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Kedves Enesei Polgárok!
Pár nap múlva az esztendő legszebb, legbensőségesebb ünnepéhez érünk. Szent Karácsony 

kopogtat az ajtónkon. Községünk minden lakosának békében, boldogságban gazdag ünnep
napokat kívánunk.

Az Új Esztendőben szerencsét, kitartást és hitet!
Mesterházy József polgármester, Enese Község Képviselőtestülete

Költségvetésünk a 3. negyedév végén
1998. november 23án hétfőn tartotta első "rendes” ülését a képviselőtestület. Az ülésen Tóth Endréné tájékoz

tatta képviselőket a bevételek és kiadások alakulásáról. Az alábbi adatok a szeptember 3o-i állapotot mutatják:

Bevételek alakulása

-  A legjelentősebb bevétel az állami támogatás: 
ezen pénzösszeg átutalása időarányos volt,
28.465.000, -Ft került számlánkra.

-Személyi jövedelem adóból 16.566.ooo,-Ft
bevételünk származott, még központi támo
gatás címén 3.548.ooo,-Ft.

-  Gépjárműadóból befolyt összeg: 525.ooo,-Ft
-  Az önkormányzat 3 ingatlant értékesített-a 

KACO Hungary, Bödő KFT ül. Böcskei 
György vállalkozó részére- az ebből befolyt 
összeg 18.59l.ooo,-Ft volt.

-  A búcsúi területek bérbeadásából 116.000,-Ft.
-  Reklámtáblák elhelyezéséből 14o.ooo,-Ft.
-  PANNON GSM-től, átjátszóállomás terület

foglalási díjként I I6.000,-Ft
-  A kultúrház bérbeadásából 56o.ooo,-Ft folyt 

be.
-  Intézményi térítési díjakból 2.269.ooo,-Ft
-  Bezi község önkormányzatától 38o.ooo,-Ft 

/ezen összeg az állami támogatás és az oktatás 
tényleges költsége között különbség/

-Munkanélküliek jövedelempótló támogatása
1.254.000, -Ft.

Kiadások alakulása

-k iadást a dolgozók személyi juttatásai /munkadíj, meg
bízási díj, 13.havi bér stb/ és annak vonzatai jelentik. Ez a 
kiadások 51 % -át teszi ki.

-  Iskolai kiadások:
Számítógép vásárlás 5oo.ooo,-Ft
padok, székek 34o.ooo,-Ft
Konyha: tányérok, poharak, edények 7 l.ooo,-Ft
hűtőládák, hűtőgép 108.000,-F t
műpadló az ebédlőbe 26o.ooo,-Ft.
meszelés 436.ooo,-Ft

-  Polgármesteri Hivatal:
nyomtató, szkenner 127.ooo,-Ft 
hangosító berendezés 600.000,-F t

-  Parkosításra 600.000,-F t /ez magába foglalja a lakosság
nak 5o % kedvezménnyel eladott muskátlik árát is/

-  Szociálpolitikára 4.199.ooo,-Ft adott ki az Önkormányzat 
-E b b en  az évben megtörtént az óvoda felújítása, ennek

költsége
3.713.000,-F t

-  A jövőben megépítendő szennyvízcsatorna tervezési költ
sége 75o.ooo,-Ft Egészségügyi szolgálatra védőnői szol
gálat, ügyeleti díj,

-  iskolai eü. szolgálat 1.241.000,-F t

Az Önkormányzat éves módosított előirányzata loo.o86.ooo,-Ft volt, ebből szeptember 3o-ig 81.213.000,-F t 
folyt be. Ez 81 % -os teljesítésnek felel meg. A pénztárkészlet alakulása 1998. szeptember 3o-án 22.927.ooo,-Ft.

(.Mesterházy József polgármester)



Juhász Gyula
•  •

Önkormányzati Hírek
1998. november 23- án tartotta első -  

az alakuló ülés utáni -  ülését a 
Képviselőtestület.

Az első napirendi pontban Tóth 
Endréné gazdálkodási ekőadó tájékoztatta 
a képvsielőket a költségvetés harmadik 
negyedévi alakulásáról. /A címoldalon 
olvashatnak -  1998. szeptember 3o-ig -  a 
bevételek és kiadások alakulásáról./

Ezt követően Gecsei Gyuláné 
ismertette a szociális feladatokat és a 
tárgyévben e területre fordított kiadásokat. 
Ez az összeg évről évre nő, hisz egyre több 
család kerül nehéz helyzetbe.

Ferenczi Imréné iskolaigazgató az 
általános iskola működési szabályzatát 
részletezte, amelyet a képviselőtestület 
egyhangúlag elfogadott.

A Képviselőtestület tagjai és az alpol
gármester lemondott tiszteletdíjáról, így 
semmiféle juttatásban nem részesülnek. /A

Az október 18-án megtartott önkor
mányzati választásokon a következő ered
mény született.

-  A választójegyzékbe 1.322 szavazó 
polgárt vezettek be, a választáson 506-an 
jelentek meg.

Az érvénytelen szavazatok száma 30 
volt, 476 érvényeset számoltak.

A pártokra leadott szavazatok: 
Győr-Moson-Sopron Megyei Cigányok
Érdekvédelmi Szövetsége 2
SZDSZ 16
Győr-Moson-Sopron Megyéért 
Egyesület 29
Megyei Nyugdíjas Szövetség 39
Civil Fórum 2
Magyar Szocialista Párt 97
Magyar Igazság és Élet Pártja 13
MDNP-MKDSZ 3
FIDESZ-MPP 188
Magyar Demokrata Fórum 62
FKGP-KDNP 13
Munkáspárt 9
KISKE 4

polgármester illetményéről az alakuló 
ülésen szavaztak a képviselők.

A polgármester részére megállapított 
juttatás 79.852,-Ft.

Az előző Önkormányzat lo.ooo ECU-t 
/kb. 2,5 millió Ft-ot, ehhez jön még 2 mil
lió Ft/ nyert egy kempinghely 
kialakítására.Három vállalkozótól kaptunk 
árajánlatot. A költségek ill. árajánlatok 
végköltsége megközelítené a 7 millió 
forintot. A képviselők egyetértettek abban, 
hogy a nyert pénzösszeget nem lenne jó 
elveszíteni. Ezért megbízták a pol
gármestert a további lehetőségek 
viszgálatával.

Húsz telek került kialakításra a Dózsa 
u. folytatásában. Mivel a "villamosítás” 
még nem ért véget -  összköltséget nem 
tudunk -, de mintegy 15 millió forintba 
kerül. A testület a jövő év elején tárgyalja 
a telekárak kérdését.

Helyhatósági választások
Községünkben -  a választáson -  a meg

jelenési arány 38,86 % volt.
A polgármester választás eredménye: 

az 5o6 szavazat közül érvénytelen volt 52, 
Mesterházii József 454 érvényes szavaza
tot kapott.

A települési képviselőkre leadott 506 
szavazólap közül 14 érvénytelen volt.

A szavazatok megoszlása a következő
Fekete Attila Ignác 130
Füsi András 328
Görcs Zoltán 232
Guth János 2o6
Kolonics István 276
Kovács János 281
Lőrincs Csaba 172
Máyer Gyula 178
Nagy Lajos 258
Nemes Imre 129
Sándor Ernő 246
Dr. Szabó György 368
Szabóné Horváth Judit 315
Tóth László 238

Tisztelt Választópolgárok!
A harmadik szabad önkormányzat választást tudhatjuk magunk mögött. Már 

szeptember végén lehetett tudni: csak egy polgármester jelölje lesz a falunak. Október 
19-én, vasárnap Enese tehát szavazhatott. Több mint 5oo választópolgár járult az 
urnákhoz, ezen szavazatból 452 bizalmat jelző jutott nekem.

Szeretném megköszönni az Önök bizalmát s reményemet kifejezni, hogy a község 
előrelép a következő években. (tisztelettel: Mesterházi József polgármester)

HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK

Bethlehem

Ó emberek, gondoljatok ma rá,
Ki Bethlehemben született ez este,
A jászol almán, kis hajléktalan,
Szelíd barmok közt, édes bambino, 
Kit csordapásztoroknak éneke 
Köszöntött angyalok énekével.

Ó emberek, gondoljatok ma rá,
Hogy anyja az Úr szolgáló leánya 
És apja ács volt, dolgozó szegény.
És nem találtak más fődéit az éjjel 
A városvégi istállón kívül.
Ó emberek, gondoljatok ma rá,
Kit a komor Sibillák megígértek,
Kit a szelíd Vergilius jövendölt 
S akit rab népek vártak, szabadítót.

O emberek, gondoljatok ma rá,
A bethlehemi kisded jászolára,
Amely fölött nagyobb fény tündökölt, 
Mint minden földi paloták fölött.

Ó, emberek, gondoljatok ma rá, 
Augusztus Caesar birodalma elmúlt, 
Az ég és föld elmúlnak, de e jászol 
Szelíd világa mindent túlragyog!

Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz,
A kerek föld mindegyik gyermekéhez 
Egy üzenettel jött: Szeressetek!

Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
És hallgasságok meg az angyalok 
És pásztorok koncerjét, mely e szent éj 
Ezerkilencszázhuszonhároméves 
Távolságából is szívünkbe zeng.

