dal elkészíti
alatt, amikor pt
a nagyként
felolvassa'
jinytevéseiket, jgy j ak ott, megille
még a le g ^
ífc is, hogy ejflftejtijí a jól lágyakor
kezdő sorarj
- Milyen ér
kérdeztük egyik
illetékestől^
- Nem könnyű]
elő angot a kicsikkel,
Természetesen,
a szerepet játszani,
hogy élmé ' legyen a kicsik sj^ih án ^g y ai
or megszívleljék az
intelmek Be kell ismernc*<%zívet biz; *;ető érzés, ha az embert
m é sy ^ ^ L ro k o n a j^ m ismeri fel
Adnf^sÉkfiPJM&rtja a mondás.VHogyanyiátják ezt a nagyobb
gyerekek, íHrk szeretettel k é n d B í a kicsik számára a
meglepetést. Bizonyságul álljon
részlet tanulóink fogal
mazásaiból. „Ekkor lépett a terembe a Télapó négy krampusz
kíséretében. Piros csizmát, piros ruhát viselt. Hosszú szakálla mel
lig ért, hátán súlyos zsákot cipelt. A jónak ajándokat, a rossznak
virgácsot is adott. Nagyon ürültek az ajándékoknak. A Télapó
megígérte, hogy jövőre is eljön hozzájuk.” (5. osztály)
Élőné Rúzsa Brigitta
ifjúsági vezető

Az i s k o l a h í r e i
A tanítási órákon kívül sok eseménnyel volt teli iskolai
élet november hónapban. Megtartottuk a szaktárgyi
versenyeket.
A legjobb eredményt elért tanulók a Győr környéki
iskolák tanulóival mérhetik össze tudásukat.
Iskolánkat a következő tanulók képviselik:
4. o. helyesírás Janács Melinda, Rostás Nóra
7. o. magyar Bencsik Rita
8. o.
7. o.
8. o.
7. o.
8. o.
7. o.

magyar Molnár Mónika, Giilch Eszter
történelem Szálai Csaba
történelem Glüch Eszter, Menyhárt Hajnalka
matematika Bencsik Rita
matematika Takács Nikolett
fizika Szálai Csaba, Bencsik Rita

8. o. fizika Takács Nikolett, Erlicz Szabina
8. o. kémia Molnár Mónika, Takács Nikolett
7. o. német Bencsik Rita, Nagy Veronika,
Glüch Eszter, Takács Nikolett
5. o. rajz Gecsei István, Kovács Kitti
6. o. rajz Ratatics Ágnes, Varga Péter,
Für Zsolt, Burányi Renáta
7. o. rajz Hima Zoltán, Rostás Gábor
8. o. rajz Sándor Linda, Kiss Tibor
A tantestület nevelési értekezletet tartott, ahol az iskola
értékelési rendjét tárgyalta meg. Alsó tagozaton 2 havonta
jutalomkártyával dicsérik meg valamely területen jó, vagy
javuló teljesítményt nyújtó tanulókat. Ezt egy hétig viselik a
kitüntetettek. Ehhez a módszerhez csatlakozott a napközi is,
ők is a kitűzhető jutalomkártyával biztatnak példamutató
magatartásra, közösségi tevékenységre, jó tanulásra.
A felső tagozaton osztályonként elnyerhető cím lesz: A
HÓNAP TANULÓJA, amit tanulással, pl. legtöbbet javító,
legszorgalmasabb tevékenykedő, legpéldamutatóbb maga
tartással lehet kiérdemelni. A jutalmazottak neve egy
hónapig az iskolai faliújságon szerepel. November 7-én és
december 12-én szülői fogadóóra volt, amin sok szülő
érdeklődött, tanácskozott a pedagósusokkal.
A gyerekek műsorral köszöntötték a Nyugdíjas Klub tag
jait és az idősek napja vendégeit. A napközisek készülnek
műsorral a fenyőünnepre, ami december 21-én lesz az utol

BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK
MI NDEN KEDVES VÁSÁRLÓMNAK:

HORVÁTH ANDRÁSNÉ
ILLATSZERBOLTOS

NOVEMBER-DECEMBER

só tanítási napon. Téli szünet december 22-től január 3-ig
tart. Tanítás 1995. január 4-én szerdán lesz (páratlan héttel
kezdünk).
Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és eredményekben
gazdag új esztendőt kívánok:
Mesterházy Emőné
iskolaigazgató
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Karácsonyi

gondolatok

T a l á n s o k a n nem i s t u d , i á k , hogy a k a r á c s o n y
s é n e k mai f o r m á j a , a f e n y ő f á v a l a z a j ánd ákozás.-.a 1
15o-2oo é v v e l e z e l ő t t a l a l k u l t

megünneplé
mintegy

ki.

A t ö r t i n e t i r a s s z e r i n t az e l s ő alkalommal Luther Márton
á l l i t o t t gy e rm e keinek k a r á c s o n y f á t az 153o-as években.
Ez a z o n b a n míg c s a k a z a l m a f a r ó l l e m e t s z e t t né hány ag v o l t ,
amelyen a r a n y o z o t t d i ó t f ü g g t e k ,
Azért

éppen a l m a f á t v á l a s z t o t t ,

a karácsony lé n y e g é t:
Jézus K risz tu st

-

de v o l t r a j t a

alma i s .

mert ez f e j e z t i ki leg.ioboan

I s t e n megbékélt a v i l á g g a l ,

és h e l y r e á l l i t j a

e lk ü ld i Eiat

az e l s ő emberpár,

Adám ás

Sva á l t a l e l r o n t o t t
h a r m ó n i á t , r z é r t ha n g zik igy a k a r á c s o n y i
e v a n g é l i u m : " D i c s ő s é g a m a g a s s á g b a n I s t e n n e k ás a f ö l d ö n b é k é s
s é g , a z e mb e r e k h e z p.-,dig j ó a k a r a t .
I vi agya r ors zá gon e l ő s z ö r J ó z s e f n á d o r f e l e s é g e , m á r i a Do
r o t t y a á l l i t o t t k a r á c s o n y f á t , amely a z u t á n a f ő n e m e s i u d v a r 
b ó l l a s s a n mi nde n c s a l á d o t t h o n á b a e l t e r j e d t .
Amikor m e g a j á n d é k o z z u k s z e r e t t e i n k e t g o n d o l j u n k a r r a ,
hogy mi nde z az i r t l e h e t s é g e s , m e r t I s t e n már e l ő b b m e g a j á n d é 
kozo tt minket.
Legyen ez a k a r á c s o n y á l d o t t
éle t ében!

