A község 1999.évi elfogadott költségvetése
A Képőviselőtestület 1999. február 15-én tárgyalta s fogadta el
a község ezévi költségvetését. Sajnos -ez köztudott- az önkor
mányzatok nincsenek könnyű anyagi helyzetben, a központi
támogatás évről évre kevesebb - s maholnap a "folttal kell
foltozni" Az állam által leutalt pénzek legnagyobb részét a
működtetés -iskola, óvoda, polgármesteri hivatal- és a bérek
viszik el. Fejlesztésre nem sok jut.
Enese 1999. évben is azon kevés települések közé tartozik, ahol
semmilyen helyi adó nincs. /Nagy valószínűség szerint a jövőben
ez nem így lesz, a következő évi költségvetésbe a kommunális
adó valamely formáját bele kell venni. Az állam is azt szorgal
mazza, hogy az adók egy jó részét a helyi önkormányzatok szed
jék be./
- A bevételi oldalon 107 millió 745 ezer forint áll. Ennek döntő
részét a személyi jövedelemadó helyben maradó része,
valamint a normatív állami hozzájárulás adja.
- A kiadási oldal főbb tételei:
1. Az iskolások és óvodások étkeztetése
4 millió 174 ezer forint
2. A polgármesteri hivatal kiadásai
- ebben az összegben szerepelnek a bérek, azok járulékai,
telefondíj, napilapok, nyomtatványok, irodaszerek, reklám
és propaganda kiadások, ingatlanok karbantartása,
tüzelőanyag stb.
17 millió 962 ezer forint
3. Támogatásokra /tűzoltók, nyugdíjas klub, Borostyán kórus,
ifjúsági szervezetek, sportegyesület stb./
1 millió 628 ezer forint

4. Óvoda költségvetése
Itt szintén a bérek, azok vonzatai -valamint a működési költ
ségek szerepelnek.
10 millió 929 ezer forint
5. A z iskola költségvetése
38 millió 510 ezer forint
6. Községgazdálkodás
-bérek /egy közalkalmazott, tűzoltók megbízási díja/
-parkosítás, a szeméttelep rendezése
-2 új buszváró
5 millió 274 ezer forint
8. Ikrénynek átutalt pénzösszeg, építési feladatokra
922 ezer forint
9. Védőnői szolgálat /valam int egy csecsemőmérleg be
szerzése/
1 millió forint
10. Házi segítségnyújtás, családsegítés
1 millió 17o ezer forint
11. Rendszeres pénzbeni ellátás
-rendszeres szociális segély
-rendszeres gyermekvédelmi támogatás
-munkanélküliek jövedelempótló támogatása
2 millió 824 ezer forint
12. Eseti pénzbeni ellátás
Szociális célokra, egyedi esetekben
1 millió 889 ezer forint
13.
Közművelődési, könyvtári feladatokra
449 ezer forint
Mesterházy József

KÖZELEG A HÚSVÉT
■

Itt van végre a tavasz! Beköszönt a jó idő, kirügyeznek a fák. s csontjainkból lassan kiszivárog a hideg. Vártuk már a tavasz k irobbanását, és vele együtt a húsvéti készülődés időszakát is éljük.
Húsvét - e gyönyörű ünnep ezer szállal kötődik a múlthoz. A zsidók számára az Egyiptomból való menekülés, a nép
megszületésének hatalmas ünnepe a Pászka-ünnep /a "Peszach"/
A Biblia szerint, amikor a halál angyala az egyiptomiak elsőszülötteit megölte, a zsidó házakat kikerülte. /A "Peszach" héberül
kikerülést jelent./ A Tóra szerint az ősöknek hirtelen kellett menekülniük, tehát nem volt idejük a kenyér kelesztésére. Ennek
emlékére készülnek ma is a kovásztalan ételek. A zsidó húsvéton a családfő az Egyiptomból való menekülésről mesél gyer
mekeinek.
A keresztények számára szintén a legnagyobb ünnepek egyike a húsvét. Jézus is megünnepelte a húsvétot, tanítványaival együtt
költötte el halála előtt a húsvéti bárányvacsorát, amelyet a keresztények azóta úrvacsorának neveznek, és Krisztus halálának az
emlékeként ünnepelnek.
Húsvét vasárnapját a nagyheti böjt előzi meg, melynek legsötétebb napja a péntek -templomokban fekete lepellel bontják az
oltárokat-, amikor Jézust keresztre feszítették, s kínhalált halt értünk, emberekért. Mindkét vallásban nagy jelentőségű a szom bat.
A zsidó vallásban azért ünnepük nagyszombatot, mert ez a szolgaság utolsó napja, a keresztényeknél viszont a feltámadás előesté je, melyet díszes körmenet követ vasárnap.
További párhuzam még az is. hogv mind a zsidó, mind a keresztény húsvét kötődik a természet megújulásához.
NagynéDőry Andrea

Kedves Enesei Polgárok!

— KCPUJSÓG —

Kellemes H úsvéti Ün
nepeket kíván a község
m inden lakójának .

Március közepétől az enesei kábeltévé
képújságának oldalain is szeretnénk
informálni, tájékoztatni Önöket, -havi
rendszerességgel ill. fontos információ
gyors közlésével.

Mesterbázy Józsefpolgármester és
Enese Község Önkormányzata

Figyeljék és
Képújságot!

olvassák

Az Országgyűlés 1998. november 12-én tartott ülésén
módosította a gépjárműadóról szóló törvényt, többek között a
gépjárművek
adótételét
is.
Az
önkormányzatok
képviselőtestületeinek a gépjárművek adójának mértékét -a
törvény keretei között- kellett megállapítani. A törvényben
meghatározott évi adótétel, az adóalap minden megkezdett 100
kilogrammaja után legalább 600, de legfeljebb 1.0000,- Ft. Enese
község képviselőtestülete az 1998. december 14-i ülésén úgy
határozott, hogy 1999. január 1-től a gépjárművek adótétele
7oo,- Ft lesz. Az adó alapja személygépkocsik esetén a forgalmi
engedélyben feltüntetett saját tömeg /önsúly/
Pl. egy 945 kg önsúlyú személygépkocsi évi adója 7.ooo,- Ft.
A motorkerékpár, a lakópótkocsi, a lakóautó és a sátras után
futó évi adója 3.ooo,- Ft lett.
Tehergépjárművek esetén ide nem értve a nyerges vontatótaz adó alapja a forgalmi engedélyben feltüntetett saját tömeg

az

Több év munka után elkészült Enese
rendezési terve. A REGIOPLAN KFT
által készített tanulmány és rendezési
terv középtávon határozza meg a
község fejlődési irányát.
/2015-202-ig tekint előre/
A rendezési terv megtekinthető a
polgármesteri hivatalban.

Enesei

Mesterházy József

/önsúly/ növelve a terhelhetőség /raksúly/ 5o %-ával. Pl. egy
IFA teherautó 1999-ben fizetendő adója 51.1oo,- Ft lesz.
Adókedvezményre a katalizátoros gépjárművek jogosultak,
ezek után az egyébként járó adó 5o %-át kell fizetni.
A gépjárműadót két egyenlő részletben kell befizetni. Az első
félévi gépjárműadót, a változások átvezetése miatt nem március
15-ig, hanem a határozat kézhezvételétől számított 30 napon
belül kell megfizetni. A második félévi gépjárműadó
befizetésének határideje 1999. szeptember 15.
Felhívjuk a gépjárműtulajdonosok figyelmét arra, hogy a
gépjárművekben bekövetkezett változásokat /adás-vétel, rend
szám változás stb ./15 napon belül a polgármesteri hivatalban be
kell jelenteni.
Enese, 1999. március 1.
Polgármesteri Hivatal

A pogármesteri hivatal ügyfélfog
Hétfő
8-12
8-12
Szerda
Csütörtök
13-18

GÁZ
A fűtési szezon végére -úgy látszik- mégis csak lesz gáz
a faluban. S nagy valószínűség szerint több-kevesebb
süllyedés a nyomvonalakon. Bizonyos időközönként
végigjártam a falut s ellenőriztem a süllyedést. A
felmerülő gondokat, problémákat igyekeztünk a lehető
legrövidebb időn belül kijavíttatni. A beruházó folya
matosan "utántölt" és május végéig hozza helyre a téli
süllyedés okozta lyukakat. A garanciális átvétel - egy év
letelte után, tehát 2ooo. december 18-án lesz.
ARRA KÉREM ÖNÖKET,
JELEZZÉK
A
POLGÁRMESTERI
HIVATALBAN
A
GÁZ
NYOMVONALLAL FELMERÜLŐ PROBLÉMÁKAT,
A SÜLLYEDÉSEKET!
Segítségüket köszönöm, s bízom abban, hogy június
ban már nem lehet észrevenni a nyomvonal hegeit.
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TELEK
A Dózsa utca meghosszabbításában 20 új telek került
kialakításra. Miután a telkeket elláttuk villamos energiá
val, megkezdjük értékesítésüket. A képviselőtestület még
nem határozta meg a telkek árát.
A telkek mérete 1.000-1.100 m2 között van. /Várhatóan
500-700,- Ft/m2/ Érdeklődni lehet a polgármesteri
hivatalban.
Vannak beépítetlen telkek -és megkezdett építkezések
pár telken- a Fecske utcában és a Külsőréi dűlőben.
A polgármesteri hivatal felvállalta, hogy segít
értékesíteni ezen telkeket! Felvilágosítást a polgármesteri
hivatalban lehet kérni.
Mesterházy József
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Önkormányzati hírek
-JANUARA képviselőtestület január 28-án
tartott ülésén döntött arról, hogy
Szigeti Ferenc építésügyi előadót az építésügyi feladatok ellátására
az Önkormányzat Ikrénnyel társult
teljes munkaidőben foglalkoztatja.
Ennek értelmében Szigeti Ferenc
nemcsak hétfőn /8-16 óráig/, hanem
csütörtökön is /13-18 óra 3o-ig/
személyesen elérhető a polgármes
teri hivatalban.
A rendőrség m unkájának
segítésére ill. a körzeti megbízottak
könnyebb elérése érdekében -

Rábapatona, Ikrény és Enese- két
mobiltelefont vásárolt Sági Gyula
és Horváth Róbert körzeti megbí
zottaknak. Horváth Róbert telefon
szám a o6-2o-9-172-847, Sági
Gyula a 06-20-9-174-780-as szá
mon érhető el.
Február elején újabb pályázatot
nyújtottunk be -az önkormányzat
egyhangú döntése nyom án -a
szennyvízhálózat kiépítésére. A
pályázat
elbírálására
1999.
májusában kerül sor.
H árom telek beépítési kö
telezettségének időpontját állapí
totta meg az önkormányát. Reider
Gusztáv először kért hosszabbítást,

Az em ber emberi m ivoltjánál fogva -legalábbis erősen azt
hiszem- jobban szereti a fényt, m int a sötétséget. Jobban a
rendet, mint a rendetlenséget. Jobban a szépet, mint a
csúnyát.
S elég gyakran mást -az ellenkezőjét- tapasztalja ill.
tapasztalhatta az a polgár, akinek az esti Enesén a
faluközpontban volt dolga vagy éppen erre sétált. Az első
"sötétségkedvelők" még a karácsony körüli időben m utatták
meg oroszlánkörm eiket -"bátran", a sötétben bujkálva.
Szép hagyom ányt folytattunk, am ikor a szeretet ünnepe
előtt ism ét feldiszítettük a Köznél lévő fenyőfát -a falu, a
közösség is készült az esztendő legszebb ünnepére. Talán két
este a fény pompázott. Aztán az első bátrak elloptak egy-két
égőt a "technikai felszerelésből" -sötét lett a fenyőfa körül.
Hoztunk új égőket. A bátrak ezúttal ravaszabb megoldást
választottak -elvágták a zsinórt. Ennyi az első történet.
Enese szép este /is/. Ki van világítva a két templom, a
kultúrház és a Hősök emlékm űve. Em beri méltóságunk
fontos részét képezi az emlékezés, a főhajtás őseink, elődeink
előtt. A két obeliszk fájdalmas történetre em lékeztet -a két
világháborúra, a háborúkban elesett, hősi halált halt
katonáinkra. Em lékükre gyúlnak ki a reflektorok s az utókor
Fénnyel tiszteleg előttük.
Nem mindenki. Az "erősek" m ár sokadszor gyalázták meg
emléküket s borították sötétbe a H ősök em lékm űvét. Értelem
és magyarázat nélkül.
Bízom abban, hogy a Remény és a Fény erősebb a
Sötétségnél. Önök is vigyázzanak rá, vigyázzanak a Fényre.

melyet 2ooo. január 28-ig kapott
meg. Kovács Attila és Végh Tamás
szintén 2ooo. január 2 8 -ig kapott
halasztást, hogy eleget tegyen
szerződésben
vállalt
köte
lességének. M indkettőjük esetében
m ásodszori kérelem elbírálásáról
volt szó.
A jan u ár 28-i testületi ülésen
képviselőtestület nem fogadta el a
Rekultív KFT által javasolt 18 %os em elést a szemétdíj elszál
lításáról. A korábbi szerződés
értelmében 12%-ot tartott jogosnak
és elfogadhatónak. A Rekultív KFT
még -február 24-ig- nem jelzett
vissza.

