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Szükség volt a helyi adók bevezetésére
Azt hiszem nagyon igaz az a m egá l

lapítás: ADÓT FIZETNI SENKI SEM 

SZERET. Nem gondolom , hogy ez sző

kébb pátriánkban m ásképp van. Hisz 

ezer helye lenne, s van annak a ki- 

sebb-nagyobb összegnek, a m it m ost 

2000 . január 1-tő l kell fizetni.

Köztudott dolog, egyre nehezebben 

gazdálkodnak a helyi önkorm ányza t

ok. Sok olyan fe la d a t van, am e lye t el 

kell lá tn i. Azonban a növekvő fe la d a 

tokkal és az in flác ióva l m ind ig  kisebb 

az a pénzösszeg, a m it évről-évre a fe j

lesztésre lehet fo rd ítan i. 1 9 9 9 -b e n  az 

intézmények bér és m űködési kö ltsé 

ge az összkö ltségvetésnek m in tegy 

87% -a. Tehát fe jlesztésre , fa luszép í

tésre m indössze 13%  m arad! Nagyon 

kevés.

Rengeteg fe lada t lenne! Ebben az 

évben sokan szó líto ttak  meg: m ikor 

építünk já rdá t? ! Jogos kérdés. Rossz 

állapotban van egy-két utcánk, persze 

egy kis fe lú jítás m indegyikre ráférne. 

Nem d icsekedhetünk a közvilágítással 

sem, m inden u tcá b a n  van rosszul 

megvilágított szakasz. S akkor m ég 

nem beszéltünk ingatlanjainkról: a régi 

iskola épületérő l, a po lgárm esteri h i

vatalról, az orvosi rende lőrő l. S szó 

sem volt új építkezésekről! M ind-m ind 

olyan kérdés, mellyel e lőbb-utóbb fog

lalkozni kell.

A fe lsoro ltakat csak állam i pénzből 

megoldani nem lehet. A képviselőtes

tület 1999 . október 2 9 -i ülésén fog

la lkozott a helyi adók kérdésével. Két 

adó fa jta  bevezetését határozta el s 

a lko tta  m eg rendele té t: a kom m uná

lis adóról és a helyi iparűzési adóról. A 

kom m uná lis  adó m értékét évi 4 0 0 0  

fo rin tban  határozta meg, m elyet két 

részletben (m árcius 15-ig  és szeptem 

ber 15 -ig ) kell befizetni. Az iparűzési 

adó m értéke az éves nettó  árbevétel 

-  csökkentve az e ladott áruk beszer

zési értékével va lam in t az anyagkölt

séggel -1 % -a . Az adó m értékének 

m egállapításánál figyelembe ve ttük  a

környékbeli községek kommunális adó

jának m értékét. S nem szabad e lfe le j

teni azt sem, hogy Enesén az önkor

mányzati ciklusban nem volt helyi adó.

A Képvise lő  te s tü le t, ill. a polgár- 

m este r m inden évi fa lugyű lésen  szá

m o t ad az adó fe lhaszná lásá ró l, s az 

e lképzelés szerint legalább az adó fe 

lé t ú t, já rd a , ill. közvilágítás fe jle sz 

tésé re  fo rd ít já k  az e lköve tkezendő  

években.

Mesterházy József 
polgármester

Kedves Enesei Polgárok!

Boldog, békés karácsonyi 
ünnepeket kívánunk minden 
olvasónknak, a község 
minden lakosának.

Az Új Esztendőben 
szerencsét és hitet! ^

r  y ,

M esterházy József 
polgárm ester
Enese Község Képviselőtestülete
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Önkormányzati
hírek

1. A képviselő-testület októberi ülésén 
-  ebben az évben -  másodszor foglalko
zott a Lucernás és az Újtelep csapadék
víz-elvezetésének problémájával. Hosszú 
évek égető kérdése ez különösen a Rózsa 
utcában és a Külsőréti dűlőben, valamint 
a Fecske utcában. A nyári esőzések után, 
egy testületi döntés értelmében, felkértük 
Szabóné Horváth Margit tervezőt, hogy a 
fent említett területek vízelvezetéséről, an
nak lehetséges módozatairól készítsen ter
vet. A tervnek meg kellett felelni az orszá
gos pályázati lehetőségnek. Tehát: döntő 
részben állami támogatással akarjuk, akar
tuk a kérdést megoldani.

Azt hiszem, a tervek ismertetésekor 
mindenki meglepődve hallotta az óriási 
számokat: 50 és 80  millió forint! De a 
legveszélyeztetettebb utca a Rózsa csapa
dékvizének elvezetése is 10 millió fölötti 
összegre rúg.

Jelen pillanatban -  a megbeszélés 
alapján -  egy negyedik variáció, s annak 
megvalósítása szerepel napirenden. A 
megoldásban számítunk a lakosság tár
sadalmi munkájára is.

2. 2000-től két helyi adóval kell a la
kosságnak számolni. Az önkormányzat 
anyagi helyzete miatt kell ezt a minden 
bizonnyal nem népszerű intézkedést 
megtenni.

A magánszemélyek kommunális adó
ja 4000 Ft/év, melyet két részletben kell 
befizetni. Avállalkozók iparűzési adója 1% 
(nettó árbevétel).

3. A képviselő-testület megállapította 
Dózsa utcai építési telkek árát: 600 Ft/m2.
A telkek átlagos nagysága 1300 m2, mur
vázott út vezet a telkekhez. A telek árá
ban benne foglaltatik a víz és a villany is, 
a gázért külön kell fizetni. A tervek sze
rint március végén lesz villany s az épít
kezést el lehet kezdeni.

V_______________________________J

Az évezred utolsó falugyűlése 
és közmeghallgatása

Közepes érdeklődés kísérte az évezred utolsó falugyűlését és közmeghallgatását. 
Négy napirendi pontot hallgathattak meg a résztvevők, ill. fejthették ki véleményüket az 
egyes kérdésekről.

Mesterházy József polgármester az 1999. évi költségvetés teljesítéséről számolt be 
a hallgatóságnak. Elmondta: a község költségvetése 108 millió forintot te tt ki, amelyből 
mintegy 66,5 milliót az államtól kapott Enese, különböző jogcímeken. A többi saját 
bevétel, ebből legnagyobb tétel 16 millió forint pénzmaradvány, de ebből 11 millió 
forintot tovább kellett utalni az ÉGÁZ-nak. (A község szedte be a gázközműhöz való 
lakossági hozzájárulást). Jelentős tétel a saját oldalon: 5 millió forint értékű Matrac 
betétjegy, az iskolának, óvodának, ill vendégétkeztetésből befolyó 5 milliós összeg, 2 
millió forintot szedett be a község a gázközmű után (a kiépítéshez szükséges 63%-hoz 
ugyanis a lakossági hozzájárulás nem volt elegendő, így 6 millió forintot a falu biztosí
to tt saját költségvetéséből), a gépjárműadó helyben maradó része 2 millió forint. Elma
radt bevétel, de a bevételi oldalon szerepel: 10 telek értékesítése a Dózsa utcában.

A polgármester elmondta: minegy 13% ju to tt fejlesztésre a maradék 87% jelenti a 
bérköltséget, ill. a működési költségeket (víz, villany, fűtés, telefon stb.) A fejlesztések 
közül kiemelendő: az intézmények gázról való ellátása, az iskola régi épületében a vi
zesblokkfelújítása, két buszváró vásárlása, járólapozás az óvodában, lambériázás, ill. új 
csatorna szerelése az iskolában.

Második napirendi pontban elhangzott, szükség volt a helyi adók bevezetésére ah
hoz, hogy a község megőrizze működőképességét. Az összeg megállapításánál -  ma
gánszemélyek kommunális adója 4000 forint, vállalkozók iparűzési adója 1%, (nettó 
árbevétel alapján) -  több szempont is szerepet játszott: a környező községek adókiveté
se, az adó ne legyen jelentéktelen összeg.

A 2000. évi költségvetés koncepciójában első helyen szerepel a működőképesség meg
őrzése, ne legyenek gondok az intézményeknél. Enese költségvetése -  a jelen számok is
meretében -  99 millió 610 ezer forint lesz. Ebből állami hozzájárulás, különféle jogcímeken 
76 millió 321 ezer forint. A tervezett jelentősebb bevételek: telekeladás, étkeztetés, gázköz
mű-hozzájárulás, gépjárműadó helyben maradó része, helyi adók, Matrac betétjegy. A fej
lesztések tervezésénél a lehetőségeket behatárolja a pénzhiány, ill. ha lesz lehetőség: a 
második félévben lehet végrehajtani a költségvetés I. félévi teljesítésének ismeretében. Az 
önkormányzat 1 millió forint értékben szeretne járdát építeni, a régi iskolaépületben a nyí
lászárók korszerűtlenek, cserére szorulnak (3 millió 300 ezer forint), március végére remél
hetőleg elkészül a Dózsa utcai telkek villamosítása (4-4,5 millió forint).

Negyedik napirendi pontban következtek a hozzászólások. Többen szóvá tették a 
járdák állapotát (Merkó Imre, Takács László -  Hunyadi utca), Csapó Jenő és Élő Gábor 
a Rózsa utcai tarthatatlan helyzetről (közút) szólt. Lövei Sándor hiányolta a polgármes
ter beszámolójából a község sportjáról, ill. kulturális életéről való beszámolót. Szlovacsek 
Imre hozzászólásában a „csatorna-helyzetről", az adók behajtásáról és a kontárok elleni 
fellépésről kérdezte a polgármestert.

A kérdések és válaszok után Mesterházy József kellemes ünnepeket kívánt a jelenlé
vőknek s megköszönte részvételüket, érdeklődésüket a község ügyei iránt.

Teleház
November elején nyitotta meg kapuit a Teleház. Gondo

lom, sokan hallottak már a fogalomról, de mit is jelent ez -  
m it lehet ott csinálni?!

Egy, a teleházakról íródott kis füzetben ez olvasható: „Egy 
épület vagy épületrész, ahová kellemes bemenni, amelyből sugárzik, hogy a belépő, vele 
kapcsolatba kerülő emberekért tenni akar valamit."