és béke: s é g e s mi n d e n c s l á d

I s t e n t i s z t e l e t e k a k a r á c s o n y i és ú j é v i ünnepekben:
Szenteste
Kar.

2 napja

jév este

dec

24

.

du 5 ó r a k o r

26

.

de 1 / 2

31.

Ú j é v n a p j á n j a n . 1.

11 ó r a k o r

urvacsorava1

du 5 ó r a k o r
de 1 / 2

11 ó r a k o r

E r ő s v á r a mi I s t e n ü n k !

Koháry F e r e n c
leikés z
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Tisztelt Olvasó!
A káros szenvedélyek közül a dohányzásról még nem sokat
szóltunk. Sajnos az ember unalmában vagy éppen idegességében
mindig talál olyan tevékenységet, amivel elterelheti a figyelmét.
Ezek közül vannak jók és vannak rosszak.
Ilyen a dohányzás, amelyre még csak véletlenül sem lehet
ráfogni semmi jót. A légzés látszólag egyszerű, de egy dolog
feltétlenül kell hozzá, a levegő, amelynek döntő része nem káros
anyag. A dohányzásnál érdekes módon azt a füstöt szívja be az
ember, amit pl.tűzrakásnál igyekszik kikerülni.
Hogy lehet ez? Talán úgy, hogy a dohány áruk illatosítva van
nak, hisz a füst megmaradt, csak kellemessé lett téve. A szemekbe
befújva sajnos nagyon komoly helyi és általános hatást vált ki.
Légutainkat terheli meg először, részben a kátrány lerakódással,
részben azzal, hogy az ott lévő csiklócskák tolláit tisztító felada
tot gátolja. A tüdőt folyamatosan károsítja, részben annak
következtében a legkisebb, de egyben legfontosabb felvevő
helyeket fokozatosan tönkre teszi. Ennek következtében egyre
kevesebb oxigént tud felvenni egyre nagyobb munkával. A tüdő
apró léggutaiban kis tágulások keletkeznek és váladék, amelynek
nem szabadna ott lenni, felhalmozódik és károsítja a szemek
Általánosabb hatásai közül legjelentősebb az érfal károsító hatás.
Az érfal felépítése roppant összetett, amit a különböző anyagok
károsíthatnak.
Sajnos korunk nagy problémái közé tartozik az erek
meszesedése, tönkremenése. Az erek mindenhol jelen vannak,
hisz tápanyagra, oxigénre, szállításra mindenhol szükség van. Ha
egy ér tönkremegy abban az a szervünk is tönkremegy, amelyeket
táplálnia kellene. Ha ez az egy lábat érinti, akkor lehek hogy le
kell vágni a lábak Ha a vesét akkor tönkremegy a vesénk, ami már
sajnos az élettel összeegyezhetetlen.
Dr. Szabó György

B e m u t a t j u k ...
Bálim Sándor a postán kezdett autószerelőként.
Másodállásban taxizott.
- Fárasztó volt és hétvégén is menni kelletk ha az ember
pénzt akart - emlékezik vissza a fiatal, energikus vállalkozó.
- Hogyan sikerült mégis létrehozni e vállalkozást kérdeztük.
- Egy svájci-magyar üzletemberrel való megismerkedés
után merült fel a gondolat, hogy a cég autókat hozhatna be
Svájcból. Ez év februártól vagyok önálló vállalkozó, egy jogi
szabályozás következményeként. Nem adhatom ki a műhelyt
a Biomed BT-nek, ahol eddig alkalmazott voltam. A
következő év január elsejétől leszek teljesen önálló.
- M i a cég profilja?
- A bontás továbbra is. Hozunk be autókat, tehát
kereskedés... Valamint javítunk is, ha a helyzet úgy kívánja.
- Milyenek a kilátások, hisz a jövő évtől más lesz a helyzet.
- Nehezebb lesz tán. Semmi konkrét dolgot nem tudok. Azt
sem tudom, hogy megéri-e. Ha annyira megemelik a vámokat,
mint amennyire rebesgetik, akkor nem lesz érdemes csinálni.
- Voltak terveid is.
- Akartam zöldkártyát csinálni, mestervizsgát is tettem. De
túl drága volt a berendezés, nem érte volna meg. Egy mérésen
alig maradt volna valami. Szigorú feltételekhez kötötték. A
környéken sehol nincs ilyen szolgáltatás, ezért gondoltam
erre. Nincs semmi konkrét elképzelésem. Úgy látom, hogy
elég labilis a pálya.
- Itt van a szép műhely.
- Egy istálló épületet alakítottam át. A műhely egy része
esztétikailag is elfogadható. A tervekhez pénz is kell s jó
kilátások. Ha gátolják az embert, akkor nincs kedve.
Mesterházy József

ANGOL
At the supermarket
(et dö szjúpömakit)

MAGYAR
Az élelmiszerüzletben

Good day. What do you want, please?
(gúd déj. Vát du yu vont, plíz?)

Jó napot Mit kíván, kérem?

Id like a bread, 25o grammé margariné
and a butter.
(ájd Iáik ö bred, 250 grem madzsörín
end ö bátö.)

Kérek egy kiló kenyeret,
25 dkg margarint és egy vajat.

Do you want something else?
(du ju vont számtin élsz?)
Ten eggs. (ten egz.)
What else? (vát élsz?)
Thank you. Thats enough.
(tenk yu. detsz ináf.)
Rákász M ária
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Óhajt még valamit?

10 tojás.