Eneseiek a Békás szorosban

Mesterházy József
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1999-re tervezett programok
- M á r c iu s 12. péntek 18 óra
•

Emlékezés az 1848/49. forradalom és
szabadságharcra

• Majális • Focitorna, Enese Kupo
Anyák napi ünnepély

- M ájus 2 3 ,2 4 . •
- M ájus v é g e •

Búcsú

-

• Tóth Aladár Zeneiskola
jú liu s 23-31
* Müncheni Szakfőiskola
jú liu s 31-aug. 8. * IÁM
IÁM au gu sztu s 6 . * ENESE
augusztus 8-15
• IÁM

- Szeptem ber 4. szo m b at
•

HŐSÖK NAPJA

RÁBAKÖZ-TÓKÖZ kerékpárverseny

- jú n iu s 2 6 . szo m b at •

NYÁRKÖSZÖNTŐ

NYÁRBÚCSÚZTATÓ

- O któber 22 . pé ntek 18 óra
•

- jú n iu s 5.
•

-

- M ájus 1. szom bat

- M ájus 8. *

Zenei nyár rendezvényei /részletezzük/

Emlékezés 1956-ra

- Decem ber lo. péntek dé lután
•

IDŐSEK NAPJA

- decem ber k ö ze p e /pontos dátum
- j ú l i u s 1 0 -1 7 .
•

UTAZÁS ERDÉLYBE /indulás július 9 /

-A u g u s z t u s 2o. *

FALU NAP

nincs, kö ltsé gveté s fü ggvé nye /
•

KÖZMEGHALLGATÁS,

- Decem ber 18. szom bat
•

KARÁCSONY ÜNNEPE

Bősiek és eneseiek a Békás szorosban
Március elején tartották
a horgászok idei első
gyűlésüket. A megjelent
tagokat Busa Ferenc, a
Horgászegyesület elnöke, köszöntötte. Az elnök ismertette a
napirendi pontokat, majd sorba vették a kérdéseket,
megbeszélték a tennivalókat.
A jelenlegi 25 tag mintegy 5oo-6oo méretes pontyot foghat ki
a tóból. A megegyezés értelmében a gyerekek egy szezonban 10
nemes halat és napi 5 kárászt ill. más egyéb nem nemeshalat
foghatnak, míg a felnőttek 20 nemeshal szezonbeli és napi 5
egyéb hal kifogásával tölthetik kellemesen idejüket. Az elnök
hangsúlyozta: a mostani halállománnyal gazdálkodnak és évek
múltával saját halszaporulattal is számolnak.
Fontos kérdésként merült fel a tó rendbetételének kérdése. /A
Horgászegyesület kérte a tó használatbavételét az önkormányzattól.

Az
Önkormányzat
a
következő testületi ülésen
dönt a kérelemről/ Az
Egyesület szakaszonként
rendezi a partot és a tó környékét, a kertek felöl kezdik a munkát.
Fölmerült egy szeméttároló elhelyezésének aktualitása is. Szó esett
a vandalizmusról, eltűntek a padok a tópartról..., gumi és más egyéb
szemét került a tóba...
A tagok megállapították a napijegy árát is, -napijeggyel csak
hétvégén lehet horgászni- 4oo,- Ft + a fogott hal kilónkénti ára.
A gyűlésen megállapodtak a fogási napló bevezetéséről és az
éjszakai horgászat lehetőségéről.
Utolsó napirendi pontként a nyári horgászverseny időpontja
és a lebonyolítás technikai részleteiről esett szó.
A Horgászegyesület várja az új tagokat!
Mesterházy József

Horgászgyűlés

+

Vöröskeresztes hírek

Munkákban legfontosabb időszaknak az őszi hónapokat
tekintjük. Október hónapban 2 q nápolyit osztottunk szét tagjaink
között, kedvező áron.
A község lakosainak 7,5 %-a részt vett az október 21-én
megrendezett véradáson. /Csorna 7,4%/ Markovszy Béla a
megyei VK -titkára köszönetét fejezte ki véradóinknak, szemé
lyesen is tiszteletét tette Enesén ezen a napon. Örömmel nyugtáz
ta, hogy falunkban egyre több a véradó.
A november hónapban tervezett, egészségneveléssel kapcso
latos előadásunk az előadó személyes problémája miatt sajnálatos
módon elmaradt.
Karácsonykor 17 családot ajándékoztunk meg élelmiszervásárlási-utalvánnyal, amelyet az 1998-ban megrendezett
báli bevételből finanszíroztunk.
Az újság hasábjain keresztül szeretnénk köszönetét mondani
két rendszeres véadónknak, Mikó Endrénének /Radnóti u./ és
Babos Zoltánnénak /Dózsa u./, akik első szóra, egy ritka vércso

4

ENESEI HÍRMONDÓ

+

portú, vérző beteg segítségére siettek a Győri Vértranszfúziós
Állomásra január hónapban.
Terveink a tavaszra, nyárra:
Húsvétkor a Megyei VK által összeállított élelmiszercsomag
gal szeretnénk kedveskedni néhány enesei nagycsaládnak.
Április hónapban kerül sor a tagbélyegek szétosztására.
Taglétszámunk jelenleg 16o fő. Ha bárki VK-tag szeretne lenni,
kérem jelezze! Áz éves tagbélyeg ára loo,- Ft.
A Győr környéki Vöröskereszt júniusban egy hetes balatoni
nyaralást szervez Gyenesdiáson, ahol enesei véradóink gyer
mekei közül néhányan helyet kaphatnak.
Júliusra tervezzük az 1999-es jótékony célú, szabadtéri
bálunkat, melynek bevételét karácsonyi ajándékosztásra
szeretnénk fordítani. Aktivistáinknak, tagjainknak, véradóinknak
köszönöm az 1998-as évi munkájukat, egyben kellemes húsvéti
ünnepeket kívánok a falu lakosságának:
Varga Istvánná VK-titkár

1999. MÁRCIUS

Falugazdász bemutatkozik
ZSÉDELY JÓZSEF vagyok, nős, 53 éves, ménfőcsanakon családi
házban lakom. Három fiam van. Végzettségem Agrármérnök,
növényvédelmi szakmérnök. Szakmai múltam mezőgazdasági
szövetkezetekhez kötődik, Szany, Rábaújfalu, Győrszemere, Árpás
állomásokkal. 1999. január 1-től falugazdász munkakörben dolgozom,
Enese, Ikrény, Ménfőcsanak, Gyirmót, Győrszemere községekben.
Munkámmal szeretném elősegíteni, hogy a gazdálkodók minél több
információt kapjanak a szakma minden területén.Munkaidőm egy
napon köt Eneséhez, minden kedden 9-12 óra között van a polgámesteri hivatalban ügyfélfogadás.
AZ 1999. ÉVI AGRÁRTÁMOGATÁSOKRÓL:
A kormány 236/1998 /XII. 3o./ sz. rendelete szerint a mezőgaz
dasági termelő támogatást csak abban az esetben vehet igénybe, ha a
rendelet mellékelte szerinti adatlap kitöltésével gazdálkodási
tevékenységéről adatot szolgáltat és ennek alapján őt nyilvántartásba
veszik. Ez a regisztráció, aminek alapfeltétele, hogy a termelő
legalább egy hektár termőföldet, szőlő gyümölcsös esetében legalább
ötezer négyzetmétert használjon. Földhasználat hiányában állattenyésztési, egyéb mezőgazdasági tevékenységet folytasson. Az előző
évi gazdasági tevékenységből származó árbevételének ötven százalé
ka, legalább 25o.ooo,- Ft mezőgazdasági tevékenységből származzon.
Az adatlapot akkor is a megzőgazdasági termelő teljes gazdasági
tevékenysége és az összes használt földterületéről kell kiállítani, ha
nem minden után kíván támogatást igénybe venni. A regisztráció
határidőhöz kötött, legkésőbb március 3l-ig el kell végezni. A re
gisztráció alapján a mezőgazdasági termelőt a földművelésügyi hivatal

nyilvántartásba veszi, erről igazolást állít ki amit a termelőhöz eljuttat.

Az adatlap kitöltéséhez szükséges:
1. Tulajdoni lap vagy érvényes szerződés a használt
földterületekről, vagy földkiadó bizottság végleges határozata.
2. Szarvasmarha, ló esetén marhalevelek.
3. Őstermelői igazolvány
4. Betétlap vagy adóbevallás a 98. évi árbevételről
5. Személyi igazolvány
6. Adóazonosító
A regisztráció az 1999. január 1. szerinti állapotot rögzíti. Az adat
lapon szereplő adatokat egyedileg azonosíthatóan csak a támogatási
kérelmet elbíráló, a támogatás folyósítását végző és az ellenőrző szerv
ismerheti meg.
A közeli és jogvesztő határidő miatt, felhívom a gazdálkodók
figyelmét, hogy az ügyfélszolgálati időben keressék fel a falugazdászt,
és az adatszolgáltatással nyerjenek lehetőséget az agrártámogatások
igénybevételére.
"A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 8/1999. fi. 2o./ sz.
rendelete az "Agrárgazdasági célok 1999. évi költsévetési támo
gatásáról" ismertetése, terjedelme miatt nem lehetséges, de a 116 féle
támogatási jogcím személyre szóló részét mindenki megismerheti az
ügyfélszolgálati időben.
Tájékoztatással szívesen állok rendelkezésre.
Enese, 1999. március 2.

Zsédely József
falugazdász

A reggeli fény bevilágít az ablakon,
Bent két idős pihen a régi pamlagon.
Agyukban felvillan egy édes gondolat,
Milyen jó volt átaludni az álmokat.