Az enesei Teleház -  amely a kultúrházban működik -  két számítógéppel várja az érdeklő
dőket, s a gépekhez tartozik egy nyomtató és egy fax modem is. Dolgozatokat lehet gépelni 
és kinyomtatni, különféle játékokkal lehet kellemesen elütni az időt, beszélgetni -  társalog
ni -  s nem szabad kihagyni azt sem, amire tán a legnagyobb az érdeklődés: az INTERNET. (A 
torlódás elkerülése végett célszerű előre bejelentkezni!) Remélem, idővel sikerül még több 
gépet beállítani s a teleház igazi találkozó ponttá, közösségi centrummá alakul.

SOK SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

A TELEHÁZ 
NYITVA TARTÁSA

9 -1 2
9 -12
9 -1 2
9 -1 2 13-20
9 -1 2 13 -20
9 -1 2 13 -20

ZÁRVA!
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Vöröskeresztes hírek
Decem ber 8 -án  a vöröskeresztes 

tagság vezetőségválasztó gyűlést ta r
tott. A tagok megszavazták az új veze
tőségi tagokat, akik vá lla lták, hogy az 
elkövetkező négy évben irányítják a 
szervezet m unkájá t.

Az új vezetőség tagjai:
Elnök: Dr. Szabó György 
Titkár: Varga Istvánná 
Gazdasági felelős: Takács V iktorné 
Ifjúsági felelős: B edőkné  Gecsei 

Aranka
Szociális felelős: Gecsei Gyuláné 
Véradási felelős: Horváth Veronika 
Elsősegély-nyújtó  fe l.: M erkóné  

Róka Veronika
A rendezvényt személyesen tisz te l

te m eg je len lé téve l Markovszy Béla, a 
vk. megyei szervezetének titká ra , aki 
m é lta tta  v é ra d ó in k  ö n ze tlenségé t. 
Ünnepi beszédében e lm ondta , hogy

Enesén szerencsére sokan tisztában 
vannak a ténnye l, hogy a vér az orvos- 
tudom ányban sem m ivel sem he lye t
tesíthető, s túlhajszolt, elanyagiasodott 
világunkban átérzik a segítségnyújtás 
szükségességét. Ennek e redm énye
képpen  2 2  töb b szö rö s  vé ra d ó n ka t 
köszönthettük.

10-szeres véradásért kitüntetést 
kapott:

Káldy János, Szabadság u.
ifj. Hécz István, Szabadság u.
Göncz Gyula, Kossuth u.
ifj. Csapó Jenő, Rózsa u.
Szórádi Lajosné, Radnóti u.
Horváth Józsefné, K iskert sor
Nagy Éva, S port u.
M olnár Vilmos, S port u.
Szakácsnő M olnár Beáta, S port u.
Boros József, Csalogány u.
Horváth Gyuláné, Csalogány u.

Iskolai híradó
M intha csak pár hé tte l eze lő tt tö r

tén t volna, hogy az új tanév évnyitó 
ünnepélyére gyü lekeztünk, s m ár a 
december végét je lzi a naptár. Egy hó
nap választ el bennünke t az első fé l
év lezárásától. Ez idő  a la tt egy össze
függő, kom oly ta n ítá s i-ta n u lá s i m un
kára kerü lt sor. Csak egy tan ítás  né l
küli m unkanapo t haszná ltunk fe l ifjú 
sági napra. A kötelező tananyagon kí
vül szaktárgyi versenyekre, ve té lke 
dőkre készültek ta n u ló in k . Az e lm ú lt 
időszakban zajlott az iskolai szintű ver
seny m a tem a tikábó l, fiz ikábó l, m a
gyarból. M ár ném e t nyelvből és m a
tem atikából te rü le ti versenyeken is 
voltak ta n u ló k  (Nagy Klára, Botka 
Réka -  ném et, Laczkó Szebasztián -  
m atem atika). Az őszi sportversenye
ken is szerepe ltek  ta n u ló in k  (Suli
sport rovat). A kom o ly  szellem i m un
ka m e lle tt tan ításon kívüli program ok 
szervezésére is sor kerü lt.

Egy szombati napon évelő növénye
ket ültettünk az iskola udvarára. A cser

jéke t, növényeket a szülők küldték. Kö
szönjük!

Néhány hé tte l ez e lő tt DSK-bálon 
szórakoztak a fe lsősök.

O któber-novem ber hónapban a lap
fokú társastánc oktatáson ve tt részt 20  
tanu ló . Ennek záróünnepélye novem
ber u to lsó vasárnapján volt. Jelenleg 
haladó fokon fo ly ta tód ik  az oktatás.

A novem beri egészségnevelési hó
nap keretében az alsós tanu lók  ve té l
kedtek és jóízű gyüm ölcssa lá tá t készí
te tte k . A hozzávalót a helyi vöröske
reszt és a szülők b iztosíto tták. A fe l
sős ta n u ló k  egy m unkadélu tán soro
zaton fe jleszte tték kézügyességüket és 
képzeletüket.

A nyolcadikas tanu lók több középis
ko lá t és szakmunkásképző isko lá t is 
m eglátogattak a nyitott kapuk alkalm á
val. A továbbbtanulási je lentkezést feb- 
ruárvégén kell elküldeni, kivéve a rend
kívüli fe lvé te lt hirdető iskolák esetén.

Év e le je  óta fo lyam atosan gyűjtjük 
a régi tá rgyakat, m elyből márc. 15-re

Tóth László, Fecske u.
Hima Zoltánná, Bartók u.
20-szoros véradásért kitüntetést 

kapott:
Molnár János, Rózsa u.
Varga István, S port u.
Fejes Pálné, Győri u.
Lőrincz Jánosné, Győri u.
Hima Zoltán, Bartók u.
Takács Istvánná, Bartók u.
Farkas Pálné, Bartók u.
30-szoros véradásért kitüntetést 

kapott:
id. Hécz István, Szabadság u.
Polgár Gyula, Petőfi u.
Véradóinknak, az Enesei Vöröske

reszt tagjainak, községünk lakóinak 
kegyeletteljes, békés, boldog karácso
nyi ünnepeket kívánok:

Varga Istvánná 
vk.-titká r

kiá llítást szeretnénk szervezni. Kérem 
a tisztelt Olvasókat, ha tudnak, segít
sék a munkánkat!

Iskolánkban november közepén tar
to t tu n k  nyílt n a p o t. Ezen je le n tő s  
számban vettek részt szülők. Köszön
jü k  érdeklődésüket!

Novem berben kezdtük szervezni a 
b a la to n i nyári tá b o ro z á s t Gyenes- 
d iáson. Ennek időpontjai: jún ius 19., 
június 25. A táborozás költsége 14 .000  
Ft. Bár az első részletet m ár be kellett 
fizetni a hely biztosítása m ia tt, de kor
lá tozo tt számban m ég e lfogadunk je 
lentkezést.

December az ünnepekre készülés 
időszaka. A h é tfő n ké n t adventi gyer
tyagyújtás, az isko la i dekoráció , az 
ajándékkészítő m unkadélu tánok talán 
segítenek az ünnepi hangulat a lakítá
sában.

A té li szünidő decem ber 23 -tó l ja 
nuár 2-ig  ta rt. Az első tanítási nap a 
szünet után ja n u á r 3. (hétfő).

A tanulóknak jó  pihenést és hasz
nos időtöltést kívánok a szünetre! M in
den kedves Olvasónak békés kará
csonyt és boldog új évet!
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Kincses Kalendárium
Karácsony hava

Különleges hónap a december. Nem
csak az 1999. év utolsó hónapjának lapját 
szakítjuk le a kalendáriumról, hanem egy
ben esztendő híján elbúcsúzunk az évezred 
utolsó századától, a dátumokat többet nem 
kezdhetjük 19-es számmal.

December a régi római naptár tizedik 
hónapja volt, a neve is innen ered. Régi 
magyar neve karácsony hava, a csillagászok 
Bak havaként emlegetik, a meteorológusok 
szerint télelő. A hó legnagyobb ünnepe ka
rácsony, Jézus születésének emléknapja. Az 
előkészületek már négy héttel az ünnep előtt 
megkezdődnek, ez az adventi időszak, egy
ben az új egyházi év kezdete is. A kisázsiai 
Myra város püspökét -  Szent Miklóst -  fő
leg a gyermekek várják. A Mikulás elneve
zés a szlovák Miklós megfelelője. Az aján
dékozás szokása a IV. században élt püs
pök legendájából következik, aki ablakba 
tett pénzzel mentette meg a tisztátalan élet
re szánt lányok életét. A dunántúlon a le
gények december 6-án bekormozott arccal, 
kifordított bundába öltözve, láncot csörget
ve Ijesztgetik a lányokat.

Kevés olyan napja van az évnek, amely
hez annyi népszokás, hiedelem kötődik, 
mint Luca napjához. Ezen a napon, 13-án- 
tilos varrni, mert „bevarrják a tyúkok fene
két” és nem tojnak. Résen kell lenni, hogy 
a nap első látogatója férfi legyen, mert „az 
assszonynép elviszi a szerencsét” . Luca- 
napon kezdik készíteni a „lucaszéket” , 
amelyre ha felállnak, a karácsonyi éjféli mi
sén meglátják a falu boszorkányait. Dunán
túli szokás a kotyolás. Fiúk járják a falu lá
nyos házait, mondókájukért megajándékoz
zák őket.

A Luca-napon csíráztatott búza a kará
csonyi oltárra kerül. Érdekes időjósló a Luca- 
napi hagymakalendárium. Tizenkét gerezd 
fokhagymát kivájnak, beletesznek egy-egy 
csipet sót. A só nedves vagy száraz voltából 
következtetnek az elkövetkezendő hónapok 
csapadékos vagy száraz időjárására.

Karácsony vigíliája december 24-e. 
Ezen a napon kitakarítják a házakat, laká
sokat, még a jószágot is rendbe teszik. 
Megsütik a hagyományos bejglit, kalácsot, 
aprósüteményt. Megfőzik a töltött káposz
tát. Délutánra minden elcsendesedik, fel

díszítik a karácsonyfát, és fellobbannak a 
gyertyák. Gondoljunk azokra, akiknek nincs 
meleg otthonuk, és üres marad a karácso
nyi asztaluk is. Aki tud segítsen szerencsét
len sorsú embertársain.