NÉM ET
lm Lebensmittelgeschaft
(lm Lebenszmittelgescheft)
Guten Tag. Was wünschen Sie, bitté?
(Gúten Tag: Wász vünsen Zí, bitté?)
Ich möchte ein Kilo Brot, 25o Gramm
Margariné und ein Stück Butter.
(Ih möhte ejn Kilo Brot, 25o Gramm
Margariné und ejn Stükk Buter)

Wünschen Sie noch etwas?
(Wünsen Zí noh etvász?)
10 Eier. (Cén Ejer)

Még valamit?

Sonst noch etwas? (Zonszt noh etvasz?/)

Köszönöm ennyi elég.

Danke. Das ist alles.
(Dánke. Dasz iszt allesz)
Élőné Rúzsa Brigitta
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Megkezdődött a hat esztendeig tartó II, világháború
1939. augusztus 31-én 2o óra körül
fegyveres támadás érte a gleiwitzi német
rádióállomást. Az akciót a németek
szervezték, a felelősséget a lengyelekre
hárították. Lengyel katonaruhába öltözött
németek hajtották végre a “váratlan”
rohamot, hogy ezzel ürügyet szolgáltas
sanak a fegyveres harcok elkezdésére.
Hitler még május 22-én közölte bizalma
sával: “A háború megkezdéséhez majd én
adom meg a propagandisztikus okot, telje
sen egyre megy, vajon hihető-e, vagy
sem.
A lengyel kormány csak augusztus 3oán rendelte el az általános mozgósítást, de
befejezni már nem tudta.
Hiába várták az angol-francia segítséget
“Danzig nem ér meg egy háborút, vagy:
Lengyelország hasznosabb Anglia számára
ha vértanú, mint ha létező állam.”
Az angol-francia kormány megpróbálta
figyelmeztetési jegyzékkel Németországot
háborús szándékától eltéríteni. Ez a kísérlet
nem sikerült, sőt Mussolini olasz diktátor
közvetítő javaslatát is elutasították.
A súlyos helyzetre való tekintettel az
angol és a francia kormány 1939. szeptem
ber 3-án bejelentette a hadiállapotot.
Hitler: “Ha meg is üzenték nekünk a
háborút, ez még nem jelenti, hogy harcolni
is fognak”
A lengyel haditechnika a németekével
szemben korszerűtlen volt. A lengyel
főparancsnok téves helyzetértékelését
mutatja, hogy elsején még úgy vélte, hogy
6 támadhat. /Plakátok Varsó utcáin: “Előre
Berlinbe, Lipcsébe: Lübekbe:/ de 2-án már
kijelentette, hogy a katonai összeomlás
elkerülhetetlen.
1939. szeptember 5-én a németek
áttörték a Visztula védelmét. Szeptember
7-én a lengyel kormány Lublinba menekül.
Anémetek Varsó felé nyomulnak. Amikor
a lengyel hadsereg kilátástalan helyzetbe
került, a határainkhoz közel lévő csapatok
és polgári lakosság hazánkba keresett
menedéket.
1939. őszén 14o.ooo lengyel katona és
polgári lakos érkezett Magyarországra. A
Teleki-kormány, figyelembe véve a mag
yar nép szolidaritását a német tiltakozások
ellenére befogadta a lengyel menekülteket
; és segítette, hogy eljuthassanak a szöveti ségesekhez. /Ez a Horthy fasizmus/
Szeptember 18-án Varsótól északra
17o.ooo lengyel katona letette a fegyvert.
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A kormány Romániába menekült.
A háború lengyel földön véget ért.
Churchill: “A lengyel légierőt két nap alatt
megsemmisítették. A másik hét végére a
lengyel hadsereg megszűnt szervezett
erőként működni.” Közben 1939. szeptem
ber 17-én Sztálin tudatta Schulenburg
német nagykövettel, hogy a szovjet kor
mány parancsot adott a Vörös Hadsereg
főparancsnokságának, hogy vonuljon be
Lengyelország meg nem szált keleti
területeire. Korabeli képeken látható az
Orosz-Német megbeszélés a demarkációs
vonal elérésekor. Nyugat felől a Hitleri
fasizmus, keletről pedig a Sztálini vörös
rémuralom adta meg. Ezeket a tragikus
eseményeket az 1945 után megjelent
történelem könyvekből “kifelejtették”
vagy meghamisították. Nagyon hosszú
ideig nem lehetett beszélni a katyni
erdőben kivégzett lengyel tisztek sorsáról.
Már jóval a második világháború befe
jezése után egy bátor lengyel vezető
megkérdezte Sztálintól, hogy hol vannak
az orosz fogságba esett lengyel tisztek? A
vörös diktátor válasza az volt, hogy biztos
átszöktek Mandzsúriába:?
Nem csak gyilkolni tudott, de akárcsak
Hitler -hazudni is. Itt álljunk meg és mai
szóhasználattal élve ne ragozzuk tovább
ezeket a tragikus eseményeket. Térjünk
vissza Enesére és próbáljunk visszaem
lékezni az otthoni eseményekre.
Borongós, esős őszi idő volt. A rádióból
ilyen meg olyan hírek érkeztek. Jó is, rossz
is. Nagy német győzelmek keleten, lengyel
menekültek özönlik el a nyugati megyéket.