Kikötünk nagymarosnál

Az álom nem volt semmi más,
Mint visszatekinteni: a volt mennyire más.
Volt ölelés-csevegés-meleg szeretet,
Ami jelenleg nagyon elhagyott bennünket.
Nincs szeretet ifjuban-idősben-gyerekben,
Kihült-e cselekedet a néha sötét lelkekben.
Jön a másnap mindnyájunk számára,
De azt hiszem a szeretet elmarad sokak számára.
Ne feledd nincs nagyobb erő mint a szeretet,
Ha mindnyájan valljuk ez éltet bennünket.
Ez ad életet-, erőt a nehézségek leküzdésére,
E csekély ajándékot engedjük lelkek töltésére.
Gülch Dezső nyugdíjas
Mozgalmas heteket él és élt át az utóbbi időben a Borostyán
kórus. Fellépés fellépést követ ill. követett. A februári csornai
nyugdíjas találkozón képviselték először a falut 1999-ben.
Szinte mindegyik műsorszám hordozott magában valami
megkapót. Rákász Mária tanárnő vezényletével énekelte cl a
Kórus azt a dalcsokrot, melyet méltán tapsolt meg a nézősereg.
A műsor végét értékelés követte: a szigorú bírálók
egyértelmű fejlődésről -Fertőszentmiklóson, Győrben is jelen
voltak a korábbi években -beszéltek s dicsérték Kórusunkat.
Ezévi második lehetőséget a VI. Megyei Nyugdíjas
találkozón kapta a Borostyán kórus. Március elején Győrben, a
régi színházban képviselték Enesét. Jó érzés volt jelen lenni
azzal a tudattal, hogy nekünk is van egy kulturális
egyesületünk, kórusunk -amely részt vesz megyei ren
dezvényeken.
Gratulálok az eddigi szép, sikeres fellépésekhez, és további
sikereket kívánok a március 12-i és március 26-i enesei fel
lépésekhez.
Mesterházy József
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Borostyán kórus
A kórus tagjai:
1. Csöngei Jánosné
2. Beszprémi Ferencné
3. Ezres Lászlóné
4. Ihász István
5. Kovács Lajosné
6. Kerpics Lajosné
7. Lövei Mátyásné
8. Magyar Béláné
9. Nagy Lajosné
10. Németh Lajosné

11. Horváth Tibor
12. Horváth Tibomé
13. Szekeres János
14. Szekeres Jánosné
15. Pintér Jenő
16. Pintér Jenőné
17. Tóth Endréné
18. Tóth Andrásné
19. Varsányi Lajosné
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A hamvazószerdán kezdődő
nagyböjt rendkívüli
idő
a
megtérésre és a bűnbánatra.
Ebben az Atyának szentelt, ju 
bileumi előkészítő évben a nagyböjt még a szokottnál is nagyobb
jelentőséggel bír abban a távlatban, hogy valóban rálépjünk a
megtérés útjára és bűnbánó szívvel megtérjünk az Atyához. Amikor
a szertartást végző pap hamut szór a hívő fejére, ezzel a fi
gyelmeztetéssel fordul hozzá: "Emlékezz, hogy porból vagy és porrá
leszel." Ezek a szavak is emlékeztetnek a halál tányéré és felszólí
tanak: ne feledjük, hogy csak átmenetileg vagyunk itt ezen a Földön.
A hamu jelképe pedig a teremtés igazságát juttatja eszünkbe,
emlékeztet a teremtés kozmikus dimenziójának gazdagságára,
melynek az ember részét alkotja.
A nagyböjt az üdvösség művét idézi, tudatosítja az emberben a

halál
valóságát,
mellyel
örökösen szembesül. Az emberi
halált Krisztus halálával győzte
le. Ezért a nagyböjt, ha arra is
hív bennünket, hogy újra éljük a Golgota drámai eseményeit, első
sorban mindig abban a távlatban teszi ezt, hogy felkészítsen bennün
ket a húsvéti eseményre, a feltámadás diadalára.
A nagyböjt a buzgó imádság, a bűnbánat és a böjt időszaka. Az
egyház pedig azt kéri a hívektől, hogy az imádság mellett ne feled
kezzünk meg a felebarátaink iránti szeretetszolgálatról sem. Ne feled
jük, hogy a nagyobb távlatokban a fejlődés új modelljeit kell meg
valósítani, a javak igazságosabb elosztásával, hogy minden ember
méltóságban élhessen, miközben vigyáz arra is, hogy óvja a
teremtést. Mindez a szívek őszinte megtérését igényli.

Megkezdődött a nagyböjt

Szombat elmúltával, a hét első napjának
hajnalán, elment a magdalai Mária és a másik
Mária, hogy megnézze a sírt. s íme, nagy
földrengés volt, az Úr angyala leszállt a
mennyből, odament elhengerítette a követ és
leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villám
lás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle
való félelem miatt megrettentek, és szinte
holtra váltak. Az asszonyokat pedig így
szólította meg az angyal. "Ti ne féljetek"
Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust kere
sitek. Nincs itt, mert feltámadt, amint meg
mondta.."
/Mt. 28, 1-6./
"Ne féljetek” Az ÚR angyala így köszön
ti a megrémült pásztorokat a betlehemi éjsza
kában, s az Úr feltámadását hirdető angyal is
ezzel szólítja meg a holttestet kereső aszszonyokat. Ne féljetek!
A Szentírásban újra meg újra visszatérő
bíztatás. Isten nyugtató szava az ember
számára. Ne félj!
Igen, félünk... Félünk, amikor szembesül
nünk kell az Isten hatalmával, félünk, amikor
érezzük, hogy emberfeletti dolgok történnek
velünk. Félünk egy haláleset történtekor,

Borsodi Lajos plébános

Húsvéti üzenet

jutalmában mi is részesülünk.
Vége a böjti időszaknak! Ujjongva hir
dessétek. Győzött a Bárány! Krisztus feltá
madt!

amikor a Mindenható Isten kimondja az utol
só szót is a földi ember élete felett. Elég!
Megrémülünk az Isten nagysága előtt.
Megrémültek az igében szereplő asszonyok
is, ők is érezték, közel van az Úr! És akkor
elhangzik a biztató szó. ne féljetek! Ne fél
jetek, mert akit kerestek, az nincs itt, és nincs
a halottak között sem, mert feltámadt.
Elsőként a halottak közül.
Leoldotta bűneitek, Ő az ártatlan értetek
szenvedett kereszthalált. S amit megígérte,
feltámadt.
A vér nem hullt hiába, a megváltás, a
Szerető
Isten
legnagyobb
csodája
elvégeztetett. Mert valódi csoda történt,
emberi logikával, értelemmel fel nem
fogható csoda, Isten a legdrágább "tulaj
donát" az Ő egyetlen Fiát adta a világ
bűneiért. A te meg az én bűnömért is, hogy
ne az örök halálban, hanem az üdvösségben
legyen részünk.
Győzött a Bárány, és győzelmének

"Nekem az olyan böjt tetszik, amikor
leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket" -így
szólt az Úr
/Ézs. 58,6/
...bűnök.....bilincsek....... terhek. Terhek,
amiket kicsinyenként veszünk föl vállainkra, s hordozunk, s bár
gyakran érezzük, hogy jó volna megszabadulni tőlük- nem megy.
Gyengék vagyunk.
..........megkötöttségek. Összekötik a kezeinket, s tehetetlennek
érezzük magunkat, tehtetlennek, s elveszettnek. Nincs jövő, nincs cél,
mert nem látunk üdvösséget, nincs más, csak értelmetlen halál, az
értelmetlen élet után. S akkor jönnek a különféle emberi
erőfeszítések. "Nem igaz, hogy az idő nem tudja feledtetni azt, ami
megtörtént" Régen volt -talán igaz sem volt- felejtsük el a múltat!
Nem lehet, a bűnök megmaradnak, tovább fájnak. Emberi akarat nem
tudja tisztára mosni azokat.
Jézus mutat utat nekünk, könyörögjetek az Atyához! Vigyetek elé
mindent, s tegyétek le bűneiteket az Ő lábai elé Tisztítsátok meg a
szíveteket minden szennytől, s tartsatok igazi bűnbánattal teli böjtöt.
Mert az igazi böjt nem étkezési korlátokat jelent, nem azt jelenti,
hogy tartóztatom magam ennek vagy annak az ételnek az elfo
gyasztásától, hanem, hogy teljesen odaszentelem az élelmet Istennek.

IMÁDKOZZUNK!
Csak Tebenned nyugszik lelkem,
Jézus, Isten Báránya.
Minden bűnöm, minden vétkem,
Drága véred takarja.
Feldúlt lelkem békét talált,
Véred gazdag forrásában,
Minden bűntől megtisztult.
Szívem édes nyugalommal,
Vállal harcot, szenvedést.
Hisz örök nyugalom várja,
Majd a Jézus kebelén.
Ott a Bárány szerelméről
zeng majd megváltott sereg,
Sión boldog békéjéről,
mond örök dicséretet.

Farkas Ervin evangélikus lelkész

Minden kínjával, bajával, nyo
morúságával együtt. Nála rakom le
bűneim terhét. Tőle várom és kapom a
bűnbocsánatot.
S akkor kattan a bilincs zárja, a
Krisztus vére által tisztára mosott élet nem a bűn rabja többé, s nem
marad a halál rabságában sem, hanem reménységgel tekint Isten
csodás ajándéka, az üdvösség felé.
Imádkozzunk!

Böjti gondolatok
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Fényességedbe és sötéten érkezem,
Uram, irgalmazz, békét csak Nálad lelek.
Atyám, vétkeztem én, hiszen ismersz engem,
Uram, irgalmazz, békét csak Nálad lelek.
Látod félelmemet, Feléd nyújtom kezem.
Uram, irgalmazz, békét csak Nálad lelek.
Krisztus érettünk meghalt /Róma 5,8/

Farkas Ervin evangélikus lelkész
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A sportgyűlés krónikája
-1999. január 8.Három napirendi pontja volt az év elején megtartott sport
gyűlésnek. A jelenlévők -a labdarugók, valamint a község meg
jelent polgárai- először Göncz Gyula megbízott intéző beszá
molóját hallgathatták meg az 1998/1999. évi bajnokság őszi
szezonjáról. Az előadó több okot nevezett meg a csapat gyenge
szerepléséért: az edző személyét, néhány játékos magatartását s
3-4 jobb képességű játékos hiányát. A megjelentek egy
hangúlag elfogadták a beszámolót.
A sportgyűlés második napirendi pontja az alapszabály elfo
gadása volt. Az alapszabály szerint a sportkör új neve Enesei
SC, jelenleg egy szakosztállyal működik -a labdarúgó szak
osztállyal. /Természetesen igény esetén más szakosztály, szak
osztályok alapítása is lehetséges, sőt szívesen vesszük a sport
iránti nagyobb s szervezett keretek közti igényt, érdeklődést/
Az alapszabályban rögzítve van az Egyesület szervezete, a
tagok jogai és kötelességei, a vezetőség feladata, a bizottságok
szerepe.
Január 8-án a közgyűlés megválasztotta az új elnökséget is.
Az Enesei SC elnöke Doktor Gyula lett, elnökhelyettese
Mesterházy József. A labdarúgó szakosztály elnökének Tóth
Lászlót, ügyintézőknek Ihász Ferencet és ifj. Tóth Endrét
választotta a közgyűlés. Az elnökség további tagjai: Sándor
Ernő, Orbán Tamás és Horváth András /Győri út/ A számvizs
gáló bizottság tagjai Nagy Lajos Erdei János, id. Tóth Endre és
Lőrincz Csaba A közgyűlés 1.2oo,- Ft-ban határozta meg a pár
tolói tagdíj összegét, amely a hazai mérkőzések ingyenes láto
gatására nem jogosít fel. A diák ill. még keresettel nem ren
delkező labdarúgók 5oo,- Ft-ot, a keresők 1.000,- Ft-t fizetnek.

1999, ÉVI ENESEI
LABDARUGÓ CSAPAT
SORSOLÁSA
4. ford.:
5. ford.:
6. ford.:
7. ford.:
8. ford.:
9. ford.:
lo. ford.:
ll.ford.:
12.ford.:
13.ford.:
14.ford.:
15. ford.:
16. ford.:
17. ford.:

1999. március 28.
1999. április 4.
1999. április 11.
1999. április 18.
1999. április 25.
1999. május 2.
1999. május 9.
1999. május 16.
1999. május 23.
1999. május 3o.
1999. június 6.
1999. június 13.
1999. június 2o.
1999. június 27.

