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Költségvetés 2002
A Képviselő testület 2oo2. január 31-én tárgyalta meg és 

fogadta el a község költségvetését.
Legfőbb szempont a költségvetés tervezésénél 

intézményeink működőképességének biztosítása volt. Ez a 
költségvetés pontos és szigorú betartását jelenti, különösen 
fontos ez 2oo2-ben -hisz az önkormányzati választások 
éve az idei. A jelenlegi képviselőtestület nem hozhat olyan 
döntést, amely a következő testületet kényszerpályára 
állítja. A tervezésnél ez az elsődleges irányelvek között 
szerepelt.

Kiemelendő: a költségvetésben két tételt nem tudtunk 
szerepeltetni.

1. A kétéves állami költségvetés miatt a Rábaszentmihályi 
és Kisbaboti gyerekek után járó támogatást csak később 
kaphatjuk meg. Utánajárásunknak köszönhetően -dr. 
Kontrát Károly segített ebben- még ebben az évben, 
valamikor a második félévben átutalják a mintegy 6 millió 
forintot. Ismételten és sokadszor szeretném kiemelni: nagy 
érdeme az 199o óta reguáló képviselő testületnek, hogy az 
iskolát mindig kiemelt helyen kezelték.

Ezért felszereltségében az elsők között van, tanárai 
pedig biztosítékot jelentenek a színvonalas képzésre. Ezen 
tényeknek köszönhetően a rábaszentmihályi és kisbaboti 
gyerekek az enesei általános iskolát választották. Míg 
máshol „gyerekhiány” van, addig Enesén jól kihasznált 
az iskola. Az 1998-ban megalakult képviselőtestület 
elévülhetetlen érdeme az, hogy társulási szerződést tudott 
kötni Bezivel ill. a két másik település Önkormányzatával. 
Ez minden évben 5 millió forint állami támogatást jelent.

2. Az egyre szűkülő források kényszerítettek bennünket 
két adófajta bevezetésére. Az iparűzési adót a KACO 2oo2- 
től fizet. Előzetes jelzések alapján idei évben mintegy 5 
millió forintot fizetnek be a költségvetésbe.

Ez a két összeg tehát nem szerepeltetett a 2oo2. évi 
enesei költségvetésben. Megkönnyíti tehát egy kicsit 
helyzetünket. Azonban nem szabad elfelejteni: a jövő évi 
stratégiai célok között szerepel egy sportcsarnok építése. 
Ennek költségbecsült ára 25o-3oo millió forint, amihez 
az önkormányzatnak lo  % önrészt kell biztosítani! Az 
önkormányzat az első lépéseket megtette, b ízzunk. a 
pályázat sikerében.

A tényleges költségvetési számok előtt ezt a két

dolgot fontosnak tartottam leírni, tájékoztatni a község 
lakosságát.

Nézzük a konkrét számokat!

A község összbevétele: 
Ebből állami támogatás: 
SZJA helyben maradó része: 
Összesen:
Enese község saját bevétele

141 millió 9o4 ezer forint 
76 millió lo3 ezer 
21 millió 655 ezer 
97 millió 758 ezer 
44 millió 146 ezer

Kiadásaink jelentős részét a bérek /azok vonzatai/ 
és a dologi kiadások /víz, villany, gáz stb./ viszik el. 
Óvodások, iskolások étkeztetése 
Vendégétkeztetés 9,5 millió
Önkormányzat, igazgatási tevékenység 22,5 millió
Támogatás /alapítványok, társadalmi szervezetek/
2,3 millió
Pénzeszköz átadás /pl. Kóny-fogászat/ 1,2 millió
Tartalék 7,5 millió
Óvoda /technikai dolgozók/ 5,7 millió
Napközi /technikai dolgozók/ 8,3 millió
Iskola /technikai dolgozók/ lo,7 millió
Községgazdálkodás 2,8 millió
Közvilágítás 1,7 millió
Építésügyi társulás Ikrénnyel 1,1 millió
Óvodai nevelés 11 millió
Iskolai nevelés 35 millió
Napközi 5,5 millió
Orvosi ügyelet /pénzeszköz átadás/ 1 millió
Védőnői szolgálat 1,9 millió
Házi segítségnyújtás 1,2 millió
Szociális juttatások/rendszeres ill. eseti/ lo,7 millió
Közművelődés, könyvtári feladatok 1,2 millió

A fenti számokat kerekítve szerepeltetem a cikkben. 
Mintegy 1 millió forintot tesznek ki a következő -a 
felsorolásban nem szereplő- tételek: szociális étkeztetés, 
temető fenntartása, iskolai eü., sportintézmény működtetése, 
háziorvosi szolgálat.

