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AII. Magyar Találkozó felé
Március 17-én, pénteken három 
falu polgárm estere találkozott 
az erdélyi faluban,
Csíkszentmihályon. Az összejö
vetel célja: a II. Magyar Találko
zó m eg beszélése  volt. Kosa 
Gyárfás csíkszentmihályi polgár- 
mester köszöntötte a vendége
ket, Enese és Bős polgármester
ét, Böcskei Györgyöt és Fenes 
Ivánt. Választ várt a csíki polgár- 
mester arra, hogy milyen feltéte
lekkel utazhatnak az idén a csal
lóközi faluba. Mint Fenes Iván el
mondta, nincsenek különösebb 
feltételeik, a  kondíciók hasonlók 
a tavalyi kiránduláshoz. A Bősön 
eltöltendő idő egy hét, az idő
pontja pedig a nyári hónapokra 
esne -valószínűleg június végé
re, július elejére. Fontos lenne, 
hogy nagy szám ban érkezzenek 
gyerekek, hisz ők a jövő , nekik 
kell látni minél többet a világból. 
A csallóközi nagyközség első 
em bere m egem lítette: pontos

program még nincs, de Bős is rá
bízta sorsát és csíki testvéreink 
is ezt tehetik. Az elszállásolás - 
csakúgy mint Enesén- családok
nál lesz, s term észetesen sor ke
rül a környék nevezetességeinek 
megtekintésére, hajókirándulás
ra, kulturális programokra, - 
melynek szervezője Eke József, 
a helyi kultúrház igazgatója, a 
bősi küldöttség egyik tagja lesz. 
Az utolsó napok egyikén pedig 
sor kerülne a II. Magyar Találko
zóra, ahova az eneseiek is hiva
talosak. S végül egy szóban fog
lalta össze elvárásait Fenes Iván: 
gyertek!
Utána Böcskei György közsé
günk polgármestere szólt a má
sodik napirendi pontról: az ene- 
sei és bősi gyerekek nyári, csíki 
kirándulásáról. A kirándulás cél
ja  a csíki életkörülmények "ta
nulmányozása" lenne. Hangsú
lyozta polgármesterünk: a ven
déglátó család ne változtasson

életvitelén a vendég gyerek mi
att. Fontos lenne, hogy a 
Csíkszentmihállyal egy közigaz
gatásban lévő, de románok lakta 
Lóvész is bekapcsolódjon a cse
rekapcsolatba s a román ifjúság 
ne higgye el a rólunk, magyarok
ról festett negatív képet. Böcskei 
György szavai után a helyi 
RMDSZ elnöke Ferencz Lajos 
szólt az elhangzottakhoz. Bizto
sította, hogy a gyerekek elszállá
solását meg tudják oldani, s a 
szervezés után tudnak pontos 
létszámot mondani.
Enese polgármestere zárta a be
szélgetést, tárgyalást, bízva ab
ban hogy 1996-ban  Csík- 
szentmihály ad otthont a leendő 
III. Magyar Találkozónak.

Mesterházy József



Nyolcán indultunk az útra. Hárman jöttek Bősről az önkor
mányzattól, négyen voltunk Eneséről szintén az önkormány
zat képviseletében, va'amint eljött velünk Kajárpécről egy pe
dagógus, aki egyben a kajárpéci önkormányzatot is képvisel
te. Erdélybe indulni egészen más, mint ugyanolyan távolság
ra bármely más vidékre utazni. Az egy kaland, mert nem 
tudsz időpontokat tervezni, nem tudod mikor érsz a célba, 
mikor kell a terveden, teszem azt az útvonalon változtatni. De 
az biztos, ha vállalod ezt az önmagában is érdekes kalandot, 
akkor felejthetetlen élményekben lesz részed. Azért mert Er
dély páratlan természeti adottságokkal rendelkezik, minden
hol a gazdag magyar történelemmel találkozol, az egyszerű 
ember pedig függetlenül attól, hogy román vagy magyar sze
retettel fogad. Mi most Csíkszentmihályra indultunk, és 
Csík még Erdélyen belül is kuriózum. A Csíki-medencét a Ke
leti-Kárpátok hegyvonulatai zárják körül, a tengerszint felett 
mintegy 700-800 m magasságban fekszik, éghajlata hideg, 
csapadékos, a mostoha körülmények miatt a külvilágtól vi
szonylag zárt. Talán ennek köszönhető, hogy az itt élő ma
gyarok mindmáig nagyon ragaszkodnak múltjukhoz, hagyo
mányaikhoz, vallásukhoz, nyelvükhöz, egyszóval magyarsá
gukhoz.

Mivel az elindulásunk Március 15.-éré esett, egy kicsit 
megzavarták ugyan az indulásunkat a Kolozsvárról érkező 
nem éppen magyar-barát hírek, azonban annyira nem, hogy 
elijesztett volna bennünket, csak annyira, hogy a bonyodal
makat kisebbítendő este indultunk, hogy mire Erdélybe érünk 
már másnap legyen. Az úton kiderült, hogy az aggodalmunk 
felesleges volt, Erdélyben a magyarok zavartalanul ünnepel
hettek legnagyobb nemzeti ünnepünkön. Azért nem ment 
minden egyszerűen. Amire a legkevésbé sem számítottunk az 
következett be. Biharkeresztesnél, a határállomáson bennün
ket eneseieket minden gond nélkül kiengedtek, pedig a pol
gármester autóját jól megraktuk ruhákkal, amit a csíkszentmi- 
hályiaknak vittünk.

A vámolást segítette, hogy arra felkészültünk, a segélyszál
lítmányhoz szükséges dokumentumokkal rendelkeztünk. Ne
gyedóra alatt mindent sikerült elintézni, és a határ túloldalá
ról vártunk a hősieket, hogy tovább folytathassuk az utunkat 
immár erdélyi területen. Csakhogy valamilyen előttünk isme
retlen oknál fogva a szlovákiai magyarokat, hősieket nem en
gedték át a határon a román határőrök. Pedig náluk segély- 
szállítmány sem volt. Sajnos a legnagyobb igyekezetünk elle
nére sem voltak hajlandók elárulni azt, hogy mi volt velük a 
probléma hogy várjunk-e rájuk, később átjöhetnek ők is, vagy 
aznapra véglegesnek kell-e tekinteni a döntésüket. Ez azért 
lett volna nagyon fontos, mert együtt indultuk, együtt is akar
nánk megérkezni. Semmit nem tudtunk meg. Egyből tapasz
talhattuk, hogy Romániába hivatalos személlyel szót érteni 
nagyon nehéz, különösen annak, aki magyarul beszél. Vala
hogy megváltoznak a románok, ha hivatalt éreznek maguk 
mögött.

I  I ^  c

Vártunk még úgy másfél órát, majd úgy döntöttünk, hogy a 
bizonytalanságban nem maradhatunk sokáig, elindultunk hát 
tovább immár csak egy kocsival a hősiek nélkül. Ez a hangu
latunkra nem tett jó hatást, de bízunk a hősiek magyaros lele
ményességében. M int később kiderült nem hiába. Nagyvárad 
még aludt, amikor átutaztunk rajta. Nem is sokat látunk 
belőle, hacsak azt nem, hogy az útjai igencsak leromlott álla
potban vannak. Mire a Királyhágó legmagasabb pontjára ér
tünk már világos volt. Királyhágó mellett töri át a hegyeket a 
Sebes-Körös, és a folyó szűk völgyében kanyarog az országút. 
A hágó tetején egy rövid pihenőre megálltunk, gyönyörköd
tünk egyet a hajnalodó tájban, majd indultunk tovább. 
Kalotaszeg településein már a munkába igyekvő emberekkel 
találkoztunk . Itt-ott pakolták ki a turistákra várva az áruikat, 
a népművészet értékes alkotásait éppúgy, mint a bizonytalan 
eredetű bóvlit. Mivel ez az út nem kirándulásnak indult, és 
nem is az volt, Kolozsvár mellett csak elmentünk, a szélét 
érintettük. így volt ez Tordán is. Az utazásunk során a követ
kező nagyobb település Marosvásárhely. A székelyek főváros
ában mára csak kb. 50-60 % a magyar lakosok aránya. Ez 
ugyan nem egy felemelő érzéssel töltött el bennünket, de nem 
ezért nem álltunk meg itt sem, hanem mert még világosban 
akartunk átkelni a Hargitán.

Elmentünk még Szováta mellett, majd a Sóvidék és Korond 
következett az ismertebb települések közül.

Korond a fazekasságának köszönhetően talán Erdély legte
hetősebb települése. Az épületek módosak, az is feltűnt, hogy 
sok az új ház. Az út mentén abdai módra a fazekasok árulták 
portékáikat.

A falvak lakossága erre már szinte Í00 %-ban magyarok. 
Háromfaluban most már meg is álltunk egy kocsmában, hogy 
elbeszélgessünk az emberekkel. Itt már mindenki magyanul 
beszélt. A kocsma egyéni tulajdonban volt, tehát valami vál
lalkozás itt is megindult. Háromfalunak egy csodálatos régi 
temploma van, amiről fényképfelvételeket készítettünk.