15 óra
15 óra
16 óra
16 óra
16 óra
16 óra
16 óra
17 óra
17 óra
17 óra
17 óra
17 óra
17 óra
17 óra

Az elnökség meghatározta a rövid és középtávú célokat. A
jelenlegi bajnokságban a csapatok a 8. helyre váiják, közép
távon pedig az első helyek egyikének ill. a feljutás a megyei II.
osztályba- a cél.
A sportöltöző felújítása és bővítése került az első helyre a
rangsorban. Több vállalkozó ajánlott
fel pénzügyi ill. anyagi segítséget. A munkát társadalmi
munka formájában végezzük el. Az önkormányzat 350000,- Ftot különített el erre a célra, ehhez jön még a Gecsei Gyula és
Kótai Imre által gyűjtött pénzösszeg, amely a kamatokkal
együtt ma 62.ooo,- Ft. A középtávú feladatok között szerepel a
pálya talajának rendezése és folyamatos ápolása, öntözése.
Végül álljon itt a labdarúgásra felajánlott összegek nagysága
és az adományozók neve.
Horváth András /Győri út/
50000,- Ft
Tóth László játékos vásárlás
50000,- Ft
egyéb
20000,- Ft
Varga István /Bartók u./
25000,- Ft
Öltöző felújítása
Nagy Lajos
10000,- Ft
Öltöző felújítása
Orbán Tamás
20000,- Ft
Mesterházy József
10000,- Ft
20000,- Ft
Tóth Lászlóné
Sándor Ernő
utánpótlásra
30000,- Ft
Tóth Ferenc anyag: bojler gerenda ajtólapok

Csíkszentmihályi kislányok népviseletben

Enese-Gyóró
Magyarkeresztúr-Enese
Enese-Markotabödöge
Bezi-Enese
Enese-Rábapordány
Egyed-Enese
Enese-Mihályi
Vág-Enese
Enese-Jobaháza
Rábacsanak-Enese
Enese-Bodonhely
Rábacsécsény-Enese
Enese-Szárföld
Rábaszentandrás-Enese

Tartalékcsapatok sorsolása azonos a Felnőtt csapatéval,
mérkőzésük kezdési időpontja 2 órával a Felnőtt mérkőzés előtt.
Gyóró és Magyarkeresztúr csapatának nincs tartalék lab
darugó csapata, ezért azok ellenfelei szabadnaposak.
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Tisztelt Ellesel hírmondó olvasói
Közbe jött a második világháború, két
három év, arról már nem írok, mivel azt
már megírtam.
Folytatom a hazajövetelem utáni
fejleményeket. Idehaza untam a magányt.
Nagyon jó szüleim voltak. Elvittek
Szemerére, megkérni a feleségem.
Rövidesen megnősültem. Egy girhes
lóval
húzott
kocsival
mentünk
Győrszemerére. A fuvaros Németh Misa
bácsi volt, s a násznagyom Lakó Imre bérmakeresztapám.
Apósom, ajánlotta, hogy lakodalom
nem lesz, mivel feleségem báttja hősi
halott volt.
Hogyan
hogyanse,
az
apósom
jóvoltából mégis nagy lakodalom lett.
Elhoztuk a feleségemet ugyanazon a ko
csin, a semmibe. Három család egy
szobában, a szüleim, sógornőm három
gyerekkel, plusz mi ketten. Ugye többet
nem kell mondani. Másnap megoldottuk a
gondot, mi kiköltöztünk, úgy mond az
akkor divatos konyha, rakott tűzhely. Itt is
baj volt, mert hét egeret fogott az egér
csapó. Élni kellett. Házhelyet kértem, az
akkori Bírótól, aki köznyelven /Vera/
Horváth József volt. Azt kérdezte milyen
partnak vagyok a tagja. Válasz, azt sem
tudom, mi az a párt? Azt hiszem akkor
négypárt volt. Kérdeztem, Jóska bátyám,
mi az esélyesebb? Válasz a Kommunista
Párt. Mondom újon be, párttag lettem.
Másnap jön a kisbíró Bölöndinéni, hozza a
házhely kiutalását, s a kijelölt helyet.
Gyorsan ment. Hogy ki ne felejtsem, fel
ajánlott az akkori megyei Tanács
Népművelődési osztálya a vándor mozi
kezelését, /ketten voltunk akinek a
megyében én és egy Lengyel nevű sze
mélynek volt mozigép kezelő vizsgája.
Honnét tudták meg, én az sose tudom meg.
Jó volt, jól kerestem. Igaz, hogy a csalá
dom otthon, nézte a filmet.
Elsőként kaptam az országban körhinta
című filmet.
A körzethez tartozott
Rábaszentmihály, Csécsény, Kisbabot,
Mérges, Gyarmat, Felpéc, Mórichida,
Kisbabot, Nagybarát. Szóval az egész
hetem le volt kötve.
Nyolc vagy tíz évig biztos kenyér volt.
Igaz se szombat, se vasárnap nem volt,
mert legtöbbször egy vagy két helyen
vetítettem. Várták a falukban. Visszatérve
a párttagságomra. Sárosi János volt az
akkori járási párttitkár. Meg valami Gáncs
elvtárs. Mivel szélső ház voltam előttem
kötötték ki a lovat a hintóból, de előtte
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elvitték a rádiómat. Rákosi beszéd hall
gatására a faluba Orion 844-esrádió volt,
olyan hangerővel szólt, mondjam úgy,
hogy az egész falu hallotta.
Igaz, hogy a faluban azon kívül rádió
nem volt. Kettőezer forintba került.
Visszatérve a párttagságomhoz. Sárosi
elvtárs javaslatára, felajánlotta legyek én a
község párttitkára. Válaszom, mivel csalá
dom van, szerezzenek egy olyan munka
helyet, ahol a családom megélhetése biz
tosítva van, akkor vállalom. Harmadnapra
jött a válasz, kizártak a pártból, mert kapi
talista vér van bennem. Azt sem tudtam,
hogy az mi. Az élet folyt tovább. A szülői
munkakösség elnöke voltam. Kitalálták az
iskolák körzetesítését. Rábacsécsénybe
építettek egy nagy iskolát.
Az olyan jól szeretett Rábaszentmihályi
iskolát bezárták. Az iskola bútorait
áthordták Rábacsécsénybe. Én vissza
hozattam őket. Felhívattak az akkori
Oktatási Minisztériumba. Elém teszik a
térképet, amin fel van vázolva az isko
labusz indul Bodonhely, Kisbabot,
Rábaszentmihály, Rábacsécsény, Mérges,
s majd fordítva. Kérdezzük, hol van ott
híd. Nem volt. Én híve voltam, s leszek is
a magasabb szintű iskoláknak, de a helyi
gyökereket nem szabad elvágni.
Ma is működik Rábaszentmihályon a
kisiskola. Folytatnám. Az akkori rendszer

követelte a mezőgazdaság a kisipar kollek
tivizálását. Rám esett a szerep, hogy
alakítsam meg Téten az autójavító és
lakatos KTSZ-t. Én voltam megbízva a
vasas szakmában. És Csupor József a
cipész szakmában.Horváth Gyula az építő
szakmában. Mind a három szakma bein
dult. És üzemelnek ma is. Változnak az
idők. 1953. az akkori pártvezérek
nyomására, mivel én voltam a téti
Autójavító KTSZ elnöke Gáncs elvtárs
volt a pártbizottság elnöke szemszögükből i
nem kívánatos elem voltam, eltávolítottak
az elnöki székből. Az élet nem állt meg. A
nevezett Gáncs elvtárs lett az Ikrényi Álla
mi gazdaság Igazgatója. Közben elkészült'
a kis fűrésztelepen, az idősebbek ismerték..
Azzal is probléma lett.
Papíron elvették, kulákká tettek, mert
volt iparom, meg egy hold földem.!
Szerencsére csak két napig voltam, mivel
figyelembevették a hadirokkantságomat.
Dolgoztam közben a Vízügyi hivatal
műhelyében, nagyon megbecsültek. Jó ;
hely volt. Utána Enesére kerültem. Itt meg
úgy is ismer az egész falu.
Köszönöm, hogy megtisztelnek az
olvasással.
Majd még a háborús dolgokról irok
egy-két részletet.
Tisztelettel: Laci bácsi

Enesei nyugdíjasok kelnek át a Dunán Visegrádnál. Háttérben
Nagymaros és a Börzsöny.
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Mi történt Enesén 1956-ban?
/Második rész./
1956. november negyediké után egyes
forradalmi gócok még tartották magukat.
Később aztán irányítás és lőszer nélkül
maradtak. A megmaradt maroknyi had
seregünk feladta a harcot. Legnagyobb
részük fogságba esett és ha rájuk tudták
bizonyítani azt, hogy orosz katonákra lőt
tek, hadbírósági ítélettel kegyetlenül
kivégezték őket. Szerencséjük volt azok
nak, akik tudtak civil ruhát szerezni és
esetleg külföldre menekültek. Hasonló
megtorlások elől ezrével menekültek az
emberek nyugatra. Természetesen voltak
közöttük olyanok is akik csupán kaland
vágyból hagyták el Magyarországot.
Nagyon sok volt közöttük a tizenéves
fiatal. Félelmet és bizonytalanságot
lehetett az arcukról leolvasni. Az egyik
alkalommal vonatai jöttünk haza Győrből.
Győr és Ikrény között fékcsikorgásra
lettünk figyelmesek. Kinéztünk az ablakon
és azt láttuk, hogy a vasúti töltés mellett
botorkáló, nyugatra tartó fáradt embereket
vett fel a vonat. Szép példája volt ez az
eset az emberi együttérzésnek, illetve a
mozdonyvezető figyelmességének.
Közben az enesei fiatalok is csopor
tosan indultak nyugatra, a nagy
ismeretlenbe.
Néhányan
mi
is
szervezkedtünk és latolgattuk kis falunk
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elhagyását. Odahaza szerettem volna beje
lenteni, hogy mi a nagy tervünk. Észrevet
tem azt, hogy édesanyám könnyes szem
mel pakolja Dénes öcsém útravaló holmi
ját. Ez a látvány nagy hatással volt rám és
természetesen lemondtam a nagy kalan
dról. Ők négyen aztán Rábcakapi
térségében
búcsút
mondtak
Ma
gyarországnak. A rádió mellett aggódva
vártuk az üzenetüket. Végre aztán a
negyedik vagy az ötödik napon "Fehér
akác" jeligére egy szép magyar nóta
kíséretében megérkezett az üzenet, hogy
jól vannak. A Szabad Európa rádió hullá
main keresztül naponta órákon át tartott a
megrázó üzenetek közvetítése. Sok eset
ben lehetett hallani a következő
üzeneteket: "Kedves szüleim, ne haragud
jatok, hogy búcsú nélkül távoztam.
Sokszor gondol rátok, egyetlen fiatok..... "
Horváth József, Jáger Zoltán, Sándor
Ernő és öcsém Gősi Dénes még idehaza
megfogadták, hogy egymást soha el nem
hagyják. Az ausztriai elosztótábor után
Kanadába kaptak beutazási engedélyt.
Calgariban telepedtek le és alkalmi
munkát vállaltak. Szerencséjükre egy
korábban kitelepült /sváb/ magyar család
nál kaptak szállást, ahol talán még pala
csintát is sütöttek nekik.
Elbeszélésük szerint itt nagyon
szerették őket. Azonban még így is nagy

volt a honvágyuk. Hiányzott Enese.
Hiányzott a meleg családi fészek, a szülők,
az idehaza maradt barátok, ismerősök.
Idehaza aztán valamennyire konszolidáló
dott a helyzet. A disszidenseknek teljes
amnesztiát ígértek. Jött is a hír, hogy
fontolgatják a hazajövetelt. A szülők
ennek örültek, de egyúttal féltették is a
gyermeküket. Szorongásuk nem volt alap
talan. Először Jáger Zoltán érkezett haza.
Később aztán megérkezett Dénes
öcsém is. Megjött Horváth Jóska és
Sándor Ernő is. Horváth Jóskát haza
érkezése után elvitték és elég hosszú ideig
vizsgálati fogságban tartották. Kiderült,
hogy ártatlan volt. Aggódó szülei örömére
aztán hazaengedték. A többi enesei fiatal,
akik búcsút intettek a hazának, szét
széledtek a világban és sokáig ették a hon
talanság keserű kenyerét.
Később aztán letelepedtek és idegen
állampolgárságot kaptak. Voltak akik
kemény munkával megtalálták a számítá
sukat. Hárman, vagy négyen a rohanó
világ áldozatai lettek. Messze Enesétől
idegen földben alusszák be nem teljesült
álmukat. Később aztán ausztráliából haza
jött Tóth Edit, Bognár Dénes és Ludván
Jenő. Tóth Jenő azonban örökre
Ausztráliában maradt.
Gősi Sándor
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Tegyünk valamit falunkért
Napjainkban
a
világ-ország-falu
fáradozik azon, hogy környezetelakóközössége, rendes szép legyen. A kul
túra színvonalának emelkedése ma már
igényli a jobbat, szebbet, nem nézi jó
szemmel környezetének szennyezését.
Úgy gondolom az emberi értelem eljutott
odáig, hogy megtudja különböztetni mi a
szép -mi a jó. Ezek után járjuk meg
falunkat képzeletben.
Első, hogy általánosságban elszórtan,
találunkpapír és üveg hulladékot, ami nem
jut el a szeméttelepre. Utcáinkra kiültetett
fák itt-ott elszáradnak gondozás hiánya
miatt. Egyes középületek autóbusz váró vasúti váró telefirkálva ízléstelen
szavakkal-rajzokkal. Itt megemlíteném a
vasúti váróterem falán ember magasság
ban cipőnyomok a falon: rekord teljesít
mény. De meg kell említeni, hogy az
említett helyek sok fiatal számára a kulturház. Mondják a fiatalok nincs hely, hol
lehetne szórakozni? Említést érdemel,
hányán szegik meg a közlekedés
szabályait, autóval, motorral. Iskolából
kirúgott labda -rohanó gyerek- ámokfutó
autós, kérdem az micsoda? Megfigyeltüke már a kiskocsira vagy utánfutóra fel
rakott szemét eljut-e a kijelölt helyre. Sok
esetben a falu végeken le van dobva árokba-erdőbe. Turkálási lehetőség unokáink
számára. De találhatunk házőrző kutyát,