Mesterházy József 
polgármester
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS A  TERÜLETI
LISTÁS VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI EREDMÉNYÉRŐL:

Községünkben a választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befejezésekor: 1.358 fő

Szavazóként megjelentek szám: 947 fő

Lista neve Kapott érvényes szavazat

1. M SZP 369
2. M IÉP 14
3. FKGP 6
4. CENTRUM 16
5. FIDESZ, M DF 486
6. SZDSZ 38
7. M UNKÁSPÁRT 17

Érvényes szavazatok száma: 946

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ-VÁLASZTÁS EGYÉNI
VÁLASZTÓKERÜLETI VÁLASZTÁS SZAVAZÓKÖRI

EREDMENYEROL:

Jelölt neve Kapott érvényes szavazat

1. ABDAI IMRE
SZDSZ 39

2. DR. ÁDER JÁNOS
FIDESZ, M DF 484

3. HORVÁTH SÁNDOR
M UNKÁSPÁRT 17

4. HORVÁTH TIBOR
FKGP 6

5. M A URER JÁNOS
CENTRUM 17

6. PAPP JÓZSEF
M SZP 369

7. DR. SZABADY BALÁZS
M IÉP 11

Érvényes szavazatok száma: 943
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Világra szóló magyarok
Vannak dolgok, amiket látni kell! Több ilyet tudnék 

felsorolni, az utóbbi évekből pl. az Ópusztaszeren felállított 
Feszty -  körképet.

Minden bizonnyal közéjük tartozik a budapesti Millenáris 
Park, az ott látható kiállítás. Az enesei általános iskolások 
márciusban láthatták.

Világraszóló magyarok. Lenyűgöző!
Biztos vagyok abban, hogy egyszer nem elég megnézni, 

tán nem is lehet befogadni a sok információt, amit ott kap 
az ember. Kétéves munkával gyűjtötték össze a kiállítás 
szervezők a MAGYAROK TALÁLMÁNYAIT.

Nobel-díjas tudósaink munkássága elevenedik meg, 
láthatjuk a bűvös kockát -feltalálóját. Egy kis vitrinben 
lóg az a labda, amely 1953-ban hatszor landolt az angolok 
kapujában. Műszaki találmányok -hazánk fiai találmányai-,

melyek az ember életét tették könnyebbé. Magyar színészek, 
költők -írók, magyar népművészet -csodálatosan egy 
csokorba gyűjtve.

Önbizalom. Ezt láthatjuk, érezhetjük és szerezhetjük 
meg a pár órában, a Világraszóló magyarok kiállításon. Kis 
nép vagyunk -nagy dolgokkal járultunk hozzá az emberiség 
kultúrtörténetéhez.

Emelkedő nemzet vagyunk, remélem: hitben is. Hit 
nélkül nincs élet. Ha láttuk a kiállítást -bizton mondhatom- 
nagyobb önbizalommal léphetünk ki a kapun.

Fel, Budapestre!

Mesterházy József 
polgármester

• • •• rr

TAVASZKOSZONTO -  

NEGYEDIK ALKALOMMAL
1999-ben szerveztük meg először azt a kulturális 

estet, ahol a község együttesei megmutatták magukat 
-szabadon.
A rendezvény a Tavaszváró -  Tavaszköszöntő nevet 

kapta.
A Borostyán kórus, a Citerazenekar rendszeres 

szereplője községi megemlékezéseinknek. Ezen a tavaszi 
estén azonban nem alkalomhoz „illő” zenéket, dalokat 
adnak elő -szabadon választanak repertoárjukból. 
Nyugodtan írhatom: a négy évvel ezelőtti

kezdeményezésből hagyomány lett. Évről évre érettebb 
produkcióval lépnek fel szereplőink.
2oo2-ben a Borostyán kórus kezdte a Tavaszvárót. 

Itt említem meg: március 22-én Csornán szerepeltek. 
Fellépésüket nagy taps kísérte, a Kisalföldben az enesei 
Borostyán kórus fotója volt látható!
ALakó József vezette citerások két „részletben” léptek 

fel: először a kicsiknek, az „elsősöknek” tapsolhattunk, 
majd a több év gyakorlattal bírók következtek. 
Rendezvényünk mindig a húsvét előtti időszakra esik. 

Ezúttal az általános iskolások Jézus élete című darabot 
adták elő. Külön öröm és figyelemreméltó tény, hogy 
a színjátszók között kimaradt diákok is szerepeltek. A 
nagy közönség elé is el lehet vinni, ki lehet vele lépni a 
község határain túlra.

Jövőre már „kis” évforduló lesz!

Mesterházy József 
polgármester

iíü**iai*A3K

Erdélyi induló /194o/
Elhangzott a szó, zeng az induló 
Győztesek megint a régi zászlóink.
Nézd a gúnyhatárt, úgy széttaposva már 
Várnak újra rég ősi bérceink.

Refr.
Édes Erdély itt vagyunk 
Érted élünk és halunk 
Győz a szittya fergeteg 
A rohanó sereg.

II.
Lépteink nyomán, fenn a Hargitán 
Völgyeinkben lenn, tornyok hangja zeng. 
Már semerre sincs, te átkozott bilincs 
Énekeljetek völgyek és hegyek.
Refr.
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Vissza emlékezéseim.
Az enesei ifjúság élete a II. világháború után.