János evangélista ünnepe december 
27. A Jelentések könyvének prófétája a 
néphagyomány egyik legtiszteltebb alakja.
A János-napi borszentelés a premontrei 
szerzetesek közvetítésével jutott el hazánk
ba. A szentelt bort fül- és fogfájásra hasz
nálják gyógyírként, de a megrontott szar
vasmarhára locsolva is foganatos.

Az év utolsó napján Szilveszter pápát 
ünnepük (Kr. u. 314-335). Református vi
déken a hiedelem szerint ezen a napon 
emberi nyelven szólalnak meg az állatok. 
Az óévtől hangos vigalommal búcsúznak az 
emberek.

Külön jelentősége van az éjféli gonosz
űző zajkeltésnek. A lányok ólomöntéssel, 
gombócfőzéssel (benne egy-egy férfi neve) 
tudakozódnak jövendőbelijükről. Időjóslás 
szerint a szilveszteri északi szél hideg telet, 
a déli szél enyhe telet jósol.

(hankó)

Vallási ünnepek
Római katolikus: szeplőtelen foganta

tás (december 8) karácsony, Jézus születé
se (december 25) karácsony másodnapja. 
Szent István első vértanú (december 26) 
Szent János evangélista (december 27), ap
rószentek (december 28).

Protestáns: karácsony (december 25), 
karácsony másodnapja (december 26), óesz
tendő utolsó estéje (december 31).

Görög katolikus: Miklós főpap (de
cember 6), Szűz Mária szeplőtelen fogan
tatása (december 8), karácsony (decem
ber 25), Szűz Mária emlékezete (decem
ber 26), István főszerpap. első vértanú 
(december 27).

Ortodox: Csodatevő Szent Miklós myrai 
püspök (december 6), az Úr születése (de
cember 25), Szentséges Istenszülő főün
nepe (december 26), Szent István apostol, 
első vértanú (december 27).

Zsidó: hanukka december 3-tól 11-ig.

Magyar Nemzet
1999. november 27. szombat.

Kalap, 
az iskola
újság

Mi is az a Kalap? A szó egy ani
mációs film címéből ered. Ebben a 
rajzfilmben is újság ötlete két 7. osz
tályos tanulótól, Tóth Viktóriától és 
Danilla Barbarától származik. Az új
ság névadói is ők voltak. Az ötlettől a 
megvalósulásig nem sok idő telt el, 
hiszen az iskola vezetése örömmel tá
mogatta a kezdeményezést.

Ötleteket gyűjtöttek, riportokat ír
tak, rovatokat szerkesztettek a tanu
lók. Az ötletadókon kívül Káldy Ger
gely kapcsolódott be a munkába, ő 
állította össze a sportrovatot. Az első 
számhoz nagyon sok tartalmas cikk 
gyűlt össze, hiszen ebbe kerültek a 
nyári élmények és a szeptemberi ese
mények is. A sok jó anyag miatt bi
zony kevés hely maradt a humornak 
és a rajzoknak. A szerkesztőség meg
fogalmazta a suli-újság céját. A „Ve
lünk történt” -rovatban izgalmas él
ménybeszámolót olvashattunk az 
internet -táborról, az alsósok bako
nyi kirándulásáról, a családi délután
ról és a 8. osztályban tartott irodalmi 
emlékóráról.

Riportereink az iskoláról faggatták 
az elsősöket és a nyolcadikasokat. Ér
dekes beszélgetést folytattak a taní
tási és nevelési célokról az igazgató 
nénivel, a sportrovatban beszámolót 
olvashattunk focistáink eredményei
ről. A sok cikket és riportot Czeglédi 
Béla tanár bácsi öntötte végleges for
mába számítógépe segítségével. Nagy 
vigalommal vártuk az első suli-újság 
fogadtatását. Reméltük, senki nem 
sajnálja rá a diákok által megszava
zott 20 ,- Ft-ot. (Ebből az összegből a 
fénymásolás költségeit fedezzük.) Az 
első szám október 15-én jelent meg, 
és szeretnénk, ha negyedévente új hí
rekkel, érdekességekkel, sok humor
ral lephetnénk meg olvasóinkat. Úgy 
érezzük, az első próbálkozás sikeres 
volt, a gyerekek örömmel olvasták a 
róluk, hozzájuk írt történeteket.
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Egy tanulságos kirándulás
1999. október 21-én az enesei nyugdí

jasok egy csoportja kirándulásra indult. 
Elég hűvös volt az idő és néha még az eső 
is eleredt. Ezért a hangulat nem volt vala
mi rózsás, de bizakodva és kíváncsian kö
zeledtünk Komárom felé. Volt a társasá
gunkban Valaki, aki csak 59 év múlva éri 
el a nyugdíjas kort.,0  volt a kisunokánk. 
Egész véletlenül csöppent közénk. Felnőtt 
módra viselkedett. Nem volt vele semmi 
gond. Augusztus 29-én volt három éves. 
Lassan aztán beértünk Komáromba. Mie
lőtt a vár megtekintését leírnám, szeret
nék az egészhez egy kis megjegyzést fűz
ni. Sokszor elmentem már előtte vonat
tal, kocsival és hallottam is a létezéséről, 
de egész eddig kívülről semmit nem lát
tam belőle. Csodálatosan elrejtették min
denki szeme elől. Elhordták egy nagy ho
mokdombot és annak a helyére építették 
fel a hatalmas monstrumot. Az építés be
fejezése után a kihordott fö ldet pedig 
visszahordták a vár tetejére és elrejtésére 
szolgáló földsáncok építésére.

Átlagosan hat méter föld fedi az erő
dítmény tetejét. Amikor aztán begördült 
az autóbuszunk a kapun, romantikus kép 
tárult elénk. Először a helyreállított és 
múzeummá átalakított helyiségeket tekin
tettük meg. Ezeket a helyiségeket már az 
oroszok kivonulása után állították helyre. 
Kellemes volt bent a hőmérséklet. Volt mit 
néznünk. Letűnt idők fegyverzetét, kato
nai egyenruháit és török időben használt 
ágyúkat, ágyúgolyókat és egyéb harcászati 
felszereléseket mutattak be. Láttuk a ha
talmas erődítmény makettjét. Idegenve
zetőnk szakszerű magyarázatot adott a 
várrendszerről. Csak néhány elképesztő 
számadatot említek meg: Tízezer culáger 
és ezer kőműves építette. Elkészülte után 
200 000, azaz kettőszázezer!! katona fért 
el benne felszereléssel és a szükséges ló
állománnyal. A vár abban az időben beve
hetetlen volt. Bár a törökök aztán kellő 
védelem hiányában elfoglalták. Később 
aztán a magyaroknak csellel s ikerü lt 
visszafoglalniuk.

Az 1848-as szabadságharc leverése 
után Klapka György méltányos körülmé
nyek között adta át a várat az osztrák had

seregnek. Előadás után aztán a várrend
szer megtekintésére indultunk. Szomorú 
látvány fogadott bennünket. Hogy miért? 
1945-ben amikor bejöttek az oroszok, az 
egész erődítményt lőszerraktárnak hasz
nálták. Az istállókban a süttői márványból 
készült vályúkat és itatókat összetörték. A 
feketefenyőből készült padlózatot pedig 
eladták vagy elégették. A vaskos régi aj
tókat is tönkretették. Helyettük aztán olya
nokat csináltak amit a disznóólakra sem 
tenne fel senki. Ezekből néhány példányt 
otthagytak. „Gyönyörű" látvány volt. Eze
ket a sebeket a magyar állam próbálja gyó- 
gyítgatni, de ez nagyon sokáig el fog tar
tani, mert 200 milliárd forintra lenne szük
ség, hogy az okozott károkat helyreállít
sák. Mindezek láttán komor hangulatban 
felmentünk az erődítmény tetejére. Innen 
átláttunk a Duna túlsó oldalán elterülő 
szlovák Komáromba. A vár tetején fák és 
bokrok művészien rejtették el az alattuk 
lévő monstrumot.

Innen Tata felé vettük az irányt. A busz 
ablaktörlői jelezték, hogy még mindig sze
merkél az eső. Lassan megérkeztünk. A 
tatai tó hullámai is jelezték, hogy itt sem 
valami barátságos az idő. Első lépésként 
kerestünk olyan helyet, ahol egy kis mele
gítőt lehetett kapni. Néhányan aztán mit 
sem törődve a hűvös széllel, megnéztük a 
várat és a csodálatos parkját. Vad hullá
mok nyaldosták a várfal vízben lévő köveit. 
Tovább is szívesen maradtunk volna, de a 
viharos szél arra kényszerített bennünket, 
hogy árnyékosabb helyet keressünk. Innen 
a tatabányai turulmadárhoz mentünk. Már 
messziről lehetett látni a hatalmas fémma
darat. M. né Jolika javaslatára lehetett tip
pelni arra, hogy mekkora a turulmadár 
szárnytávolsága? Ketten is eltalálták. Nyer
tek egy üveg bort. Jómagam néhány mé
terrel többre becsültem a méretet. Eléggé 
meredek úton aztán felértünk. A szél itt is 
eléggé fújdogált, de a látvány egy kicsit 
felmelegített bennünket. A hatalmas talap
zat alatt elénekeltük a Himnuszt. Egy kicsit 
körülnéztünk. Hatalmas viharfelhők úsztak 
Tatabánya felett. Pedig milyen szép lett 
volna a kilátás napsütés esetén. Elég gyor
san elfoglaltuk helyünket a buszban. Innen

az utolsó állomásunkra, Bábolnára men
tünk. Itt már azért nem esett. A méntelep 
előtt álltunk meg. Először a múzeumot néz
tük meg. Szép dolgokat láttunk. Láttuk töb
bek között a híres versenyló csontvázát is. 
Élő korában ez a csodálatos ló Imperiál 
néven aratta győzelmeit.