Ó, emberek, gondoljatok ma rá,
S gondoljatok rá holnap s minden áldott 
Napján e múló életnek s legyen 
A bethlehemi énekből öröm,
A karácsonyi álomból valóság.
És békessége már az embereknek!

/Délmagyarország, 1938. dec. 25./
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Enesén mindenki tudja, hogy nagy 
szükség lenne a szennyvízhálózat 
kiépítésére. Az infrastruktúra -  az 
elmúlt években gyorsan és rohamosan 
karjaiba kerítette a falut -  volt villany, 
vezetékes ívóvíz, van telefon, 
rövidesen gáz. Ami azonban a leg
fontosabb -  a szennyvízhálózat -  az 
nincs.

Sajnos, a sok próbálkozás ellenére.
Az emésztőgödrök hamar megtel

nek. Jöhetne a szippantó autó. Van 
ahova jön is -  s tán nem is olcsón-, 
elviszi a kitermelt szennyviet. /Tovább 
szennyezve vele közvetett kör
nyezetünket, aminek hátrányait ma 
még nem érezzük, direkt nem érezzük/

A nagyobb probléma ott s akkor 
merül föl, ha nem jön az autó. Mi 
történik a szennyvízzel?

Az bizony rákerül a kertre -  s még 
jobb esetben csak a mi kertünkre s 
nem a szomszédéra! -  és elszennyezi a 
konyhakertet. Előbb-utóbb megesszük

az elfertőzött konyhakertben megter
melt zöldséget. Az adott pillanatban 
nem tudjuk: mi lesz, lehet a
következmény, milyen betegség kerít 
majd hatalmába bennünket a konyhak
ertből származó zöldségtől, gyümölc
stől?!

A sok lehetséges egészségkárosító 
következmény mellett nem 
elhanyagolható az aktuális "illat” -  
mely az önhatalmú -  s nem engedé
lyezett szippantás eredménye. Erről is 
sokan és sokat tudnának beszélni.

E hosszú felvezetés után térjünk rá a 
remélt megoldásra. A következő 
pályázatot 1999. februárban nyújtjuk 
be. /Állami támogatás nélkül ugyanis 
nem lehet megépíteni a szen
nyvízhálózatot/ A kezdeti Enese-Kóny 
megoldási lehetőséghez kapcsolódtak 
Rába menti községek is. /Mérges, 
Rábacsécsény, Bodonhely stb./ Ez a 
tényállás megnövelte esélyeinket, hisz 
a folyóvíz menti települések -  a hiva

talos megállapítás szerint -  nagyobb 
veszélynek vannak kitéve, mert szeny- 
nyvízük a Rábába szivárog, S ez a 
környezetet nagy mértékben károsítja. 
Ha pályázatot elbírálók javukra dön
tenek, akkor jövünk mi -  meg kell 
mutatnunk, hogy az építéshez szük
séges anyagi /pénzügyi/ erővel ren
delkezünk.

Ez azt jelenti, hogy a háztartások 
majd kétharmadának /63 %/ kell 
bekapcsolódni. Nem kicsi ez a szám, 
de nekünk nincs más utunk. Ne féljünk 
majd belevágni! Minden konkrétum 
nélkül, annyi elmondható: finan
szírozása hasonló lesz, mint a 
vezetékes ivővízé.Működési költsége: 
ha 1.000,-F t értékű vezetékes ivóvizet 
használunk el, akkor a kifolyó 
szennyvíz után 9oo,-Ft-ot fizetünk.

Gondolkodjunk, beszéljünk róla s 
ha elérkezik a "lépés” ideje- lépjünk 
bátran!

Mesterházy József

Enesét képviselték
Már 18. alkalommal rendezték meg 

Révfülöp és Balatonboglár között a 
"Balaton átúszást” az országosan is 
nemzetközileg is kedvelt úszódemonstrá
ciót. A több mint 5 km-es /5.2oo m/ távol
ság átúszására több mint 7 ezren vál
lalkoztak. Ez a teljesítménypróba igazi 
helytállást, állóképességet, bátorságot

igényel. Ebben az évben falunkból többen 
is átúszták a Balatont.

Böcskei György polgármester
Böcskei Botond középiskolai diák
Göncz Gyula eladó
Füsi Dóra tanár
Varga István középiskolai diák
Gratulálunk! (Füsi András)

VÉRADÁS -
A győri Vérellátó állomás 

október 2 1-én  tartotta kiszállá- 
sos véradó napját Enesén. 
Községünkben az idei évben 
132 ember nyújtotta karját 
segítő szándékkal, közülük 
31-en először.

Mindnyájuknak köszönjük 
nemes cselekedetét!

Varga Istvánná 
Vk. titkár

- 1 9 9 Í T

EMESE IS ŐSSZEM AZ ÁRVÍZKÁROSULTAKÉRT
A kárpátaljai és a Tisza-vidéki tragédia megmozgatta az országunkat. A sajtóból 

mindnyájan értesültünk róla, hogy Kárpátalján emberek százai maradtak fedél nélkül, 
épületek dőltek össze, váltak lakhatatlanná. Az otthontalanoknak a tél beálltával csak a 
segélyek jelentik az egyetlen esélyt a túlélésre.

E nehéz napokban országszerte gyűlnek a csomagok, segítő ajándékok a gyűjtőhe
lyeken. Indulnak a megrakott autók a rászorulók felé. Az árvíz ütötte sebek hallatára 
Enesén is többekben felébredt az emberség, a segíteni akarás.

Szervezetünk november 19-én gyűjtést kezdeményezett. Nekünk, szervezőknek 
megható volt éreznünk az emberek segítő szeretetét. Idősek, fiatalok egyaránt lelkesen 
hozták ajándékaikat, amelyek Kárpátalján az életet jelnethetik. Az árvíz majd elmúlik, a 
sebek begyógyulnak, de a feléledt emberség az eneseiek szívében is megmarad.A 
gyűjtésben megmozduló 75 család önzetlenségéért, az összegyűlt 5 q élelmiszerért, a 
42.000,-Ft pénzadományért mondok köszönetét az enesei Vöröskereszt nevében:

Varga Istvánná Vk. titkár
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Mi történt Enesén 1956-ban?
A forradalom előzményei nagyjából 

mindenki előtt ismertek. Az idősebbek 
átélték a fiatalabban pedig különböző 
megvilágításban értesültek a világot is 
megrengető eseményekről. A rendsz
erváltás előtt általában nem a valós 
képet festették az előzményekről és 
magáról a forradalomról.

A spontán népi megmozdulásokat 
ellenforradalomnak nevezték és orosz 
tankok segítségével november 4—én 
kegyetlenül vérbe is folytották. A ma
gyar történelem egyik legsötétebb 
korszakát éltük át. Orosz nyomásra a 
vérbíróságok szériában hozták a halá
los ítéleteket.

Becslések szerint 200.000 magyar 
menekült külföldre.

No de ne bonyolódjunk bele az 
ország akkori eseményeibe. M a
radjunk Enesén, ahol abban az időén 
azért itt is történt valami. A falu döntő 
többsége fellélegzett és kíváncsian 
várta a napi eseményeket a rádió mel
lett. Itt senki nem bántott senkit. 
M egalakult a munkástanács. A 
mostani polgármesteri hivatal egyik 
helyiségében megalakult a pol
gárőrség. /Két vadászpuskával töltény

nélkül/. Viszonylag gyugodtan teltek a 
napok. Azért volt bennünk egy kis 
szorongás. Hihetetlennek tűnt az a 
hirtelen megkapott szabadság. B. 
Kálmán elszavalta a "Talpra ma
gyar”-!. A nagyobb események falunk 
határain kívül történtek, amminek 
voltak enesei vonatkozásai is. Nem 
csak Budapesten hanem Győrben is 
zajlottak az események. Gyűlések 
felvonulások, munkabeszüntetések. 
Közben az oroszok elhagyták a várost. 
A szentiváni erdőben telepedtek le, 
illetve foglaltak el harcálláspontot. A 
börtönnél az ávósok belelőttek a 
fegyvertelen tömegbe, ahol Dombi 
Endre enesei ipari tanuló vállövést 
kapott. Hárman, vagy négyen vesztet
ték életüket. A lövéseket hallottam, de 
szerencsére valahol az állomás 
környékén voltam. Közben jö tt a 
szomorú hír, hogy M osonma
gyaróváron a határőrság szörnyű 
mészárlást csinált. Fiatalokat toboroz
tak Győrben is a bajbajutottak 
megsegítésére. Dénes öcsém is felka
paszkodott egy teherautóra, de mire a 
helyszínre értek, már csak a szörnyű 
tragédia beteljesülését látták. A

főcinkosok Szlovákiába menekültek. 
Maga Dudás laktanyaparancsnok is. 
Pár nap múlva pedig Budapestre 
mentek, hogy a felkelőknek segít
senek. Pilisvörösvár térségében kilőt
ték alóluk a teherautót.