Mint az előző írásom végén 
ígértem, a következőkben a 
címben foglaltakkal kívánok 

foglalkozni. Teszem ezt egyrészt azért, 
hogy az akkori fiatalok, a mostani 
öregek, egy kissé visszamenjenek 
a múltba s talán újra fiatalabbnak 
érezhessék magukat, másrészt a mostani 
fiatalok is megismerhessék nagyapáik 
fiatalkorú életét.

Mint már az előző írásaimból 
értesültek nem sok fiatal maradt itthon a 
háború következtében. A háború vihara 
kit erre kit arra sodort. Hála Isten csak 
vége lett a háborúnak s lassan haza 
szállingóztak ki nyugati s, ki keleti 
fogolytáborokból. Talált itthon egy 
lerombolt, kifosztott országot. Ezt érezte 
és látta úgy otthon családjában valamint 
az egész országban. Új életet kellett 
kezdeni. Erre legnagyobb biztosíték 
volt a fiatalságuk és tenniakarásuk. 
Cél volt úgy a maguk környezetének, 
mint az országnak újjáépítése. Ez a 
magyar szorgalomnak és kitartásnak a 
viszonyokhoz képest hamar megtörtént.

A fiatal temperamentumánál fogva 
élni akarta fiatalkorú életét. Mint már 
előzőkben írtam a háború előtt nem 
sok szórakozási lehetőség adódott az 
akkori fiataloknak. Voltak az istállók, 
a köz. Ez volt minden. A háború után 
megváltozott a helyzet. Nyugatra 
menekült tulajdonosoktól elvették 
vagyonukat lakóházaikkal együtt. 
Hogy ez helyes és emberi volt-e 
nem kommentálom. Más módon is 
meg lehetett volna oldani azt, hogy 
az ifjúságnak megfelelő helyiségek 
álljanak rendelkezésükre szórakozásuk 
és művelődésük kielégítésére.

U. i. az ifjúság elfoglalta az 
üresen hagyott kastélyokat. Iíjúsági 
szervezetek alakultak. Az első ilyen 
ifjúsági szervezet a MADISZ volt. 
Ennek a székhelye a mostani óvoda 
nagyterme lett. Ide járt szórakozni az 
egész falu fiatalsága. Maradt benne egy 
zongora. Ezzel szolgáltatták a táncolni 
vágyó fiataloknak a talpalávalót. Nem 
profi zenészek voltak, de szívből, úgy 
a maguk szórakoztatására ütötték a 
talpalávalót. Kétüléses zongorának
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hívták, mert egyszerre ketten ütötték, és 
pedig F. Horváth János és Kiss Viktor. 
Akkoriban csak a hagyományos táncok 
voltak divatban, úgy a csárdás, foxtrot, 
keringő valamint a tangó. Enesén sok 
orosz katona volt elszállásolva s később 
ők is eljártak ezekre a helyekre s tőlük 
is tanultak zenészeink orosz számokat, 
volt köztük, amit mi is megkedveltünk 
pl: a katyúsát. Nagyon jól lehetett rája 
foxozni. Átéli esték színdarab tanulással 
teltek. Főleg népszínműveket játszottak 
nagy sikerrel, hisz a lakosságnak 
nem volt más szórakozási lehetősége. 
Sem rádió sem Tv. nem volt. Kivéve 
persze akadt egy-két telepes rádió. Az 
előadások mindig teltházzal zajlottak 
úgy az előadók mint a közönség 
örömére.

A későbbiekben új ifjúsági szervezet 
is alakult községünkben és pedig 
FISZ néven. Székhely a mostani 
polgármesteri hivatal nagytermében 
volt. A két ifjúsági szervezet békés 
egymás mellett élésben végezte a 
maga munkáját. Voltak akik éket 
akartak verni a két ifjúsági szervezet 
közé politikai indítással, de ez nem 
sikerült. Mindegyikben enesei fiatalok 
voltak s maradtak. Ennek az iíjúsági 
szervezetnek is alakult zenekara és 
pedig u. n. cigányzenekar, mivel hegedű 
cimbalom, bőgő volt a zeneszerszámuk. 
Ez is amatőr zenészekből állt. Jobb 
zenekar biztos, hogy volt, de nekünk 
a legjobb és a mi még fontos, a 
legolcsóbb is. U. i. ingyen muzsikáltak 
a legnagyobb megelégedésre. A zenekar 
családi indítású volt. El is neveztük

őket Bancsó-zenekamak, később 
viccesen Bancsó Nővéreknek. Mind 
férfiak voltak. Az idős Bancsó István 
volt a cimbalmos, Bancsó Ferenc 
prímás, bátyja Imre kontrás ifj. Bancsó 
István a bőgős. Az idős Bancsó István 
ezermester lévén nem csak zenélni 
tudott, hanem a nagybőgőt is maga 
csinálta fia örömére, persze a mienkre 
is. A bőgő későbbi sorsáról még írni 
fogok. Közbe besegített a zenekarnak 
kosaras Tóth Antal, aki szintén szépen 
tudott hegedülni. Noha ő már nem 
tartozott közvetlen a fiatalság közé, de 
nagyon szerette a fiatalokat hisz így 
örök fiatal maradt.