Utána átsétáltunk a méntelepre. Itt már 
idegenvezető kalauzolt bennünket. A fő
épület udvarán megmutatta azt a majd
nem 300 éves akácfát, amit annak ide
jén Tessedik Sámuel ev. lelkész és híres 
mezőgazdász Dél-Amerikából hozott be. 
Még mindig él és virul, bár törzsét itt-ott 
már pántok tartják össze. Most is gyönyö
rű látvány volt. Innen az istállókba men
tünk. Pédás rend és gyönyörű mének lát
ványa fogadott bennünket. Ezeknek a szép 
állatoknak csak az a dolguk, hogy bizto
sítsák az utókor számára az utánpótlást. 
M egtekintettük a lovardát is. Láttunk 
jónéhány hintót is. Gyönyörű járgányok 
voltak. Nem kis személyiségek utaztak 
rajtuk. Láttuk még a szépen berendezett 
konferencia termet és a vadászati kiállí
tást is. A természetet majdnem hűen után
zó környezetben mutatták be az állatokat. 
Voltak szarvasok, őzek, vaddisznók, rókák, 
ragadozómadarak, vadlibák, vadkacsák és 
egyéb kisebb madárfajok. Elég hűen mu
tatták be azt a jelenetet, amikor egy réti
sas hatalmas körmeivel elkapott egy kis- 
nyulat. Itt jegyzem meg, hogy ezek az ál
latok természetesen kitömött állapotban 
voltak. Mindenkinek tetszett. Kár, hogy 
sietni kellett. Innen aztán már hazafele 
indultunk. Beértünk Győrbe. Itt kisunokánk 
elköszönt a kedves társaságtól és a ven
déglátóitól. a maga módján megköszön
te, hogy eljöhetett. Kissé szomorúan né
zett a kigördülő autóbusz után. Biztos nagy 
élmény volt számára ez a kirándulás. Az 
autóbusz ezután a Dózsa-körbe vitte a kis 
csoportot, ahol már várta őket a finom 
vacsora. Itt már jó volt a hangulat. Töb
ben táncra is perdültek. Egy kis idő múlva 
én is csatlakoztam hozzájuk. Jó hangulat
ban, kellemes élményekkel gazdagodva, 
bár kissé fáradtan aztán beültek a buszba 
és elindultak Enesére.

Gősi Sándor
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ENESEI HÍRMONDÓ

Karácsony előtti történet
A negyvenes években is készültünk 

m ár a karácsonyra, erre a gyönyörű 
ünnepre. Akkor azonban más idők já r

tak. Háború vo lt és kis országunk is 
hadszíntérré vá ltozott. A szeretetre és 
a békére csak álm ainkban gondolhat

tunk. Azért m ég ilyen körülmények kö
zött is vártuk a karácsonyi vakációt. A 
fé le lm ek és egyéb izgalmak közepette 
azért csak e lérkezett a nagy nap. Volt 
egy kis ünnepség is. A rövid m egem lé
kezés után viszonylag felszabadultan 
indultunk haza. M ie lő tt fo lytatnám  a 

történetet, a vakáció előtti napon ké
szült el az első igazi hosszú nadrágom, 
am it abban az időben pantallónak is 

neveztek. Am ikor fe lpróbáltam , egy ki
csit hasonlítottam  m ár egy fe lnőttre, 
de meddig? Nagy nehezen kikönyörög
tem édesanyámnál, hogy az utolsó ta 
nítási napon felvehessem  az új nadrá
gomat. Nagyon nehezen adta meg a 

be leegyezését. É rezte  e lő re , hogy 
rosszul dön tö tt. Az iskola elhagyása 
után bár vidám an, de fegyelmezetten 
viselkedtünk. Később aztán ahogy érez
tük az otthon közelségét, kisördögök
ké változtunk át.

Abban az időben a Kossuth L. u t

cában a hom okgödörre l szemben volt

a Roszinszki Jenő bácsiék kocsm ája. 
Az udvaruk léckerítéssel vo lt körü lke
rítve. A déli o ldalon vo lt a kuglipálya 
(Szekeres János cipészék nagy bána

tára). A pályával szem beni kerítésből 
hiányzott egy léc és ezen a hézagon 
keresztül szoktuk m érgesíteni a Jenő 

bácsiék zsemleszőrű ku tyá já t. Hol a 
kutya győzött, hol a bakancsunk. Az 
utcabeli iskolások közül akkor is sor
ba á lltunk a lyuknál. Végre én követ
keztem. Gondoltam  m agam ban, hogy 

m ajd m ost adok a n n a k  a fa jtis z ta  
korcsnak. Ki is oszto ttam  neki néhány 

jó l irányzott rúgást, de az u to lsó tá 
madásnál egy k ics it későn kaptam  ki 

a lábam at, vagy a kutya vo lt a gyor
sabb. A lényeg az volt, hogy a „fe n e 
vad" a zseb m agasságában leszakí
to tta  a nadrágom szárát és győztesen 
elvitte az udvar valam elyik fé lreeső zu
gába. A több iek  az esem ényt látva 

harsány nevetésbe kezdtek. Én pedig 
majdnem  sóbálvánnyá változtam . Mi 
lesz most? Hogy m erjek így hazam en
ni? Am ikor aztán jó l k ineve tték m a
gukat, egyenként e ltünedeztek. Én pe
dig o tt á lltam  megtépázva, fél nadrág
gal a te tthe lyen . Később aztán csak- 
csak e lindu ltam  én is, m ert azért de 

ce m be r végén h iányzott a le té p e tt 
nadrágom  szára. A hidegtől és a fé le 
lem tő l remegő lábakkal léptem  be az 
a jtón . M eg lá to tt édesanyám. Először 

k in e v e te tt, m ajd  am iko r m e g lá tta , 
hogy m ivé le tt az új nadrágom, elsírta 
m agát. Á rtatlan képpel próbáltam  e l

mesélni a történteket. Ruhacsere után 
az áldozatul ese tt nadrágszár keresé
sére indu ltunk. Ebben a ku ta tóm un
kában az idős „R osoncki” néni is se
g íte tt. (Abban az időben így nevezték 
az eneseiek és még csak annyit, hogy 

nagyon szerette a gyerekeket.) Meg is 
ta lá ltuk  a trágyadomb oldalában. Kel

lő szagtalanítás és tisztítás után édes
anyám az öreg Singer varrógéppel vissza 
is varrta a helyére. Egy kicsit meglát

szott a javítás helye, de ki a csuda törő
dö tt abban az időben ilyen kicsinység
gel. A velem történ t eset után a lyukat 
a családnál segítkező R. Jancsi becsi

nálta. Ez a lyuk már nem lyuk -  gondol
tu k  magunkban. Majd lesz másik. Az
tán lasssan elérkezett a karácsony.

Álmaimban megjelent a Jézuska és 
kereste a jó  gyerekeket. Én is je le n t
keztem !? Úgy láttam  egy kicsit moz

go tt a glóriája.
Gősi Sándor

Mesterházy Ernőné kitüntetése
Az Enesei Borostyán Nyugdíjasklub a környék egyik legrégebbi klubja, önszerveződő csoportja. Több 

mint húszéves múltra tekint vissza -  s a kezdetektől Mesterházy Ernőné, Joli néni a vezetője, egy rövid 
időtől eltekintve.

Sok kirándulás, előadás s egyéb más összejövetel szerepel a klub történetében. A megyei 
nyugdíjasszövetség oklevéllel ismerte el Mesterházy Ernőné munkáját. Az elismerő oklevelet Jankovits 
György nyújtotta át Joli néninek december 1-jén, az Idősek Nemzetközi Évében.

„A nyugdíjasokért, az idős társaink jobb közérzetéért, a klubévet és a megyei nyugdíjas
mozgalom fejlesztéséért végzett önzetlen, kiváló munkája elismeréseként."

-  áll az oklevélben.
Gratulálunk! . .  . . ,Mesterházy József
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Az iskola államosítása
1895-ben Hetvényi nyugdíjba vonu

lása után helyére Mészáros Sándor evan
gélikus tanító lépett. Ebben az időben az 
iskoláztatás még m indig a közbirtokos
ság kezében, az ő felügyeletük alatt volt. 
1895-tő l az iskolai létszám évről-évre 
emelkedett. Egy tanító keze alá 80  gye
rek is került.

Az iskolai tantárgyak: hit- és erkölcs
tan, magyar nyelv, számtan, mértan, fö ld
rajz, történelem, a polgári jogok és köte
lességek ismerete, természetrajz, termé
szettan, mezei gazdasági és kertészeti 
gyakorlatok, házi ipar, éneklés, rajz, női 
kézimunka, testgyakorlás.

A bizonyítvány em lítést tesz a tan ít
ványok szorgalmáról, erkölcsi magavi
seletéről és az írásbeli dolgozataik kül
ső alakjáról.

A jegyek magyarázata:

Rang Magaviselet Szorgalom Iskolalátogatás Előmenetel
1 dicséretes ernyedetlen szakadatlan kitűnő
2 jó dicséretes szakadozott jeles
3 tűrhető változó - jó
4 - hanyag - elégséges
5 - - - elégtelen

egyben annak sürgős pótlását rendelte 
el. Az egyetlen tanterem szűkös volt a 
1 0 0 -1 2 0  fős osztályoknak, valamint a 
megfelelő eszközök is hiányoztak a bő
vülő tantárgyrendszerhez. Újonnan beve
zetett tantárgy volt a vegytan, a szép
írás, a folyékony olvasás és a tarta lom 
tárgyalás. A gazdasági ismereteket elmé
letben és gyakorlatban is oktatták.

1914-ben a vallás- ésközoktatásügyi 
miniszter úr kijelentette, hogy hajlandó 
Enese községnek 1914 szeptemberétől 
elemi iskolát szervezni. Ennek feltételeként 
meghagyta a következőket: a közbirtokos
ság az állami elemi iskola elhelyezésére 
köteles átadni a már meglevő iskolaépü
letet, ezen épületben lévő tanítói lakást pe
dig második tanteremmé alakítani saját 
pénzén. Más részről Enese tegyen meg

Az iskola tandíjas volt, amely 50 fillér 
befizetésére kötelezte a gyermekek szü
leit. A tandíjhátralékot pedig rozsban és 
gabonában is szedték. A vizsgák minden 
év májusában zajlottak le, ezután kap
ták kézbe a tanulók a bizonyítványokat.