Öcséméket pedig fogságba ejtették és 
Budapesten egy sötét pincébe zárták 
őket. A forradalom győzelme után mag
yar katonák szabadították ki őket. 
Viszontagságos úton értek haza. 
Néhány nap viszonylagos nyugalom 
után elérkezett november 4—e. A reggeli 
órákban Nagy Imre, akkori miniszterel
nök tragikus hangú rádióbeszédét hall
gattuk. Tudatta az ország népével és a 
világ közvéleményével, hogy az orosz 
csapatok megtámadták hazánkat és a 
hatalmas túlerővel szemben csapataink 
harcban állnak. A harc kimenetele nem 
volt kétséges. Enesén mindenki az utcán 
volt és ledöbbenve érzékeltük az 
eseményeket. Az égbolton orosz 
vadászgépek járőröztek. Közben a műú
ton Győr irányából megjelentek a harc
kocsizó egységek. A major és a vasúti 
őrház között egy T-54-es harcálláspon
tot foglalt el. Senki nem mert a közelébe 
menni. (folyt, köv) Gősi Sándor

1 9 5 6  u t á n  -  E n e s e i e k  a  n a g y v i l á g b a n . . .

Isten veled te öreg kontinens. 
Búcsú Európától.
Nem sokára indul a hajó  
Kanadába.

Dénes öcsém Calgariban 
1959. telén.
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Apai nagyapám és családja az 1910-es években. Édesapám a legkisebb. 
Juliskanéném itt még meg sem született. Nagyapám, ekkor valahol Amerikában fu to tt 
a guruló dollárok után.

Itt még Sándor Ernőké
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Mesterházy József 
polgármester

1966-ban születtem Csornán. 
Szüleim Rábatamásiban élnek, 
édesapám vállalkozó, éde
sanyám nyugdíjas. Az általános 
iskola elvégzése után a győri 
Bencés Gimnáziumban tanultam 
tovább, ott is érettségiztem. 
Katonaidőm letöltését követően 
a szombathelyi Tanárképző 
Főiskola magyar-történelem 
szakán folytattam tanul
mányaimat. 1992-ben sze
reztem meg a diplomámat. 1992 
óta tanítok németet, magyart és 
történelmet. 1996-ban sze
reztem meg a második diplomá
mat /német/

1995 óta tagja vagyok az 
MDF-nek. 1996/97-ben öt 
hónapot töltöttem a német parla
mentben, a Bundestagban. Részt 
vettem az enesei Hírmondó 
munkájában, főszerkesztője 
voltam 1997-ig., A börcsi 
Európa-napon 1. helyezést ért el 
az általam vezetett csapat. 
Ennek folytatása volt az enesei 
nyárbúcsúztató. Szervezője és 
intézője voltam az Enesei Zenei 
Nyár rendezvényeinek. A 
község közösségi rendezvényein 
kisebb-nagyobb feladatokat lát
tam el /falunapok, nemzeti 
ünnepeink stb./

Bős, Csíkszentmihály, 
St.Stefan községekkel való 
kapcsolat alakításában is aktívan 
tevékenykedtem.

Kovács János

48 éves vagyok, nős. Két fiam 
van, egy 18 és egy 15 éves. A 
Gépipari Technikumban
végeztem, majd a Műszaki 
Főiskolán és a Műszaki 
Egyetemen szereztem diplomát. 
Az Átrium Tervező Mérnöki 
Iroda Kft-nél dolgozom statikus 
tervezőként ill. építésügyi sza
kértőként.

Dr. Szabó György

Kaposváron születtem
1953-ban. A Pécsi Or
vostudományi Egyetem ál
talános orvosi karán szereztem 
meg a diplomámat. 1981 óta 
dolgozom Enesén. Két gyer
mekem van, akik jelenleg tanul
nak. Szakvizsgáim: ultra
hang-jártassági vizsga, üzemor
vosi vizsga, honvéd és 
katasztrófa orvosi vizsga.

Kolonics István.

194o-ben születtem Szom
bathelyen. Iskoláimat Győrben 
végeztem, 1963 óta vagyok ene
sei lakos. 42 évi munkaviszony 
után mentem nyugdíjba.

Füsi András ig.h.

Mecséren születtem, itt 
végeztem az általános iskolát. 
Diplomáimat Győrött és 
Pécsett szereztem. Mint 
pedagógus kerültem Enesére 
1963-ben. Első munkahelyem 
mély nyomot hagyott bennem, 
megszerettem az iskolát, a 
falut. 1967-ben nősültem. 
Feleségem szintén pedagógus. 
Két lányom már diplomát 
szerzett, mindketten Győrben 
dolgoznak. Aktívan bekap
csolódtam a falu életébe. 
Mindig érdekelt a modem, az 
új, ésszerű változás. Bátran 
belevágtem és többségében 
sikeresen véghez vittem 
elképzeléseimet. /Járási tábor
vezető, ÁFÉSZ igazgatósági 
tag, igazgató helyettes, kiváló 
klub-és művelődési otthon 
vezető, diákolimpia stb./ 1972 
óra tanácstag, majd képviselő 
vagyok két év kihagyással 
/1991-1992!?/ A falu előbb- 
relépéséért dolgoztam és 
szeretnék most is, mint 
képviselő. Örülök annnak, 
hogy eddigi eredményeinknek 
egy kicsit részese vagyok. 
Mottóm: Elképzeléseinket
csak közösen, együtt 
valósíthajtuk meg jól.
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Szabóné Horváth 
Judit

196o-ban születtem
Csornán. Férjem vállalkozó, 
két fiam van. Foglalkozásom 
óvónő, 2o éve vagyok a 
pályán. Lakóhelyemen dolgo
zom az óvodában. 4 évig 
képviselőtestületi tag voltam.

Tóth László

1952-ben születtem
Lovászpatonán. Nős vagyok, 
három gyermekem van, és két 
unokám. Szüleim nyugdíjasok, 
Gyömörén élnek. Egy 
leánytestvérem van, ő 
Győrben él a családjával. 
Pápán a volt Bencés 
Gimnáziumban érettségiztem 
1971-ben. Három szakmám 
van, 1975-től megszakítás 
nélkül az államigazgatásban 
dolgozom, mint bírósági 
végrehajtó. 1984-ből mint 
csoportvezető. 1995. január 
1-tő l a mai napig önálló 
bírósági végrehajtóként dolgo
zom, tagja vagyok a Magyar 
Bírósági Végrehajtó Kamara 
Elnökségének. Párttagságom 
nincs és nem is volt.

Sándor Ernő

1957-ben születtem
Csornán, az általános iskolát 
Enesén végeztem. Szo- 
bafestő-mázoló szakmunkás 
bizonyítványt szereztem, majd 
1982-ben mestervizsgát tet
tem. Önálló vállalkozó 
vagyok, Három gyermekem 
van, Linda, Ernő és Anna.

Nagy Lajos

196o-ban születtem
Győrben. 1984-ben a 
Pénzügyi és Számviteli 
Főiskolán üzemgazdászi dip
lomát szereztem. 1978-tól 
1988-ig a Magyar Nemzeti 
Bankban és a Magyar Hitel 
Bank Rt-nél dolgoztam külön
böző beosztásokban. 1988-tól 
a Fehértó és Vidéke 
Takarékszövetkezet elnöke, 
1997-től elnök-ügyvezető 
igazgatója vagyok. Okleveles 
adótanácsadói és könyvvizs
gálói képesítéssel ren
delkezem. Nős vagyok, egy 2 
éves lányom van.

Görcs Zoltán

1953. május 31-én születten. 
Az általános iskolát Enesén 
végeztem el, mind mint a 
korombeli legtöbb fiatal először 
szakmát tanultam, majd munka 
mellett megszereztem az érettsé
gi bizonyítványt. 2o évet 
dolgoztam a Magyar Vagon és 
Gépgyárban, először esztergá
lyosként, majd az érettségi 
megszerzése után minőségbiz
tosító beosztásban. A napi 
munka mellett éveken át 
másodállásban is dolgoztam. 
1976-ben nősültem, feleségem 
szül. Preiner Olga. 198o-ban a 
vagongyári lakásigénylés 
alapján Győrben kaptunk lakást. 
199o-ban Enesén építettünk 
családi házat, élelmiszerbolttal 
együtt. Azóta feleségemmel 
együtt irányítjuk a "családi vál
lalkozásként” működő bolt
jainkat. Két gyermekem van. 
Veronika jelenleg másodéves 
főiskolai hallgató. Fiam, Zoltán 
jelenleg katona. Szabadidőm 
nem sok van, de azt szívesen 
töltöm a szabadban, ezért ha 
tehetem hétvégén horgászni 
megyek. Az Enesei Horgász 
Egyesület alapító tagja vagyok. 
Feladataimat mindig a legjobb 
tudásom szerint, becsülettel 
igyekszem ellátni, remélem ezt a 
megbízást is így tudom tel
jesíteni.
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Háromnapos Kirándulás
Ez év október 2-án egy 5o személyes 

busszal indultunk el kirándulásra 
Eneséről. Útvonal Győr, Mór, 
Székesfehérvár, Simontomya, Szekszárd, 
Mohács, Beremend. Egy nagyon 
szervezett út volt, az akkori polgármester 
szervezésével. Természetesen megnéztük 
az útbaeső nagyobb városokat. A mohácsi 
csata emlékparkot, na meg a 
halász-csárdákat is. Beremend, szép 
környezet, jó szállodai ellátás a helyi 
vendéglőben bőséges vegye ki vacsora, na 
meg az elszabadult a pokol, jó hangulat. 
Az a falu is megemlegeti az eneseiek kul
turált viselkedését, hangulatát. Hogy 
Harkányfürdő jó volt, az biztos, jó volna 
hetenként abban jókat fürödni, sajnos nem 
itt van. Egy szomorúbb epizód, átmentünk 
Horvátországba. Egy kis apróság 
kivételével átjutottunk. Horvátország a 
meglátásom szerint szép, tiszta ország, 
ahogy én láttam, talán magasabb az élet- 
színvonal, mint Ausztriában. Gondozott 
házak, utak kifogástalanok, csavargó 
embereket nem láttam. Eszék kb. Győr 
nagyságú város. Busz, villamos járat van. 
Szerintem tiszta város. Sajnos a pol
gárháború nyomai súlyosan meglátszanak 
rajta. Szétlőtt házak, a polgárháború