Erre már gyakori a házak előtt a székely kapu. Farkaslakán 
megálltunk Tamási Áron emlékművénél, a korlátra egy nem
zeti szalagot is kötöttünk.

Nem mentünk el megállás nélkül báró Orbán Balázs sírja, 
és az odavezető székely kapuk mellett sem. Ő írta Székely
föld leírása c. könyvet. Székelyudvarhely után az út egyre ma
gasabban kanyarog fel a Hargitára Itt még az északi oldalaikat 
egybefüggő hótakaró borította. Akár síelni is lehetett volna. 
Mintha az idő is örült volna érkezésünknek, a Nap szikrázó- 
an sütött. Az évszázados fenyők között, a Hargita keleti olda
láról egyszer csak előtűnt a Csíki medence, majd azon túl a 
Csíki havasok. Ezt látni és érezni kel! Leírni nehéz. Megérkez
tünk Csíkba. Igaz csak öten, de bíztunk abban, hogy jönnek 
utánunk valahogy a bősiek is, mert ráadásul ők még soha nem 
voltak ott, és aki még nem volt ott annak valami kimaradt az 
életéből.

Varga István
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C s í k o r s z á g b a n
Újra Csíkban! Újra Szentmihályon! Csodálatos 

és kellem es, megható és nagyszerű érzés. Közel 
1.000 km  távolságra közösségünktől, egy m ásik
ban, mely hasonló távolságra fekszik Enesétől 
mint Párizs vágj* London, magyarul beszélnek. 
Mindenki magyarul szól. Értem  és értenek! A Pol
gármesteri Hivatal előtt Szögyör Domokos alpol
gármester m ár várt ránk. Mire a gépkocsi begör
dült a hivatal új kerítése  m ellé, m ár az utcán volt 
a dolgozók serege. Vártak minket. Miután jó l 
megropogtatták csontjainkat, a hivatalba invitál
tak ínindnyájunkat. Száz és száz kérdést kajkunk 
egyszerre. Hogy utaztunk, voltak-e problémáit az 
úton, s hol vannak a B ösiek? H át bizony szomorú
an m eséltük el, Csallóközi barátaink a határon 
fennakadtak, de bízunk benne, hogy netn csak a 
székely góbé, nem csalt neki van csavaros esze, 
valahogy majd m egoldják a problém át és megér
keznek. Kiraktuk az enesei lakosság ajándékcso
magjait és átadtuk. Fáradtak voltunk valamennyi
en. A közel 3 6  órás ébrenlét, vezetés és idegeske
dés bizony látszott rajtunk. Je lez tü k  házigazdá
inkhoz, aldlt mind ott voltak, hogy szeretnénk ha
zamenni, fürödni, lepihenni. Épjien az autóba 
szálltunk volna be, mikor hangos üdvrivalgásra fi
gyeltünk. M egérkeztek a várva várt Bösiek. Öröm
mel üdvözöltük a csajm tot, s  feledve fáradtságun
kat visszam entünk ünnepelni Őket. Egy gyenge 
óra, s egymásnak tükörképét mutatva a fáradtság
tól, gyűrött arcunkkal szétszéledtünk megálla- 
jjodva abban, hogy Zsigánál /Némedi Zsigmond/ 
találkozunk. Hazarohantunk mindnyájan. Az én 
vendéglátóim csalódottak voltak, m ert az gondol
ták, hogy velük töltjük az estét. Volt olyan közöt
tünk, akit vissza sem engedtek, m ert a megérke
zés hírére több család is összefutott egy kis dis- 
jjutára. E ste  9  óra körül szinte mindnyájan egy 
asztalnál ülve beszélgettünk, hallgattuk egymást, 
s azt hiszem  akkor valamennyien elégedettek, 
boldogok voltunk. Csíkban leh et peches az em 
ber, hogy sem m i sem sikerül, de a közel 1 .000 m- 
es m agasságban a legálm atlanabb em bernek 
sincs szüksége altatóra. Reggel 8  órakor a hivatal 
épületében tanácskoztunk. Hamarosan indultunk 
Iávészbe, a község egyik falujába, mely román 
nemzetiségű. Az igazgatóval az élen szívélyesen 
látott vendégül a tanári Ivar. Rövid eszem-iszom 
után megnéztük az iskola épületét, látogattuk az 
órákat. Nagyon szegényes volt minden, de tiszta.

Egy ajjrócska dolog bosszantotta csalt föl kedélye
inket, hogy az egyik történelem órán az 1300-as 
évek állapotát jelző  térképen a román határ a T i
sza vonalánál húzódott. Innen elbúcsúzva a ma
gyar iskolát látogattuk. Már ism erősként üdvözöl
tek  bennünket. Az intézmény áfiapotát a szegé
nyesjelző nem elég hűen fejezi ki. Úgy* gondolom, 
nem mindennek a pénztelenség az oka: Miután vi
deóra rögzítettült a siralm as körülményeket, s  át
adtuk a hozott csekély ajándékokat, meglátogat
tuk a betegeskedő igazgatónőt. Rövid ott tartóz
kodás után az ebédet kihagyva Gyimes-felsőlakra 
mentünk, ahol tolm ácsoltuk Iltrény polgárm ester
ének üzenetét. Iltrény vendégeket vár májusban, s 
gyerekeket a nyáron Ezek után csángó jjolgár- 
m ester Fenes Iván bősi polgár m esterrel hogy’ 
Gyim es középlak felveszi a kapcsolatot 
Nyékvárkonv /Vrakun/ telepü léssel. Sietnünk 
kellett, hogy a Gyimesi hágón visszatérve 17.00 
órára m eghirdetett testü leti ü lésre visszaéljünk. 
Az itt elhangzottakról M esterházv tanár Úr külön 
tudósít. Este újra Zsigánál találkoztunk, ahol 
finom rostonsült, pityóka, és “pityóka bor” volt a 
menü. Éjfél körül Ixmtottuk az asztalt. Reggel h i
vatalosak voltunk Ferencz Lajcsihoz, áld. a helyi 
RMDSZ elnöke. Disznótöke pörkölt párolgott az 
asztalon. Mindnyájan megkóstoltuk a finomságot, 
de a zömét a fiataloknak hagytuk. “H átha...” Tő
lük elbúcsúzva Némedi Zsiga barátunk vezetésé
vel Csigafalva fölött megnéztük a tatáijáráskori 
település hely ét, am it akkor a tatárok fölégettek. 
Gyönyörű kilátásban volt részünk. Hósapkával 
köszönt felénk a Hargita, és a csík i havasok is. A 
faluba visszaérve ebédeltünk, majd magyar idő 
szerint l4 .3o-kor búcsút véve kedves vendéglátó
inktól Enese felé vettük az irányt.

Az irton beköszönve Szejkefurdöre, Báró Orbán 
Balázs sírjához és Farkaslakán Tam ási Áron em 
lékoszlopához, szinte meg sem álltunk. A határon 
simán átjutva megállás nélkül, igen fáradtan va
sárnap reggel 6.3o-kor szerencsésen “megtér
tünk”: Bízom benne, hogy nem sokára sok enesei 
fogja végigélni csodálatos utat, és szívét lelkét 
megbéklyózza a csíki székely vendégszeretet és e 
táj vad regényes szépsége.

B öcskei Gy örgy' 
Polgárm ester
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*  Az alábbiakban tájékoztatjuk Önöket a képviselőtestület 
1995. február 28-án és március 21-én tartott ülésén tárgyalt, 
közérdeklődésre számot tartó témákról. A képviselőtestület 
megtárgyalta az 1995. évi költségvetését, melyet 50.199 ezer 
forint bevétellel és ugyanennyi kiadással jóváhagyott. A költ
ségvetés összege a hatalmasnak tűnő szám ellenére, csupán az 
önkormányzat intézményei működési és fenntartási költségé
nek fedezetét biztosítja./ Tájétoztatásul pl. az óvoda működte
tése 6.350 ezer általános iskola működtetése 16.254 ezer, nap
közi otthon működtetése az élelmiszerre fordított pénzösszeg 
nélkül 4.655,5 ezer, szociális segélyezésre fordítandó összeg 
3.239,6 ezer Ft./

A testület módosította a szociális ellátásokról szóló rendele
tét, mégpedig a rendszeres nevelési segély megállapításának 
feltételeit, nevelési segély összegét. A közösségi munkavégzés 
lehetőségét tartalmazza még a rendelet, mely szerint a helyi ön
kormányzat legalább 6 hónapja jövedelempótló támogatásban 
részesülő munkanélkülit közösségi munkavégzés keretében 
foglalkoztathatja. A munkáért csekély mértékű díjazás illeti 
meg.
A rendszeres nevelési segélyről és a közösségi munkavégzésről 
szóló rendelet a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján ki van 
függesztve, munkaidőben megtekinthető.