Kis falunk hangulatát nem csak a
vigasztalan őszi eső tette nyomottá, hanem
az innen-onnan érkező politikai események
is. Híre ment a faluban, hogy Enesére
lengyel katonák érkeztek. Nosza erre a
hírre felbolydult a falu kíváncsi apraja,
nagyja. Hogy is nézhet ki egy lengyel
katona? Mekkora a puskájuk és ők is a vál
lukon hordj ák?
Már a “közön” valaki azt hüesztelte,
hogy olyan fegyverük van, hogy nem is
kell tölteni, csak lőni kell vele. Közben
megtudtuk, hogy ezek a szerencsétlen
■ menekült katonák az akkori községház
udvarában lévő tanítólakásban vannak.
Akkoriban Zaffián Jenő tanította az enesei
nebulókat, ő látta vendégül a lengyel
katonákat.
Ha az emlékezetem nem csal ezek a
menekült katonák tisztek voltak, sem
puskájuk, sem ágyújuk, de még pisztolyuk
sem volt. Megköszönték a tanító úr és
családja vendéglátását és a bámészkodó
felnőttek és gyerekek “sorfala” között
mosolyogva integetve ismeretlen irányban
eltávoztak.
Azt már később tudtuk meg, hogy ezek
a hontalan katonák Románián ÉszakAfrikán keresztül viszontagságos úton
Angliában kötöttek ki. A sors fintora
folytán sajnos többen az angol légierőnél
szolgáltak tovább és a RAF kötelékeivel
többen Magyarország egén is megjelentek
halált hozó bombáikkal. Az ész megáll mik
történnek itt. A háború vége még nagyon
messze van.
Gősi Sándor

Óvodai H írek
Új játékokkal gazdagodott az óvoda. karácsonyi műsor után mendikálás lesz.
Varga István, az Óvoda dolgozója egyen Az adományokat a gyerekek kirán
súlyérzék- és mozgásfejlesztő udvari dulására fordítjuk. Szeretettel várjuk a
játékokat készített. Ezúton is köszönjük. falu lakosságát az ünnepélyünkre.
A faanyagot a helyi fatelepről kaptuk.
A
decemberi
térítési
díjak
Köszönet érte.
befizetésekor felmértük a nyitvatartási
December 2-án munkadélutánt tartot igényeket.
Eszerint december 27 -december 3o-ig
tunk az óvodában. Néhány szülő segített
az óvoda zárva tart. Első nap : Január
a Mikulás-ajándékok elkészítésében.
December 6-án délelőtt jött meg anuár 2.
óvodánkba a Mikulás. Ajándékot hozott,
Ezekben a napokban küldjük el, azon
dorgáló és dicsérő szavakat mondott a gyermekek jellemzését a Tanulási
és
Szakértői
gyerekeknek,
kinek-kinek
érdeme Képességvizsgáló
Bizottsághoz, akinél kétséges, hogy
szerint.
Megkezdődött
a
karácsonyi 1995. szeptemberben megkezdheti
készülődés. Terveink szerint december általános iskolai tanulmányait normál
21-én 15.3o-kor adjuk elő a kultúrházban tantervű általános iskolában.
a hagyományos Betlehemes játékot. A
Kocsis Nándorné vezető óvónő
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Óriási erővel támadott a ruszki, sok volt a katyusa
támadás. Sajnos itt sok halottunk volt, gond volt az
eltemetésük, mert a völgyben kősziklák voltak. Kb.
egy hetet töltöttünk ott, az éjszakákat a födeles hídban
vagy az említett laktanyák padlásán. Aztán az oroszok
kiszorítottak bennünket, átmentünk a Juta völgyébe.
Ott találkoztam a feleségem öccsével, Kincses
Ferenccel. Jó volt az ellátás, még neki is tudtam adni
egy laposüveg pálinkát. Nagyon fáradt volt. Én láttam
a családon belül utoljára, nem került haza. Az említett
völgyben 4 halottat hoztak le, ott vannak eltemetve a
határőrlaktanya melletti domboldalban, Emberséges
temetést kaptak. Besütött fejfájukat és a helyet most is
meg tudnám jelölni.
Innét utunk visszafelé az Ung völgyében folytató
dott, Nagyberezna-Ungvár irányába. Itt nagyon
megfáztam az esőzésektől és vérhasba estem. Az volt
a szerencsém, hogy az ellátó -oszlop parancsnoka
földim volt- Kovács Zoltán tanító aki megajándékozott
pár kulacs besztercei pálinkával. Egy hétig lehettem
beteg és Nagybereznán egy ruszin család ápolgatott.
Annak dacára, hogy nem tudtam velük beszélgetni,
mindent megtettek gyógyulásom érdekében. Ezután
utunk a Bodrogközön át vezetett, egészen
Sárospatakig. Ott már jobb volt a helyzetünk, mert
élelem s bor volt elég. Megesett velünk egy érdekes
eset a sátoraljai pincerendszerben. Találtunk egy 25
literes hordót. Ez biztos jó bor lesz -gondoltuk.
Pechünkre málnaszörp volt.
Utunkat innét északnak vettük, egészen Kassáig
vonultunk. Meg tudtam nézni a dómot és láttam II.
Rákóczi Ferenc kriptáját is. Felmentem a dóm tornyá
ba, így jobban tudtam az egész várost látni. Kassától
az utunk az Erdős-Kárpátokba vezetett, Stosz községet
is érintettük. A faluban 3 késgyár volt, egy zsidó
családé. Nagyon kedves volt a gyártulajdonos és
megajándékozott egy csodálatos zsebkéssel. A néme
tek aláaknázták a gyárakat és az egyik gyár
megmenekült a robbantástól. Megakadályoztuk.
Erős tám adást kaptunk az oroszoktól. Fent a
hegytetőn 1945 januárjában 5o-6o cm hó volt.
Bekerítettek bennünket az oroszok. Ezen a részen már
nem volt zászlóalj, csoportokban harcoltunk. Én a
Radnóti csoportban voltam. Egy katonatársammal egy
előre kiépített bunkerban találtunk védettséget, erede
tileg ez a parancsnokság részére volt készítve. A tisz
turak elmentek hátra, azzal biztatva, hogy majd jön a
segítség. Ott maradtam két távbeszélővel meg egy
bakonyszombathelyi őrmesterrel.
Takács László
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HETVÉNYI ISTVÁN
EMLÉKIRATAIBÓL
Hetvényi István hosszú időn keresztül, 37 évig,
volt Enese tanítója. A múlt század ötvenes éveinek
végén került falunkba. Most induló sorozatunkban
az emlékirat Enesére vonatkozó részét közöljük.
Bízva abban, hogy a múlt ismerete elsegíti a jövő
jobb építését.
1858. szeptem ber elején kaptam Eneséről
Enessey Kálmántól egy levelet, melyben az enesei
evangélikus leány gyülekezet nevében megkért az
üresedésben volt tanítói hivatalra. Ezt megelőző
leg azonban 1858 június 15-én felvetettem maga
mat a Győrszigeti temetkezési egylet tagjai közé,
melynek mai napig tagja vagyok -hogy váratlanul
történendő halálozásom esetére biztosítva legyen
egy kis összeg, melyen számomra egy egyszer
koporsót készíthetnek.
Én Enessey Kálmán levelére azonnal válas
zoltam és ajánlkoztam a megkínált tanítói hivatal
elfogadására. Megírtam a napot, mikor Győrbe
fogok menni, ahol találkozhatunk és az ügyet
élőszóval megbeszélhetjük. Sőt, ha úgy fo g tet
szeni, kimehetek Enesére is. Én tehát az általam
kitűzött időre megjelentem Győrben és kerestem
Enessey Kálmánt minden vendéglőben, ahova
szállítani szokott és Ráth Károly barátomnál, akit
ezügyben közvetítőnek használt. De fájdalom:
Enessey Kálmánnak se híre se hamva nem volt
Győrben. A gazdasággal igen el volt foglalva, még
arra sem vett időt -vagy talán nem is tartotta szük
ségesnek- hogy értesített volna, miszerint az álta
lam kijelölt napon nem mehet Győrbe, hanem koc
sija fog rám várni a vasúti irodaháznál, mely
kivisz Enesére.
Ezután visszamentem Kocsra, nem is számítot
tam többé az enesei tanítói hivatalra. Ráth Károly
barátomnak mondtam, hogy mondja meg Enessey
Kálmánnak, hogy három nap vártam rá Győrben.
Itt nem találkozhatván vele: visszamentem Kocsra.
Ha tehát el akarnak vinni Kocsról tanítójuknak,
első feltételül tűzöm ki, hogy tanítót megillető
I tisztességes lakás legyen. Padlás szoba, mert
földes szobába nem megyek.
I
Ezt Ráth Károly megírta neki s midőn Enessey
I Kálmán velem találkozott, azt mondta, hogy azt
hitte, hogy csak viccből írta Ráth Károly, hogy
I padlás szobát követelek.
(Folytatjuk.)