nyomait a falakon látni. Sok ház otthagy
va, a lakóik a jó Isten tudja hol vannak. 
Utunk Eszékről Szentlászló felé vezetett, 
szomorú látvány. Nem tudom, hogy lakása 
volt a falunak. Az első háztól az utolsóig 
szétlőve. Ott kő kövön nem maradt. A 
trafó állomások szétlőve. Az 
elosztóvezeték rendszer szétlőve, a 25 m 
magas oszlopok derékba letörve, pusz
tulás, pusztítás, nem tudok kifejezést 
használni, csak azt tudom mondani, borza
sztó, rettenetes látvány. Visszatérve 
Szentlászlóra, nincsen iskola, nincsen 
községi hivatal. A templom tornya 
szétlőve. A torony számlapja a szétlőtt 
torony mellett ott van a torony tövében, 
mutatja az idő, hány óra hány perckor lőt
ték le. De már az építkezés megkezdődött 
nemzetközi összefogással. Javítják, 
újjáépítik a házakat. De ki megy

oda vissza. Egy háznál láttam ásót a 
kertben. Közel 5o-en voltunk, higgyék el, 
ott a sírást visszafolytani nem lehetett. Én 
aki megjárta a poklok poklát, Gorelszktől 
Briánszkig, ilyen szörnyűséget még nem 
láttam. Engedje meg a tisztelt olvasó a 
könnyeinket ide leírni. Építkeznek, de ki 
fog oda visszamenni. Szentlászlóról sírva 
búcsúztunk attól az egy két ottani nénitől.

Utunk jól végződött a villányi vörös és 
fehér bor kostolóval.

Köszönet a szervező volt 
Polgármesternek, a beremendi ven
déglátásnak, s nem utolsó sorban a 
Kisalföld kifogástalan buszának, s a 
vezető busz sofőrjének, aki sosem nézte, 
hány óra van.

Tisztelettel: Laci bácsi

Szent lász ló  üzenete
Tragikus események, a délszláv 

háború kapcsán született ennek a 
kirándulásnak a gondolata. Évekkel 
ezelőtt, közvetlenül a háború után, 
1993-ban érintőlegesen mi a család 
már érzékeltük a háború nyomait. A 
horvát tengerpart felé tartva gyakran 
találkoztunk ENSZ harckocsikkal, 
katonákat szállító konvojokkal. A 
Szerbia felé vezető utakat egytől egyig 
a katonaság által lezárva tartották. 
Egy-egy bombatalálatot kapott ház, 
szitává lőtt közlekedési tábla mellett 
vitt az utunk. Ijesztő volt a látvány, 
azonban mindenütt volt élet, egy 
epizódnyi eseménynek hatott így a 
háború. Az idei kirándulás azonban 
egészen más érzelmeket, indulatokat 
keltett a résztvevőkben. A településhez 
közeledve végig elszaggatva lógnak az 
elektromos vezetékek, a magasfeszül- 
ségű hatalmas oszlopok derékba

eltörve ágaskodnak vagy hevernek a 
földön. A földön, a földeken amik 
amíg a szem ellát megműveletlenül 
várják sorsuk jobbra fordulását. Egy 
kis sáv szalagkorláttal leválasztva, 
ahol az új villanyvezetők halad- 
feltételezhetően ez a kis csík már 
mentesítve az aknák alól.

A falu határához érve egy csonka 
templomtorony fogadja az érkezőt és 
onnantól kezdve rombadőlt házak 
sora, kidőlt kerítések, elgazosodott 
porták következnek. A buszból kiszál
lva két fekete ruhás idős asszonnyal 
találkozunk. Tőlük hallottuk az első 
hiteles, átélt háborús eseményeket. 
Valóban csak hallgattuk őket, mert a 
busz utasaira dermedt csend ült. Talán 
egytől egyig mindenkinek a sírás 
szorongatta a torkát. Szólni alig-alig 
tudtunk. Végigballagtunk a falun, a 
kísértetfalun. Ugyanis a valamikor

18oo fős településnek egyetlenegy 
lakója sincs. Földönfutóvá vált min
denki. Ki a közeli Eszékre, ki 
Magyarországra, mások Isten tudja 
hová menekültek. A látvány 
döbbenetes. Egyetlenegy ház sem 
maradt épen. Ha nem rombolták a 
földig, akkor a tető szenvedett 
sérüléseket. Az itt lakóknak semmijük 
sem maradt. Asztal, szé, ágy, tányér, 
bögre minden odalett. Egy élet munká
ja  vált semmivé. A szerencsésebb még 
az, akinek az élete megmaradt. Azok 
még újrakezdhetik az egész 
gyötrelmes életet. Nem lesz könnyű! 
A faluba ugyanis azok a szerbek is vis
sza óhajtanak települni, akik a 
vérengzésben részt vettek. Akiknek a 
kezéhez a szomszéd, vagy utcabeli 
vére tapad, akikhez már csak a 
temetőbe jönnek a feketébe öltözött

(Folytatás a 9 oldalon)
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(folytatás az előző oldalról)
asszonyok, özvegyek, anyák, gyászolók. Az újrakezdés 
anyagi nehézségeiről nem is beszélve. Most jó pár évvel a 
háború után kezdik újjáépíteni a falut. Elképzelhetetlenül 
óriási anyagi, fizikai, erkölcsi erő szükségeltetik ahhoz, 
hogy egy romokban álló településben újra megindulhasson 
az élet. Nem csupán az egyes lakóházaknak kell felépülnie, 
de azokat be kell rendezni. A közintézményeket helyreállí
tani. Posta, orvosi rendelő, iskola, óvoda, üzletek, pol
gármesteri hivatal, templom, megfelelő kezlekedés nélkül 
lehetetlen az élet. A szanaszéjjel szóródott emberek azon

ban igyekeznek ”otthon” felépíteni újra az otthonukat. A 
falu látogatáson részt vevők mindegyike hallott és látott 
már képeket a TV—bői, újságokból a háborúról. Azonban a 
személyes jelenlét összehasonlíthatatlanul mélyebb 
nyomokat ejtett a lelkekben. Szentlászlóról visszafelé tart
va mindeni magába roskada gondolt végig a látottakon. 
Biztos vagyok abban, hogy mindannyiunkban még jobban 
megerősödött az elhatározás arról, hogy a háborút min
denütt, mindenáron elkerülni kötelességünk. Enese, 1998. 
december 1.

Böcskei Györgyné

Tisztelt Enesei Hírmondó olvasói! Engedjék meg, hogy 
folytassam az életem egy-két részletét. A folytatás, 
kamaszkor. Enesére kerültem, mint kovács inas, id. Szili 
János volt a mesterem, aki földim is volt, meg rokonom is. 
Itt volt a műhely, a katolikus temoplom előtt, ami most 
bodza tanya. Ott húztam le 3 évet. A kovács szakmát meg
tanultam, ma is a fülembe hallom az üllő hangját. Ma is le
vezetném három kovács ritmusát, /együtt ütését/

Mint minden kamaszkomak, van szépsége. Kamaszkorú 
szerelem, csínytevés, haverok, lopás. Régi nevek, Kiss 
Viktor, több Horváth Pista. Rosszak voltunk, de kárt 
kimondottan soha senkinek nem okoztunk. A múlt emlékei 
hoztak Enesére. Segéd úr lettem. Első munkahelyem 
Szalacsitag volt. A mesterem felküldött a méltóságos asz- 
szonyhoz.