Ez az ifjúsági szervezet is télen 
színjátszás tanulásával múlatta az 
időt. Lelkes segítője volt a színdarab 
betanulásában id. Ludván Jánosnénak 
Erzsi néninek, ki időt fáradságot nem 
kímélve oktatta a fiatalokat. Szintén 
főleg népszínműveket tanultunk, 
de klasszikusokat is. Pl.: Sári bíró. 
Mohertől az öt felvonásos Fösvényt is.

Nagyon-nagy sikerünk volt vele 
úgy itthon, mint vidéken. U. i. szinte 
az összes környékbeli falvakban 
szerepeltünk. Ápoltuk a szomszéd falu 
fiatalságával és lakóival a barátságot. 
Lőcsös ülésdeszkás fogatokkal jártuk a 
falvakat. Bennünket még a makadám 
út sem rázott. Minden nagyon jó volt. 
Fiatalok voltunk.

Folytatása következik.
Bojtos Kálmán

Két felvétel a lerombolt Péterházi kastélyról.

2002. ÁPRILIS



iIfjúsági- és Sportminisztérium a közelmúltban indította útjára 
Bozsik Józsefről elnevezett utánpótlást nevelő programját. Ebbe 
nemes kezdeményezésbe Enese ill. az Enesei SC is benevezett, 
jnevező klubok legkisebb játékosai egy évben négy tornán 
esznek részt, természetesen a formák között -a  „szorgalmi 
ószakban”- edzenek. Községünkben Németh Zoltán vezeti a 
glalkozásokat, aki hosszú időn keresztül foglalkozott ezzel a 
irosztállyal.
j Bozsik-programba nevezett csapatok játékosait az MLSZ 
jgyen leigazolja a nevelő egyesülethez, kb. 5oo ezer forint 
[lékben kapukat, hálókat, mezeket és labdákat kap minden klub, 
melyik részt vesz a programban.
izelső tornát mi, az Enesei SC rendezte meg. Ebben a csoportban 
jjtunkkívül 4 együttes U7, U9, U11 csapata szerepel: Kunsziget,

Tisztelt Hölgyeim és 
Uraim!

j 1848 egyik-talán legfontosabb jelszava: polgárLátalakuiás.
Magyarországon még 15o évvel ezelőtt is egy középkori rendszer 

(uralta a mindennapokat, ezt a feudalizmust kezdte el lebontani a 
reformkori nemzedék. Hazánkban akkor a polgárság kis létszámú 
volt és nem állhatott-e nagy munka élére. A középnemesség vezette a 
(karcot-valószínűleg a világtörténelemben egyedülálló módon a saját 
(jogairól mondott le. Deák, Kölcsey módos l.ooo holdas birtokosok 
- s volt erejük azt mondani: jogot a haza minden polgárának, 
esélyegyenlőséget, közös teherviselést. Fontosabbnak tartották a 
haza és a közjavát egyéni érdekeiknél is.

Ők vezették a népet 1848 márciusához. Március idusára megérett 
az idő s a gondolatokat tettek követték. Bizonyára úgy látták: békés 
úton nem lehet a polgári jogegyenlőséget megvalósítani. Fegyveres 
harcuk eleve reménytelen volt -h isz Magyarország függetlenségét 
nem támogatták nagyhatalmak. A függetlenség kérdésben tévedtek. 
Ez csak 192o-ban valósult meg, annak pedig nagy ára volt, hisz 
elveszett az ország kétharmada.

1848 névtelen és jeles hőseinek teret adott a történelem, igazolta 
őket, igazolta elképzeléseiket. Az újkori Magyarország alappilléreit 
a reformkori nemzedék rakta le, s 1848. március 15., valamint 
az azt követő hónapok erősítették meg. A polgári átalalkulás 
visszafordíthatatlan, s reméljük a jövőben sem lesz olyan erő, amely 
letéritheti az országot a polgári jogrend, a polgári eszme haladási 
irányáról. Diktatúrák kiszolgálóinak és haszonélvezőinek nem volt 
helye 1848. márciusi ifjainak soraiban sem. Nem lehetett a nép, 
az emberek érdekeire hivatkozni azoknak, akik a régi rendszer 
első soraiban élvezhették az élet napos oldalát. 1848. márciusa 
elválasztotta az ocsút a búzától!

Shaa mai napon felteszem a kérdést: Hova helyezzük el 1848-at? 
Hogyan értelmezzük? A következő fontos dolgokat mondhatom:

MONDD EL GYERMEKEIKNEK!

Ne csak a könyvekből ismerje meg a múltját! A nagyszülő üljön 
le unokája mellé, s beszéljen neki életéről, az átélt történelemről. 
Énekeljen neki. ízes magyar nyelven, tájszólásunkban. Vigye el 
sétálni a Hanyba, mutassa meg neki a szülőföld ősi rögeit!

Minden nemzedéknek vigyázni kell arra az örökségre, amit 
szüleitől, nagyszüleitől kapott. Kötelessége van vele. Őrizni kell, 
tovább kell adni.