egerésző macskát zsákba beledugva. Még
a faluban maradva sokszor látjuk emberek
elkerülik egymást köszönés nélkül mint
idegenek. Pedig néha jól esne egy-egy szót
váltani egymással -megosztani bánatunkat-örömünket. Becsüljük-ismerjük
meg egymást -ne szégyeljük köszönésre
nyitni ajkunkat. Úgy gondolom falunkban
nincs olyan nagy társadalmi különbség
ember és ember között. Egymás megis
merése is hozzátartozik falunk kulturált
ságához- hisz idegenek észre veszik
emberi kapcsolatunk színvonalát.
Menjünk falun kívül a Temetőbe:
Mikor belépünk gondoljunk kegyelettel
elhunyt szeretteinkre.
Csendben átgondolva a múltat jusson
eszünkbe őseink aggódó szeretete. Ennek
szellemében gondozzuk nyugvó helyüket
tisztelettel. De az egész temető legyen
méltó a megbecsülésre. Ne okozzunk
másoknak fájdalmat azzal, hogy elhervadt
virágokat dobunk mások sírjára. Ne
sajnáljuk időnket elvinni a hulladékot a
kijelölt helyre. Hisz egy falu kultúráját az
idegen a temetőn keresztül ítéli meg.
Lépjünk körül falunkat mit találunk a
perem területeken, nem mást mint sze
metet. Ne szerezzünk e látvánnyal ide
geneknek örömet, hogy milyen egy falu
Enese. Tehát van mit tenni falunkért még
akkor is ha nincs hely szórakozásra. De

Húsvét a karácsony után második
legnagyobb ünnep. 4o napos böjti
időszak előzte meg. Hamvazószerdától
tartott nagyszombaton délig. A böjtben
nem volt szabad húst enni, lakodalmat tartani, zsírral
főzni. A vaj aljával /íróval/ főztek.
A húsvéti készülődés már az ünnepet megelőző héten
elkezdődött. Az asszonyok takarítottak: a falakat fehérre
meszelték, lemosták a bútorokat, fölmeszelték a szoba
földjét és felszórták sárga homokkal. A konyhában tiszta
papírt tettek a telázsira.
Nagycsötörtökön megnémultak a harangok. Kézi
kerepülőt használtak harang helyett. Nagypéntekre búzát,
rozsot csíráztattak. Amikor kicsírázott, ledarálták,
leszűrték. A levébe lisztet kevertek, nádat tettek bele, hogy
ki ne fusson, majd megsütötték a kemencében. Ez volt a
csiripiszli, amit az emberek nagypénteken fogyasztottak.
Egyes vidékeken aszalt szilva leves /aszalék/ és mákos
tészta volt az ebéd.
Egész nap őrizték Isten koporsóját. Ezen a napon volt a
Keresztútjárás. Ekkor az emberek végigjárták Jézus
keresztrefeszítésének útját. Este a templomban Passió volt.
Szerepekre osztva mondták el Jézus szenvedését.
Nagyszombaton a kemencében kalácsot, kuglófot sütöt

van, mert van egy pinceklub-kulturház.
Nem üzemelnek e helyek, oka ismeretlen vagy nem találjuk meg a szórakozás kul
túráját. "Tisztelet a kivétel" Lehetőség is
kínálkozik helységre -tudomásom szerint
felszabadul egy szolgálati lakás. Oda
lehetne költöztetni a könyvtárat és helyén
lehetne szórakozni kulturáltan.
Falunkban van néhány ló szerető fiatal,
felszínre lehetne hozni a lovas turizmust.
Tulajdonosokkal való megegyezés után
erre alkalmas lenne a Barcza rét
/Lovaglás-kocsizás stb./ De falun belüli
szórakozásra is van jövő: egy falubeli
iparos régi ház felújításával megnyit egy
"Harmonikás” szórakozót.
Tehát röviden összegezve van mit tenni,
hogy falunk híre nőjön. Nem kell mást
mint
egymást
tisztelve-összefogva
szépíteni kell utcáinkat-fával-virággal.
Kulturáltan viselkedni és akkor falunkba
több ezer belföldi-vagy külföldi egy percre
megáll és elgyönyörködik házainkba utcá
inkba. Ne rösteljük ezt a kis fáradságot,
hisz sokszor többet töltünk lényegtelen
dolgokra. Kérem a falu lakóit fogjunk
össze a cél érdekében. Utólag elnézést
kérek, ha valakit megbántottam megjegy
zéseimmel, de csupán jóindulat vezetett
írásomba.
Köszönöm Tisztelettel: Gülch Dezső
nyugdíjas

tek. Este sok helyen feltámadási
körmenetet tartottak. Szabadtéri oltárt
vittek magukkal, énekeltek, körbe
járták a templomot. Az ablakokba
gyertyát tettek. Ezután kimentek a temetőbe, elvitték a
feltámadás hírét a halottaknak is.
Húsvét napján a kis misére vitték szenteltetni a sonkát,
kalácsot, tojást.
Tanyán pedig kitették az ölfára, egy fehér ruhába
összekötve. Vasárnap megették a zsírral és hússal készült
ételeket.
A lányok, asszonyok tojást főztek. Festék helyett hagy
ma héját főzték ki, vagy kreppapírt forráztak le. Ezekkel
festették a tojásokat. Mikor elkészültek, zsírral
átfényesítették őket. Kis kosárkába kerültek, ezzel várták
húsvét hétfőn a locsolókat. Akkoriban a fiúk vödörrel és
vízzel locsoltak. Volt, hogy szódavízzel "öntözték" meg a
lányokat. Kölnit is használtak, de akinek nem volt köl
nivize, az illatos szappant áztatott vízbe, üvegbe tette és
ezt vitte.
A locsolásért pirostojást kaptak, akkoriban még nem
pénzért jártak locsolni.
Gyűjtötte: Szakáts Dóra 3.o.
Horváth Eszter 3.o.
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Hallgatom a rádiót...
Hallgatom a rádiót vasárnap reggel. Krausz Tamás Úr az
MSZP baloldali frakciójának vezetője nyilatkozik, s említi,
április 4-ét, mint Magyarország felszabadulásának ünnepét.
Sokáig még tíz évvel ezelőtt is három tavasz volt az ünnep.
Első, március 15 a 48-as forradalom ünnepe, amikor kokárdát
tűzni bátorság volt. Amikor a spontán tömeget rendőrök hada
verte szét a Petőfi szobornál Pesten. Amikor a diákságot vidékre
vitték kirándulni, kötelező jelleggel a tanárok, de mégis össze
gyűltek sok ezren. Amikor ezért kirúgták az iskolából a fiatalt.
Második, március 21-én, amikor a kirendeltek ünnepeltek nem
nagy hévvel emlékezve 1919 rövid, mostmár más szemüveggel
nézett napjaira.
Harmadik, április 4-re, Magyarország náci uralom alól való
felszabadítására.
Biztosan sokakban felmerült a kérdés már máskor is, felszabadulás volt-e 1945. április 4-e, mikor az utolsó magyar
települést is elhagyták a német csapatok ?
Az iskolában és a szüléinktől is azt tanultuk, hogy a Német
hadsereg hívás nélkül megszállóként érkezett Magyarországra.
Bizony sok támogatója is akadt.
A demokratikusan gondolkodókat letartóztatták, föld alá
kényszerítették.
Április 4-én amit 45 évig felszabadulásként ünnepeltünk, a
Szovjet csapatok kiverték a németeket az országból, elfoglalták
azt. Bizony sok támogatójuk is akadt. Annyi, hogy 1948-ban a
kékcédulás választásokon már az KMP lett a legerősebb párt,
mert a szavazóik LÉTszáma ugyan nem, de a számuk megsok
szorozódott. A szovjet csapatok pedig 199o-ig ideiglenesen
megszálltak az országban.
Kérdés: felszabadító-e az a megszálló, aki az előző megszállót
legyőzi? Hát ez lehet probléma sokaknak, de Krausz Úrnak és
barátainak n em ,.... és nekem sem, mert én április 4-én sok hon
fitársammal együtt húsvétot ünnepelek.
Más: ugyanezen műsorban Krausz Úr az MSZP baloldali plat
formjának vezetője kiáll a Thürmer Gyula vezette MSZMP-vel /
szélső bal ? / való közös együttműködésért. Fontosnak tartja,
hogy amunkásság, a dolgozók érdekében létrejöjjön az
együttműködés a két baloldali párt között!
Amíg hallgatom, felelevenedik bennem egy másik hír: szél
sőjobboldali fiatalok ünnepeltek a várban. Verekedtek a
rendőrökkel, fasiszta jelszavakat és jelképeket használtak.
Rendőri intézkedések, gyors bírósági ítélet, kiutasítás,
felfüggesztett börtön !
Sok-sok hír a rádióban, TV-ben, újságokban.
Egyre többször érzem úgy, hogy félrebillen a mérleg nyelve. A
hírekben, a rendszerváltás sokkoló hírözöne után nem egyforma
mércével mérik a történéseket. Bizonyos dolgokat agyon beszél
nek, másokat agyon hallgatnak. Mire is gondolok. Nemsokára
megjelenik egy Francia országban már olvasható könyv, mely
több száz oldalon a kommunizmus emberiség elleni bűntetteit
sorolja fel, tárja az emberek elé. Kérdezhetnénk miért fontos ez
nekünk, amikor ezt mi mind átéltük. Azért fontos -mondom a
választ- , hogy egyforma mércével mérjünk. Minden veszély
veszély ha ellenünk irányul, akár barna, akár vörös.
Magyarországon, Kelet-Európábán, de talán a világban is
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számtalan film, könyv jelenik meg a német fasizmus, vagy egyál
talán a fasizmus bűntetteiről. Fontos, hogy ne feledjük, faj
gyűlölő eszméket, felsőbbrendűséget hirdetőknek, tömeg
gyilkosságokat megidealizálóknak nincs, nem lehet helye a
földön! De ez nem csak a fasizmusra kell hogy vonatkozzon.
Simon Wiesenthal szavaival: "Nem sok különbség van a fasiz
mus és kommunizmus között."
Ezt a mondását már nem sokat idézik. Tudnunk kell, s
tudatosítani kell az embertársainkban, hogy a kommunizmus alatt
sokkal több embert gyilkoltak meg, mint a fasiszták. Igaz, idejük
is több volt rá. A fasiszták fajra, zsidókra, cigányokra specia
lizálódtak, addig a kommunisták nem válogattak. Amíg a
fasiszták a gázkamrákat részesítették előnyben, addig a kommu
nisták a főbelövést, a hagyományos gyilkossági formákat válasz
tották a testi lelki elnyomorítás mellett. Mind a két ideológia az
emberek millióit csapta be, hazudott, ferdített el és titkolt igazsá
gokat. Sokakat kényszerített szellemi és lelki meghasonlásra.
Akkor mégis mi a különbség a kettő gyilkos ideológia között?
Talán csak a szín: az egyik barna, a másik vörös és a bajusz
formája.
És milyen különbség van a barna és a vörös között?
Csak néhány árnyalat!
Ezért kell felhívni a figyelmet, -mindenkiét- hogy a veszély
nem csak jobbról jöhet, hanem balról is.
írjanak róla az újságok /eddig miért csak keveset /, szóljanak
róla filmek, /számuk elenyésző/, regények/ alig-alig /legalább
olyan számmal, mint a holokausztról. Ez is az volt!
Miért késnek az elemzések, az információk? Nem elhanyagol
va a fasizmus bűneit, de nem egyedül azokat említeni mindig.
Úgy érzi az ember, mintha az egyik szörnyűségért bűnös lenne
a világ, azt nem szabad feledni. A másikat, amelynek még többen
voltak szenvedői halottak és még élők szegénységben- nyomor
ban egyaránt a világ minden részén meg elfeledhető?
Nem tehetik meg a hírért felelősök, a nagy európai, de a leg
nagyobb amerikai véleményt formálók sem - mégha sokuknak ez
is az érdeke - hogy két szemükkel nézzenek, de csak eggyel lás
sanak. Hogy két füllel hallgassanak, de csak eggyel halljanak, a
másikkal agyon hallgassanak.
Hát művészek, írók, rendezők, filozófusok, politológusok, ide
haza és külföldön, Európában, Amerikába,Hollywoodban
egyaránt, méljenek egy mércével, nézzenek két szemmel.
Nem tehetik meg a hírért felelősök, a nagy európai, de a leg
nagyobb amerikai vélemény formá-lók sem még ha sokuknak ez
is az érdeke, hogy két szemükkel nézzenek, de csak eggyel lás
sanak.
Mi pedig magyarok, kelet-európaiak gondoljuk újra a dolgokat
még akkor is, ha ide születésünk miatt létünkkel részesei, szem
tanúi voltunk a történéseknek.
Fontos újra gondolni azért is, mert nem csak részesei, hanem
szenvedő alanyai is mi voltunk!
Biztos vagyok benne, hogy meg is tesszük, mert képesek
vagyunk rá! Nem vagyunk gyávák és ostobák, egyik fülünkre
süketek, s félszemünkre vakok sem!
Böcskei György
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Kik voltak a leventék
Erre a kérdésre már Enesén is nagyon kevesen tudnának
megfelelő választ adni. Még abban az időben is nagyon vegyes
volt ennek a szervezetnek az igazi megítélése.
Voltak ezek a gyerekek ifjú hősök, leendő ágyútöltelékek és
Németországba hurcolt, majd amerikai hadifogságba esett ifjú
hadifoglyok.
Főleg a második világháború kitörése után kapott nagyobb
szerepet ez az úgynevezett félkatonai szervezet. Már nagyon
kevesen élnek Enesén, akik tagjai voltak a helyi levente
egyesületnek. Egy, vagy másfél évig én is voltam úgynevezett
kislevente. Tizenegy vagy tizenkét éves kortól kötelező volt a
belépés. Annak idején úgy láttam, hogy döntő többségünk öröm
mel tett eleget ennek az un. hazafias kötelezettségnek. Úgy
emlékszem, hogy heti egy alkalommal volt kiképzés.
Általában a malom mögötti füves téren voltak a foglalkozások.
Elméleti, és gyakorlati kiképzést kaptunk. A gyakorlati kiképzést
általában alaki foglalkozások töltötték ki. Voltak rajok és ezek
alkották a szakaszt. /Három rajból tevődött össze a szakasz./
Minden rajnak volt egy rajparancsnoka. Az én rajparancsnokom
Markó Árpád volt. Annak idején már öreg leventének számított.
Volt vagy 17, vagy 18 éves. Az egység parancsnoka Szabó Alajos
kónyi lakos volt.
Volt leventeparancsnok még Adamecz János igazgató úr is,
miután hazajött a frontról.
Csak egyensapkánk volt, elöl leventejelvénnyel díszítve. Mint
kezdő leventék nagyon büszkén viseltük. Volt az egységnek
néhány darab un. golyós leventepuskája, és körülbelül 6-8 db
szíjjal ellátott fapuskája. Az igazi puskákkal néha éleslövészetet
is tartottak. Ezeket a golyós puskákat mi kisleventék csak
messziről nézhettük. A fogások gyakorlására a fapuskákat már mi
is a kezünkbe vehettük. Elég sokat alakiztunk. Volt sorakozó,
indulj, állj, jobbra, balra át, hátraarc, feküdj, fel, stb.
Menet közben repülő balról, repülő jobbról. Ilyen esetben az
ellenkező oldali árokba kellett elfeküdni. Néha bizony alaposan