Pechem volt, /vízcsapot kellett javítani/ azt kérdezte ki
csoda maga? Feleltem, kovács segéd a műhelyből. Válasz 
éhetetlen kutya, nem csókoltam neki a számos kezét meg. 
Én nem értettem az úri mikénthez. Inkább bármelyik szol
gáló lánynak. Másnap /iszkiri/ kitették a szűrömet. Élni kel
lett, elmentem munkát keresni. Akkor épült a medvei híd. 
Ott is dolgoztam. Nehéz munka volt 38 mm-es betonva
sakat fizikai erővel hajtottunk. Kettő db gázkazán termelte 
a villanyt, levegőt. Úgynevezett keszon süllyesztési mód 
szerint. Akik lent dolgoztak a sürített levegőben, fent 
fogták őket s orvos várta. Jól kerestek, veszélyes munka 
volt. Munkakeresés újra. Első utam Budapest. Biciklivel 
dariztam. Kimentem a mostani Deák térre. Engedék meg, 
hogy pár sort újak. Szüleimnél bejelentettem, hogy mi a 
tervem. Egy pici táskával persze üresen. Az úton elért egy 
kerékpáros, nagybaráti volt. Valami biztosító ügynök. 
Együtt mentünk a mai Móricz Zsigmond körtérig s ott 
elváltunk. Ment előttem egy postásautó, akumlátoros 
meghajtású volt, követtem. Az akkori Lázár utcai 2 szám 
alatti vendéglátóba tettem le a biciklit a folyosón. 
Megengedte a vendéglős. Az éjszakai szállásom a Szent 
István parkban volt a pádon. Rendőr vigyázott rám. Rendes 
volt, azt mondta, hogy rendesnek lát. Mondta, vigyázz a 
pénzedre, ami nem volt. Megcsillant a szerencse. A Deák

téren várok. Odajön egy nagyság. Hé tróger, kihúzná a 
pajtáskocsit a Szépművészeti Múzeumhoz? Örömmel. Nem 
tudtam hol van. Se baj jön velem a szolgálólány. Húzom a 
kocsit, a Paulai Ede utcában. Áthúztam a piroson, a rendőr 
hülye parasztnak titulált. Húztam tovább. 10 pengőt kaptam, 
egész nap hasam süttettem a pajtáskocsin, persze megrakot- 
tan vissza kellett húzni. Ez így ment kb. 8-lo  napig. Biztos 
alkalmi kenyér volt. Vége lett a vásárnak. Az esték a Lázár 
utca 2-ben 2-3 kisfröccs mellett elteltek. Volt ott egy esti 
énekes. Egy nóta a fülemben van. Törölje a szeméből a 
könnyet, felejtsen el engem kedvesem. Tovább kellett men
nem. Volt egy közeli rokonom, akinek a Nefelejcs utca 
sarkon volt a vendéglője. Kértem, hogy szerezzenek 
munkahelyet. Szereztek is Budakeszin egy sváb kovácsnál. 
Felkerestem. Mondtam, miért jöttem. Válasz németül 
tudsz. Feleltem enni-inni. Niksz felvétel. Kérem engedje 
meg, hogy itt aludjak a szénán. Válasz bitté a bika istálló. 
Elmegyek a bika istállóhoz, nagyon kedves volt a bika gon
dozó, kényelmes helyet készített a kandiban /szé
natárolóban/. Reggel, hogy feltápászkodok, két kakastollas 
csendőr vár. Kérdezik, hol van a kerékpár igazolvány. 
Sajnos nicsen. Nagyon udvariasan bekísértek, közölték, 
egy-két napig vendégük leszek, míg megmondom, hogy 
hol loptam. A lényeg múló órákon bejön a csendőrfőnök, 
behivat. Kérdi, hogy hívnak, hova való vagyok. Mondom, 
azt kérdi, te vagy a Józsi bácsi fia? Én meg Laki Dezső 
vagyok a ti szomszédotok. Ezt is megúsztam. Felpakoltak a 
csendőrőrsön egy kis útravalót. Felvilágosítást kaptam, 
irány át a hegyen, Szép Juhászné út, Solymár, Üröm, 
Vörösvár, stb. haza. Mondták Budapestre nehogy vissza
menjek, mert ott már segíteni nem tudnak. Éjjel hazaértem, 
mondtam kimerültem. Még a szüleimnek Győrbe vettem 
szép szalonnát. Úgy éjféltájt zörgettem a szülői házhoz. A 
bátyám engedett be, azt kérdezte, hol voltál, mivel nem 
tudták, hogy hol vagyok azt válaszolta, te marha. Sajnos ő 
hősi halott. Három árva maradt utána. Elnézést kérek az 
olvasóktól, ez igaz történet. Ha lesz rá lehetőség, folytatom.

Tisztelettel: Laci bácsi
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Iskolai híradó
Az 1998-99-es tanévben 217 tanuló kezdte tanulmányait. 

Sajnos évről évre csökken a tanulók létszáma, a tavalyi évhez vi
szonyítva 10 tanulóval kevesebben tanulnak most iskolánkban. 
Az elmúlt tanévben 36 nyolcadik osztályos tanuló búcsúzott, 
helyettük pedig 19 első osztályos, a szomszéd faluból, Beziről és 
Győrsövényházáról pedig 7 tanuló érkezett a felső tagozat külön
böző osztályaiba.

11 osztályban, 3 napközis és egy tanulószobai csoportban 
folyik az oktató-nevelő munka. A délutáni időben sokféle 
lehetőség kínálkozik a tanulók ismeretszerzése, így honismereti- 
német-, matematika szakkör, számítástechnika fakultáció, diák- 
sportkör, nem iskolai keretben szervezett hitoktatás, zene és nép
táncoktatás.

Tanulóink többsége szívesen vesz részt ezeken a foglalkozá
sokon.

Az iskola nevelői különböző lehetőségeket teremtenek a 
tanórákon és a délutáni foglalkozásokon kívül a nevelésre.

Az elmúlt két és fél hónap alatt az alábbi ilyen események 
voltak:

Szeptemberben az alsó tagozatosok a Bakonyba indultak 
vonattal, hogy a természet szépségeivel ismerkedjenek. Sajnos az 
időjárás mostoha volt, így csak Zirc nevezetességeit tudták meg
nézni.

A felsősök számára ”Tészta-buli” volt. A mellékelt beszá
molóból megismerkedhet a kedves olvasó az élményekké.

Októberben diákjaink nagyon szép, színvonalas ünnepélyt 
adtak a község érdeklőbő emberei számára.

Ekkor zajlottak a körzeti sportversenyek is. /suli-sport/
November "Egészségnevelési hónap”. Ennek jegyében az 

alsós kisgyerekek saját maguk -  tanító nénijük irányításával -  
gyümölcssaláta készítését tanulták, s jó étvággyal fogyasztották 
el.

A helyes fogápolásról tartott előadást Ferenczi Éva fogorvos, s 
ezzel kapcsolatos vetélkedőn csoportokban versenyeztek a kicsi 
gyerekek. Fogápolási ajándékokat a Megyei Vöröskereszttől kap
tak.

A felső tagozatosok számára "Tejbuli” volt. Az emberi 
szervezet számára fontos tejjel és belőle készült termékekkel 
kapcsolatos tudnivalókat sajátíthatták el. A győri Tejüzem sok 
termékkel segített a programban.

Már megkezdődtek a különböző szaktárgyi versenyek is. így 
volt már matematika, fizika, magyar iskolai szintű szaktárgyi 
verseny. Az elkövetkező hónapokban a többi tantárgyból is 
lesznek ilyen versenyek.

Ferenczi Imréné 
iskolaigazgató

Egy összefogás szép 
példája Enesén

Az enesei kisiskolások /alsó tagozatos tanulók/ az iskola régi 
épületében tanulnak. Ez egy régi iskolaépület, mely rászolgált a 
felújításra. A több millió forintos felújítást a község önkormányzata 
a szűkös anyagi helyzete miatt nem tudja rövid időn belül lehetővé 
tenni. Ezért hirdettünk a tető javítására több napra tervezett tár
sadalmi munkát.

November 21-én a -5 és -6 C fokos hideg ellenére 20 ember olyan 
lelkesedéssel látott a javításhoz, hogy a következő napokra tervezett 
munkát is elvégezték. A megjelentek többsége a jelenlegi és jövőbe
li tanulóinak édesapja, rajtuk kívül volt tanítványok, az iskola kar
bantartója és néhány pedagógus volt. Szorgos munkájuk során eltűn
tek az idejétmúlt és szükségtelen kémények. Helyüket hihetetlen 
gyorsasággal cserepekkel pótolták, a hibákat kijavították.

Napjainkban ritkán tapasztalható az önzetlen segítségnyújtásnak, 
az összefogásnak ilyen formája, mint amilyen Enesén ezen a napon 
volt. Jó volt ott lenni a segítőkész, lelkes emberek között

Minden jelenlévő munkáját szeretném megköszönni. Köszönöm 
a másik napokra jelentkezettek nemes szándékát, melyet a tavasszal 
szeretnénk hasznosítani.

Ezúton fordulok azokhoz az enesei Polgárokhoz, Szülőkhöz, volt 
Tanítványokhoz, Vállalkozókhoz, akik anyagilag is tudnak segíteni 
a felújításban, kérem, tegyék meg. Erre egy példa: Nagy László és 
neje Amerikában élő, a nyarakat az enesei házukban töltő házaspár 
a napokban küldött a fent említett célra 200 S-t /kb. 45.000,-Ft-ot/, 
s levelükben közölték, hogy ittlétükkor további segítségére is 
számíthatunk. Bízom a helyben lakók támogatásában is.

Ferenczi Imréné Iskolaigazgató

i------------------------------------------------------------------- 1

| Gyümölcsnap j
| az iskolában j

Mivel november a fogászati hónap, ennek alkal- ! 
j mából egyik novemberi napunkre a tanító nénik j 
! gyümölcsnapot hirdettek meg az iskolában.

Ezen a reggelen minden kisdiák tányérral, kanállal ! 
[ és néhány szem gyümölccsel felfegyverkezve jelent j 
| meg az iskolában. Az otthonról hozott almához, \ 
i körtéhez a Szülői Munkaközösségtől déligyümöl- i 
j csőket kaptunk, hogy még jobban sikerüljön a tér- j 
! vünk. Most az iskolások nevében is megköszönöm \ 
i ezt a kedves segítségnyújtást.