1995. március 1-től az ivóvíz díjakat /hasonlóan a környező 
községhez/ 52.-Ft/köbméter + ÁFA összegben állapította meg a 
testület.

/= Kettő db. építési telek vevőjének kijelölés történt meg, ezzel 
az önkozmányzat tulajdonában már csak kettő értékesíthető te
lek van.
Abenzinkúttal szembeni /Külsőréti dűlő utca mellett lévő terü
let/ megosztása megtörtént, a területből egyenlőre egy vál
lalkozói telek, valamint út lett kimérve. A vállakózói területet 
Görcs Zoltáné veszi meg, kereskedelmi egység építése céljá
ból, 400 Ft/négyzetméterenkénti összegért 
Szintén vállalkozói telekként lesz értékesítve a TÖVÁLL-lal 
szembeni bekerített terület, melynek eladási ára 500.-Ft./négy- 
zetméter, vevő is van rá, szintén kereskedelmi egységet szeret
nének létesíteni a területen.

.& A mosonmagyaróvári REKULTIV KFT. megkeresésére a 
szemétszállítás díját tárgyalta a testület. A későbbiekben a 
KFT. igazgatójával lefolytatott tárgyalás alapján a szemétszál
lításért az alábbi díjakat kell fizetni:
Személyenként 55.-Ft.+ 12 % ÁFA., havonta 
Kukabérleti díj 45.-Ft + 25 % ÁFAhavonta, ezek a díjak három 
fős lakásig érvényesek, négy vagy annál több fős csilládnál a 
szemétszállítás díja havonta 50.-Ft. + ÁFA, kukabéiieti díj 
ugyanannyi mint az előző esetben.
Lehetőség van arra, hogy a kint lévő kukákat 600- Ft-os áron 
megvásárolják. Meghibásodás esetén a kuka pótlása azonban a 
tulajdonos kötelessége.

a  A község összevont rendezési tervét el kell készíttetni, mert 
a régi rendezési terv már akadályozza a falu további fejlődését.

Több tervező vállalattól érkezett árajánlat a terv elkészítésére: 
ezek közül kellett kiválasztani a legkedvezőbb ajánlatot és 
ajánlattevőt. Ennek alapján a választás a REGIOPLÁN tervező 
vállaltra esett, akik a rendezési tervet 1.097 ezer Ft. + ÁFA 
összegért készítik el.

*  Az 1994. évi LXIV. tv. lehetőséget ad arra, hogy a képviselő 
testület tagjai tiszteletdíjat, természetbeni juttatást és költségté
rítést kapjanak. A képviselőtestület tagjainak tiszteletdíja a pol
gármester illetményének maximum 25 %-a lehet. A polgármes
ter által feltett - tisztelet díjjal kapcsolatos - kérdésre teljes lét
számmal jelen lévő képviselőtestületi tagok egybehangzóan ki
jelentették, hogy képviselői megbízatásukat kizárólag társadal
mi, tiszteletdíj nélkül látják el.

a  Ezek után a polgármester javaslatot terjesztett elő az alpol
gármester: Varga István tiszteletdíjának megállapítására. Varga 
István alpolgármester tiszteletdíj megállapítását nem kérte, il
letve kérte a testületet, hogy részére tiszteletdíjat ne állapítsa
nak meg, melyet a testület elfogadott.

t *  A márciusi ülésen a testület a napközi otthon élelmezésveze
tőjének tájékoztatóját hallgatta meg.
Az élelmezésvezető elmondta, hogy a térítési díj emelés előtt a 
normatúllépés több mint tíz százalékos volt, az új normából vi
szont már változatosabban tudnak főzni.

<ö A képviselőtestület elfogadta az 1994. évi költségvetés telje
sítéséről szóló beszámolót, megállapította, hogy az önkor
mányzat az elmúlt évet 3.485 ezer Ft. pénzmaradvánnyal zárta.

a  Dr. Szabó György háziorvos tájékoztatást adott az egészség
ügy helyzetéről. Ezen belül felhívta a figyelmet az egészségügy 
országosan is súlyos helyzetére, az ital és kábítószer egészégre 
gyakorolt káros következményeire.

*  A polgármester beszámolt a testületnek arról, hogy a Petőfi 
út és Rózsa utca /85-ös főútvonal melletti szakaszán/  közötti 
kerékpárút megépítéséhez pályázatot nyújtottunk be. A pályá
zat kedvező elbírálása esetén kezdődhet a kivitelezés.

Az önkormányzat, vagyonát gyarapítandó földterület vásár
lását határozta el, mégpedig a Dózsa utcai telekvégében lévő, 
Balassa Józsefné mosomagyaróvári lakos tulajdonát képező 
földterületek megvételével.

Végül az alpolgármester tájékoztatta a testületet az erdélyi 
Csíkszentmihályon tett látogatásról, melyen saját költségén 
vett részt a testület néhány tagja. Útjukra elkísérte Őket a szlo
vákiai Bős polgármestere és két kollégája.

Köszönjük megtisztelő figyelmüket.

Kiss Lászlóné 
jegyző
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P O L I T I K A
A mai magyar politikai palettán 3 fö irányzat küzd a választópolgárok szavazataiért: 
a szocializmus, a liberalizmus és a konzervativizmus. Három cikkben kísérlem meg 
a fent nevezett irányzatok elemzését, kritikáját adni.
Természetesen ezen írások egy véleményt, egy megközelítést tükröznek majd s nem 
az abszolút igazságot /m ert azt hiszem, az nincs is./ Az írásokat akár vitaindítónak 
is tekinthetjük...

A l i b e r a l i z m u s
A liberalizmus ma halott. De legalábbis 

az idő túl lépett rajta. Azok, akik ma a lib
eralizmussal, a liberális eszmékkel akar
nak csatát avagy háborút nyerni -nem 
tudják mit akarnak, ott valahol zavar van. 
Úttévesztés, nem tudják honnét jöttek s 
azt még kevésbé, hogy hova mennek, 
merre tartanak. A Hírmondó elmúlt havi 
számában a szocializmust, mint 
eszmerendszert a legíiatalabbnak 
értékeltük. A liberalizmus gyökerei a 
XVIII. század végére nyúlnak vissza, az 
Amerikai Egyesült Államokba, de főként 
az 1789. évben kirobbant Nagy Francia 
Forradalomba. Ott, akkor mindenképpen 
sokat jelentettek és a Szabadság, 
Egyenlőség, Testvériség eszméi mind a 
mai napig egy kicsit többek a történelmi 
múltnál.

De nem szabad elfelednünk, hogy a 
francia liberalizmus mögött is találunk 
egy Saint- Just-öt. 0  el akarta tiporni a 
királyok zsarnokságát, hogy megteremtse 
a szabadság zsarnokságát. Arról elfeled
kezett, hogy mindkettő zsarnokság./Azt 
hiszem, valahol itt érintkezik a szocializ
mus a liberalizmussal/ A liberalizmus 
mindvégig, a XIX. század folyamán, jelen 
volt az európai népek, nemzetek 
előrelépéséért vívott harcban. Igaz job
bára a nemzeti liberalizmus nyomta rá 
bélyegét a politizálásra. Gondoljunk csak 
a Haza bölcsére, Deákra! A nyugati 
államok többségében a II. világháború 
utáni időben fokozatosan kevésbé lehet

érvelni eszméivel. Mert természetesek let
tek, a kezdetek vágyálma többnyire 
valósággá lett. Ha megnézzük a nyugati, 
jóléti demokráciákat, egyiknek sem kell 
komolyan számolni holmi liberális illetve 
ál-liberális hangoskodókkal. Német
országban a parlamentbe kerülésért 
küzdöttek, Angliában nem lehet hallani 
róluk.

Az északi demokráciákban sem.
Miért? Mert a liberalizmus az ELIT ide

ológiáig. a tömegről nem vesz tudomást. 
Sajnos erre még Magyarországon az 
SZDSZ támogatói nem jöttek rá. /Avagy 
ekkora elitje lenne az országnak?/

Az SZDSZ a hatalomért nagyon sok 
mindent megtett. Akit négy-öt éve gyilkos
nak nevezett, azzal lépett házasságra. Az 
ország megmentése felirat alatt, a nincs 
más alternatíva- melyet pártatlan /volt 
SZDSZ-es/ köztársasági elnökünk is 
előszeretettel hangoztat- leple alatt.

Ha az SZDSZ-es gyökereket megvizs
gáljuk, akkor, többnyire főleg a 
székesfőváros szabaddemokratái s egy
ben a párt irányítói nem is baloldaliak, 
hanem ultrabalosok- voltak. Ma szabadok 
és demokraták. Változnak az idők, változ
nak az évszakok. Ha Magyarország is 
csatlakozni fog az Európai Közösséghez, 
akkor tán joggal bízhatunk abban, hogy e 
téren is, nem lesz különbség, s a "magyar 
FDP" hű lesz német testvérpártjához.