megizzasztották bennünket. Néhány hónap után aztán úgy
éreztük, hogy lett egy kis tartásunk.
Ennek a szervezetnek úgy is az volt a célja, hogy mire a le
vente bevonul katonának, könnyebben viselje a seregben alkal
mazott erősebb megpróbáltatásokat és tudja, hogy melyik a jobb,
illetve a bal lába. Közben a hadiszerencse keleten és szerte az
egyéb harcmezőkön elpártolt tőlünk. Magyarország hadszíntérré
változott. Akkori vezetőink az utolsó pillanatban próbáltak ki- 1
ugrani a háborúból, de az átállás nem sikerült. 1944. októberében
Szálasi Ferenc vette át a hatalmat és megalakult a nyilas kormány, j
Megkezdődött Budapest ostroma, majd teljes elzárása a
külvilágtól. A nyilas kormány nyugatra menekült. Az öreg leven
téket 1945 telén az orosz csapatok elől nyugatra vitték. A közön
összegyűlt egységet Adamecz János akkori leventeparancsnok és
természetesen a hozzátartozók búcsúztatták. Úgy emlékszem,
hogy gyalog indultak el Németország felé. Mi kisleventék ide
haza maradtunk. Egy szép napon aztán kihirdették, hogy az ide
haza maradtak jelentkezzenek a Kesserű kastélyban. Félve lép
tünk be az egyik kisebb helyiségbe, ahol már vártak bennünket.
Közölték velünk, hogy be kell lépnünk a Szálasi féle hungarista
mozgalomba. Először azt sem tudtuk, hogy mi fán terem ez a
mozgalom.
Eléggé nyomatékosan adták a tudtunkra, hogy ez hazafias
kötelességünk. Senki nem mert nemet mondani. Gyakorlati meg
valósításra azonban már nem került sor, mert erősen közeledett a
front. Később aztán Enesére is bejöttek az oroszok. A levente
egység feloszlott. Átestünk a ló másik oldalára. Ellentétes
elvekkel próbáltak bennünket nevelni. Idegen volt számunkra a
keleti kultúra. Később aztán valamennyire konszolidálódott a
helyzet. A kádár rendszerben kis hazánk volt "sziget a Vörös
tengerben" Ez volt a csúcs. Most pedig hol vagyunk?
Ott állunk a NATO kapujában. Micsoda változás.
Gősi Sándor

A félrevezetés mesterei
Aki érdeklődve figyeli az írott-és elektronikus sajtót, az az
utóbbi időben egyre jobban nyomon követheti a "bukott" kor
mánypárt /pártok/ mesterkedéseit. A legnagyobb példányszámú
napilap, vagy egyik-másik kereskedelmi adó közléseit érzékelve,
az embernek az a benyomása támad, hogy Magyarország, a
valósággal ellentétben, egyre rosszabb helyzetbe kerül.
Még olyan, egyáltalán nem véletlen, kacsák is felreppennek,
hogy talán ez a kormány nem tölti ki hivatali idejét.
A környező országokhoz hasonlóan idehaza is folyamatosan
azt próbálják a lakossággal elhitetni, hogy csak az ő bukott rend
szerük az egyedül üdvözítő.
Szerencsére, az elmúlt évtizedekben nem sikerült az ember
józan ítélőképességét annyira elhományosítani, hogy ezek a nyil
vánvaló kisérletek fulladjanak kudarcba.
A tények a jelenlegi kurzus mellett szólnak:
- A gabonaválság megoldása
- A gazdaságirányítás kancellári típusú átszervezése
- A bérarányok rendezése, azok inflációt meghaladó
mértékű emelése

Iá

ENESEI HÍRMO

A környező országokkal való jó viszony tényleges helyreál
lítása. A gazdasági növekedés fenntartása, ütemének növelése
Persze egy csapásra néhány hónap alatt nem minden sikerül
het. Nehéz türelmet kérni olyan emberektől, akik napi megél
hetési gondokkal küzdenek, pénzük jó részét vagy teljes egészét
elviszi a rezsi. Mindezek a nehézségek ellenére, összehasonlítva
a rendelkezésre álló kevés időt és az elért eredményeket, mégis
csak azt mondhatjuk, hogy sínen vannak a dolgok. Azok, akik
valóban saját erejükre támaszkodva, saját helyzetükön javítani
akarnak, valóban megtehetik. Az utóbbi másfél évtized legelkeserítőbb élménye az állandó kudarc volt. Munkanélküliség,
adószabályok változása, állandó létbizonytalanság, közbiztonság
romlása, az állami egészségügy, tanügy csődje, vagy ahhoz közeli
állapota.
Végre látszik az "alagút vége", tehát Madáchcsal szólva:
"küzdj és bízva bízzál".
Mindezekkel kívánok jó munkát és boldogulást mindenkinek.
Fekete Attila
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1. Kemence nevű fa lu a Börzsöny
lábánák. Eneseiek egy vendéglátó
helyiség teraszán

2. Eneseiek Kiskőrösön Petőfi Sándor
szülőháza előtt

3. Eneseiek Erdély gyönyörű he
gyei között egy kis pihenő közben

4. Búcsú a liberótól. Ezt ígérte
Ákos kisunokánk

MÁRCIUS 1999.
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Az óvoda éleféBól
Igaz, már új rügyet ringat az ág, most szeretném megköszönni
azoknak a szülőknek, hozzátartozóknak és a karácsonyi műsor
vendégeinek, akik óvodásaink műsorát megnézték és
adományaikkal anyagilag is támogatták az óvodát. 13.ooo,- Ft
gyűlt össze, amit majd a tavaszi kiránduláshoz használunk fel.
A szülői munkaközösség farsangi bált rendezett. A szülők több
ezer forint értékű tombolatárgyat hoztak a bálra. A belőpődíjat a
szülők többsége befizette. Azok is, akik nem vettek részt a bálon,
hiszen minden szülő jól tudja, hogy a befolyt összegből
ajándékozzuk meg a gyerekeket a jeles napokon /Mikulás,
Karácsony, Húsvét, Gyermeknap/ és ebből fizetnek néhány
bábelőadást, vagy játékot vásárolnak.
Az óvodások jelmezes karneválján gyönyörködtünk a sok
ötletes jelmezben, ami az anyukák kreativitását dicséri.