Tízóraizás után nekiláttunk a gyümölcssaláta j 
! elkészítéséhez. Bizony néhányan először dolgoztak ! 
i késsel és egy kicsit még ügyetlenek voltak, de balé- i 
j set azért nem történt. Az összedarabolt gyümölcsöt j 
! gyümölcslével öntöttük le, jól összekevertük, majd j 
i nekiláttunk a falatozásnak. Közben elbeszélgettünk j 
j arról, miért fontos a gyümölcs étkezésünkben, miért [ 
! jó a fogainknak. Többen elhatározták, hogy otthon is ! 
' fognak készíteni ilyen egyszerű és ízletes salátát.
J Reméljük azóta már több anyuka és apuka is j 
! találkozott otthon a gyermekül által készített ! 
j gyümölcssalátával.

3. osztály j
i____________________________________________ i
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Reggel, amikor felébredtem, tudtam, 
hogy ez egy jó nap lesz, de hogy ennyire!

Felöltöztem és nagy jó kedvvel elindul
tam a suliba.

Bementem az osztályba, ahol már nagy
on folyt a készülődés. Sok ember az 
osztályból, főleg lányok, tésztaképet 
készítettek. Bevallom, az elején azt hittem, 
ebből sose lesz kacsa, de tévedtem. A 
"Nyeli, mint kacsa a nokedlit” jelmondat 
pedig egész kiváló volt. Aztán ahogy 
egyre több tészta került a lapra, úgy egyre 
jobban látszott a kacsa formája. Amíg én a 
tésztakirakást figyeltem, addig Móni és 
Niki fogalmazást írt a tésztáról. Utána 
barátommal gyakorolni-kezdtük a tészta
futást. A tésztafutás alatt azt értem, hogy a 
kettőnk homloka közé teszünk egy szál 
spagetti tésztát és úgy "futunk” vele. Ez 
nem nagyon ment eleinte, de aztán belejöt
tünk, mind kiskutya az ugatásba.

Az osztálytársam mamája bejött az 
iskolába és megmutatta, hogyan kell 
hosszúmetéltet készíteni. A lányok 
gondoskodtak a tésztakészítéshez szük
séges eszközökről, mert ugyebár ez is egy 
feladat volt. Én azt se tudtam, mi az a 
hosszúmetélt. Az osztályban sok fiú volt 
így ezzel. Nem úgy a lányok! Belőlük fel
nőtt korukban biztos igazi háziasszony 
válik. Lassan eljött az idő a kinti 
versenyszámokhoz. Minden osztály 
kivonult az udvarra. Első versenyszám a 
"Hamupipőke” játék volt, aminek a 
lényege az volt, hogy egy edényből ki kel
lett válogatni a különféle alakú tésztákat. 
Évi és Nóri játszott a mi osztályunkból.

Ezt a játékot megnyertük. Kezdésnek szu
per!

Utána következett a tésztafűzés egy 
madzagra. Mónin és Nikin volt a sor ebben 
a játékban. Elkezdődött a játék. Mi viccből 
azt kiabáltuk, hogy: "Hajrá sárgák” -  mint 
a kölyökklubban.

Nagyon ment nekünk ez a játék. Ebben 
is elsők lettünk.

Most rajtunk volt a sor. Zolival nagyon 
izgultunk, de szerencsére a barátok bíztat
tak.

Meghallottuk a sípszót és már indul
tunk is. Azt hittem 1-2 m után leesik a 
spagetti, de nem így történt. Mindenkit 
magunk mögé utasítottunk, és így elsőként 
értünk a célba. Hiába, gyakorlás teszi a 
mestert.

Úgy éreztem, ma verhetetlenek 
vagyunk. Következő szám volt a tészta
evés hurkapálcikával. Ebben Kati és Judit 
szerepelt. Ez nem volt egy könnyű játék, 
de így is harmadikak lettünk. A kakaós 
tészta evésben Péter és Zsolti vett részt. 
Mindkettejüknek be volt kötve a szeme, és 
egyik etette a másikat. A játék végén 
Péternek kakaós volt az egész arca. Ebben 
a versenyszámban is 3. helyezést értünk el.

Ezután szünet következett, majd ered
ményhirdetés. Kis várakozás után meg 
volt a döntés, az elsők mi lettünk!

Ez egy fantasztikus nap volt. A végén 
egy fénykép is készült rólunk, a győztes 
csapatról.A díj átvétele után boldogan 
mentünk haza.

Kiss László 8.0.

fi TE)BULI
A tejbulit 1998. novemberében ren

dezték meg az iskolában. Most 
elmesélem milyen volt.

A buli előtt mindenki lázasan 
készülődött. Mikor minden csapat 
elfoglalta a helyét, akkor Kata tanár 
néni köszöntötte a csapatokat és a 
vendégeket, majd tájékoztatta a 
versenyzőket.

A verseny 1. feladata a plakát bemu
tatása volt. Mindenkié nagyon jól sik
erült. Ezután a 2. és 3. feladat között a 
nézők válaszoltak a kérdésekre és a jó 
válaszadók különféle egészséges dol
gokat kaptak.

A 4. feladatban egy jelenetet kellett 
a csapatoknak eljátszani. Ez irtó jól 
sikerült. Az 5. feladatban a csapatok a 
fogalmazásokat olvasták fék.

A hetedikesek lettek az elsők, mi 
pedig az utolsók. De azért jól játszot
tunk, és nem is a győzelem a fontos, 
hanem a részvétel. Egyébként én csak 
néző voltam. De irtó jól sikerült a buli. 
Ha rajtam múlna, még egyszer 
megrendezném.

Vaszari Andrea 6.o.

Az egészséges életmód
Az iskolában november 24-én délután 

"Tejbulin” vettünk részt. Sok érdekes fela
dat és "egészséges díjak”, joghurt, sajt, 
gyümölcs vártak ránk. Egyik feladatunk az 
volt, hogy írjunk fogalmazást az 
egészséges életmódról.

Nem azért élünk, hogy együnk, hanem 
azért eszünk, hogy éljünk.

Életünk fenntartásához szükségünk van 
fehérjékre, szénhidrátokra, vitaminokra, 
ásványi anyagokra és sok mozgásra.

Szükségtelenek a dorg, cigaretta, alko
hol.

A zöldségek számos vitamint tartalmaz
nak. Ilyenek a sütőtök, a sárgarépa, és a 
fejeskáposzta, ezek C-vitamint tartalmaz

nak. A gyümölcsök közül igen gazdag 
E-vitaminokban a sárgabarack, az alma, 
az őszibarack, a feketeribizli. A legtöbb 
C-vitamin a csipkebogyóban van. Az 
E-vitamin a gombafélékben, olajos mag
vakban, növényi olajokban van jelentős 
mennyiségben. Az alkohol és a cigaretta 
betegséghez is vezethet pl. a rákhoz. A 
rákmegelőző táplálkozáshoz vitamindús 
zöldségekre, főzelékekre és gyümölcsökre 
van szükség, és ki lehet egészíteni tejjel, 
tojással.

Télen nem juthatunk elég vitaminhoz, 
mert nem teremnek gyümölcsök ebben az 
évszakban. Ezért vannak vitamin tabletták, 
melyek ezt a hiányt pótolják, de jobb, ha

friss gyümölcsöt eszünk. „Naponta egy 
alma, s az orvos távoltartva” -  mondja a 
közmondás. Ezért esténként a TV előtt 
nem ropit eszünk, hanem almát rágc
sálunk.

A gabonafélékből készített ételek közül 
egészséges a rozskenyér. A sport is 
egészséges, pl. a futás, biciklizés, aerobik, 
mert leégetik az emberi szervezetben ler
akodott zsírt és káros anyagokat.

A drog, az ital, a cigaretta mind 
egészségtelen, mert roncsolja a 
szervezetet. Ezért kérlek benneteket, hogy 
éljetek egészségesen. És ne fogyasszatok 
káros szereket.

Szakáts Ibolya, Giczi Tünde 5.o.
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G ö r ö n g y ö s  ú ton !
Megemlékezés a 9o éves id. Báthorí 

Antalról. Akiről most e néhány sort írtam, 
Enesén nem egy ismeretlen ember. Sajnos 
már megözvegyülve, kissé megrokkanva 
az Ady E.u. 15. szám alatt Ili lányával 
lakik, viszonylag jó egészségben.

Lábai már nehezen engedelmeskednek 
és bizony szüksége van egy járókeretre. Jó 
idő esetén azért kisétál az udvarra és 
meglátogatja a kertet is. Nagyon sokat dol
gozott. Még idős korában is fiatalokat 
megszégyenítő lendülettel segített azok
nak, akik erre rá voltak utalva. Az utóbbi 
pár évben aztán már megfáradt lábai nem 
bíreták a tempót. Sajnos már ő is támo
gatásra szorul. Elszálltak felette az évek. 
19o8. október 8-án született Bécsben. 
Innen Szombathelyre került gyermekn
evelő otthonba. Itt természetesen ma
gyarul nevelték és az osztrák nyelvet ezért 
nem is ismerte. Szombathelyről 
Vásárosfaluba került. Itt nődögéit és tulaj
donképpen itt lett belőle magyar ember. 
Közben felcseperedett és a megélhetéshez

szükséges munka után nézett. Mint felnőtt 
legényke Nagyszentjánoson próbált 
szerencsét. Innen csalódottan továbbállt. 
Enesére, illetve Peisnertagra került Az 
ottani uradalomban kapott munkát. Itt 
ismerkedett meg Juliska nénémmel, akit 
aztán később feleségül is vett. A lakodal
muk egyes epizódjaira világosan emlék
szem. Preisner-tagról Enesére a Kesserű 
István birtokra jött dolgozni. Sokáig a 
nádfedeles cselédház volt az otthonuk. Ott 
a homokgödör közelében a régi kónyi út 
mellett. Közben kitört a második 
világháború, besorozták katonának. A doni 
katasztrófánál nem volt ott, de az 
országhatárunkhoz közelítő orosz csapa
tok ellen már bevetették. Az 
aknavetősöknél szolgált. Különösebb 
sebesülés nélkül úszta meg a háborút. Már 
Magyarországon került hadifogságba. 
Majdnem 2 évet töltött az orosz paradi
csomban. Itt élete legsötétebb napjait élte 
át. Bár viszonylat itt is szerencséje volt, 
mert konyhai munkára osztották be.