1912. április 15-én Barcza Gyula köz- 
birtokossági felügyelő a közbirtokosság 
nevében egy beadványt n yú jto tt be, 
amelyben arról értesítette a községet, 
hogy az enesei birtokosok az enesei ágos
tai evangélikus iskolát nem tudják tovább 
fenntartani és kérte, hogy a község az is
kolafenntartás költségeit vállalja magára. 
A községi közgyűlés határozata kijelentet
te, hogy az iskola evangélikus hitfeleke- 
zettel bír, így annak megszüntetése és köz
ségivé tétele a hitfelekezeti elöljáróság be
leegyezésével lehetséges.

1913-ban Barcza Gyula már lépést 
te tt a királyi tanfelügyelő úrnál az iskola 
államivá tétele ügyében, mivel fenntar
tásához és továbbfejlesztéséhez szüksé
ges anyagi erők hiányoztak. Ugyanebben 
az évben a vármegye közigazgatási bi
zottsága is észrevett hiányokat az egyre 
szegényesebb sorsra ju to tt iskolánál és

mindent a helyi javulásokért. A község 
hozzájárulásokat ajánlott meg. Beleegye
zett, hogy az épületet az állami iskola tu
lajdonába bocsátja, továbbá pótadóból és 
kölcsönből egy tanítólakást építtet.

1916  márciusában Makarovszki Béla 
királyi tanfelügyelő az enesei közgyűlésen 
bejelentette, hogy a Vallás-és Közoktatá
si Miniszter az iskolát állami kezelés alá 
vonta. Kérte a képviselőtestületet, hogy 
keressen az újonnan építendő iskolának 
megfelelő telket, mert a régi nem alkal
mas rá. A testület a miniszter úrtól leg
alább egy év haladékot kért erre, a hábo
rú nehéz viszonyaira hivatkozva, és hogy 
az építéshez szükséges kölcsönt megsze
rezzék. Ez az ügy évekig elhúzódott.

Az iskola a húszas években
1920-tó l egy kisebb fokú fejlődés kö

vetkezett be a faluban a háborús évek 
után. A község azonban az iskola szük
séges tatarozását még a felügyelői je 
lentés ellenére sem tudta véghezvinni.

1922-ben az iskola súlyos eszközhi
ányban szenvedett. Ugyanakkor a királyi 
tanfelügyelő újból felszólítja Enesét arra,

hogy tegyen eleget az 1914 évi ígéreté
nek, azaz a tanítói lakást alakítsák át 
tanteremmé, és építsenek egy új tanító
lakot. Erre a célra azonban még mindig 
nincs anyagi háttere a falunak.

1923- ban végre olyan embereket vá
lasztottak az iskolai gondnokságba, akik az 
iskolaügyet a szívükön viselték és az isko
lai dolgok iránt melegen érdeklődtek. Név 
szerint: Dőry Jánost, Mesterházy Bálintot, 
és Szakáll Istvánt. Ők már a Gazdasági Is
métlőiskola részére, ezen belül is az okta
tási célra 2 katasztrális hold földet igényel
tek és azt meg is kapták. Viszont az állami 
elemi iskola részére kérvényezett házhe
lyet nem bocsátották rendelkezésükre, 
mondván az iskola megfelelő házhellyel és 
földterülettel rendelkezik.

1924- ben m indkét nembeli 1 2 -1 4  
éves ismétlő iskolakötelesek részére az 
addigi iskola helyett az állami jellegű ele
mi népiskola mellé, azzal szerves kapcso
latban kisebb fokozati Gazdasági Népisko
lát szerveztek. A gazdasági és közismereti 
tárgyak tanítását az állami elemi iskola ta
nítói látták el. A tanterv kidolgozásával az 
iskola igazgató-tanítóját bízták meg.

1927-ben a település anyagi helyzete 
az inflálódás hatására majdnem a „null- 
pontra" ju to tt. Barcza Dénes közbenjá
rására azonban 7000  pengő összeget 
utaltak ki a falu számára, amiből az isko
lát végre teljesen felújították. Még ebben 
az évben Mészáros Sándor tanítót nyug
díjazták. Az utódja Káldy Mihály lett.

A tanító egyszerre több tevékenységet 
is végzett Enesén. Ő lett az iskolán kívüli 
népművelés, a Levente Egyesület vezető
je, valamint a tanítóegyesület egyik tagja.

1 9 2 9 - es években a magas létszám
ból kifolyólag már tényleg szükségessé 
vált egy újabb tanterem kialakítása.

1930- ban a közgyűlés napirendre tűzte 
a tanítói lakás és egy iskolai tanterem 
építésének ügyét. A határozat a követke
ző volt: a második tanerő részére lakás
építés teljesen felesleges és szükségte
len. A második tanterem felépítését már 
a képviselő testület is feltétlen szüksé
gesnek tartott. Az építést csak törleszté- 
ses kölcsönből fedezhette volna, de nem 
volt lehetősége az összeg törlesztésére.

Ez ügyekben a vallás- és közoktatási 
minisztertől várták és kérték a szüksé
ges pénzbeli segély kiutalását.
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EMSEI HÍRMONDÓ

Képek az enesei temetőből

A Barcza-kripta felújítás előtt
(A köztudatban Barcza-kriptaként él, jóllehet a felirat 

tanúsága szerint az Enessey család tagjai temetkeztek ide)

Az Enessey család másik sírboltja

A kripta a felújítás után
Csapó Jenő kőművesmester és Dombi Zoltán lakatosmester 
áldozatos munkájának eredménye. A Hírmondó hasábjain is: 
köszönet!

A Hősök sírja a temetőben
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EVESEI H Í R M O N D Ó

Madáretetőt készítettünk

Költöző madaraink ősszel melegebb 

vidékre vándorolnak. Sok madár azon

ban itthon marad télre.

Az idei évben korán beköszöntött a 

hideg té l. Esett a hó, befedte az ága

kat, az avart, a földet, még a szemetet 

is. Bizony ilyenkor rászorulnak az éhes 

madarak a jószívű kisiskolások segítsé

gére, gondoskodására.

A gyerekek közül többen is készítet

tek szebbnél szebb m adáretetőt szüle

ik segítségével, mások pedig a madár- 

jcsemegéről gondoskodtak. November

iben az iskola udvarán m adárparko t

avattunk. Á fákra , bokrokra napraforgó- 

maggal, dióval, szalonnabőrkével tö ltö tt 

m adáretetőket akasztottunk Pista bá

csi segítségével. A második osztályosok 

készítették a legtöbb ete tő t, ezért ők 

avatták fel kis versükkel a madárpar

kot. Az alsós gyerekek azóta is nagy 

gonddal vigyáznak rá, hogy eleség m in

dig kerüljön az itthon maradt madarak

nak. Örömmel látjuk, sok cinke, csusz

ka, feketerigó já r oda, akik rendszere

sen várják a gondoskodást.

R em éljük, tavasszal ped ig  vidám 

énekükkel, a fák gondos tisztogatásá

val köszönik meg, hogy átsegítettük őket 

a zord télen.
Lengyel Patrik 2. osztályos tanuló 

M adáretetőt készítettek az iskolába:

I. osztály: Szentes László 

Kolonics Balázs 
Kelemen Dorina

2. osztály: Bozsoki Dániel 

Busa Bence 

Márkus Bálint 

Csorba Péter 

Bödő Zsolt

3. a. osztály Szigeti Balázs 

Gecsei Péter

3. b. osztály Tüskés Máté

4. osztály Bozsoki Nóra

Ünnepre készül 
az óvoda

Ahogy elérkezik a december, óvodánk
ban is sűrűsödnek az ünnepi programok. 
A Mikulás-várás izgalmai között már ké
szülünk a gyermekek legszebb ünnepére, 
a Karácsonyra. Hétről hétre gyújtjuk meg 
az adventi koszorú egy-egy gyertyáját.

Ilyenkor az emberek döntő többségé
ben feléled a segíteni akarás vágya. Né
hány szülő is sok munkát végzett annak 
érdekében, hogy több ajándék kerüljön a 
Mikulás zsákjába és az óvodások kará
csonyfája alá.

Munkadélutánokon adventi koszorúkat, 
ajtódíszeket készítettek az anyukák és az 
óvónők. Szerencsére van néhány szülő, 
akihez bármikor fordulhatunk segítségért. 
Voltak, akik nem tudtak eljönni, de segí
teni akartak, ők értékes dísztárgyakat ké
szítettek otthon. Más anyuka abban segí
tett, hogy értékes ajándékcsomaghoz jus
sunk. Édességet kaptunk Görcs Zoltánná 
vállalkozótól, aki minden évben megaján
dékozza óvodásainkat. Segített az is, aki 
az elkészített tárgyakat megvásárolta. Kö
szönjük! Örömmel vettek részt nagycso
portosaink a nyugdíjasok köszöntésében. 
December 14-én Bende Ildikó színművész- 
nő hozza karácsonyváró műsorát, 15-én 
pedig Győrbe visszük bérleteseinket a Mi
cimackó előadásra.

December 21-én óvodai karácsonyi 
ünnepség lesz, 22-én délután fél 4-kor a 
községi ünnepély előtt adják elő a nagy- 
csoportosaink a Betlehemest, a középső- 
sök pedig dalos, verses műsort adnak elő. 
A műsor után mendikálás lesz.

Óvodánkban az utolsó munkanap de
cember 22., az első pedig január 3. Az 
ünnep közeledtével kívánom, hogy legyen 
boldog mindenkinek a Karácsonya és bé
kés, boldog legyen az újesztendő.

Töltse el boldogság annak szívét, aki 
úgy készülődik családja ünnepére, hogy 
másoknak is örömet szerzett, óvodásaink 
ünnepét is szebbé tette.

Kocsis Nándorné 

vezető óvónő

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- —

November 24-én az alsó tagozatosok nagyon érdekes délutáni fog
lalkozáson vettek részt. A Vöröskereszttől kapott pénzből a tanítónénik 
sokféle gyümölcsöt vásároltak: almát, körtét, banánt, kivit, narancsot.