I

I
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NOVEMBER-DECEMBER

Levelek a távolból
Horváth Bélától kaptam -kaptunk levelet, Kanadából. A Hírmondó egyik számában már közöltünk tőle egy rövid levelet s pár
fényképet.
Legutóbbi leveléből álljon itt pár gondolat, mely érdekes lehet kedves Olvasóink számára. Örülhetünk, hogy falunkból elkerült
hazánkfiai emlékeznek Enesére s talán valamilyen formában igazi hazájuknak is vallják. Mert a gyökerek nagyon fontosak:
“Én már nem keresem a helyem Enesén, csak az emlékek vonzanak oda. Az eneseiek helyesek, rendesek velem”
“A Rosinszky Pista bácsi jó barátom volt, enesei (sok régi dolgot mesélt, meg én is őneki) derék becsületes magyar, enesei volt.
Büszke vagyok rá, mert sokat hallottam tőle Eneséről. Pista bácsi aranykezű ember volt, ő szerelte be az enesei malmot. Kanadába jött
még a születésem előtt. A harmadik utcában lakott tőlem, ami itt 2o kilométer. Szerettük egymást eneseiek, többször összejöttünk.
“Az, hogy én ember és enesei maradtam, magamon múlott, és üdvözletem küldöm az ENESEIEKNEK és kívánok sok sikert a
falumnak. Büszke enesei vagyok, fiam is, és az emlékek oda fűznek.” Úgy gondolom nemcsak Horváth Béla lehet egykori enesei
mivoltára büszke, hanem MI anyaországbeliek is az olyan idegenbe szakadt hazánkfiára, aki magyarnak neveli gyermekeit:
M J.

VISSZHANG!
Búcsú megint. Igen: Búcsúzunk 1994-

tffl. Öreg lett és újabb temetés: Habár már
életjelt adott az utód 1995. Várjuk remén
nyel. Hozza Nekünk az újrakezdés és a
remény örömét. Oly teher volt már
Rajtunk, hogy roskadtunk. De bízunk az
Újszülöttbe. Remélve, hogy már végre
mosolyt is varázsol arcunkra. Ránkféme:
Kormányunk is ezt Ígéri. Ha ezen tervük
sikerül gratulálunk “Nekik”. Csak igen
szegény az aki igémi sem tud. Betartani?
Meglátjuk. Tudjuk nehéz a helyzetünk.
Keletről fuj a szél, nyugatról? Mindig
üvegezni kell, huzat van. Törik az összes
ablak üveg. Árpád Apánk más helyet nem
lelté? Igaz a munkanélküliség nagy. Ez
köszönhető a fejlődésnek. Egy gombny
omás és már a gépsor beindul egy ember
keze által. Többi ember 6-7 hova megy?
Sajnos: Nem tudni? Menjünk előre a
csodálatos december ősz szakállú hónapjá
ba. Gyermekek jön a puttonyos Miklós
apó, 6-án. Kinek érdemei szerint.
Részemre az ajándék csak virgács volt.
Mivel túl jó voltam. Cipők tiszták
legyenek, utána jön 24-e, mely napnak
estéjét izgalommal várj uk. Akkor csengő
szól és mi idősek is rohanunk. Tudjuk
fényárban úszó fa alatt meglepetés vár
ránk. Ezen az estén elnémulnak a
fegyverek, sőt a “bizonyos” elárusítóhe
lyek délbe zárnak. Mily öröm egy elfáradt
Anyának, Apának a jó meleg szobába újból
gyermekével, gyermeknek lenni. Ezután
jön a “Szilveszter” /pápa volt/ Ekkor meg
bontsuk meg a pezsgős üveget, mondjuk
mindenkinek az ellenségnek is, BÉKÉS,
szeretetteljes Újesztendőt kívánok:azzal,
hogy
“Dicsőség mennyben az Istennek:
Békesség földön az embernek:”
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
Boldog Újesztendőt kíván Mindenkinek
az Enesei Hírmondó “Visszhang” című
rovatának írój a.
Varsányi Lajos
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Levél
Örülök, hogy legalább egy eneseinek
van humorérzéke s nincs oda a jókédve.
Levelezni kezdett velem, anélkül hogy
kilétét felfedte volna.
Az első levél egy „madaras"
küldemény volt. Amolyan szabad
madaras. Arra bíztatott, szavazzak, mag
asságot bátran, biztosan szárnyaló
sasokra. Még jó, hogy nem tettem. Az
eltelt pár hónap bebizonyította: ezek
nemcsak sasoknak, de még verebeknek is
csak jóindulattal nevezhetők.
Aztán jött a következő csomag -egyre
jobb. Illetve bal. A megbízható megoldás
címen. Egy űrhajós -abroncs nélkülmosolyog rám s „változást akar. Az gond
jaira érzékeny, hozzáértő és tisztességes