Spenótlevest és kását főzött. Ehhez napi 
lo dkg kenyér volt az adag. Egyszer jobb 
ebéddel szerette volna meglepni a 
fogolytársait. Marhahúst vételezett 
"illegálisan”. Az akciót felfedezték, a 
beszerzett árut természetesen elkobozták 
és tettéért hátulról többször lábbal illették. 
A család legnagyobb örömére aztán haza
került. Kapott a Bodácsban valamennyi 
földet és most már saját hazájában, saját 
földjén dolgozhatott. Négy lánya és egy fia 
született. A lányok az Ili kivételével fér
jhez mentek, és férjükkel közösen jó 
anyagi körülményeket bitosítottak a 
családjuknak. Egyedül az Öcsi marad 
Enesén. Ő is családot alapított és a falu 
egyik legszebb helyén építettek házat. 
Akiről az írás szól, van tizenegy unokája 
és nyolc dédunokája. Az újság hasábjain 
keresztül bár megkésve is szeretettel 
köszöntőm 9o. születésnapján.

Kívánom, hogy még sokáig tudjon 
diskurálni az Ili lányával.

Gősi Sándor

Népi bölcsességek az időjárásról
Időjárásra vonatkozó pár naptári nap milyen időt jelent. 

Ha a felhő nyagatra meg, kiderül. Nyugati szél esőt-keleti 
derülést hoz. Hajnali eső nem kér szállást. Gyenge január, 
forró nyár-hűvös tavasz. Téli mennydörgés jó  termés. 
Amennyi ködös nap van februárban, annyi esős lesz 
nyáron. Jó április rossz május. Áprilisi dörgés nedves ég. 
Hideg április rossz esztendő. Május ha sokat dörög bő esz
tendő lesz. Ha a vakond magasra túr rosszra fordul az idő. 
Ha a vadludak szeptemberben fél felé húznak, korán beáll a 
tél. Sok makk szeptemberben, sok hó decemberben. Hosszú 
ősz, késő tavasz. Ha ősszel másodszor virágoznak a 
gyümölcsfák, későn köszönt be a tél. Fekete karácsony, 
fehér Húsvét.

Időpontokhoz kötött jóslatok:
Január 6. Vízkeresztkor olvad, akkor korán tavasz lesz. 

22-én ha fénylik Vince, megtelik a pince. 25-én Pál for
dulóján fordul meg a medve a barlangjában.

Február 2-án ha fénylik a gyertyaszentelő, süt a nap, 
hagyobb hideg jön. 19-én ha Zsuzsanna napján megszólal 
a pacsirta, vége a télnek. 24-n Mátyás jeget tör, de ha nem 
talál, csinál.

Március 12-én megrázza Gergely a szakállát. 18-19-21. 
Sándor, József, Benedek zsákba hozzák a meleget.

Április 14—én ha Szent György napján a varjú elbújhat a 
vetésbe, jó lesz a termés.

25-én ha Szent Márk napján énekel a fülemüle, jó 
tavaszt hirdet.

Május 1-én ha Fülöp és Jakab napján száraz és meleg, 
akkor bő termést remélj. 12-én Pongrác napi eső jó  a vetés

nek-m ezőnek, de árt a szőlőnek. 12-13-14 
Pongrác-Szervác-Bonifác. Fagyos szentek. 25-én Orbán 
nevet a szőlő sír. Ha sokat dörög, jó  esztendő lesz,.

Június 2-án a Sarlós Boldogasszony napi eső Lőrinc 
napig tart. 23-án Margit ritkán megy el vihar nélkül. 25-én 
száraz Jakab hideg tél. 26-án ha Anna napján a hangyák 
bolyokat építenek, esős idő lesz. 31-én Ernő napi eső 
langyos telet jelent.

Augusztus lo -én , ha Lőrinc napkor esik, vége a 
dinnyének.

24-én Bertalankor érett szőlő jó  borra mutat.
Szeptember 21-én, ha Máté napján tiszta az idő, esz

tendőre sok lesz a bor. 22-én Móric napi derültség szeles 
tél. 29.én a Mihály napi dörgés jó  ősz, de hosszú kemény 
tél.

Október 16-án Szent Pál napja táján ha sok makk terem, 
hosszú és kemény lesz a tél.

November 25-én amilyen a Katalin, olyan a január. 
Amilyen a következő nap, olyan a február.

December 1-én Oszkár napi éles szél, négy heti széllel 
jár. 24-én, ha Karácsony éjjelén keletről fúj a szél, 
marhadögtől, ha északnyugatról, emberhalálról, ha délről 
betegségtől félj. Ha északi a szél, akkor jó  termés, jó  lesz az 
esztendő.

26-án István napi napsugár drágaságot hoz. A röviden 
leírt jóslatok hosszú évtizedes megfigyelések alapján 
készültek. Igazolásukre érdemes megfigyeléseket tenni.

Üdvözlettel: Gülch Dezső
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•  •  •Szegény Budapest, Te Drága
és te vidéki Enese

Nincs olyan újságolvasó ember a faluban, de messzi 
határban sem, aki nem olvasna naponta a cudar polgári 
kormány hibáiról -  mit nem mondok hibáinak 
tömegéről, arroganciájáról, erőfitogtatásáról...stb. Ha 
konkrétan is sorolni akarjuk az ügyeket: Nemzeti 
Színház, 4-es Metró, szemétégető- egyéb állami 
támogatások elmaradása.

Felháborító és a hírközlő eszközök szerint nem 
sokáig tűrhető, hogy a csak a saját elképzeléseinek 
megvalósításával foglalkozó Miniszterelnök minden, 
az előző kormány által megkezdett és megígért 
beruházást, feladatot leállít, elnapol, módosít, újra 
gondol!!!

Hát nézzük csak: Demszkí Úr, Budapest 
Főpolgármestere a főváros megbüntetéséről beszél 
/SZDSZ/.

A főváros szocialista vezérasszonya az ország ket- 
tészakításáról FŐVÁROSRÓL és vidékről beszél 
/MSZP/.

Büntetik a fővárost és valóban kettészakadt az 
ország?

És a tények: mi vidékiek tudjuk, többféle polgára 
van Magyarországnak. Vannak budapestiek és 
vidékiek. Mindez köszönhető annak a hosszú évek 
politikájának, amikor Budapest állt az elosztó helyen a 
sorban az első, a második és a harmadik helyen.

Budapest polgárai illetve költségvetése használják 
fel a megtermelt javak 4o % -át s adják az ország 
lakosságának 2o %-át. A vidék a lakosság 80 % -a 
pedig használja fel a maradék 60 %-ot.

Ezen belül még beszélhetnénk megyi jogú 
városok, városok és az egyéb települések osz
tozkodásáról. S mi marad neked falusi paraszt? Az 
elmúlt nem sokkal több mint 4o év alatt megélt tapasz
talataim alapján állíthatom, csak egy kormány próbált 
egyenértékűnek venni minden ember, aminek a 
következményeként a vidék hihetetlen gyorsan 
fejlődött. Ez az időszak 9o és 94 között volt, s Antall 
miniszterelnökhöz fűződött. És lám most az Orbán 
megpróbálja ezt újra, s a fővárosi méltóságok bün

tetésről beszélnek, átkozódnak és fenyegetőznek.
Érdekes vagy talán természetes, hogy az elnapolt 

beruházások mind a fővároshoz kötődnek?! Hány száz 
milliárd forint értékben is?! Igaz nálunk mindn út nem 
Rómába, hanem Budapestre vezet, oda ahol nem 
régen a lakosság még a szemétszállításért sem fizetett, 
mikor Magyarországon ezért a legkisebb faluban is 
tetemes költséget számoltak fel a családoknak. 
Emlékezzünk arra is, hogy az elektromos energia ára 
különböző indokok alapján hosszú évtizedeken 
keresztül töredéke volt a falusinak. A budapestiek olc
sóbban közlekedhettek. A piacok a nagy felhozatal 
miatt olcsóbbak, az áruházak akciói általában őket 
jutalmazzák. Persze nem lehetünk vaskalaposak, hisz 
sem Enese, sem Maglóca nem várhat színházat, 
műjégpályát vagy metró beruházást.