Őrizzük a lángot! Őrizzük 1848 szellemét, hisz velünk van.

Mosonszetmilós, Lébény és Öttevény. A március 28-i tornán 
sajnos csak három csapat vett részt. Jól szórakozhattak az 
apukák és anyukák a szép napos időben, és láthatták: a kicsik 
ügyesen kezelték a labdát. A program értelmében tomagyőztes 
csapatot egyik kategóriában sem hirdetnek. Lényeg: a játék és a 
legrátermettebb játékosok kiválasztása.
Remélem, Eneséről több ilyen játékos is lesz majd!
A következő torna Mosonszentmiklóson április 13-án, szombaton 
kerül megrendezésre.
Szorgalmas és kitartó munkát kívánok! Hajrá Enese!

Mesterházy József 
polgármester

A Nyugdíjas Klub kirándulásai
Szívesen emlékezünk vissza az elmúlt évek kirándulásaira, amit a mellékelt 
térképen nyomon követhetünk,.
Az ősparkok, múzeumok, templomok, várromok, folyók, városok megtekintése 
tudásunkat gyarapította, magyarságtudatunkat erősítette.
Közösségünk összekovácsolódását a közös vacsorák vidám hangulata segítette. 
Szívesen fogadjuk körünkben a hasonló érdeklődésű tásainkat

Mesterházy Ernőné

1996. Gráz - Vaskeresztes, 1997. Budapest - Országház, vásárcsarnok, piac. 1997. 
Pápa - Herend - Balatonfüred - Tihany - Badacsony - Dabronkai csárda, 1998. 
Bős - Pozsony, 1998. Nagymaros - Zebegény - Kemence - Tát. 1999. Székesfe
hérvár - Pákozd - Agárd - Velencei tó - Kápolnásnyék - Győr. 1999. Dunaföldvár
- Pécs, 1999. Pápa - Ajka - Tapolca - Szigliget - Keszthely - Hévíz - Dabronkai 
csárda, 1999. Komárom - Tata - Tatabánya - Bábolna. 2000. Ópusztaszer - Szeged
- Kiskőrös - Akasztó - Dunaföldvár. 2000. Oroszlány - Majk - Várgesztes - Győr, 
2000. Bős - Deaki - Nagyszombat - Trencsén, 2000. Celldömölk - Őrség - Szent- 
gotthárd - Őriszentpéter - Körmend - Csorna, 2001. Alcsutdoboz - Martonvásár
- Esztergom - Tát, 2001. Gödöllő - Hollókő - Tát, 2001. Kis-Balaton - Kehida
- Zalaszentgrót - Csorna. 2001. Bakony - Zirc - Veszprém - Szany

Az óvodai kertben (a bejárat melleti részt még nem építették hozzá!)
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Bakaruhában /IX. rész/
Eldurrantott eltávozás______

Gyönyörű napsütéses péntek délelőtt 
volt. Jó hangulatban voltam, mert a 
szabilevél már a zsebemben volt! Tiszti 
lövészetre késztelődtünk. Bevezetésként 
az írnokok is kaptak lehetőséget egy 
kis lövöldözésre. Ez az esemény 
szinte ünnepnek számított körünkben. 
Megkaptuk a szokásos mennyiségű 
lőszert és a karabélyokat. Amikor aztán 
mi végeztünk, utánunk következett a 
tisztek lóversenye, természetesen csak 
pisztollyal. Itt az volt a dolgunk, hogy mi 
végeztük a találatok összeszámlálását.

Visszatérve az. események elejére, 
ez a jól kiépített lőtér Esztergom és 
Esztergomtábor /Mai nevén Esztergom- 
Kertváros/ között volt a vasúttól 5o-loo 
m-re.

A lőteret nyárfák vették körül. Békés 
körülmények között ez a hely madarak 
csiripelésétől volt hangos. Tanyáztak 
itt szép számmal utálatos hangú fekete 
varjak is. Amikor aztán elkezdődött 
a lövöldözés, ijedten keltek égi útra 
csendesebb tájat keresni.

A verseny előtt engedélyeztek néhány 
próbalövést is. loo méterre volt a 
céltábla. Már itt jó eredményt értem el. 
Volt két 8-as és egy 9-es találatom, ami 
annak idején kiválónak számított.

Próbalövések után aztán elkezdődött az 
igazi verseny. Felsorakoztunk a leterített 
sátorlapok előtt. A lövészetet vezető 
tiszthelyettes vezényelte az eseményeket. 
Puskát vállról -feküdj -tölts -irány a lo 
m-re lévő céltábla -tűz!

Az első versenyszerű lövésem itt is 
jól sikerült. Ekkor történt aztán velem a 
meggondolatlan esemény. A pillanatnyi 
csendet kihasználta egy szemtelen fekete 
varjú. Tőlem 1 o-15 méterre lévő nyárfára 
telepedett és utálatos hangjával szinte a 
képembe röhögött.