Mesterházy József
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Tisztelt Olvasó!
Mint mindenki hallhatta, az egészségügyben is komoly változások zajlanak le. 

Hogy mi tette ezeket szükségessé az komolyabb és hosszú dolog a lényege az, 
hogy egy szocialista ember középpontú rémálom összeroskadt és helyette egy 
reális talajon álló valódi értékeket nyújtó és elváró új hatékonyan működő magas 
színvonalú rendszert kell kialakítani. Aki mostanában kórházban járt számos fél
reérthető dolgot tapasztalt. A mostani áremelkedések gyógyszertári vonalon so
kaknak kellemetlenséget hoztak. Az úgynevezett alapgyógyszerek ára valóban 
viszonylag olcsó. Ez nem jelenti azt, hogy ezek rossz vagy gyenge minőségűek 
lehetnek, hanem ez egy üzleti tárgyalás sorozat eredménye, ahol a gyárak rugal
masságán múlott, hogy mekkora kedvezményben részesülnek. Az igazsághoz 
tartozik az is számos szakmai megfontolás megkérdőjelez számos problémát. 
Ami a mi dolgainkat illeti mindenki meggondolhatja, hogy milyen drága gyógy
szert akar szedni. Amennyiben mindenki a házi orvosára hallgat, még esetleg 
jobban is járhat, de ha ragaszkodik bizonyos nem támogatott gyógyszerekhez, 
nagy élményben lehet része a pénztárnál. Tehát javaslom, hogy tanácsaimat fo
gadják meg. A mai zavaros gyógyszer üzleti világban az orvos még mindig job
ban tájékozódik mint egy laikus.

Tisztelettel: Dr. Szabó György

V/sszfiang/
A nyugdíjas Klub március 2-án tartot

ta összejövetelét, melyre meghívták Dr. 
Bugovics Elemér orvos-igazgatót a Petz 
Aladár Kórház vezetőjét, Dr. Szabó Györ
gyöt Enese Község háziorvosát. Böcskei 
György Polgármestert, Kiss Lászlóné Jegy
zőt, Mesterházy Ernőnét a diákjaival. Akik 
oly színvonalas előadást produkáltak, 
melyre méltán büszkék lehetünk. Volt itt 
minden. Kán-kán, "Fekete" Macska, Ró
zsa Gyuri utánzása, Szerencse kerék is stb. 
Az orvosok színvonalas előadása után kér
dést lehetett feltenni. A választ is megkap
tuk rá. Különösen megragadott Gülch De
zső bácsi aranyat érő hozzászólása. Isten 
éltesse sokáig köztünk Dezső bácsi.

Az előadás után a Klub tagjai bevon- 
nultak a "Zene" terembe, ahol terített asz
tal fogadta Őket. Köszöntve lettek a tárgy 
hónapban névnapjukat ünneplők. Köztük 
már a férfiak is. "Egyen jogúság" Nagyon 
szép gesztus volt a Polgármesteri Hivatal
tól, hogy minden jelenlévő 1 szál szegfűvel 
lett köszöntve, mivel a "Nőnapot" is ünne
pelték. A tagok létszáma emelkedett. Je
lenleg 57 fő. A Klub tagjai minden hónap
ban meglátogatják a kórházból hazajött 
betegeiket. Némi kis ajándékkal és virág
gal. Eddig mindnyájan örültek neki. Tagja
ink lelkesen végrehajtják a látogatást, mely 
a betegeknek is jól esik, mivel érzik, hogy 
hiányukat érezzük. Volt egy kirándulás 
március 11-én Ausztriába. Kiránduló cso
port tagjai mozgássérültek voltak. Részük
re a költséget dotálta a "Roncs autók" ver
senyének szervezője: Bencsik Lajos Úr győ
ri lakos. Közreműködtek: Dömötör Jenőné,

Gál Ferencné és az Önkormányzat dolgo
zói. Anyagi támogatást a következők nyúj
tottak: Viszticz KFT, Horváth Andrásné, 
Bálikó Ferenc, Takács Ferenc, Takács 
Ferencné, Bálint Sándor, Szalai Zoltánné, 
Nagy György, Kovácsné Gősi Piroska, Var
ga István /Petőfi u. 12./ vállalkozók. Kö
szönjük nekik-e gesztust. A versenyzők éle
tük és testi-épségük feláldozásával hajtot
ták végre a nehéz manővereket. Az enesei 
Nyárfa vendéglő önköltségi áron szolgál
tatta az italt. A énekkar tagjai voltak kiket 
a "német Tschurl Károly" vezényletével ki
rándulásra invitáltak. Megérdemlik: Időt 
áldoznak rá. "Sőt férjeiket kímélik, míg tá
vol vannak." Ezért köszönet jár. Tehát 
mondhatom nem a falu pénzéből élvezik 
az életet. E kirándulásra külön ki kell emel
ni Mesterházy József tanárt. Aki hatalmas 
energiával, történelmi tudásával ismertette 
a jelenlévőket. Minden várról, községről is
mertetőt adott. Még Ausztriában is. Meg 
kell említeni az Enesei Hírmondó lelkes író
ját Gősi Sándort. Aki még 1914-ben ké
szült képekkel is emeli az újság színvona
lát. Erezni lehet, hogy a községet szereti, 
lélekben köztünk él. Ezért az elmúlt névün
nepe alkalmából erőt, egészséget, sok-sok 
írását kívánjuk Neki. Labdarúgás: ma kez
dődött Árpás-Enese március 18-án 1:1. 
Kezdésnek igen jó. Gondolván mire a so
rok megjelennek a Fiúk a sikert halmozni 
fogják. Ezt kívánjuk Nekik. Egy sóhaj : "Hej 
gyönyörű vitézek bárcsak én is közietek le
hetnék. Sajnos az idő eljárt.

Varsányi Lajos

A r a d  a Rába
-32 évvel ezeló'tt-

1963. telén nagy hóesés volt. Február vége felé 
megindult az olvadás, ami szinte ritkaságnak 
számít -hogy a Rába és a Marcal vízgyűjtőiére 
egyidőben olvadjon. Március 5-10 között szinte 
érezni lehetett, hogy baj lesz a vizekkel 25-30 
cm vastag jég  volt a Rábán és a Marcalon szin
tén. Mind a két folyó vize olyannyira megduz
zadt, hogy a töltések tetejét mosta. A környékbe
li falvak -Szentmihály, Bodonhely, Kisbabot, Ár
pás, Patona- erősen készült az árvízveszélyre. 
Március 5-10. körül olyan erős volt a készültség 
-mert megindult a jégzajlás, óriási táblák úsztak 
a Rábán. A Rába-híd pillérei és Mérges közötti 
szakaszon megállt a jég, jégtorlaszok keletkez
tek. Szinte elzárta a folyó folyását. Óriási erővel 
védekeztek, úgy a lakosság ezrei mint a műszaki 
alakulatok tatai egységei. Állandóan repülőről, 
helikopterről figyelték a fejleményeket. A Rába 
töltés mindkét szintje 30-40 cm-rel magasabb 
volt mint az eredeti töltés. Az un. kiskatonák éj
jel-nappal dolgoztak. A lakosságot elszállítot
ták, kényszerből kitelepítették -gyerekeket, 
asszonyokat teherautókon Bezi, Sövényház tér
ségébe szállították el. Jómagam készítettem egy 
nagyvaskádat az esetleges gyors mentés végett.
A kritikus március 15-én szovjet kétéltűek pró
bálták a jeget tömi, de eredménytelenül. Utá
szok előkészítették a töltés felrobbantására 
szükséges robbanóanyagot, amit Mérges ma
gasságában akartak felhasználni. Volt egy ge
rinces kormánybiztos, aki az egész védelmet ve
zette és a robbantást nem engedte meg. Ha ez 
megtörténik Rábaszentmihályon a házak tetejét 
egybe vitte volna el a  víz. Közben -hogyan hogy 
se- a mai napig is titok, Koroncó és Gyirmót kö
zött állítólag a töltést /Marcal-töltést/ megbon
tották. így a víz a Marcal-zúgba tódult vissza, 
ami lehetővé tette: sem Győrt, sem a többi falut 
nem érte özönvíz: Két-három nap telt el mire a 
vízföltöltötte a Marcal-zúgot. /állítólag 7 millió 
m3:/ A menekítésnél legtöbb rábaszentmihályi 
Bezin kapott átmeneti szállást /személyek és ál
latok is/ A lehető legjobbat lehet elmondani a 
beziekről. Ezen keresztül személyes kapcsolatok 
és barátságok alakultak ki. A két folyó töltése 
légi felvételről úgy nézett ki mint két nagy kígyó. 
Közlekedni a két folyó között csak hajóval lehe
tett. Szomorú látvány volt ahogy a házak rogy
tak össze. Csak a galambok röpködtek. Kivittem 
a kiskatonáknak egy demizson bort poharak
kal,de az eset után 2 hetire is ott volt a hídon. 
Senki nem vitte el. A Rába-híd alatt a jégen ke
resztül jóformán átlátni sem lehetett. A víz levo
nulása után a kormány képviseltette magát 
Nagy József né Könnyűipari Miniszter személyé
ben. Végigjárták a falukat, lehetőséget adva ar
ra, hogy ami ház nem dőlt össze, de várható volt 
a tönkremenése: mindenki megkapta rá az un. 
árvizes /kamatmentes/ kölcsönt. És egyéb társa
dalmi segítséget is megadott, akinek erre lehe
tősége volt. A kár ellenére előny: a két falu - 
Rábaszentmihály, Kisbabot- szebb lett mint volt.