A foglalkozás témája az egészséges életmódra nevelés volt. A gyü
mölcsökből, és az otthonról hozott kompotokból a lányok az osztályfő
nökök segítségével és vezetésével gyümölcssalátát készítettek. Ez
alatt a fiúk a helyes táplálkozásról teszteket töltöttek ki. Mire a tesz
teket kitöltötték, a gyümölcssaláta is elkészült, amit minden gyermek 
jóízűen elfogyasztott. Azok a tanulók, akik a versenyen részt vettek, 
fogkefét és fogkrémet kaptak jutalmul. A délután kellemesen telt el, 
mindenki nagyon jól érezte magát.

Szűcs György 3. a.II_____________________________________ J
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A N AGYSZÜLEINK KARÁCSONYA
Dombi Szabolcs 3. b.
Ezt a tö rté n e te t a té ti nagym am ám  m esélte  nekem :

Régen, úgy em lékszem  m intha m ind ig  fehérek le ttek  

volna a karácsonyok. Az édesanyám  sü tö tt, főzött. Nagyon 

jó  illa tok  szálltak a konyhából. A m ákos-d iós bejgli, a m é

zes puszedli finom  illa ta  á tjá rta  a házat. Szenteste, am ikor 

végre kinyílt a nagyszoba a jta ja , o tt á llt a karácsonyfa. Volt 

rajta szaloncukor, d ió, a lm a. Égtek a gyertyák, m intha cs il

lagok ragyogtak volna. M indenkinek vo lt egy kis a jándék a 

„Jézuska fá ja ” a la tt. A nagym am a vá llkendőt, a nagypapa 

p ipadohányt, az öcsém  fakocká t kapo tt a jándékba. A lá

nyok babát kaptak. Régen a babák „rongybabák" voltak. 

Késő este a pásztorok ostorcsattog ta tássa l já rtá k  az u tcá 

kat, jelezve az é jfé l közeledtét. Az em berek éjfé li m isére 

indu ltak. Az asztalon a kenyeret és ka lácsot ruhába takar

ták, ha kis Jézus é jje l e ljön, legyen neki ennivaló.

Kolonics Petra 3. b.
Az én nagyszüleim  m ikor gyerekek voltak, ugyanúgy vár

tá k  a karácsonyt, m in t a mai gyerekek. A kicsi gyerekeknek 

a Jé zu ska ” hozta a karácsonyfát, a nagyok m ár együtt dí

szítették a fá t a szülőkkel. A fára sztaniolpapírba csom agolt 

dió, piros a lm a és szalmadíszek kerü ltek. E lőfordult, hogy 

helyszűke m ia tta  karácsonyfa a m ennyezetre került. Falusi 

házakban a gerendán kapo tt helyet. A szaloncukor melasz

ból készült. Az öröm be olykor üröm  is vegyült, am ikor a 

melasz a m elegtő l m egolvadt és csepegni kezdett, a fiúk  

fából készült já tékoka t, a lányok rongybabát kaptak a ján 

dékba. A karácsonyi é te lekre nagy gondot fo rd íto ttak  Az 

asztalon helyet kapo tt a d iós-m ákos bejgli, és a mazsolás 

kalács. Karácsonykor a gyerekek 4 - 5  fős csoportokban 

betlehem ezni já rta k . így köszöntötték az ünneplő csa ládo

kat. Édességgel, aprópénzzel ju ta lm azták  m eg őket. Kará

csonynak szent esté jén  m egh itt családi körben fogyaszto t

ták  el az ünnepi vacsorát. Vacsora u tán a gyerekek já tszo t

tak, a szülők beszélgettek, majd ünneplőbe öltözve e lm en

tek az éjféli m isére. A karácsony világszerte a szeretet és a 

béke ünnepe. Jó lenne, ha ezen a szép ünnepen m indenki 

szeretné egym ást, és sehol sem ropognának a fegyverek.

Káldy Viktória 3. b.
A következőket az enesei és a fehértó i nagym am ám  

mesélte el: Az én nagym am áim  fa lun nő ttek  fe l. M ind a két 

családban többen vo ltak testvérek, de nagy szeretetben

éltek. Várták nagyon a karácsonyt és a Jézuskát. Akkor még 

nem vo lt olyan drága és sok ajándék, m in t m ost, mégis 

nagyon ö rü ltek  neki. A Jézuska szép karácsonyfát hozott, 

am ire a dédszülők sztaniolpapírba csom agolt diót, kocka

cukro t és házilag készített szaloncukrot aggattak. A gyere

kek reggel köszönteni m entek a rokonokhoz és a baráta ik

hoz. A Jézuskától k iskötényt, harisnyát, gum icukro t és ap

róbb a jándékoka t kaptak. Este m indenki e lm ent a tem p

lom ba, ahol im ádkoztak. A m ise után egymásnak kellemes 

ünnepeket kívántak. Karácsony napján a dédapám  házilag 

készített já tékáva l, a pörgettyűvel já tszo tt az egész család. 

A já té k o t dióval, és fa rago tt pörgettyűvel já tszották. A nagy

szüleim nagy-nagy szeretetben nőttek fel, ami m indent kár

pó to lt. Ilyen vo lt a nagyszüleim karácsonya.

Szakács Zsolt 3. b.
Édesanyám m esélte  nekem: Nagyszüleim karácsonya 

nagyon szegényes volt. E lőfordult olyan karácsony is, am i

kor m ég fenyő fá t sem  tud tak  venni. Ilyenkor nagyapám egy 

faága t vágott, arra raktak gyertyát, angyalkát. A szaloncuk

rot az asszonyok főzték, becsom agolták papírba, azt te tték  

a fa alá. Szenteste a gyerekek e lm entek a rokonokhoz kö

szönteni. A lm át, d ió t, m ogyorót kaptak a köszöntésért. 24 - 

én este im ádkoztak, énekeltek, várták Jézuskát. Egy kis 

kosárba egy m arék szalm át te ttek , hogy a Jézuska szamara 

m eg tud jon  p ihenni. Fehér té rítő t te tte k  az 

asztalra. 25 -én  reggel jö t t  meg a 

Jézuska. A család körülményeihez 

m érten ünnepi ebéde t készítet

te k . A já n d é k o k ra  a c s a lá d i 

kasszából nem fu to tta . A kará

csonyt szegényesen, m égis 

b o ld o g a n , s z e re te tb e n  

ünnepelték.
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ENESEI HÍRMONDÓ

Az I. csapat edzője: Németh Zoltán
/ ----------------------------------------------------------------------- - ^

Németh Zoltán egy éve irányítja az enesei I. csa
pat munkáját. Egy beszélgetésre invitáltam, be
szél önmagáról, edzői múltjáról, az Enesén töl
tött két fél szezonról és egyéb másról._̂_____________________ J
19 5 8 -b a n  szü le ttem  Écsen, á lta lá 

nos iskolába Pannonhalm ára já rtam . 

Ezután a Bercsényi M iklós Szakközép- 

iskola köve tkeze tt. 1 9 7 7  és 1 9 8 1  

között a Műszaki Főiskolán tanu ltam , 

utána a győri Kossuth Lajos Általános 

Iskolában helyezkedtem el, azóta is o tt 

tanítok, fiz iká t és techn iká t.

1975-tő l Pannonhalmán játszottam, 

végiga megyei II. osztályban. Ez volt az 

első komolyabb kapcsolat a focival.

Az edzői m ú ltam  1 9 8 5 -b e n  kezdő

dött, akkor m ég az á lta lános iskolá

ban. Keglovich Ferenc kért fel edzői 

munkára 1992 -ben  a Győri Dózsában, 

a 14 -1 6  éves korosztályt edzem. Ta

nítványaim m inden szinten já tszanak 

a megyeitől kezdve az NB l-ig. Legis

m ertebb ta lán  Ferenczi István, aki je 

lenleg a Zalaegerszegben focizik. A Dó

zsával szép s ike reke t é rtem  el: a ser

dülő megyei bajnokság III. helyezése, 

a legbüszkébb az NB II -N yugat-Du- 

nántúl csoportjában e lé rt 5. helyezé

sére vagyok. Nemzetközi to rnákon is 

ve ttünk részt, több-kevesebb sikerrel. 

Tanítványaim já tszo ttak  pl. az Ausztria 

Wien serdülő csapatával. 1995 -ben  az 

MLSZ edzői d íjá t kaptam . Szép tró fe a 

gyűjtemény, kupák és okleve lek so ra 

koznak o tthon a v itrinben.

F e lnő tt csa p a tta l ko rábban  nem  

fogla lkoztam , 1 9 9 9 . januárjában  kér

te k  fel az enesei vezetők. Eredetileg 

úgy volt: csak az a lapozást csiná lom  a 

fiúkka l, aztán m aradtam  a vezetőség

kérésére. Érdekelt a fe ladat, kihívás 

vo lt: hogyan lehet az ifjúsági tapasz

ta la to ka t fe ln ő tt szintre á tü lte tn i.

Alapozást nagy erőbedobással kezd

té k  a fiúk, 1 5 -1 6  já tékos „térdig érő 

hóban” küzdött. Ez optimizmusra adott 

okot. Úgy érzem, az előző időszakhoz 

képest látszott az előrelépés lehetősé

ge, Sajnos a 99 . tavaszi idény közepe 

fe le  ez a m unkakedv a játékosoknál 

feledésbe merült, a csapatépítés törést 

szenvedett. Szerencsére a húzó em be

rek átlendíte tték a csapatot a válságos 

ponton, igaz a szép eredmények m el

le tt néha a csapat elvesztette tartását.A 

nyári holtidényben sikerü lt erősíteni, új 

csapatot kellett formálni. A legnehezebb 

do lgot a bajnokság második harm adá

ban tud tuk megvalósítani, megtaláltam 

néhány já tékos igazi posztját. Ez, vala

m in t a növekvő csapategység hozta a 

m indenki által várt szép eredményeket 

s összességében az őszi idény 6. he

lyezését.