A szemtelensége annyira feldühített, 
hogy egy jól célzott lövéssel átküldtem 
a másvilágra. Előtte persze egy pillanatra 
körülnéztem, de úgy ítéltem meg a 
helyzetet, hogy nem látott senki. A közeli 
lövés és a viszonylag nagy kaliberű lőszer 
valósággal kibelezte a fránya jószágot. 
Az igazi baj aztán akkor kezdődött, 
amikor ez a gusztustalan véres tetem 
a töltés túlsó oldalán lévő törzstisztek 
közé esett. Itt aztán összevérezte az egyik 
főtiszt tányérsapkáját és zubbonyát.

Táboroznak a legkisebbek

„Semmi perc” alatt leállították a 
lövészetet. Maga a hadosztály 
törzsparancsnok lépett a színre és erélyes 
hangon szólított fel bennünket, hogy 
jelentkezzen a rendetlenkedő. Erélyes 
hangját néma csend követte. Mindenki 
meglepődött, mert rajtam kívül az esetről 
senki nem tudott. Először sumákoltam. 
Másodszorra még erélyesebb hangon 
kijelentette, hogy amennyiben nem 
jelentkezik a tettes, kollektív büntetést 
fog alkalmazni. Itt aztán lelkiismeret 
furdalásom támadt és kiléptem a sorból. 
Jelentettem, hogy én voltam a tettes. 
Az őrnagy nagyon meglepődött és 
azt mondta, hogy Gősi magáról ilyen 
hülyeséget nem tudtam volna elképzelni. 
Természetesen nagy leszúrást kaptam és 
megtiltotta, hogy hétvégén hazamenjek. 
Ez a kijelentése fájdalmasan érintett, 
de úgy éreztem, hogy ha hülyeséget is 
csináltam, a többiek előtt a becsületem 
megmaradt! Őszinteségemért még a 
tisztek is megdicsértek és hangoztatták, 
hogy hasonló esetben valahogy így illik 
cselekedni. Némi büntetéssel a saját 
főnököm is „megjutalmazott” Vasárnapi 
napra beosztott gépkocsi ellenőrzésre. 
Ezt nem nagyon ítéltem büntetésnek, mert 
nagyon szerettem csinálni. Útvonalunk a 
csodálatos Duna-kanyaron keresztül 
vezetett. Hazafelé pedig Dobogókőt is 
érintettük. A következő héten nagyon 
vigyáztam magamra. „Feledve lett 
minden bűnöm” és szombaton mehettem 
haza Enesére.

Még néhány szót az előzőkhöz:

Az úgynevezett öreg-katona korban 
az embernek kinyílik a csipája és képes 
ehhez hasonló hülyeségeket elkövetni. I 
Csak egy tanulságos példát szeretnék jj  
itt elmesélni. Volt az osztályunkon egy 
„mélynövésű” gépkocsivezető. Rendes | 
embernek ismertük. Inkognitóban! 
néhányszor kiruccantunk vele valamelyik) 
bányásztelepülésre bulizni. Szerencsénkjj 
volt, mert nem buktunk le. Később aztán! 
elkövetett egy végzetes hibát. Néhányj 
deci bor elfogyasztása után az osztály 
HR-591-es Skodájával engedély nélkül 
hazájába Érdre kocsikázott. Letartóztatták !; 
és a katonai bíróság ítélkezett felette. Fél 
évvel később szerelték le. Ez az eset mái 
több volt mint vagányság. Mindezek 
ellenére még ennyi idő után is szeretette! 
gondolok rád, akár élsz, akár „odaát’ j; 
kocsikázol már Pintér Jancsi.

Gősi Sáncloil

Május 1-i ünnep
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Ó vodai Hírek
Januártól óvodánkba bevezettük a Kismama

klubot. havonta egy alkalommal, egy délután 
csak az anyukák jönnek, másnap délelőtt a 
gyerekekkel együtt jönnek a kiscsoportba 
játszani, ismerkedni az óvodai szokásokkal.

A megjelent és az óvoda iránt érdeklődő 
anyukákkal közösen összeállítottuk azokat a 
témaköröket, amiről hallani szeretnének, és 
természetesen amit mi is javasolni tudtunk a 
számukra.

Itt szeretném megköszönni dr. Szabó 
György háziorvosunknak, és Nagy Károlyné 
védőnőnek az előadását. Köszönöm azoknak 
az anyukáknak a megjelenést, akik érdeklődést 
mutattak az óvoda iránt, és igyekeztek szem 
előtt tartani azokat a tanácsokat, ötleteket, amit 
itt kaptak.

A következő összejövetel a számukra április 
29-én 16 órakor lesz.

• • •
Február 8-án volt a gyerekek farsangi bálja 

az óvodában, szinte minden kisgyereknek volt 
jelmeze, amit örömmel viseltek.

Másnap a szülőknek volt farsangi bál a 
vendéglőben, ahol elég kevesen vettek részt, 
a meghívott vendégekkel együtt mindössze 
51 fő volt.