kormányzást Hűha! No és m a jd eíf '
tem a szakértelmet. Ez fontos.
Ha a mostani kormányzást és a sza
kértelmet szorosan egymás mellé ren
deljük, netán összekapcsoljuk... Még
elgondolkodni is rossz, mi lenne szegény. s
Magyarországgal, ha nem lenne sza
kértelem!..
Úgy tűnik az emberek még mindig®
szeretnek szakértők lenni. (Kell is.) Bár
szeretném látni a februári arcokat a 70 %}
után. Lehet a fenti szakértők - Budapest,
Kossuth tér úgy járnak mint a franciá
államférfi, De Gaulle, a próbánál - tükör
előtt szónokolt, s állítólag e szavakat
mondta: milliók állnak mögöttem. A
tükörbe nézett s nem látott senkit...
Mesterházy József

Egy falusi asszonynak nagyon kocsmás ura volt. Egy alkalommal is elment a kocsmába,
nagyon soká ment haza. Mondja a fiának, eredj fiam nézd meg már apádat, hogy hol van
ilyen sokáig. Elmegy a fiú és hamar jön is vissza. Kérdi a mama, hát hol van apád. Már
jön. Hol? Mind a két soron.
myev Szovjet és
Három államfő elment világ körüli útra repülővel. Carter Amei
fölé, mondja
Kádár Magyar. Figyelték a levegőből a szép tájakat. Odaértek a
hogy földet
a pilóta. Uraim a gép elromlott ki kell ugrani. Elsőnek
Amerikai
ért mindjárt elkapták a Kannibálok. Rákiáltanak, ki vaj
fö ld e im Brezsnyev is,
nép atyja. Elkiáltja magát a kannibál, gulyást belőle,
ja. Elkiáltja a kannibál.
őt is elkapják. Hát te ki vagy. Én vagyok a nagV szovji
Arra is rákiált a kan
Pörköltet belőle. Hamarosan földet ért Kádifc is őt is
ép atyja. Kérdi tőle a kannibál, mit
nibál,hát te ki vagy. Én vágyó]
igény
akarsz e n ^ gulyán^pgy pörki
n megyei
nagyon jól gazdálkodott, és megígérte az elnökjük, hogy
Egy
stre. El ilB entek, elsőbe bementek az állatkertbe. Nagyon tetszett nekik
felviszf
ik a zebrákhoz, azt mondják a tagok: Elnök Úr ebből egyet veszünk, meg
minden,
is vitték!Örültek, hogy ilyen állat még egy TSZ-ben sincs. A TSZ
is egyeztek^
majorban a zeBrafszabadon járt. Odament a tehenekhez, és ti mik vagytok, kérdi a zebra?
Mi a jelentőségnek? Mi tejet adunk és húst a népnek. A zebra megköszönte. Megy a
sertésekhez. Hát ti mik vagytok, mi a jelentőségetek. Sertések vagyunk, húst adunk és
zsírt a népnek. Megköszönte a zebra őnekik és megy a lovakhoz. Benéz az istállóba, ott
is megkérdi. Hát ti mik vagytok, mi a jelentőségtek? Rákiált a csödör. Vesd le a pizsamát!
Majd megtudod, hogy mi a jelentőségünk.
Sándor bácsi
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A málna
A m á ln a r ö v id n ö v é n y ta n i le írá sa
A málna telepítés előtt fontos egy-két sorba megis
merni a málna növénytanát. A málna a rózsafélék
családjaiba tartozik. Nagyon sok nemesített -üzemi ter
mesztésben, házikertben telepített- fajtáját ismerjük.
Évelő gyökérzetű és kétéves föld feletti hajtásrendszer
rel rendelkezik. Egy tövön belül a hajtásrendszer egyés kétéves hajtásokból, azaz zöld sarjakból és megfásodott termővesszőkből áll. Vannak tősaijak és gyökérsarjak. A tősaijak a termővesszők legalsó rügyeiből
képződnek, és összeköttetésben maradnak az anyatőv
el. A gyökérsarjak a gyökereken mindenütt megtalál
ható járulékos rügyekből fejlődnek ki. -távolabb az
anyatőtől. A sarjak általában tavasszal, március végén,
április elején jelennek meg. A sarjak alulról felfelé
megfásodnak, kiültetésre alkalmassak lesznek,
általában második évben. A málna későn május
közepétől virágzik, így ritkán fagy el. Termése június
felétől -július végéig tart.
A m á ln a k ö r n y e z e ti fe lté te le i:
Éghajlat: a málna igényes a csapadék mennyiségév
el szemben. A málna hazánk egész területén megterem.
Nagy terméseredmények, csak csapadékosabb tájakon
várhatók. Ott ahol az évi csapadék mennyisége megha
ladja a 600 mm-t, és a tenyészidőszak csapadékmenny
isége is eléri a 35o mm-t. Tartós szárazság idején a
gyümölcsök nem tudnak kifejlődni.(összeasznak)
Végeredményben a málnát meredek területre ne
telepítsük a nagy felmelegedés miatt.
Talajigénye: A málna, homokon, középkötött agyag
talajon egyaránt megterem. Fontos azonban a talaj víz
és levegőgazdálkodása. Továbbá a talaj mésztartalma,és a termőréteg vastagsága is jelentős. A málna
gyökérzete csak jó szerkezetű, vízzel és levegővel
egyaránt ellátott talajokban fejlődik kielégítően.
Kedvezőtlen tömött levegőtlen talaj nem kedvez a mál
nának. Ilyen talajban a málna legyengül, elhatalmasod
nak a gomba betegségek és a rovarkártevők. Ennek
következtében idő előtt kipusztul az ültetvény 3-4 év
alatt. Gazdasági viszonyok: a kedvező adottságok
kihasználása csak m egfelelő feltételek esetén
valósítható meg. Az egyik legfontosabb tényező a
munkaerő. Ez teszi lehetővé a terület növelését és a
választék meghatározását (rekeszes-gurulós-lé). 1 kh
átlagos termőképességű ültetvény termésének
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betakarításához az érési időszak alatt 5-7 fő szükséges,
egész műszakra vonatkoztatva. Piacra való termelés
gazdaságossága a távolság. Telepítésre javasolt fajták:
terméshozamok növelése és a jobb gyümölcs ter
mesztése érdekében nagy figyelmet kell fordítani a
fajták megválasztására. A fajta mellett a termőhelyi
viszonyokat is figyelembe kell venni. A gyümölcs irán
ti követelmény is irányadó, (keményhusu-íz-nagyság)
Érési időt is figyelembe kell venni más egyéb munka
elvégzése érdekében.
Fertődi 4ol-es. Sarjai közepesen erős növekedésüek.
Országos viszonylatban egyik legbőtermőbb fajta.
Gyümölcse közepes nagyságú, kellemes zamatu. Húsa
közepesen kemény -könnyen szedhető. Szárazságra
érzékeny, ilyenkor gyümölcsei aprók maradnak. A
fajtát 1965-ben állították elő Fertődön.
F Hungária: Sarjai erősen növekedők, gyakran 2 mre is megnőnek. Termőképessége jó. Gyümölcs nagy ■
kerekded. Kellemes, fűszeres zamatu. Húsállománya
kemény, szállítást jól bírja. Egyik legkorábban éró
fajta. Nyersfogyasztásra -feldolgozásra egyaránt alka
lmas. 1965-ben előzetes elism erésben részesült
Fertődön.
Findus 27. Igen erős növekedésű, vesszői vastagok.
Fagyra igen érzékeny. Kemény husu jól szállítható.
Mailing Explait: Talajok iránt nem igényes.
Bogyója igen nagy-kemény husu. Korai érésű,
Hátránya, hogy gyümölcsét hosszú gyengébb fürtökön
hozza,
m elyeket
a
szél
könnyen
letör.
Nyersfogyasztásra -mélyhűtésre egyaránt alkalmas.
Maliin Promise: (e: mallíng promiz) Erőteljes
növekedésű, erősen sarjazó fajta. Nyirkos gazdag tala
jt szeret. Meszes-lúgos talajt nem szereti. Hazánkba:
termesztett fajták közül a legbőtermőbb. Korai érést
félkemény husu.
Nagymarosi: az országban legnagyobb mértékbe:
elterjedt fajta. A Dunakanyar környékén elterjedt
külföldi eredetű fajta. Vesszői merevek felállók, sűrűi
tüskézettek. Gyümölcse közepes nagyságú. Kernén)
husu ízletes. Középkésői érésű.
E rövid ismertetés után következik a málna sza
porítása, annak módjai.Termesztők részére ajánlom í
Bogyós gyümölcsűek termesztése című könyvet. A
könyvet nemesítők és kiválló szakemberek készítették.