Takács Laci bácsi

A
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Velünk élő
Ez az eset akkor volt, amikor román puccs történt. 

A mellettünk lévő lágerben, bemondás szerint kb. 
10000 diplomata, kormányvezetők és családtagjaik 
voltak. Azok ellátása osztályos volt, nagyon örültünk, 
ha egy-egy darab kenyeret vagy egyebet át tudtak dob
ni hozzánk. Sajnos ott jöttem rá arra, milyen rossz ér 
zés mikor idegenben magyarul mondja az ember /őr
mester/: magyarok kellett nektek Erdély? Itt döglötök 
meg Gencsán. Pechje volt, mert jugoszláv csetnikek 
éjszaka agyonverték. Többet soha nem jött a láger terü
letére. Román őrök jók voltak hozzánk. Mert az először 
keresztet vetett és fogoly Úrnak nevezett bennünket. 
De amit tudtak, elloptak -még azt a kicsit is, ami volt 
nekünk. Ősszel októberben életem legszebb hangját 
hallottam, románul, “toc emgor toc bagitzs, merzsela 
kasz repetel” -az összes holmiját szedjék össze, mert 
mennek haza. Kivittek bennünket a bukaresti központi 
pályaudvarra. Siralmas látvány, ahogy kinéztünk. Ron
gyokban, cipők nélkül, betekert lábbal -balkáni állapot.

történelem
Visszafele az előbb leírt útvonalon jöttünk tehervagon
okban. Az összes látvány közül a legcsodálatosabb volt 
Sinaljának a Románia felőli látképe. Utána Arad-Te- 
mesvár. Az utolsó kis pénzünket adtuk össze, hogy a 
mozdony vezető elvigyen bennünket a battonyai határ
átkelőhöz. Az úti ellátásunk megfelelő volt, kenyér és 
konzerv. Battonyán az állomáson igazi alföldi szeretet
tel fogadtak bennünket. Nagy kondérokban főzték a 
birkagulyást. Ehetett mindenki, sőt itallal, forró teával 
vártak bennünket. Szeretettel gondolok rájuk mindig. 
Battonyától vonattal, ott a Tiszán át pontonhídon jöt
tünk át, majd a szegedi körtöltésen a lebombázott Ró
zsa malomig gyalog mentünk. Ott már mindenki arra 
ment, amerre tudott. Enesére hazaérve a ma is élő Ez
res Laci vitt haza a szüléimhez Csézával. A szüleim na
gyon boldogok voltak, élt édesanyám, édesapám az 
összes testvérem. De amiben hazajöttem a kemence ál
dozata lett. Ennek lassan ötven éve lesz.

/1945. november/ Takács László

HETVÉNYI ISTVÁN EMLÉKIRATAIBÓL
IV. rész

Most azonban visszatérek oda, amidőn a ja
vadalmazások megbeszélése után visszabo- 
csátottak Kocsra, ahol még elvég'eznivaló dol
gom volt. Meg lett állapítva október elsője, 
amidőn értem fognak jönni Győrbe. Bútoraim 
elszállítására három kocsi lett rendelve.

Iíocson dolgomat elvégezvén ismerőseimtől 
elbúcsúzván eljöttem Győrbe s itt bevártam 
míg Eneséről értem jöttek. A kitűzött napon 
pontosan meg is jelentek s én október elején 
itt hivatalomat elfoglaltam. Az olvasástaní
tásnak a hangoztatási tanmódot alkalmaztam 
a legjobb sikerrel. Ezen tanmód ekkor még 
újság volt egész Győr megyében, sehol sem 
alkalmazták, nem ismerték, legfeljebb imitt- 
amott hírből hallottak róla s a régi szótagolá
si tanmódot elébe tették.

A szótagolási tanmód abból állott, hogy a 
gyermekkel legelőször minden betűt megis
mertettek, amit ábécének neveztek, mivel el
ső betű, “á” a második “bé” és a harmadik 
“cé” volt. Sok gyermeknél ezután megtörtént, 
hogy két-három év is kellett mire az ábécét

tökéletesen tudta. Ezután következett a szó
tagolás, mely abból állott, hogy először a szó
tagban levő betűket egyenként megnevezték 
és így tanították, hogy hogyan kell azokat 
összefoglalni és belőlük szókat alkotni. Elő
ször két betűből álló s mássalhangzóval kez
dődő, azután magánhangzóval kezdődő, 
utóbb több betűből álló szótagokat tanítottak 
kimondani.

1858-ban október hónapban expressz meg
hagyás folytán a tóközi tanítók Lébényben ta
nítói értekezletet tartottak. Jelen  voltak:

Kis János réti és Nagy Sándor lébényi lel
kész uráli. A tanítókból: Borbély Márton réti, 
Prépost Ferenc kapi, Kacsán Ferenc lébényi, 
Horváth Károly bezi tanítók s végre én mint 
enesei tanító.

Itt többek között az lett kimondva, hogy az 
olvasástanítást illetőleg egyelőre a régi szóta
golási tanmód alkalmaztassák, áld célszerű
nek találja, am kísértse meg, a hangoztatási 
tanmódot. Én tehát a hangoztatási tanmód 
mellett maradtam.
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í<p$faíyos Iá- 
^csá kó kb a n  
ssok magyar 
lő tapsolt ne

I emléktábláié- 
I koszorúzotti

-én m atem atikából ím alt1<ézpoű lí 
. Varga Balázs, Takács V iktória, 
ö. Bencsik Rita, 8. o. Molnár Móni-

iskotánkban

M egkezdődö tt a húsvéti készülődés az óvodá
ban. A  húsvét egyik hagyom ányos je lképének, a 
piros tojásnak a színezését m ár tervezzük, gyű jtjük 
a k ifú jt to jásokat. Az óvodában n incse 
szünet, de sok kisgyereket nq  
lai szünet idejére, ezért 2 c s o ® | Ö i  fo g l 
a gyerekekkel. A  húsvéti a já n a |||§ p s  áprilí 
dé le lő tt lesz az óvodában. 10 o d a jö j je n e k ' 
gyerekek is, akik egyébként n e P jö n n é n e k  e: 
napon. Aki nem  tu d  it t  lenni, annak az ajándél 
húsvét után ad juk át.

Április 6-án óvodánkban lesz a Győr környj 
óvónők "Egyéni bánásm ód, d ifferenciá lt képesj 
fejlesztés" m unkaközösségének soros értele 
M in tegy  20-22 ó v ó n ő t várunk a középsőósoport 
ba, ahol bem uta tó  foglalkozást ta rt Szabióné .Hor? 
váth Jud it és Busáné Bognár M árta  óvónő:

raszi 22.
sko- köz
unk
|é n me
m a déli

óvj

M árcius hónaőban egym ást követték 
nyék. Az első c M |w f|| l |g jg á p ra k o z ta i 
köszöntötték a N y u c ^ ^ ^ c l i^ f e g ja i t  a 
nyertesek. Színvonalas m ű s o m a d t 
Nemzeti ünnep a lk a lm ib ó l, ál 
nyok ism ét tánco ltak a náfnze1 
Nagy tetszést arato tt az el: 
ruhás tánca is. Ö rülünk, Ijog j 
kik.

Az iskola falán lévő bfetvényi 
nál Sándor Linda és [C s a p ó  Ki 
Gülch Eszter szavalt.

Tovább fo ly ta tódnak la  szaktárgyi versenyek:
-  m árcius 22-én közpon ti fe lada tlap  alapján ^ t a 

nuló vesz részt he lyperu rásbe ií versenyen, szóbe li
re a leg jobbak kerü lnek ném et nyevből,

-  m árcius 237ön a T e le k iM ^ ^ y d ra jz  szaktárgyi 
versenyen Szalui Csaba 7. osztá lyos ts 
seli iskolánkat

-  m árcius 
do lgoza to t:
Káldy Beatri 
ka

-  m árcius 29*Gn |égyképezés
-  m árcius 29-én 16% fa tw H jzü lő i’ 

tünk,
-á p rilis  3-án 16 ó rakor szülő i értekezlet lesz az 

ausztria i cse reüdü lte tésben  résztvevő gyerekek

A  februárban m e g ta rto tt farsangi bálhoz kap- 
c s o ló d v a ^ d t^ b € » a  szülök pénzbeli hozzájárulá- 
s u k a t / ^ ^ ^ t o ő í  M  jn ka közö ssé g  pénztárába, 

E o l^ J a p n a k  a gyerekek egyéni és 
déko t a r lh n e p e k e n . 

az iskolás gyerekek szüleit, kérdezzék 
gyerm ekeiktő l hol já tszanak, m it csinálnak 
ónként. Több alka lom m al kü ld tü n k  ki az 
udvaráról zárás után gyerekeket. Ő k a ma- 

rótkerítést letaposva m ennek be az udvarra, 
z óvodások m éreteire készült drága já téko - 

ngálják.

együ ttm űködésüke t ezútta l is.