Azok a szülők akik nem jöttek bálba, 
hozzájárulásukat elküldték az SZM (Szülői 
Munkaközösség) pénztárába. Az SZM pénzről 
annyit kell tudni, hogy ebből az összegből 
fizetik minden évben a gyerekek Mikulási 
édességét, karácsonyi játékokat, szaloncukrot, 
Húsvétra az ajándékot, a gyermek napi 
műsort fagyit, és üdítőt. Az idén szülői döntés 
alapján ebből a pénzből vásárolták a farsangi 
süteményt, és nem kellett minden szülőnek 
magának gondoskodni róla. Ez egy embert 
terhelt, aki elintézte a rendelést és az óvodába 
szállítást, mindezekért köszönet Nagyné Dőry 
Andreának, és szintén köszönjük a szörpöt 
Nagy Mónikának, aki az egész óvodát ellátta.

A bevételünk tisztán 85.000 Ft lett.
Ennek ellenére minden évben vannak 

családok, akik nem fizetnek szülői hozzájárulást, 
bár ez igazságtalan a többi szülővel szemben, 
de a gyerekek közt különbséget nem tehetünk, 
mindegyik egyformán megkapja minden 
alkalommal az ajándékát.

Húsvét előtt munkadélutánon néhány szülő 
segítségével húsvéti dekorációkat készítettünk, 
a vásárt az óvodában tartottuk, aminek tiszta 
bevétele 22.500 Ft lett. Ebből a pénzből, 
a karácsonyi vásáron szerzett pénzből és a 
megmaradt szülői hozzájárulásból szeretnénk 
az udvaron levő kisvonat helyett újat 
készíttetni, és a baba házat felújíttatni.

• • •
A költségvetésben terveztük a lovas kocsi 

selejtezését, és helyette ökrös szekeret 
készíttetünk.

Hogy a költségeken lefaragjunk, az óvoda 
mögötti akácásból vágattuk a fát, Szórádi 
Lajos pedig elkészíti a rusztikus jellegű 
játékokat. A nyár folyamán még elkészülnek az 
udvari asztalkák, ülőkék, szeméttartók és 2 db 
mérleghinta.

Február 20-ig minden nagycsoportos 
kisgyerek megkapta a szakvéleményt, aminek 
alapján mindegyik nagycsoportos, 18 kisgyerek 
iskolába mehet. A beíratásuk az iskolába meg 
is történt.

• • •

Egy héttel később, április 16.án kezdődik az 
úszás, 16 gyermeket írattak fel, az útiköltség 
csökkentése miatt a sövényházi óvodásokkal 
együtt fogunk menni. A tanfolyamdíjat a 
szülők fizetik, 4700 Ft/fő, az útiköltséget az 
Önkormányzat állja.

• •  •

Jelentkeztünk az Ovi-Olimpiára, ami 
Öttevényen lesz, a tartásjavító külön tomások 
szervezik, Szűcs Györgyné és Kapui Tiborné.

Április 19-én az óvoda zárva lesz, nevelési 
értekezletre az egész testület Győrbe fog 
menni.

• • •

Anyák napi műsorunkat május 3-án 1520- 
tól tartjuk itt az óvodában, mindenki a saját 
csoportjában.

• • •
Az nagycsoportos óvodások a falu Anyák 

napi ünnepélyén is szerepelni fognak május 
5-én.

• • •
Az óvoda beíratás, csak az új óvodásoknak 

május 06-tól 10-ig minden nap reggel 8-tól 
délután 16 óráig.

Május 16-án kirándulás, a kiscsoportosok 
Győrbe az állatkertbe, a középsősök és 
nagycsoportosok a Fertő-tó környékére 
mennek.

• • •
22-én tervezzük az utolsó szülői értekezlete, 

ami közös szülőivel kezdődne a gyerek nap 
miatt, és utána csoport szülői lenne.

31-én délután lesz az óvodában a
nagycsoportosok búcsúzása, évzárója.

• • •
Június 01-én szombaton délután az óvodában

gyerek nap és családi délután.
Bemutatják a Margaréta- csoport tagjai 

amit év közben tanultak, a tomások pedig 
sorversennyel készülnek, amibe a szülőket is 
szeretnénk bevonni.

A Gabajda bábszínház utolsó előadása 
is ekkor lesz. A konyha mögötti területen 
bográcsban főznénk, és a felállított sátor alatt 
elfogyasztanánk.

• • •
Óvodai takarítási szünet július 8-tól július 

26-ig fog tartani.
• • •

Az óvodában folyamatban van a Helyi 
Nevelési Programunk ellenőrzése és 
módosítása, ezzel párhuzamosan kezdjük 
kiépíteni minőségbiztosítási rendszerünket 
a COMENIUS 2000 l.sz. modellje alapján. 
A következő újságban ezekről szeretném 
tájékoztatni a kedves olvasókat.

Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánni már 
nem tudok, de minden kedves olvasónak szép 
tavaszt, jó időtöltést kívánok.