Gülch Dezsó
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S u l ispo r t
November 25-én voltak alsótagozatos tanulóink Győrújbaráton ügyességi sorversenyen.
Akiírás szerint 12 tanuló kép viseltette iskolánkat a 2. o., 3. o. és a 4. osztályból.
Diákjaink harmadik helyezést értek el. November 3o-án az 5-6. osztályos lányok a
körzeti kézilabda tornán másodikak lettek.
Kosárradobó verseny eredménye az 5-6. osztályban.
Lányok:
I. Varga Nikolett
•
Fiúk:
I. Szórádi Attila
II. Élő Adrienn
II. Szabó Zoltán
Ratatícs Ilona
1H. Fincza János
ü l. Dobrádi Anasztázia
Horváth Zoltán
Ebben az évben is megtartottuk a hagyományos mezei futóversenyünket. A futásnak
nemcsak az volt a célja, hogy győztesek szülessenek, hanem MOZGÁS A FRISS
LEVEGŐN. Több év eltelt addig, amig diákjainkban kialakult az igény, hogy akkor is
futok, ha nem leszek az első. Örömmel állapíthattuk meg, hogy az iskola tanulóinak 8o
%-a teljesítette ezt a feladatot, és csak lo %-a, aki nem tudta igazolni távolmaradását.
Mindenesetre a győztesekre büszkék vagyunk.

Minden fából
készül
Augusztus 7-én, hétfőn éjjel elhagytuk a
tábort, Igirmát, ahol négy hetet töltöttünk
Milyen is egy szibériai falu?
Igyekeztünk ezt is megfigyelni munká
ba menet és szabad időnkben. Talán úgy
mondhatnánk: Novaja Igirma nagyközség,
területét teljesen nem is tudtuk bejárni. A
falu még fiatal, néhány éve irtották ki

A fogászati vetélkedő

helyén a tajgát, csak egy-egy facsoport

Egy hétfői napon a tanító nénik fogászati vetélkedőt rendeztek. Ellátogatott iskolánkba
Ubaidatné Rákász Edit védőnő .
Előadást tartott a helyes fogápolásról, beszélt a fogak barátairól és ellenségeiről. A versenyző őt
csapat ezután totót töltött ki. Második feladatunk plakátkészítés volt. Míg készültek az alkotá
sok, a nézők almát és sárgarépát ropogtattak. Amikor a csapatok elkészültek, eredményhirdetés
következett. Az első három helyezett kapott ajándékot A győztesek jutalmul banánt, almát és
matricát kaptak.
Megköszöntük Edit néni szívességét, reméljük jövőre is vendégünk lesz novemberben, fogásza
ti hónapban.