Kocsis Nándomé 
vez. óvónő

hírei
^n az évben 10 negyed ik  osztályos 

,benne.
íúsvéti ünnepekre  készülnek az 

alsó ^ tg ő 'z á |^ te í3 ^ )K ,d é lu tá n i napközis fog la lko 
zás keretéf

-á p r ilis a i 0-től 18-ig f ű z  a TAVASZI SZÜNET Első 
ta n ítá ^ p a p  a szünet utánNáprilis 19. szerda

ágÉíis 23-án, vasárnap indu lnak St. S tefánba ta
n u ló ija  Mesterházy Józse f ta^iár vezetésével és 29- 
én s lp m b a to n  jönnek haza

mm et ad juk  hírül, hogy ] a m egyei rajzverse- 
Nemés Kitti II. helyezett Tüskés Kata III. helye

z e ti G ratulá lunk és büszkék vagyunk rájuk.
Az iskolai p rogram ot m ég/színesíti, hogy egyre 

több  sportrendezvény is Ies2 
Ki tud ezek m e lle tt m ég íénuInfTs? Pedig bizony 

kell. M egkaptuk a v isszaje lzéseket a ^  osztá lyosok 
továbbtanulásáró l, illetve fe lvéte lérő l. Edd ig  egy ta
nulót nem vettek e l az első helyre, de  tw /áb b  felvé- 

végi hajrá következik sok-^ ok dolgo- 
i kell egy 
et is meg

zattal, feleléssel. H iszen nem csak bejut 
szakközépiskolába, hanem  ott a helyet: 
kell állni. ^

Az első osztá lyosok be#atá»a~a^Tilis 20-án, csü

Kellemes vakáció t és húsvéti ünnepeke t kívánok:
Mesterházy Ernőné
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Enesei sportsiker a 
szomszédvárban, 

Kónyban
Kisalföld pár héttel ezelőtt fotón szá

molt be egy enesei labdarúgó sikerről.
A Lúlej FC kispályás focicsapata sikerrel 
vett minden akadályt s az első helyet 
szerezte meg. Erről kérdeztük Ihász Fe
rencet -aki jelenleg Amerikában /USA/ 
tartózkodik.

Ez a csapat most alakult a kupasoro
zat előtt, 1994. novemberében. Tavaly 
Paptagi néven szerepeltünk. A tornán 8 
kocsma csapata vehetett részt, 6 kónyi, 
egy enesei és egy markotai. Hétvégén, 
téli estéken kellemesen töltöttük az időt 
a kónyi sportcsarnokban. A meccseket 
oda-vissza alapon játszottuk. Úgy gon
dolom, hogy fontos a sport, mert köze
lebb hozza egymáshoz az embereket, 
barátságok születnek s mindehhez 
még hozzájön a mozgás, az egészség 
védelme.

-  Kik voltak a csapattaqok?
Sérülés végett kiestek jó páran, de

nagyjából megmaradt a csapat, s a vé
gére még inkább egységbe kovácsoló- 
dott. A csapat tagjai voltak: Cigié István, 
Dőry Csaba, Horváth Csaba /Muki/ 
Horváth Péter, Horváth Sanyi, Horváth 
Csaba, Szeli István, Szabó Sándor, Erdei 
János, Kótai Imre, Horváth Attila s jóma
gam.

-  Melyek voltak a nehéz meccsek?
Az utolsó meccsen elég volt a döntet

len, vereség esetén lettünk volna csak 
másodikak. Kilencszer győztünk, há
romszor volt döntetlen s mindössze két
szer kaptunk ki. A könnyebbeknek tűnő 
ellenfelek ellen gyengébben játszot
tunk, az erősebb csapatok ellen megér
demelt volt győzelem.

-  Kik támogatták a csapatot?
Écsi József a 'benti' kocsmárosa se

gített bennünket s nevét adta a csapat
nak. A benti kocsmában látható a ser
leg az oklevéllel együtt, amit nyert a 
csapat. Jövőre is szeretnénk részt venni 
a teremtornán, ha a kónyiak engedik.

Teremtorna első három helyezettje:
1. Lulej FC
2. Kónyi Alagút
3. Zsivány/a tavalyi első/

Mesterházy József

K a r n e v á l  1 9 9 5
Ha bármelyik enesei diáktól megkérdezzük, melyik az az iskolai rendezvény 

amely számára a legnagyobb örömet okozza, kicsi és nagy gondolkodás nélkül
ráfeleli: a KARNEVÁL.

Alig kapják meg tanulóink a felvételi értesítőt, megkezdődik a lázas 
készülődés. A  felső tagozatban az ötletadók általában a diákok, az osztályfőnökök 
pedig időt, fáradságot nem nem kímélve segítenek a „szövegkönyv” megírásában, 
a jelmezek és kellékek elkészítésében, sőt rendezői feladatokat látnak el.

Ezalatt az ifjúsági felelős sem tétlen, begyűjti a tombolatárgyakat, álarckészítő 
versenyt birdet, száz meg száz apróságból készülnek a zsákbamacskacsomagok.

Nagy feladat a műsor megszerkesztése és a „zenészek” személyének 
kiválasztása. Elkészültek a piros-febér papírfonatok díszítésben. Tapraesett nyol
cadikosok segítségével minden dekoráció a helyére kerül a kultúrkázban. 
Elérkezik a várva várt nap, kezdődhet az előadás.

A zid  ei tanévben a felsős tanulók karnevá Íját feb ruár 24-én , az alsósokét pedig 
25-én rendeztük meg. Péntek délután a közönség 9  műsoszámot láthatott. Az 
egyes műsorszámok után tapsvihar jelezte, hogy tanulóink nagy tetszést arattak 
a közönség körében. Álalános vélemény, hogy évről évre egyre színvonalasabb 
produkciók kerülnek színpadra.

Fejlődött diákjaink beszédkultúrája és „előadó-művészete”. A  zsűri a legjobb
nak járó díjakat a 8 . k., 7. b., 7. a. osztályoknak valamint a 6. ., 5 . b és 5. a 
osztályoknak ítélte oda. Az idén is parodizáltak televíziós műsorokat 
(Zsákbamacska, A férfi, aki tetszik nekünk) Azt is megtuhattuk, milyen a mai 
diák sorsa a „Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk” cimű darahból. 
Derűs pillanatokat éltünk át, mialatt a rátóti elöljárók a csikótojást melengették, 
hátha kikel. Minden fiúnak megdobbant a szíve, amikor a kánkánozók fodros 
szoknyájukat lebegették és lábukat magasra emelgették.

Szombat délután a negyedik osztályosok színvonalas nyitótánca után 
megkezdődött osztályok szerint a kicsik jelmezes felvonulása. A  szülők évről évre 
egyre ötletesebb és munkaigényesebb jelmezeket találnak ki. Hosszas tanácskozás 
után a zsűri 3 0  tanulóak adta át a legszebb jelmezért járó díjakat. Ezalatt a 
közönség szórakoztató műsort láthatott. Az első osztályosok a Delfinidomár 
című jelenetet adták elő, a másodikosoktól zenei kísérettel dalokat hallhattunk, 
majd ezt követte a harmadik osztályosok viccparádéja.

A  díjkiosztás után pillanatok alatt elfogyott a zsákbamacska. A tombolán 
értékes tárgyak kerültek kisorsolásra. A  fődíj egy csokitorta volt. A  Szülői 
Munkák özösség szendviccsel és üdítővel vendégelte meg a tanulóifjúságot. A  büfé 
is sokféle finomságot kínált. Az SZM  képvilesői eladóként nagyszerűen tel
jesítették feladatukat. A „zenészek” is fáradhatatlanul cserélgették a kazettákat, 
mert gyors és lassú számra egyaránt volt igény a kellemes félhomályban. Fél 7- 
kor tanulóink legnagyobb sajnálatára véget ért a fültépő zene, de bámeddig is tar
tana a karnevál, a táncból sosem lenne elég. Köszönjük a gyerekeknek a vidám 
műsort, az osztályfőnököknek a felkészítést, a zsűrinek a közreműködést, az 
SZM  áldozatvállalását.' Ezúton mondunk köszönetett néhány szülőnek a 
nagylelkű felajánlásért. Gősi János pékmester az idén is ingyen adta a zsemlét a 
szendvicsek elkészítéséhez, egyik 8. osztályos tanulónk szülője pedig tortát sütött 
a díjnyertes osztály számára.