De lehetett volna egy-egy hídra Budapest és 
Mohács között, de legalább egy a meglévő kettő 
között normálisan felújítva, hogy a rendkívüli forgal
mat zökkenőmentesen bírja, nem úgy mint a mostani 
dunaföldvári. Vagy épülhetett volna már egy 
Esztergom és Budapest között, hogy ne csak mindig a 
fővárosba lehessen átmenni a komp közlekedés 
szünetelésekor.

Mi csöndben, kissé zsörtölődve elviselünk mindent. 
Nem volt nagy baj az sem, amikor tartálykocsi hordta 
az ivóvizet, mosni csak sárga vízben lehetett.

Nem volt baj az sem, amikor térdig jártuk a sarat, 
mert nem volt út, járda éveken keresztül.

S most sem ágálunk hangosan, hogy hamarabb és 
olcsóbban legyen szennyvíz és egyéb más közmű. Mi 
mindenhez komoly összeget fizettünk. Fizettünk a 
vízért, a szemétszállításért, a gázberuházásért és 
fizetünk majd a szennyvízért is. Hát fizessen Demszky 
főpolgármester Úr is,

a főpolgárurakkal együtt. Kéijük Őket, várjanak a 
sorukra és felejtsék el, hogy mindig mindenütt ők az 
elsők az elsők között is. Mi nem akarunk azok lenni, 
de szeretnénk velük egyenértékűvé válni. S ezt akarja, 
bízunk benne a Miniszterelnök is. (folyt. 14. old.)
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Szegény Mapest, Te Drága ...és le vidéki Enese
(folytatás a 13. oldalról)
Kevés olyan ország van a világon, ahol egy város 

ennyire súlyozottan szerepel a közéletben és a gaz
daságban egyaránt. Minden ide fut össze, itt történnek 
a dolgok, ide folyik be a legtöbb adó, itt élnek a dön
téshozók, s itt döntenek el mindent.

Talán mos az egyszer a mi javunkra! 
így hát én hangosan támogatom a Nemzeti olcsóbb 

változatának, a metró későbbi és hasznosabb variációjá
nak építését és javaslom, a főváros ne vállalja át a 
közeljövőben a kormányra jutó metró beruházás 
összegét, hanem finanszírozza belőle a szemétégető

felújítását. S utoljára javaslom Demszky Főpolgármester 
Úrnak igyekezzen vidéki mintára aktivizálni polgártár
sait a közmű fejlesztési hozzájárulások fizetésére, mint 
ahogy itt nálunk lent történik.

Javaslataimat bizonyára elvetnék, vagy meg sem 
hallgatnák hisz könnyebb kapcsolatok árán a központi 
büdzséből lecsípni jó néhány száz milliárdot, mint az 
embereket rábírni arra, hogy saját érdekükben komoly 
százezrekkel járuljanak hozzá a közművek fej
lesztéséhez.

Enese, 1998. december 1.
Böcskei György

'I M ö ly y !
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Tisztelettel:
Nagy László, Nagy Éva 
North Wales, PA. USA 

19454 
1998. nob. 16.

Nappal egy pótkocsi 
fenekén, emlékszel kicsikém, 
de zötyögött. Indulás Nas- 
katra (júl. 1 .)

30.-án vasárnap reggel 
indulás a Pogány havasokraa 
háziakkal és a bősi Fenékkel.

„Tyúkrázda” mosollyal és 
vörös borral. A kalapos úr a 
helyi erdész és vadőr.
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Egy szép kirándulás méltó befejezése a 
Kristály étteremben.

Jó hangulatban a pálmafák alatt.
Egy nyugdíjas kirándulás utolsó percei.

Egy jó l összerázódott társaság. 
Útban hazafelé.

Enesei ^beutalt"asszonyok a soproni Gyógy- 
gödörben
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Legfontosabb feladatunknak az intézmények zavartalan 
működésének biztosítását tartjuk, a megkezdett beruházá
sok befejezését. A lehetőségek szerint folytatjuk a járdák, 
utak felújítását.

Égető kérdés a szennyvízhálózat kiépítésének kérdése. 
Folytatjuk az erőfeszítéseket, hogy az állami alapok meg
nyíljanak -  a lakosság terhe elviselhető legyen - ,  s 
megkezdhessük a konkrét építési munkát.

A falu népességének megtartása érdekében kiemelten 
kezelendő: az építési telkek, a letelepedés lehetőségének 
elősegítése.

A község szép eredményeket ért el a falusi turizmus 
terén. E lehetőség fejlesztése sokat ígér, a lakossági 
bevételek további fontos forrása lehet.

Szeretnénk támogatni minden kezdeményezést, amely 
közösséget teremt, közösséget formál. Reményeink szerint 
megalakítjuk az Enesei Polgári Kört. Rendezvényeket,

előadásokat, összejöveteleket szerveznénk.
A jó  idő beköszöntével alkalmi programok rendezésével 

színesítenénk a falu életét.
Örömmel fogadnánk a tömegsport iránti nagyobb igényt. 

Hosszú távú munkára van szükség a foci kérdésében. 
Korosztályonként, rendszeres edzésmunkával elérhető, 
hogy pár év múlva előrelépjünk. Addig a tárgyi feltételek-  
öltöző, pálya rendbetétele -  biztosítása az elsődleges.

Egy népművelő vezette ifjúsági szórakozási és össze- 
jöveteli lehetőséget biztosítana a fiataloknak. A népművelő 
-  vagy felelős klubvezető -  irányítása mellett futnának a 
programok.Figyelmünket nem kerülik el a már meglévő 
egyesületek: nyugdíjas klub, a Borostyán kórus, a tűzoltók. 
Munkájukra, segítségükre, fellépéseikre számítunk és 
szívesen fogadjuk.

Igény esetén olcsó, önköltséges utakat szervezünk a 
szomszéd országok ill. Magyarország megismerésére.

N o v em b er 
n y irk o sság a , 
zordsága el
lenére őszinte,

Karácsonyi legenda
gyermeki lel

kesedéssel várom az első adven
ti gyertya meggyújtását. 
Egyfajta várkakozás, fel
készülés és reménykedés
időszaka ez a négy karácsony 
előtti hét. Napról napra mind 
közelebb kerülünk ahhoz a pil
lanathoz, amely egész földi 
tartózkodásunk igaz értelme.

Advent varázsos hangulatát 
nemcsak a karácsonyi várakozás 
keresztény mitológiája alakítot
ta ki, hanem a téli sötétben a 
melegre, a fényre, a megújuló 
életre vágyódás ősi izgalma is.

Ezekben a napokban elkerül
hetetlenül visszarévedünk gyer
mekkorunkra, hiszen nincs is 
más balzsamunk mint az 
emlékezés, és a jövőnk is ebből 
nyeri erejét. S valójában 
ilyenkor arra gondolunk vissza, 
hogy egyszer mi is részesei 
voltunk a csodának, a betel

jesülésnek. Az 
e m l é k e z é s  
gyönyörűsége 

pedig tovább élteti valamenny
iünkben a hagyományt, a karác
sony közös legendáját.

Ártatlan gyermekként még 
számoltuk, hányat kell még 
aludni, hogy a szent este 
gyertyafényénél születésnapját 
ünnepelhessük a betlehemi kisd
ednek. Óvjuk, védjük ezt a mag
asztos pillanatot, melyben ott 
van amég a gyermeki ártat
lanság és a naívság. Hőn kíván
juk, hogy minél később szem
besüljenek szeretteink, gyer
mekeink a világ leleplezésével, 
hisz annak ára van: az emberi lét 
végtelen egyszerűségére derül 
akkor fény.

De ha az évek során ki is hal 
belőlünk a csodavárás varázsa, 
maradjon meg mindannyi
unkban a szeretet, a megbec
sülés, a felelősség, a tisztesség...

(Nagyné Dőry Andrea j

NOVEMBER -
Az egészségvédelem hónapja

Megyénkben több rendezvény, előadás 
foglalkozott ezzel a témával. Iskolánban a 
gyerekek fogászati plakátot készítettek és a 
Szülői Munkaközösség támogatásával 
gyümölcssaláta készítő órát tartottunk.

November 27-én du. került sor fogászati 
előadásra és vetélkedőre. Vendégünk dr. 
Ferenczi Éva fogorvos kedvesen, élménysz- 
erűen beszélt a helyes fogápolásról, a fogor
vosi ellenőrzés fontosságáról. A szakszerű 
ismereteket játékos formában tanulhatták meg 
a gyerekek. 5 csapat vetélkedett egymással. A 
munka teszt feladatok kitöltésével kezdődött 
majd gyorsasági narancsevő versennyel foly
tatódott, végül szóbeli kérdésekre kellett a 
nyolctagú csapatoknak felelnie. A zsűri tagjai: 
Szűcs Györgyné, Bedőkné Gecsei Aranka és 
Füsi András voltak. A nézők villámkérdésekre 
válaszolhattak, jutalmul gyümölcsöt, 
fogkrémet, matricát kaptak. A MIZO csapat 
Giczi K. Nagy M. Szabó A. Kocsis P. Hancz 
L. Szalai Sz. Bári D. Reider A. nyerte. A 
Baranyatej Rt. ajándékát, gyümölcsös joghur
tot fogyaszthattak a verseny végén a 
résztvevők. Hasznosan, kellemesen eltöltött 
délután volt.

Jövőre találkozzunk ugyanitt.
W  Takács Viktomé
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