Takács Judit 4. b. Giczi Éva 4. b.

maradt a faluban, elválasztva egymástól a
házakat. A faluban minden fából van: a
fürdő, ami mindenhol megtalálható (sza
unával) a járda, a klub, a mozi, az orvosi
rendelő, a garázsok, no és a lakóházak. De
két egyforma faházat nem láttunk. Csak az
állomás, a kórház és néhány emeletes
lakóház készült téglából.

Mezei
Fiúk:
1. oszt.

2. oszt.

3. oszt.

4. oszt.

Futóverseny

1. Takács Szabolcs
2. Mczőfi Richárd
3. Pintér Szabolcs
1. Kiss Milán
2. Káldy Gergely
3. Gaál Dániel
1. Sándor Ernő
2. Élő Szilveszter
3. Dani Tamás
1. Horváth Attila
2. Balatoni Zoltán
3. Takács Gábor
3. Bödő Csaba

1994.

Lányok:
1. Szabó Szilvia
2. Varga Virág
3. Nemes Kitti
1. Dobrádi Krisztina
2. Tóth Viktória
3. Danilla Barbara
1. Csépi Hajnalka
2. Nagy Klára
3. Kiss Marianna
3. Kántor Edina
1. Hima Adrienn
2. Homonovszky Regina
3. Horváth Dóra

A faluban vízvezeték van, minden
házban tv, hűtőszekrény, villanytűzhely,
rádió. Atv-n az irkutszki műsor látható, de
természetesen a moszkvai is fogható.
Egész

üzletutcák

faépületek)

vannak

szakosított

(ezek

is

magazinokkal.

Minden kapható bennük, hiszen a városba
nem lehet mindennap elmenni, mert
legalább félnapos vonatozás csak az oda út.
A faluban kertet kevés helyen látni, az is
inkább virágoskert. Háziállat is ritka, itt
nagyon hosszú a tél, a takarmánytermelés
lehetetlen. Fő termény a burgonya, ebből
láttunk legtöbbet. Ha megálltunk a faluban

Lányok:
I. Tóth Zsanett 5. a.
n . Gaál Viktória 5. b.
ü l. Csillag Bernadett 5. a.

Fiúk:
I. Ihász ferenc 5. a.
H. Nagy József 5. b.
Hl. Nikovits Zoltán 5. a.

tágas utcákat, sárga homokot, távolban
haragoszöld tajgát. A falu lakossága is

I. Horváth Zoltán 6. a.

fiatal, öregekkel alig találkoztunk. A

n. Dani István 6. a.

megélhetést a tajga adja, az emberek zöme

I. Dobrádi Anikó 6. a.
ü . Varga Nikolett 6. a.
ü l. Élő Adrienn 6. b.

Hl. Lövei Zoltán 6. a.

I. Lakner Viktória 7. a.
n. Nagy Veronika 7. b.
Hl. Nagy Krisztina 7. b.

I. Kövecses Norbert 7. a.
H. Csillag Norbert 7.a.
Hl. Bessenyei Attila 7. a.

I. Dombi Éva 8. b.
n. Hosktok Adrienn 8. a.
Hl. Menyhárt Hajnalka 8. b.

I. Fekete Imre 8. a.
H. Molnár János 8. b.
Hl. Deribó Gábor 8. a.

fakitermeléssel,

7

fafeldolgozással

foglalkozik. Sokan dolgoznak a vasútnál
is, és van egy, elsősorban nőket foglalkoz
tató

csomagolóüzem.

De

mindenütt

ugyanúgy dolgoznak a nők, mint a férfiak.
Az emberek kedvesek, segítőkészek, és
Füst András
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és széjjelnéztünk, faházakat láttunk, széles,

nagyon lelkesek, fáradhatatlanok.

...............
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Ünnepi receptajánlat
Sajtos almával töltött pulykamell
Hozzávalók: 1 savanykás alma, 15 dkg sajt, 1 kés
hegynyi szerecsendióreszelék, 60 dkg pulykamell
(csont nélkül), só, liszt, 2 tojás, zsemlemorzsa, olaj.
Elkészítése: Az almákat meghámozom, és kockákra
vágom. A sajtot lereszelem, az almához keverem, és
szerecsendió-reszelékkel ízesítem.
A kicsontozott pulykamellet négy nagy szeletre
vágom, és húskalapáccsal téglalap alakúra elvékonyí
tom. Megsózom, és a kiterített hússzeleteken elosztom
a tölteléket. Majd két végét kissé felhajtom és felte
kerem. Fogvájóval megtűzöm, hogy ne essen szét.
Utána panúrozom és bő, forró olajban aranysárgára
megsütöm!

Narancstorta
A tészta hozzávalói: 8 tojás, 20 dkg cukor, 15 dkg
darált mandula, 2 evőkanál zsemlemorzsa, 2 evőkanál
rétesliszt, 1 narancs

Elkészítése: Egy égései tojást és két sárgáját a cukor
ral habosra keverünk? beletesszük a zsemlemorzsát, i
lisztet, a mandulát és a narancs lereszelt héját meg a
kifacsart levét, és a keményre felvert tojásfehérjét
Kizsírozott, kilisztezett tortaform ában megsütjük
kihítjük és három lapba vágjuk.
A krém hozzávalói: 4 tojás, f 25 dkg porcukor, 2
evőkanál tej, 2 narancs, 20 (Uíg vaj.
•

*

i
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A krém elkészítése: Az egész tojásokat a cukorral, a
tejjel, a narancsok lereszelt hajával meg a kifacsart levével kikeverjük, és habverővel állandóan verve, gőz
fölött sűrűre főzzük. Majd ha kihűlt, az előre kikevert
vajjal összedolgozzuk, majd a lapokat megtöltjük és be
is vonjuk vele.
A tetejét többféleképpen díszíthetjük: vagy meghá
mozott, vékony karikákra, illetve cikkekre vágót
naranccsal, vagy reszelt narancshéjjal. Elkészítés utál
lehűtjük.
"W
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