A  nagy sikerre való tekintettel és eleget téve a kézi Szülői Munkaközösség 
meghívásának, néhány műsorszámot március 3-án Bezin is bemutattunk. A  bezi 
szülők figyelmes vendéglátását, tanulóink támogatását külön is köszönjük.

É lőn é Rúzsa B rig itta
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Egészséges é letm ód
Zöldség termesztés

Napja inkban sokat olvasunk, hallunk az egészséges 
é letmódró l. Ennek egyik elősegítő je a sok zöldség fo 
gyasztás. Ezekben az ételekben sok vitamin van, ami nö 
veli a szervezet e l lená lló  képességét. A falusi házak kö
rüli kertben sok zöldség termelhető, ha ésszerűen hasz
náljuk ki a kertet. Itt az ideje a vetés kezdetének. A ta 
lajt el kell m unká ln i, és a vetési sorrend szerint el kell 
kezdeni a vetést.

Borsó a legkorább i:  táplá lkozási értéke nagy, cukor-fe 
hérje tarta lma va lam in t A -B-C  vitamin tartalma miatt. 
Vetésre alka lmas a Rajnai tö rpe-Debreceni korai. Vetési 
idő III. hó, sortávolság 2 o -2 5  cm tőtávolság 3-4 cm 
mélység 4-5  cm. Fagy- m adárkár ellen kissé fel kell tö l 
teni. Csirázási idő ó -8  nap, tenyészidő 70-75  nap. 
Sárgarépa: karotin  -C vitamin tarta lmú. Vethető fa jták: 
amszterolam 8 -12  cm hosszú, Vörösóriás 18-26 cm 
hosszú. Sortávolság 30 cm, tő távolság 3-4 cm mélység 
2-3 cm, csírázás 12-14 nap, a ján la tos sorjelzővel vetni. 
Petrezselyem: vetése március, sortávolság 30  cm, tő tá 
volság 3 cm mélység 2 -3  cm, csírázás 12-14 nap, a ján 
latos sorjelzővel vetni. Korai cukor fa jta. Csirázási idő 
2 4 -28  nap.

Pasztinák /Paszternák/ H idegtűrő  vízigényes zöldség. 
Petrezselyem gyökér helyett: k iváló ételízesítő. Nagy le
velű -felül rő I lefelé vékonyodó gyökér. Főve nem a já n la 
tos étkezésre. Vetés ideje március -sortávolság 2 5 -30  
cm tőtávolság, 3 -4  cm mélység 2-3  cm. Csírázás 20-24  
nap.

Retek: Kora tavaszi vetésű -alacsony hőmérsékleten csí
rázik. Vetési idő március. Sortávolság 2 0 -2 5  cm, tő tá 
volság 6 -8  cm mélység 3-4 cm. Csirázási idő 6-8 nap. 
Fajták Erfurti kerek-Jirau piros.

Cékla: vetési idő ápril is  -sortávolság 40  cm, tőtávolság 
6 -10  cm. Fajták: bo rdó -b íb o r  henger.
Sófka: vetési idő március, 30  cm sortávolság 4-5  évig 
szedhető. Legjobb fa jta : pa llag i nagylevelű 20 -22  cm 
hosszú, 8 -1 0  cm széles levelek.
Spenót: vetési idő február-márc ius. Sortávolság 2 0 -30  
cm. Téli kora tavaszi szedésre augusztusban vethető-át- 
te lelő. Fajta: M a ta do r  gyorsfe jlődő jó áttelelő. 

Rebarbara: vér-vese tisztító hatású. Fajta: M angó ld- 
répából nemesítve, vethető márciusban. Szára reszelve 
rétes ízesítő, levele spenót helyett használható. 
Salátafélék: B-C-E v itamin tarta lmúak. Vannak hajtató 
és szabadfö ld i fa jták. Tavaszi hajta tó -magvetés ideje 
decembertő l februárig . Palántákat 15-20  cm távolságra 
ültetjük. Szabadföld i magvetés ideje február-március. 
Kapor: Fűszernövényként használható, vetési ideje m ár
cius -sortávolság 15 cm.

Hagymafélék:
Vöröshagyma: Termeszthető dughagym áró l -és magról- 
helyre vetéssel. Vetés idő -március: 2 5 -3 0  cm sortávo l
ság. Tenyész idő 1 4 0 -1 6 0  nap. Fajták: A roma-húsa fe 
hér csípős -Makói bronz. Többrétegű fényes bronz színű 
-Stuttgarti Óriás. Héja sárga, húsa fehér, jó termő. 
Póréhagyma: Évelő, fogyasztásra egy évre termesztik. 
Vetési idő március, sortávolság 40  cm, tő távolság 8-10  
cm. Zöldfogyasztásra kiváló -nem csípős.
Fertödi ezOsthagyma: augusztusba vetve tavaszi szedésű 
zöld hagyma.
Paprika: A-B-C v itam inokat tartalmaz. Kiskertekben á l 
ta lában pa lán táró l termelik. Palántázás ideje május 10- 
20 - ig . Jól fejlett pa lán tákat ültessünk ki. Sortávolság 
Ó0-70 cm, tőtávolság 2 0 -2 5  cm. Ültetést beöntéssel vé
gezzük, az eredés érdekében.
Fajtái: Soroksári-Keszthelyi fehér- Cecei- Táltos- Gó liá t-  
Ka lifornia i- Fehérözön- a lm apapr ika -pa rad icsom  alakú 
/p r i ta m in / .

Javaso lt fa j ták :  C ece i-F e h é rö z ö n -T á l to s -K a l i fo rn ia i -  
Pritam in-a lmapaprika. Tenyészidő idő a la tt  a paprika 
sok vizet igényel.

Paradicsom: A-C vitamin ta rta lm ú. Pa lántáró l-m agró l 
termeszthető. Palántázás ideje május, magvetés ápril is 
vége.

Fajták: Kecskeméti és ennek több változata /konze rv - lé /  
Káposztafélék: á lta lában  pa lán tá ró l termelik, de lehet 
magró l, helybe vetéssel. Fajták: Június Óriás-Szentesi 
korai- G ló r ia -D án ta rtos . Kelkáposzta palántázás ápril is 
vége.

Tökfélék: Spárgatök-Cukkin i-Patiszon. Fészekbe vetjük 
ápril is-május. Fészek -trágya, fö ld -  3 szem mag takarva. 
Sok vizet igényelnek. Új a Cukk in i zöld héjú fehér húsú 
alkalmas /fagyasztásra-főzeléknek- rán tan i-  tö l ten i /  na
gyon ízletes.
Laskatök: későbbi vetés té l ire  jól tá ro lha tó .
Burgonya: vetése fészekbe -barázdába. Trágyát m eghá
lálja. Vetés után a jánla tos fe ltö lten i.  Öntözést igényli. 
Gyomirtás kapával.

Fajták: Desire-K leopátra- Somogyi sárga Astil la. Java
solom, a bio burgonya elszaporítását. A burgonya vető
mag cseréje fontos a lerom lás miatt. Még soro lhatnák 
több zöldségfélét de a kert nem bír többet. 
Következőkben szeretném az o lva sóka t tá jékoz ta tn i 
“ környezetünk számokba" /Terü let-egység, gazdasági 
számadatokka l./

Köszönöm írásom elolvasását.

GOlch Dezső
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K ö z ú t
Községünket forgalmas útvonal szeli ketté. Közleke

désünk biztonsága érdekében önkormányzatunknak 
lépni kellett, hogy megelőzzük a baleseteket. Ennek 
érdekében alakult meg a Közlekedésbiztonsági Bizott
ság Dr. Szabó György vezetésével.

Tagjai: Dr. Szabó György 
Füsi András 
Ratatics Gábor 

Mezei László 

Márkus Tamás
A bizottság csütörtökön esténként beszélte meg a 

legszükségesebb feladatokat. Dr. Szabó György fárad
ságot nem ismerve ütemezte be a feladatokat. Mi laiku
sok fontosnak tartottuk a szakemberek véleményét. 
Mezei László jó ötletei elképzelései felcsillantották re
ményeinket. Javaslatára bővült ki bizottságunk. A kö
vetkező összejövetelen már jelen volt Mayer Gyula, 
Kocsis Nándor, Németh Antal. így lett szakmai szem
pontból teljes a bizottság. Mayer Gyula Győrben a 
munkahelyén, Kocsis Nándor Csornán készítette elő a 
“talajt” és nem akárhogyan. Lelkesedésüknek már most 
vannak eredményei, és bízunk abban hogy későbbiek
ben is tudunk előrelépni. /50  km-es sebességkorlátozó 
táblák kihelyezése/ Közben felfigyelt bizottságunk a 
Közlekedési, Hírközlési Minisztérium pályázatára is. Az 
enesei Önkormányzat Közlekedésbiztonsági Bizottsága 
kerékpárút építésére pályázatot nyújtott be.