A jövőben egy-két ponton szükség 

lesz erősítésre, ezzel a csapaton belü

li versenyszellem et szeretnénk fokoz

ni. Ahhoz, hogy ezt a helyezést m eg

ta r ts u k  ill. e lőbbre lép jünk  gyökeres 

vá lto z ta tá s ra  n incs szükség, de az 

edzés m unkát intenzívebben kell vé

geznünk így igazi, erős, egységes csa

pa ttá  válhatunk.

Az interjú végén külön szeretném 

megköszönni a já tékosok, a vezetőség 

hozzáállását, m ert szabadidejüket á l

dozzák fel óriási lelkesedéssel, hogy 

m aguknak és a szurkolóknak m inél 

több  kellem es élm ényben legyen ré

szük. Egyre kérem őket: az esetleges 

kudarcok után legyen erejük talpra állni 

és bebizonyítani: igazi sportem berek, 

a szó legnem esebb érte lm ében!

Mesterházy József
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A II. csapat 
szép eredm ényt 
ért el

Benkő Im ré t nem  kell bem uta tn i a labdarúgást szerető 

közönségnek, hisz m indenki ismeri. Korábban vo lt az I. csa

pat edzője, közel egy éve pedig a II. csapa to t edzi. Vele 

beszélgettünk a csapa t őszi m ásodik helyezéséről:

Természetesen a helyezéssel m eg vagyok elégedve, a 

megszerezhető pon tok 7 1 ,5 % -á t gyű jtö ttük  be, három szor 

já tszo ttunk dön te tlen t, kétszer kikaptunk. A bajnokság kez

detekor az vo lt a célkitűzés, hogy a csapa t végezzen az 

első ötben. Ahogy a já tékosoka t m eg ism ertem  s ahogy a 

létszám egyre nő tt, az em ber merészebb á lm oka t szövöge

te tt. Je len leg  2 2  já té ko sa  van a k iscsapa tnak . Voltam  

Enesén edző s bizony vo lt időszak, am ikor a ké t keretben 

nem szám olhattunk össze ennyi foc is tá t. Nem igaz az, hogy 

Enesén nem szeretik a foc it, m egfe le lő vezetőség kell, s 

jönnek a já tékosok. A m ásodik csapatba o lyanok is já rnak  

edzésre, akik nem igazolt já tékosok. Ez nagyon pozitív.

Játékos kere tünk ideális, hisz idősebb és fia ta labb  já té 

kosok a lkotják a csapato t. Első vereségünket a k ilencedik 

fo rdu ló  után szenvedtük el. Ott, a m eccs végén pozitívan 

értéke ltem : a já tékosok  nem a bíró ténykedéseive l vo ltak 

elfoglalva, sa já t m agukban keresték a h ibát. E lhangzott 

olyan vélem ény is: ránk fé rt a vereség, a csapa t elbízta 

magát. A m ásik vereség Fehértón érte  a csapa to t -  o tt 

nekünk ke lle tt volna nyerni a helyzetünk a lap ján. De ezek

nél a vereségeknél bántóbb a három  hazai dön te tlen , itt 

nyerési esélyt engedtünk ki a kezünkből.

Célunk, az őszi m ásodik hely után, a bajnokság megnye

rése. A játékosgárda alkalm as rá, de nem szabad elfelejteni: 

a tavaszi szezon Enesén nem szokott jó l sikerülni. Ezért m ég 

jobb hozzáállást kérek a csapattól, a já tékosoktó l. Az egész 

csapatot dicséret illeti -  igaz 11  já tékos já tszik, m indenki 

m egtette a m agáét. Próbáltam lehetőséget adni nem csak 

11 focistának. Arra kérem já tékosa im at: tavasszal is já r ja 

nak edzésre s az eredm ények sem m aradnak el.

Itt szeretném megragadni az a lka lm at: kellemes kará
csonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk a szurkolók

nak, játékosoknak, és vezetőknek!
Mesterházy József

/ \ 
Községünk 
serdülő csapata

Dömötör Csaba szeptembertől tanít általános is
kolánkban -  az alsósok kedvelt napközise, testne
velést is tanít egy-két osztályban. Amikor lehető
ség adódott a serdülő csapat indítására a csornai 
körzetben, őrá esett a választás -  így lett az újsü
tetű csapat trénere:

-  Hat csapat nevezett a bajnokságba -  Kóny, 
Bősárkány, Babót, M ihályi, Rábapordány és 
Enese. Az 1984 után születettek játszhatnak, egy 
szezonban négyszer találkozik egymással két 
csapat.

Jelen pillanatban nem tudom megmondani, há
nyadik helyezett a csapat, 2 győzelmünk és egy 
döntetlenünk van. Jól fejlődött a csapat, egyre 
kedvezőbb eredményeket értünk el. Kónyban, az 
első meccsen 19-et kaptunk,.a visszavágón már 
csak kettőt, Pordányban hetet -  a visszavágón 
egyet.

Célkitűzés a tisztes helytállás volt az őszi sze
zonban, tavasszal pedig előrelépni a lehetőségek 
szerint. Reális lehet Bősárkány és Mihályi meg
előzése, tehát a 4. hely megszerzése. Fontos cél
ként fogalmazódott meg az utánpótlás nevelése. 
Megvan a remény arra, hogy egy-két év múlva jó 
csapat alakuljon ki. Ha odakerülnek a fiúk a nagy
csapat vagy a II. kapujába: ne ijedjenek meg, hisz 
van már tapasztalatuk!

A játékoskeretbe 17 általános iskolás és közép- 
iskolás (elsős) szerepel, akik heti két alkalommal 
szorgalmasan járnak edzésre, de tudtommal más
kor is összejönnek.

A csapat egészével meg vagyok elégedve, de 
tán három nevet említenék, Bödő Csaba, Kiss 
László, Élő Zsolt -  akik húzó emberei a serdülő 
csapatnak.

Sok sikert a folytatáshoz, mind az edzőnek, mind 
a csapatnak!

Mesterházy József
v___________________________________________________
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ENESEI HÍRMONDÓ

Az 1999-2000. évi „Suzuki Molnár” Megyei Ili . Labda
rugó Bajnokság Csornai csoport őszi végeredménye:

Felnőtt:

1. Kisfalud 15 14 1 - 73-20 43

2. Vág 15 13 - 2 59-19 39

3. Jobaháza 15 11 1 3 43-18 34

4. Rábapordány 15 10 2 3 37-25 32

5. Rábaszentandrás 15 7 3 5 30-24 24

6. Enese 15 7 3 5 24-19 24

7. Rábaszentmihály 15 7 2 6 33-29 23

8. Egyed 15 6 3 6 32-28 21

9. Bodonhely 15 6 3 6 32-29 21

10. Markotabödöge 15 5 4 6 33-42 19

11. Rábacsanak 15 5 1 9 30-42 16

12. Bezi 15 4 2 9 26-47 14

13. Szárföld 15 2 4 9 25-45 10

14. Magyarkeresztur 15 2 3 10 13-46 9

15. Bágyogszovát 15 1 4 10 17-47 7

16. Fehértó 15 1 2 12 18-45 5

Nyúli Labdarúgó Kupa II. korcsoport

A labdarugókupát Győrújbaráton rendezték meg. A 

ku p á ra  5 c s a p a t n e v e z e tt (N y ú l, G y ő rú jb a rá t, 

Rábapatona, Koroncó, Enese).

A 5 - 6  osztályos fiók boldogan b irtokolták a megye 

legszebb to rna term ét. Az első gólok is az eneseiek lá

báról kerültek a hálóba. Az elsők a Győrújbarátiak le t

tek. Szép csapatjátékukkal m eg is érdem elték. Enese 

csapata az előkelő II. helyet szerezte meg. D icséretet 

érdem elnek a já tékosok:

Lőrincz Szabolcs 

Lukács Balázs 

Farkas Erik 

Takács Szabolcs 

Kovács Andor 

Nemes Balázs 

Vrábel István

Füsi András

Megyei III. Tartalék:

1. Vág 14 10 1 3 52-16 31 Enese-Rábapatona 3:0

2. Enese 14 9 3 2 32-16 30 Góllövő: Szakái Gábor 2 gól, Élő Zso lt 1 gól

3. Markotabödöge 14 10 - 4 29-23 30 Enese-lkrény 1:1
4. Jobaháza 14 9 2 3 3o-19 29

Góllövő: Szakái Gábor
5. Rábacsanak 14 9 1 4 31-15 28

6. Fehértó 14 8 1 5 49-21 25 Az egyenlő gólarány m ia tt 11 -es  rúgásokkal dő lt el

7. Rábaszentmihály 14 7 3 4 36-26 24 a sorrend, ahol sa jnos 2 gól az Ikrényieknek kedve

8. Kisfalud 14 7 1 6 61-32 22 zett. így a csapat a m ásod ik le tt.

9. Egyed 14 6 1 7 26-30 19

10. Rábapordány 14 5 1 8 22-35 16 A csapat tagjai:

11. Bodonhely 14 4 2 8 22-35 14 1. Sándor Ernő

12. Rábaszentandrás 14 4 2 8 25-39 14 2 .Kiss M ilán

13. Bezi 14 3 1 10 23-39 10 3. Szakái Gábor

14. Szárföld 14 2 1 11 13-62 7 4. Lőrincz Balázs

15. Bágyogszovát 14 2 - 12 23-66 6 5. Élő Zsolt

6. M eleg Gábor

Körzeti labdarúgó mérkőzés, III. korcsoport
Enese, 1 9 9 9 . 10 . 12 .

7. Burányi Attila

8. Bencsik V ilmos

9. Káldy Gergely

10. Gaál Dániel

11. Élő Szilveszter

12. Szeli Tamás

13. Jandrasits Márió

14. Dani Tamás

Czeglédi Béla
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Belügyminisztériumi közlemény

2000. január 1-jétől 
a személyazonosító i

Az új személyazonosító igazolvány ; 
bankkártya formátumú és hamisítás el
len védett. Megváltozik a személyazono-. 
sító igazolvány kiváltásának és cseréjé
nek rendje is. Az eddigi gyakorlattól elté
rően a személyazonosító igazolvány ki
váltásához vág/ cseréjéhez kérőlapot nem 
kell vásárolni. A személyazonosító igazol
vány kiváltása vagy cseréje céljából az ok
mányirodát kell felkeresni. A területileg 
illetékes okmányiroda címét a polgármes
teri hivatalban lehet megtudni.