A tavasz közeledtével tervezzük az óvoda udvarának a ren
dezését. Egy tavalyi pályázaton 79.000,- Ft-ot nyertünk, amiből
udvari fajátékot vásárolunk.
Tervezzük a kerítés és az udvari játékok festését a szülők segít
ségével.
Új kapcsolattartási formát szeretnénk kialakítanii a leendő
óvodások családjával. A második életévüket betöltő gyermekeket
édesanyjukkal meghívjuk az óvodába, ahol a védőnővel és
óvónőkkel megoszthatják gondjaikat, elmondjuk mi várható el a
3 éves gyermekektől, hogy óvodába kerülve minél több sik
erélményben legyen részük. Szeretnénk megkönnyíteni az óvodai
beilleszkedést.
Kocsis Nándorné
vezető óvónő

Az "Enesei Hírmondóban" rend
szeresen tájékoztatót adunk az
iskolában folyó munkáról. Teszszük
ezt, hogy az itézményünkkel kevésbé
szoros kapcsolatban lévő, de érdek
lődő polgároknak is legyenek információi községünk egyik legfontosabb
létesítményéről.
Elsőként az 1998-99-es tanév első félévének tartalmi munkájáról
szeretném tájékoztatni Önöket.
Egy hosszú, kitartó munkát igényló félév után iskolai szinten a szor
galmi átlag 4,1.
A kitűnő tanulók száma 20, jeles eredményt ért el 15 tanuló.
Sajnos vannak olyan tanulók is, akik a tantervi követelményeknek
nem felelnek meg, ezért egy vagy több tantárgyból elégtelen osztályza
tot kaptak, számuk 13. Bízunk abban, hogy a második félévben nagyobb
szorgalommal kijavítják a nem kívánatos osztályzatukat.
A tanulmányi munka mellett a nevelést, tanulóink magatartásának for
málását sem hanyagolhatjuk el. A magatartás átlag: 4,45.
Az elmúlt időszakban nem hiányoztak sokat tanulóink, 2 nap/fő a
hiányzási átlag az első félévben. Sajnos ez a második félévre nem így fog
alakulni, mivel februárban az influenza miatt nagyon sokat hiányoztak.
Novembertől folynak a különböző tanulmányi versenyek. Ezeken
jelentős számmal részt vesznek tanulóink. Részt vettek: magyar iro
dalom, német nyelv, történelem, földrajz, matematika, fizika, kémia
versenyeken.
Köztük helyi területi és megyei szintű versenyek voltak.
Általában középmezőnybeli eredményeket értek el, de területi
versenyeken több tanuló is bekerült az első 10 közé, így matematikából
második és tizedik helyezett, fizikából több első helyezett tanulónk is
lett. A versenyek még tovább folytatódnak.
A sportversenyek eredményeiről a "Suli-sport" rovatban olvashatnak.
Az első félév lezárása után, egy kisebb pihenésként engedélyezve,
farsangi késztelődéssel telt a február. A hónap utolsó szombatján és
vasárnapján került sor a farsangi ünnepélyre. Sajnos kissé belenyúlt ez az
idő a böjtbe, de a színvonalasság igénye miatt több időt kellett a próbákra
szánni. A farsang eseményeiről a tanulók élménybeszámolóiban
olvashatnak.
A farsang mellett szavalóversenyeket szerveztek és szerveznek a
nevelők. A felső tagozaton már sor került ennek lebonyolítására. A 7-8.
osztályosok közül az első három helyezett: Vass Nikolett, Janács
Melinda és Sándor Ernő. Az 5-6. osztályosok közül: Káldy Gergely,
Danilla Barbara, Szabó Szilvia szavaltak legszebben.
Mindegyik korcsoportból az első kettő tanuló Öttevényen részt vesz a
körzeti versenyen.
Februárban a felső tagozatos tanulók egy viselkedéskultúrával kap
csolatos versenyen vettek részt. Mindez kapcsolódott a tanév elején
kitűzött egyik nevelési feladatunkhoz. A verseny eredményéről a tanulók
riportjában olvashatnak.
Február utolsó napjaiban adtuk postára a 8. osztályos tanulóink
továbbtanulási jelentkezési lapjait. 36 végzős tanuló közül 1 tanuló nem
tanul tovább. A tanulók többsége gimnáziumban, szakközépiskolában

szeretne tovább tanulni, kevesebben
szakmunkásképző intézményben. Ne
kívánják, hogy szám szerint számol
jak be erről, mivel változott a jelent
kezés rendje és kissé összevisszaság
nak tűnne, ha a 35 tanuló jelentkezési irányulása a létszám kilencszeresét
adná. Tudva lévő, hogy egy-egy tanuló három középfokú intézményt
jelölhet meg, és mind a háromban három-három szakot. Valószínűnek
tartom, hogy lesz több olyan tanuló, akit több helyre is felvesznek. A
szülő segítségével a tanulónak kell dönteni, melyik lehetőséggel kíván
élni. Remélhetőleg a szülők figyelembe veszik az osztályfőnök ajánlatát,
és a gyermekük képességének legjobban megfelelő iskolát választják.
Szeretném tájékoztatni Önöket a tanév hátralévő fontosabb
eseményeiről:
Március 17-én és 18-án kerül sor az első osztályosok beíratására.
Március 27-től április 5-ig tavaszi szünet lesz /első tanítási nap: április
6. kedd/
Április 25-től május 1-ig 12 negyedik osztályos kisdiák csereüdülésre
utazik Ausztriába.
St. Stefánba.
Május 16-22-ig fogadjuk az Ausztiából érkező gyermekeket.
Június 16-án tanulmányi kirándulásra indulnak a tanulók.
Június 18-án gyermeknap és a 8. osztályosok számára ballagási
ünnepély lesz. /Utolsó tanítási nap/
A nyári szünidőre kellő számú érdeklődő esetén a felsősök számára 56 napos, az alsós tanulók számára 3-4 napos nyári túrát szervezünk.
Az eredményes munka legfontosabb feltétele, hogy a szülők és a
nevelők jól együtt tudjanak működni. A cél mindkét oldalról közös. Itt
szeretném megköszönni a szülőknek, hogy rendszeresen tartják a kap
csolatot a nevelőkkel. Elfogadják tanácsaikat. S külön köszönöm a ren
dezvényeinkhez nyújtott segítségüket. Idejüket, fáradságaikat nem
sajnálva aktívan részt vesznek rendezvényeinken, anyagilag akár
pénzben, akár különböző termékekkel támogatják az iskolát.
Közreműködnek abban, hogy a munkahelyükről kedvezményesen
vagy ajándékba jelentős támogatást kapjon az iskola.
Külön köszönöm minden olyan adófizető polgárnak a rendelkezését,
aki az 1998. évi adóelszámolása során az 1 %-ot az "ALAPÍTVÁNY AZ
ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÉRT" szervezetnek ajánlotta fel.
Köszönöm Bödő Csabának, Nagy Lajosnak, Nagy Lászlónak és a
Gyógyszertár tulajdonosainak, hogy jelentős összeggel támogatták a fent
említett alapítványt. Közülük egy fővel tartós támogatásra megállapodást
kötöttünk.
Végül, de nem utolsó sorban, szeretnék köszönetét mondani annnak
al8 embernek, de különösen Tóth Ferencnek, akik a vállalkozók
jótékonysági rendezvényét jelentős anyagi hozzájárulással segítették. A
rendezvény bevételét az iskola 2. sz. épületének felújítására ajánlották
fel.
Ez az összeg 76.5oo,- Ft.
Várhatóan a felújítási munkálatok a tavaszi szünetben kezdődnek.
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Ferenczi Intréné
iskolaigazgató
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A farsang
Február 28-án volt az alsósók farsangja. A tanító
néni köszöntötte a szülőket és a bálon résztvevőket,
majd a gyerekek jelm ezbe öltözve m entek fel a
színpadra. A kinek a legjobb jelm eze volt az kapott
kisebb, nagyobb ajándékot. A zután a néptáncosok
szerepeltek /m ulatságos táncot adtak elő/ A tom bo
la húzás következett. Nagyon szép ajándékokat
lehetett nyerni. A m ikor m ár az összes tom bolát
kiosztották /azután/ jö tt a tánc. Az egész 4. osztály
egy kört alakított és úgy táncoltak Ica tanító néni
vel. H am arosan követk ezett a szépségkirálynő
választás. A zután a legm ulatságosabb já té k
kezdődött, a fiúk lábszépség-versenye. K ét tanító
néni egy függönyt tartott, hogy az eltakarja a fiúk
alsónadrágját. A lányok erre különösen figyeltek.
M iután a zsűri m eghozta a döntést, még egy kis idő
m aradt a discózásra. Jókedvűen táncoltunk a tanító
nénikkel. A m ikor vége lett a farsangi bálnak, m in
denki szom orúan indult az öltözőbe.

Eötvös Lérdnd nyomában”<
„Eötvös Lóránd nyomában” címmel 4 forduló fizikaversenyt
hirdetett szeptemberben a csornai Hunyadi János Gimnázium. A
felhívás megmozgatta a környék iskoláit. Barbacs, Bogyoszló,
Csorna, Enese, Farád, Kapuvár, Rábakecöl 6. 7. 8. osztályosai
indultak a vetélkedőn.
133 fő, 7 csapat/
Iskolánkból: Boda Gábor
6. o.
Major Alexandra 6. o.
Botka Réka
7.o.
Kántor Edina
7. o.
Kiss Eszter
7. o.
Nagy Klára
7. o.
Takács Judit
8. o. tanuló vett részt.
Február 26-án volt a döntő, ahol 3 fős csapatunk 4. helyezést
értei.
Az egyéni teljesítmények alapján a 6.-osok közül Major
Alexandra Eötvös Lóránd diákkoráról írt dolgozata első
helyezést, a 8.-osok közül Takács Judit -Eötvös Lóránd közéleti
tevékenységéről készített munkája első helyezést kapott.
A feladatmegoldó versenyben is szereztünk egy első /Major
Alexandra 6.o./, és egy második helyet /Kántor Edina 7. o./
Néhány feladatot a feladatmegoldó verseny anyagából:
"Mi az üvegházhatás?
Milyen káros következményei lehetnek?
Van-e olyan eset, amikor szándékosan előidézik?

MÁRCIUS 1999.

Mi a napóra?
Hol van megyénkben ilyen régi nevezetesség?
Kik használták ezt az eszközt először?"
Tablót is készítettünk Eötvös Lóránd életéről,
munkásságáról, melyet a zsűri egyhangúlag első helyre
minősített. Jelenleg a fizika tanterem falát díszíti.
Nagyon örültünk a szép jutalom könyveknek, a dötőn végzett
érdekes kísérleteknek, legjobban pedig annak, hogy tudásunk
gazdagodott a kutatómunka során. Áprilisban közösen teszünk
egy kirándulást a Sághegyre, ahol Eötvös Lóránd emléktábláját
tekintjük meg. Buday Tibor -Budayak Mosonyi Klára "A fizika
fejedelme" című könyvéből készültünk fel a versenyre, melyetminden igaz magyar embernek ajánlunk elolvasásra, hiszen a
hazaszeretet szép példáját mutatja.
"Ha jó magyarok akarunk lenni, akkor olyan magasra kell
emelni a tudomány zászlaját, hogy azt határainkon túl is
meglássák és megadhassák neki az illő tiszteletet" Eötvös Lóránd
1848. július 27-1919. november 8-ig élt. Világszerte elismert tudós
volt. Ingáját a földtani méréseknél még ma is használják.
192o-ban a párizsi Akadémia naggyülésén Einstein ezekkel a
szavakkal jelentette be Eötvös Lóránd halálhírét: "A fizika egyik
fejedelme halt meg."
Major Alexandra
Kántor Edina
Takács Judit
8. o. tanuló vett részt.
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Jókai verseny
Egy keddi napon Győrbe utaztunk busszal a Jókai Mór
Általános Iskola és Háziasszony képző Szakiskolába, ahol
a versenyt tartották.
Pogácsával és üdítővel fogadtak minket. A verseny
kezdetéig minden csapat egy teremben volt, és ezután egy
másik terembe mentünk, ahol beszédet tartottak. Bemutaták
a pedagógusokat, és elmondta a tanárnő, hogy milyen
feladatokat kapunk. Jókai egyik regényéből, Az új földesúr
ból kellett felkészülni. Két feladat volt, szóbeli és írásbeli.
A szóbeli feladat olyan volt, hogy egy asztalon különböző
tárgyak voltak elhelyezve a regényből. Öt dolgot kellett
kiválasztani, és megindokolni, hogy miért azokat választot-

tűk. Egy olyan tárgyat kellett kiválasztani, amivel el tudtuk
rögtönözni azt, amit a regényben a szereplők csináltak.
Ezután kb. fél órát beszélgettünk és bementünk egy terem- j
be, ahol az írásbelit kellett megírni. Az írásbeli egy kicsit
nehezebb volt, de megcsináltuk. Az írásbeli után vissza
mentünk a fogadó terembe és ott vártuk, hogy mikor lesz
eredményhirdetés.
Tíz csapatból a nyolcadik helyezést értük el. Nem
voltunk elkeseredve, mert mi még csak most voltunk
először, ezen a versenyen. Nagyon jól éreztük magunkat.