A közlekedés, a forgalomtechnika javítása, fejleszté
se Önkormányzatunknak fontos feladata. Lakosságunk 
többsége kerékpárral közlekedik. Nemcsak azért, mert 
olcsó, gyors, hanem azért is, mert sportos, egészséges. 
A falunkat átszelő 85-ös főútvonalon a járművek több
sége nagy sebességgel halad keresztül, nem tartja be a 
lakott területre kiszabott 50 km-es sebességet. Semmi
képpen sem elfogadható, hogy a légszennyezett főút
vonalon közlekedjenek felnőttek, gyerekek, országjáró 
kerékpárosok. Úgy érezzük, hogy egy kisebb sza
kasszal be kell kapcsolódnunk Magyarország 
kerékpárúthálózatába és egy összekötő kapocs szeret
nénk lenni a győri és a fertődi kerékpárúinak. Célunk 
a lakókörnyezetünkben élők gyalogos, kerékpáros for
galmának biztosítása és ezzel az egészséges, baleset
mentesközlekedés szolgálata. A kerékpárút támogatás
sal megvalósuló 7.690.000,- Ft összköltségű beruházás. 
Természetesen falunknak vállalni kell saját forrásként 
1.538.000,- Ft-ot mely önerőből végzendő munkákként 
911-311,- Ft értékben fakitermelési, betonburkolatú be
tonjárda bontást, rézsű felület rendezés, füvesítést vég
zünk el.

Bízunk abban, hogy pályázatunkat elfogadják és 
megépülésével- a főúttal párhuzamosan falunk képe 
előnyösen megváltozik.

Füsi András

Sul i sport
Iskolánk sportéletének fellendítésére min
den évben több pályázatot is beadtunk. Már 
úgy nézett ki, hogy ebben az évben nem nye
rünk pályázatunkkal, de a múlt héten meg
érkezett a levél. 40 .000,- Ft-ot használha
tunk rendezvényeinkre. A pályázati összeg 
nagy részét felszereléseink pótlására költj 
ük.
Március 7-én Ikrényben tartottuk a “Tejku
pa” mérkőzést. A körzet győztese a III. k. cs.- 
ban Enese csapata lett.

I. ENESE 
II. IKRÉNY 

III. RÁBAPATONA
A Tej kupa döntőre Nyúlon kerül sor. Itt dől 
el ki a járás legjobb labdarúgócsapata. Már
cius 8-án a II. k. cs. /5 -6 . osztály/ Körzeti 
mérkőzésének eredménye.

I. IKRÉNY
II. RÁBAPATONA

III. ENESE
Ebből a korcsoportból az ikrényiek, a har
madik korcsoportból az eneseiek döntősök. 
Győrújbarát gyönyörű tornacsarnokában 
került sor a kézilabda Diákolimpia döntőre. 
Itt azok a csapatok vettek részt, akik meg
nyerték a körzeti mérkőzéseket és a körze
tek közötti elődöntőket. A mintegy 20 kézi
labda csapat közül a döntőn az enesei kézi
labda csapat /7-8. osztályos lányok/ a hato
dik helyet szerezte meg. Csapatunk közepes 
teljesítményt nyújtott, több sportolónk sérü
lés miatt pályára sem tudott lépni.
A csapat tagjav Németh Sz., lakács N., 
Göncz Zs., Balatoni A., Nagy V., Nagy K., 
Dombi É., Bencsik R., Hokstok A. /sérült/ 
Sándor L. /sérült/ Lakner V. /sérült/, Erlicz 
Sz.
Nagyon szépen és eredményesen játszottak 
a nyúli lányok. Ők lettek a kézilabda torna
győztesei.
A többi csapat közel hasonló teljesítményt 
hozott. 64 tanuló vett részt a hagyományos 
“hóvirágtúránkon”. Kellemes időben, sok 
hóvirágban gyönyörködhettek a túra részt
vevői.

Füsi András Ig.h.
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Az 1994-95. évi Csorna 
körzeti I. valamint Tartalék 

Labdarúgó Bajnokságok 
Tavaszi sorsolása

1. ford.: 1995. III. 19.
Áipás-Enese
2. ford.: 1995. III. 26. 
Enese-Rábaszentandrás
3. ford.: 1995. IV. 2.
Bágyoszovát-Enese
4. ford.: 1995IV. 9.
Enese-Rábacsécsény
5. ford.: 1995. IV. 16.
Bodonhely-Enese
6. ford.: 1995. IV. 23.
Enese-Vág
7. ford.: 1995IV. 30.
Egyed-Enese
8. ford.: 1995. V. 7.
Enese-Fehéitó
9. ford.: 1995. V. 14. 
Markotabödöge-Enese
10. ford.: 1995. V.21.
Jobaháza-Enese
11. ford.: 1995. V. 28.
Enese-Kóny
12. ford.: 1995. VI. 4.
Barbacs-Enese
13. ford.: 1995. VI. 11. 
Enese-Rábaszentmihály
14. ford.: 1995. VI. 18. 
Rábacsanak-Enese
15. ford.: 1995. VI. 25. 
Enese-Rábapordány
Az Enese csapatának 1995. tavaszától 

versenyen kívül van Tartalék labdarúgó 
csapata, igy csak Árpás ellenfelei szabad
naposak. Az Árpás hazai és idegenbeli 
mérkőzései a Tartalék mérkőzések idő
pontjában kezdődnek.

A mérkőzések kezdési időpontjai:
1995. március 19 - április 30-ig: 

Tartalék: 13.00 h. Felnőtt: 15.00 h.
1995. május 7 - július 25-ig: Tartalék: 

14.00 h. Felnőtt: 16.00 h.
Játékvezetőket a fenti időpontokra 

küldünk.
Csorna Városi Labdarúgó Szövetség

Következő számunkban rész
letes interjút közlünk Horváth 
Sanyi bácsival, Betörők jártak
C m A m Á m  n  » r lr l r v i  f i  Icriesen cirnrnGi.

H tanárok iátszó/ag kegyetlenek, 
rosszino'u/atúak, nem törődnek elég
gé o diákokká/.
M egjegyzés:
H iátszat nem mindig csa/i

H köte/ező o/vasmóny o/yan, m int a 
te/efonkőnyv. Vastag, és una/mos.

Próbá/J mindig e/sőnek fe/e/ni, m ert 
a tanárok hamar kifogynak a prim i
tív  kérdésekbő/i

Puskázni minden tanárnái iehet. 
Po/yamodványa:
Ha /ehet, m iért ne tegyük.

Mive/ Játszik a vonatsfnek között űi- 
dőgé/ő részeg? fíz é t9téve/.

Hogy hívják a kávéját kortyo/gató 
cigányt?
Jokobs, o  roma.

Hogy hívják a radioaktív nyuíat? 
Poksiíű/es.

- Jean, hamarosan vendégünk érke
zik. Szeretném, ha Jó képet vágna 
hozzá.
- fíendben, uram. M it gondoi, az a 
Munkácsi -csendé/et a hot/bói e/ég 
Jó /esz?

Jean: - M i ez a íü/sértő ja jgatás? 
Hz o/ko/om éppen m ost szü/i a tol
vajt, uram/

Postás Gábor 7 b.

Egy kirándulásra

Tavaly szeptember 15-én kedves fogadtatásban részesültek Enese 
rokkantjai. Ezen a találkozón közölte velünk Böcskei György polgár- 
mester, hogy kirándulást szervez a faluban élő rokkantaknak. Mivel 
még sok üres hely maradt, így a Nyugdíjas Énekkar is velünk utazha
tott.

Elérkezett a nagy nap, legalábbis az én számomra. Március 11-én 
reggel korán útnak Indultunk autóbusszal a kitűzött uticél, Ausztria 
felé. Kőszegnél hagytuk el Magyarországot. Kiváló idegenvezetőnk 
Mesterházy József csodás tájakat mutatott be nekünk. Gyönyörű ré
tek, hatalmas erdők tárultak a szemünk elé. Egymástól távolabb eső 
farmok, hozzá tartozó gondozott szántók, legelők. Egy kis pihenéssel 
egybekötött ajándékvásárlás után elindultunk további célunk felé. 
Majdnem 2 óráig tartott csodálatos utunk a szerpentinen felfelé. Itt 
olyan csodálatos volt minden, hogy nem is tudtam mikor, merre néz
zek. Hatalmas fenyves erdők magasan a hegyekben és lent a mélyben. 
Újra pihenőt tartottunk, közelről csodáltuk a havas tájat, meglestük 
a Semeringen a bátor síelőket. Pihenőnk letelte után elindultunk Sop
ron felé. Lefelé buszunk már könnyebben haladt, mint felfelé a ma
gasba.

Kapuváron finom vacsorával vártak bennünket. Vidám hangulat
ban érkeztünk meg falunkba. Köszönetemet szeretném kifejezni a fa
lu-újságon keresztül Böcskei György polgármesternek a csodálatos 
kirándulásért és Mesterházy Józsefnek az egész utazás alatti közre
működésért.

Enese, 1995. március 16.

Báthori Gábor
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