Szabóné Horváth Judit 
óvodavezető

Elsőáldozók a katalikus templom előtt
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ISKOLAI H REK
Alig pár napja, hogy elmúltak az év végi ünnepek, s így még 

időszerű, hogy mindenkinek békés, eredményekben gazdag új 
esztendőt kívánjak.

A rövid, ünnepekkel teli téli szünidőben együtt lehetett 
a család. Bizonyára sok időt töltöttek gyermekeikkel, sor 
kerülhetett beszélgetésekre, együttes játékokra, talán még 
kirándulásokra is. így a tanulók nagyobb része pihenten, nagyobb 
teljesítőképességgel is van a tanév első féléve előtti hajrában.

Engedjék meg, hogy egy kicsit visszatekintsünk az elmúlt 
időszakra.

A tanulók fő tevékenysége mellett sok olyan programot 
szerveztek a nevelők, amelyek ismeretszerzésre, de főként 
nevelési lehetőségekre adtak alkalmat. Novemberben az 
egészséges életmódra neveléssel kapcsolatos rendezvények 
voltak. Ezt a munkát segítette Dr. Varga Borbála fogorvosnő 
a gyerekekhez szóló érdekes előadásával. Decemberben a 
testvérosztályok mikulás-délutánt szerveztek. Az ajándékkészítő 
délutánokon a szülők számára ajándékokat készítettek. Az alsós 
tanulók körében anyukák és idősebb testvérek is segítkeztek 
ebben a munkában. Megismerkedhettek a Bősárkányban 
még művelt gyékényszövéssel Kollár Jenőné és segítőtársa 
közreműködésével.

A nyugdíjasok napján a tanulók megjelenítették a régi 
lakodalmi népszokást, melyet az idős emberek nagy tapssal 
köszöntek meg.

A karácsonyi műsorban a napközis tanulók karácsonyhoz 
kötődő népszokásokat adtak elő.

Közben már néhány szaktárgyi vetélkedő iskolai fordulójára is 
sor került. így, a jó teljesítmények alapján területi versenyekre 
a legügyesebb tanulók jutottak tovább. Számítástechnikából 
Pongrácz Dávid 8. Farkas Erik 7. és Szeli Kata 7. osztályos 
tanulók. Matematikából, Lakó Gabriella 8. osztályos tanuló. 
Fizikából pedig Nemes Kitti 8. osztályos, Szabó Viktória 8. 
osztályos tanulók képviselik majd iskolánkat. Németből a területi 
verseny írásbeli részén Nagy Ildikó 7. osztályos tanuló vett 
részt.

A tanulmányi versenyeken túl a Derőce néptánc csoportból 
a fiúk az „Enesei verbung”-gal 3. helyezést értek el a 
mosonszentmiklósi Ki? Mit? Tudón, a furulyás lányok is 
dobogós helyet szereztek magunknak. A fenti programjainkat 
segítő felnőttek közreműködését ezúton szeretném megköszönni. 
Ugyancsak köszönetét mondunk Csigi Imre rábaszentmihályi 
szülőnek, aki egy zárható résszel egészítette ki egyik 
szekrénysorunkat, hogy az alapítványi pénzből vásárolt színes 
televíziót és videót megfelelően tudjuk tárolni.

A decemberi „Nyílt napon” sokan tanúsítottak érdeklődést az 
iskolában folyó munka iránt.

Már hagyomány, hogy karácsony előtti napokban anyagi 
segítségként 200 dollárról szóló csekket hoz a postás az USA-ban 
élő Nagy Évától és férjétől, Nagy Lászlótól. így volt ez most 
is. Köszönöm a tanulóifjúság nevében ezt a nemes felajánlást. 
Valószínűleg a magyarságtudat erősítését célzó márciusi 
vetélkedők rendezéséhez fogjuk felhasználni a kapott összeget.

Egy újabb meglepetést is hozott valamennyiünk számára 
a karácsony, hisz a Győri PHILIPS cégtől 5 db komplett

számítástechnikai munkaállomást kapott iskolánk a tantárgy 
eredményesebb oktatását célozva. A meglepetés közreműködője 
az enesei Parraghy György főmérnök. Ezúton is köszönjük 
segítőkészségét és munkáját.

Köszönettel tartozunk a gyógyszertár vezetőjének, valamint 
Nagy Lajosnak és Nagy Lászlónak az alapítványi támogatásért.

Az elkövetkező időszak legfontosabb eseményeiként szerepel 
a félévzárás január 25-tel. A félévi eredményről február 1-ig 
kapnak értesítést a szülők.

A 8. osztályosok továbbtanulási jelentkezését február 15-ig kell 
postázni.

Majd a félév után egy kis lazításként jön a farsang.
Lassan ideér az adóelszámolás ideje is, kérem Önöket 

segítségként adójuk
1 %-át utalják az iskola alapítványába. Ennek adószáma: 

19110712-1-08.
Bízom abban, hogy az elkövetkező időszakban is jó 

együttműködéssel végezhetjük a gyermeknevelő munkánkat, ami 
mindannyiunk közös ügye.

Tisztelettel: Ferenczi Imréné igazgatónő

Rugli Béla tangóharmónikázik
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