Pár héttel február 16-a előtt osztályfőnökünk egy
versenyre hívta fel az osztály figyelmét, melyet a Jókai Mór
Általános Iskola rendezett.
Két barátnőm és én kedvet kaptunk hozzá. Ez a verseny
Jókai regényére, "Az új földesúr"-ra épült fel. Az iskolánk
még nem szerepelt ezen a versenyen, így a felkészülés ki
csit nehezen ment. Réka sajnos 15-én megbetegedett, így
helyette Klári szerepelt. Neki nehezebb dolga volt, ugyanis
egy napja volt a könyv elolvasására. Végre elérkezett a
várva várt nap. Nagyon izgultunk. A verseny két részből
állt, írásbeliből és szóbeliből. A résztvevőket két csoportra
osztották. Amíg az egyik csoport a szóbelin esett át, a másik

a feladatlapokat töltötte. Mi az előzővel kezdtünk. Öt tár
gyat kellett kiválasztani az asztalról, amik a regényben
szerepeltek.
Majd azok közül is választani egyet és azzal egy szituá
ciót játszani. Ezt sikeresen megoldottuk.
Amíg a többiek is megoldották ezt a feladatot, addig ben
nünket pogácsával és innivalóval kínáltak.
A feladatlap kérdései közül kettőben nem voltunk biz
tosak. Az eredményhirdetést mindenki izgatottan várta.
Csak 8. lettünk, de mégérte elmenni.
Talán két év múlva iskolánk sieresebb lesz.
Báthori Nóra 7. osztály

Február 16-án kedden Győrbe utaztunk a Jókai
vetélkedőre. Ezt a versenyt minden második évben ren
dezik.
Erre a versenyre Jókai Mórtól "Az új földesúr" című köl
teményt kellett elolvasni. A versenyre már napokkal előtte
készülődtünk. A verseny előtt pogácsát ettünk. A vetékedő
12 órakor kezdődött. A tanár néni bevezető beszédet mon
dott. A verseny két részből állt: egy szóbeli és egy írásbeli
részből. A tíz csoportot kétfelé osztották: egyik fele a fela
datsort, a másik fele pedig a szóbelin vett részt. Mi a szó
belivel kezdtünk, de jobb is volt így, mert mi úgy gondol
tuk, hogy ez a neheze. Ez úgy történt, hogy egy asztalon
különböző tárgyak voltak. Ezek közül öt darabot kellett
választani és el kellett mondani, hogy miért ezeket válasz

tottuk és az egyikkel egy kis részletet a történetből el kellett
játszani. A nehezén túl voltunk, de jött az írásbeli. Egy
óránk volt a feladatok megoldására. Miután mindezzel
megvoltunk a zsűrik összedugták a fejüket és így hamar
megszületett az eredmény. Következett az eredményhirde
tés. Minden tanuló és a kisérő tanárok is kaptak egy
oklevelet és egy könyvet. A 8. helyezést értük el. Ennek
nagyon örültünk, mert mi még nem voltunk ilyen
versenyen. Heni tanár néni is nagyon megdicsért minket.
Négy óra körül már otthon voltunk.
Rengeteg csodálatos élménnyel tértem haza. Ez a nap
nagyon jól telt el. Ez a verseny feledhetetlen élmény marad
számomra. így meséltem el mindenkinek.
Nagy Klára 7. osztály

Kiss Marianna 7.

Az enesei emléhuersenu

Egy csendes téli napon,
február 17-én szerdán került
sor a Petőfi Sándor szavaló
versenyre. A vetélkedő fél kettőkor vette kezdetét.
Előtte már mindenki lázban volt, hogy vajon mi fog
történni. Ötödikesek, hatodikasok, hetedikesek és
nyolcadikasok is egyaránt voltak a szavaláson.
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A zsűrit két tanár néni alkot
ta. A tét néhány értékes
könyv, csokoládé volt, és az,
hogy ki ju t tovább az Öttevényi megmérettetésre. A
verseny után mindenki elégedetten távozott, mert
ezen az emlékversenyen senkinek nem volt veszíteni
valója.
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Asztalitenisz
Az iskolai házibajnokságon /H.B./ több, mint ötven ta
nuló vett részt. Először természetesen a tanulás és a gyakor
lás volt a lényeg /tenyeres ütések, leütések, szervák/
Közben a szabályok tanulására és alkalmazására tértünk át.
Csak ezután következett az osztálybajnokság, amit kör
mérkőzésekkel bonyolítottunk le. így született meg ki az
osztály legjobb pinpongozója.
A legjobbak a II. korcsoportban.
5-6. osztály:
I. Takács Szabolcs
I. Németh Annamária
II. Káldy Gergely
II. Tóth Viktória
III. Boda Gábor
III. Limpakter Anita
7. osztály:
I. Szeli Tamás
I. Botka Réka
II. Élő Szilveszter
II. Kiss Marianna

Labdarúgás
5-6. osztály:
Körzeti I. helyezés
Körzeti III. helyezés
I. Enese
I. Koroncó
II. Rábapatona
II. Ikrény
III. Ikrény
III. Enese
V. Rábapatona
7-8. osztály
Csapatunk továbbjutott. A körzetek győztesei közül
Öttevénnyel sorsoltak össze bennünket.
Csapatunk nagy lendülettel, fölényesen vezetett, de az
öttevényi fiúk is felzárkóztak. A döntetlen után átvették a
vezetést, de sikerült kiegyenlítenünk. Mindegyik csapatban
voltak kiemelkedően jól focizó gyerekek, akik mindent
megtettek a győzelemért.
A döntetlen után tizenegyesekkel döntöttük el a tovább
jutást. Sajnos nem nekünk sikerült. Az Öttevényiek

Kosárlabda
Minden évben megrendezésre kerül az 5-6. osztályos
mini kosárlabda.
Pannonhalmán négy iskola mérte össze tudását.
Lányok:
I. Pannonhalma
II. Enese
III. Győrzámoly
IV. Öttevény
A hosszú utazás után lányaink bátran szembeszálltak
vetélytársaikkal. Hullottak a kosarak, feltalálták magukat,
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III. Szakái Gábor

III. Csépi Hajnalka
IV. Nagy Klára

8. osztály:
I. Balatoni Zoltán
I. Gősi Katalin
II. Kiss László
II. Burányi Timea
III. Bencsik Péter
III. Wölfinger Anita
A járási versenyre /Öttevényre/ Takács Szabolcs,
Németh Annamária, Balatoni Zoltán, Gősi Katalin utazott.
Eredményükkel elégedettek lehetünk. Járási első: Gősi
Katalin.
Megyei versenyen Győrben Gősi Katalin képviselte
iskolánkat. A 32 lány kieséses mérkőzésen mérte össze
tudását. Kati két fordulóban 2:0-ra verte ellenfeleit.
Bejutott a tizenhatos, majd a nyolcas döntőbe.
Kiváló játékának eredménye megyei ötödik helyezés.
Gratulálunk!
Füsi András
szerencsésebbek voltak.
Az iskolaválogatott megérdemli, hogy a nevüket fel
soroljuk.
Bencsik Péter
Balatoni Zoltán
D oktor Tamás
Kiss László
Sándor Ern
E lő Szilveszter
M eleg Gábo
Lőrincz Balázs

B ödő Csaba
Fejes Róbert
Horváth Attila
Farkas Péter
N agy Richard
Szabó Zoltán
Szakái Gábor

A járási terem-labdarugó tornán az előkelő második
helyen végeztünk.
I. Győrújbarát
II. Enese /Balatoni Z., Bencsik P., Kiss L., Bödő Cs.,
Horváth A., Farkas P., Szabó Z./
III. Ikrény
IV. Nyúl
élvezték a játékot. Megérdemelték az ezüstérmet.
/Dobrádi K., Dombi A., Herczig V., Horváth Barbara,
Limpakter A., Nagy Zs., Nemes Kitti, Szabó Sz., Tóth V./
Fiúk:I. Pannonhalma
II. Enese
III. Öttevény
IV. Győrzámoly
Élő Zsolt, Boda Gábor, Gaál Dániel, Káldy Gergely,
Nemes Balázs Nagyon szépen, sok-sok kosárral dinamikus,
jó játékot produkált. Sajnos sokan a betegség miatt hiá
nyoztak, így cserék nélkül végig kellett játszani a mécs
eseket. Nekik is szép ezüstérem lett a jutalom.
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A MAGYAR NÉP
Szabad a m agyar nép, szabad valahára,
Kinek láncot vertek kezére, lábára,
S görbedt derekával a rabigát vonta,
M intha csak állat és nem em ber lebb volna.
Szabad a m agyar nép, fejét föltarthatja,
Kénye-kedve szerint kezeit mozgatja,
S mely előbb m int bilincs őtet szorította,
A vasat mint kardot ő szorítja mostan.
Szabad a m agyar nép... lejárt napod, német!
Nem táncoltatod te többé ezt a népet,
S pióca módjára nem szívod a vérét,
Megfizette isten gonoszságod bérét.
E földön legyen úr a tót vagy a német?
E földön, hol annyi vitéz magyar vérzett!
M agyar vér szerezte ezt a dicső hazát,
És magyar vér ezer évig ótalmazá!
Nincs itt urasága csak az egy magyarnak,
S kik a mi fejünkre állani akarnak,
Azoknak mi állunk feje tetejére,
S vágjuk sarkantyúnkat szíve közepébe!
Vigyázz, magyar vigyázz, éjjel is ébren légy,
Ki tudja, mikor üt rajtad az ellenség?
Ha eljön, úgy jöjjön, hogy készen találjon,
M ég a félhalott se m aradjon az ágyon!
Haza és szabadság, ez a két szó melyet
Először tanuljon dajkától a gyermek,
És ha a csatában a halál eléri,
Utószor e két szót m ondja ki a férfi!

Pest, 1848. június

Petőfi Sándor

Rég

múltévek ételei (soroza

Kukoricagánica vagy gánca:
Forró sós vízbe lassan
beleeresztünk fél kg kukoricalisztet. Folyamatosan keverjük,
míg a képződő pép a fazék
falától el név válik. A kkor
kanállal galuskákat szaggatunk
belőle. E zeket forró zsírban
megforgatjuk -melybe 1-2 kanál
tejfölt is kevertünk. V égül
töpörtyűvel is meghinthetjük a
galuskákat.
/A receptet "Az ínyencmester
szakácskönyve" című 1933-ban
megjelent kiadványból válasz
tottam./
Az alábbi fogás húsvéti
ünnepi asztalunk főétele is
lehet.
Sonka karfiolos sajtm ártással
4 személyre:
H ozzávalók: 4 félujjnyi
vastag szelet kötözött sonka
/kb. 5o d k g /1 kisebb karfiol, 2
dkg vaj vagy margarin, 2 dl tej,
1 evőkanál liszt, 1 dl tejföl, 3
dkg reszelt sajt, 1 teáskanál vegeta, törött fehér bors, a tepsi

hez 1-2 evőkanál olaj, 1-2
evőkanál zsemlemorzsa.
Előkészítése: kisebb tepsit
kiolajozok és morzsával meg
hintem . A sonka szeleteket
elhelyezem.
A karfiolt m egtisztítom és
rózsáira szedem, majd forrás
ban lévő sós vízben 5 percig
főzöm. Leszűröm és a sonka
szeleteken elosztom.
Előkészítése: A vajat hab
zásig hevítem a liszttel, majd
ráöntöm a tejet és folytonos
keverés közben sűrűre főzöm.
Vegetával és borssal fűsz
erezem, majd elkeverem benne
a tejfölt és a reszelt sajtot. A
sűrű m ártást rácsorgatom a
karfiolra, majd az egészet elő
m elegített, közepesen forró
sütőbe tolom . A ddig sütöm,
am íg a m ártásban lévő sajt
sárára nem sül. /Vigyázat! Nem
szabad barnára sütni, mert
keserű lesz./
Petrezselymes rizs és fejes
saláta illik hozzá.
N agyné Dőry Andrea

Hazafelé. Újból át
kelünk a Dunán.
Háttérben a Viseg
rádi vár.
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