Egyszerűsödik a lakcímbejelentési el
járás is. A lakcím bejelentéséhez sem kell 
lakcímjelentő lapot vásárolni. A lakcím- 
bejelentést a lakcím szerint illetékes pol
gármesteri hivatalnál kell megtenni. A lak
címbejelentéssel együtt igényelhető a 
lakcímigazolvány, amely a lakcímen kívül 
a személyi azonosítót (korábbi megne
vezése: személyi szám) is tartalmazza.

Tudnivalók
Személyazonosító igazolvány
Igényelhető: a kijelölt településeken 

megnyitott okmányirodákban.
Kiváltására jogosult: minden Magyar- 

ország területén élő 14. életévét a kivál
tás évében betöltött:
•  magyar állampolgár,
•  bevándorolt,
•  menekültként elismert személy.

Kötelesek kiváltani az okmányt: a ma
gyar állampolgárok, ha nem rendelkez- 
nek más, érvényes hatósági igazol
vánnyal (pl. útlevél), valamint a beván
doroltak és a menekültként elismertek. 

Az igényléshez (cseréhez) szükséges:
•  személyazonosításra alkalmas okmány,
•  esetleges adatváltozásokat igazoló 

okmányok (pl.: anyakönyvi kivonat, 
doktori oklevél),

•  aki személyazonosításra alkalmas ok
mánnyal nem rendelkezik:
-  3  hónapnál nem régebbi születési 

anyakönyvi kivonat,
-  névviselés megállapítására alkal

mas házassági anyakönyvi kivonat,
-  külföldről hazatérteknél érvényes 

állampolgársági bizonyítvány,
•  bevándoroltak és menekültek eseté

ben a jogállásukat igazoló okirat.
Az igénylő által hozott igazolványfény

képet ^  kérésre -  az okmányirodák rög
zítik. A személyazonosító igazolványt 
postai úton kapja meg a kérelmező. Az 
állandó személyazonosító igazolvány ki
állításának jelenlegi illetéke: 1500 Ft.

Illetékmentes a más személyazono
sító okmánnyal nem rendelkező:
• 14 éves polgár első személyazonosí

tó igazolványának kiváltása, de csak 
a jogosultság elérésének évében,

•  a 70. életévét betöltött polgár iga-

Lakcímigazolvány
Tartalma: az érintett

•  személyi adatai (családi és utóneve, 
anyja neve, születési helye és ideje),

•  személyi azonosítója (személyi szám)
•  bejelentett

-  lakóhelyének,
-  tartózkodási helyének címe,

•  tartózkodási helyének érvényességi 
ideje.
Lakcímbejelentés:

•  a lakcím szerint illetékes polgármes
teri hivatalokban.

•  szükséges űrlap -  ingyenesen -  szin
tén a polgármesteri hivatalban igé
nyelhető.

•  az eljárás rendje változatlan, a beje
lentés átvételét a polgármesteri hiva
tal igazolással tanúsítja,

•  a lakcímigazolványt az illetékes ok
mányiroda állítja ki és juttatja el az 
érintett polgároknak.
Illetékmentes a lakcímigazolvány ki

állítása, amennyiben az:
•  a lakcím bejelentése,
•  a régi típusú személyi igazolvány ki

cserélése, .
•  személyi azonosító kiadása vagy vál

tozása miatt szükséges. 
Illetékköteles a lakcímigazolvány ki

állítása egyéb, kérelemre történő esetek
ben. Az illeték mértéke jelenleg: 500 Ft.
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Hagyományos karácsonyi ételsor
Hogy elődeink m iféle finom ságokat 

Stek karácsonykor, arról a nagymamák 
íeszéléseiből biztosan m indnyájan 

i  okát ha llo ttunk. Karácsony, nyájas 
■eleg hangulatú ünnepén m indenféle 

; ral szokott szolgálni híveinek a dicső- 
íges magyar konyha. De az m inden- 

• (Éppen e lm ondható, hogy a magyar 
saládok általában hagyománytisztelők, 
3ragaszkodnak a megszokott ünnepi 

■ telekhez.
A következő receptek érdekessége, 

fogy az 1900-as évek elejéről valók, a 
1 írat újság karácsonyi a jánlatában je 

lentek meg:

Tokaji borleves (4 személyre)
Hozzávalók: 8  dl édes tokaji bor, 3  

iojássárgája, 8 -1 0  dkg cukor ízlés sze
rt, 1 mokkáskanálnyi reszelt c itrom - 
léj, késhegynyi őrö lt fahéj és szegfű
ig ,  csipetnyi só.

Elkészítés: A tojássárgákat habosra 
leverem a cukorral és apránként beleke- 
lerek 1 dl bort. A maradék bort a fűsze- 
rekkel felforralom és öt perc múlva bele
leverem a boros-cukros tojássárgáját is. 
.Habverővel kevergetve éppen csak forrás
pontig hevítem. (Nem szabad felforralni, 
mert a tojás kicsapódik a tetején!)

Pulykaaprólék-leves
ínyes mester módra

Hozzávalók: 75 -8 0  dkg pulykaapró
lék, 2-3  szál sárgarépa, 1 -2  burgonya, 
10 dkg gomba, 2 tojás, vaj, liszt, só.
; Elkészítés: A számyasaprólékot sós víz
ben megfőzzük a sárgarépával és a bur
gonyával együtt. Vékony (esetleg vajas) 
rántást csinálunk, föleresztjük az aprólék 
levével, és beletesszük az áttört sárgaré
pát és burgonyát. A húst lefejtjük a cson
tokról, a belsőségeket feldaraboljuk, be
letesszük a levesbe. Tehetünk még bele 
10 dkg vajon párolt gombát. Mindezt for
rón ráöntjük a levesestálban elhabart 
1-2 tojássárgájára.

A pulyka m ellett Magyarországon a 
másik hagyományos étel, ami elmarad
hatatlan az ünnepi asztalról, a tö ltö tt 
káposzta. Ezt „ahány ház, annyi szokás”

alapon m indenki m ásként főzi. A m os
tani receptet „Erdélyi vadvirág” je ligé 
vel küldte be egy olvaló a Divat újság 
Főzőkönyve számára, ahol 1908-ban  
meg is je len t. Érdekessége, hogy régi 
hagyományokat őriz m eg különlegesen 
finom  ízeiben.

Erdélyi töltött káposzta
Erdélyben nem gyalult káposztát szo

kás télire eltenni, hanem az egész fe je
ket savanyítják, illetve besózzák. Minél vé
konyabb a káposzta levele, annál jobb. A 
káposzta leveleit egyenként leszedjük, 
minden egyes levélnek az orm óját kivág
juk, amelyik tölteléknek van szánva, an
nak csak az ormó kiálló részét vágjuk le. 
A káposzta legbelső részét körülbelül egy 
ökölnyi nagyságban nem használjuk, azt 
visszatesszük a hordóba. Ezt káposzta- 
cikának hívják, és disznósülthöz eszik. 
Kivált a káposztacikás oldalas sok em 
bernek kedvenc eledele. Azokból a leve
lekből, amelyek orm óját kivágtuk, három 
négy darabot egymásra teszünk és éles 
késsel olyan vékonyra vágjuk, mintha me
té lte t vágnánk levesbe. Ha elvégeztük a 
káposztavágást, megcsináljuk a tö lte lé
ket. A töltelékhez 0 ,5  kg marhafelsált őrö
lünk meg, veszünk hozzá egy marék rizs
kását, egy tojásnyi zsírt, sót és borsot, 
ezt jól összegyúrjuk, aztán egy levelet ke
zünkbe veszünk, és teszünk bele a tö lte 
lékből, mikor félig össze van sodotva, a 
levél egyik végét fö lhajtjuk és tovább so

dorjuk. Mikor megvan, a töltelék másik 
végén a levélből egy picit levágunk, és a 
többit visszadugjuk a töltelékbe. így ké
szítve a töltelék soha ki nem bomlik. Mi
kor ezzel elkészültünk, egy nagy fazék fe
nekét, melynek a máza nics lejőve, zsír
ral jó  vastagon megkenünk, teszünk rá 
egy ujjnyi vágott káposztát, erre a tö lte lé
keket, aztán ismét vágott káposztát, mely
re 50  szem feketeborsot hintünk. Aztán 
2 kg disznóhúst -aki nem szereti a kövé
re, a combjából veszi. Az egészet nagy 
káposztalevelekkel betakarjuk, vizet tö l
tünk rá és főni tesszük. A hús hamarább 
megfő, azért ezt, mihelyt puha, kivesszük, 
a káposztát tovább főzzük. Ha a leve el
főtt, egy pici vizet utánatöltünk. Lehet úgy 
csinálni, hogy minden étkezés alkalmá
val az egész káposztát megmelegítjük, 
lehet úgy is, hogy egy bizonyos részt kive
szünk és azt melegítjük meg.

Tálaláskor egy kis levet tejföllel össze
habarunk (amíg tá la lunk, ez a tűzhely 
szélén áll), jó  melegen a káposztára tö lt
jük. Aztán egy kissé megborsozzuk a 
tete jét. Kitűnő. Úgy tála ljuk, hogy a tál 
fenekén van a vágott káposzta, felül jön 
rá fölváltva egy tölte lék, egy szét hús 
és így tovább.

' / f " r  ' t "  ‘ . : .
A következő hagyom ányos m enüvaltozatok, segítséget, ö tle te t adhatnak 
ünnepi fogása ink elkészítéséhez":

Vacsora karácsony estéjén J. m enü: tokaji borleves, ránto tt hal majonézes
burgonyasalátával, d iós-mákos bejgli

II. m enü: halászlé, mákos guba

Ebéd Karácsony napján  I. m enü: pulykaraguleves, gesztenyés
gombás pulykatekercs rizibizivel, 
céklasaláta, narancstorta 

II. menü: erőleves, tö ltö tt káposzta, rigójancsi

Békés, bo ldog karácsonyi ünnepeket és egy sikeres, ö röm te li új eszten
d ő t kívánva:

Nagyné Dőry Andrea
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