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Lassan már a falvakban sem
lesz nyugalom. A városokból
áradó erőszakhullám elönti a
hajdan nyugodt falusi estéket.
Kolléganőm meséli, hogy egyik
ismerőse lába előtt petárda rob
bant. Az enesei csillagfényes
estében. Nem véletlenül - nem
mintha ilyen esetekben sok szó
eshetne véletlennségről - előre
kitervelt szándékkal próbált
bosszút állni az ismeretlen su
hanó. Mert a nem mindennapi
eset áldozata valamikor figyel
meztette: ne zavarják a ház
nyugalmát ablak alatti petárdadurrogatásukkal.
Az eset szomorú voltát még
sötótebb színben tünteti fel,
hogy az elkövető - még nem
töltötte be a 18. életévét, sőt az
általános iskolát sem régen
hagyta el. Természetesen az
emberben kérdések tucatjai me
rülnek fel rögtön.
Honnót ez az elvetemültség?
Vajon a szülők nem hiányolják
otthon gyermekeiket este 6 óra
kor, télen amikor sötét van? Ki
től tudott egy alig gyermek
ember petárdát szerezni? Tisz
tában, volt-e cslekedete súlyá
val? Úgy vélem, e kérdéseket
olvasva legtöbbünkben a vála
szok is megfogalmazódnak.
Nem olcsó szórakozás a pe
tárda-robbantás. Harmincezer
forint. Nem tartom valószínű
nek, hogy az ilyen jellegű tevé
kenységet folytatóknak lenne
ennyi kidobni való pénzük. Ad
dig ők sem törődnek vele, amíg
be nem igazolódik a közmon
dás: Addig jár a korsó a kútra,
míg eltörik.
Mesterházy József

Minden óra, nap hónap vagy év életünk
során lehetőségek sokaságát kínálja mind
annyiunk számára. Észre vesszük-e eze
ket, élünk-e velük? Ahhoz, hogy a kínálkozó
lehetőségeket a legjobb módon használjuk
fel, elemezzük eddigi tevékenységünket,
eredményeinket, hibáinkat.
Most az 1994. év első napjai lehető
séget adnak a visszatekintésre annál is in
kább, mivel nem csak az országos
parlamenti, hanem a helyhatósági válasz
tások is ebben az évben várhatók. Vizs
gálódjunk tehát. Mit ígértünk az 1990-es
választási küzdelemben? Semmit! Vállal
tuk, hogy településünk érdekeit képviseljük
a legjobb tudásunk szerint, mindig és min
denhol. Az ígéretek helyett célokat tűztünk
magunk elé:
-javítanunk kell a falu infrastruktúráját, uta
kat, járdát kell építeni, telefont bővíteni, le
hetőség
szerint
belekezdeni
a
szennyvízcsatorna rendszer, illetve a gáz
hálózat kiépítésébe.
- kezelni kell a helyi munkanélküliséget
- ipart telepíteni,
- biztosítani az ifjúság tanulási lehetőségét
legmagasabb fokon.
Az új demokratikus kormány elosztási
rendszere a Parlament által megalkotott önkormányzati törvény adott az igazi önkor
mányzatiság
megvalósítására,
a
szabadabb gazdálkodásra. Az államigaz
gatási rendszer megváltozása, a dirokt uta
sítások megszűnése lehetőséget adtak
arra, hogy helyi szinten, itt a településen,
mi döntsük el mit, mikor és hogyan csiná
lunk. Az első botladozó lépések megtétele
után stabilizálódott a község politikai hely
zete. Az érdekek nyilt ütköztetése, s a prob
lémák kompromisszumos megoldása
lehetővé tette a közös munkát. (Sok tele
pülésen a csatározások a mai napig foly
nak, s ott nem az érdemi munka az első.)
Munkánk során éreztük a falu többsé
gének támogatását. A képviselőtestület az
első perctől kezdve határozottan dolgozott.
Az üléseken éjszakába nyúló viták voltak

sokszor, de veszekedés, klikResedés soha
nem volt.
Most már bizton állíthatom, hogy az
enesei képviselőtestület összetételének tu
datos megtervezése, s a választók okos
döntése tette lehetővé, hogy községünk
olyan három évet hagyott maga mögött,
ami lehetővé teszi településünk további
gyors fejlődését.
Nagyon fontos eredménynek tartom
Enese közuthalózata építésének részleges
befejezését. Folyamatos karbantartás
szükséges, s új utcák kialakításakor az út
hálózat bővülése természetes. A munkákat
a Győri Útépítő KFT. végezte Mezei László
helyszíni vezetésével és Horváth Sándor
építésvezető irányításával, nagyon jó mi
nőségben. Gyalogjárdáink állapota változó,
elfogadhatónak tekinthető. Az új iskolaé
pület tetőterében három tanterem és több
kiszolgáló helyiség kialakítását végeztük el.
Átalakításra került a napköziotthon kony
hája ahol ma több mint háromszáz adag
ételt készítenek. Ebből legalább hatvan fő
vendég a falu felnőtt lakossága közül kerül
ki. Átadásra került az egymillió forint értékű
kézilabda, illetve tenisz-pálya. Megkezdő
dött a temető rekonstrukciója, az itt folyó
munkák még ebben az évben folytatódnak.
A feltöltéshez szükséges anyag lelőhelyé
ből fürdésre alkalmas tavat alakítottunk ki.
A Tisztiorvosi szolgálat a tavalyi évben több
alkalommal vett vízmintát, melynek elem
zése során megállapította, hogy a víz für
dőzésre alkalmas. Á kuttúrház épületének
belső felújítása befejeződött. Nagyterme
bármilyen rendezvény lebonyolítására al
kalmas. A kisebb termekbe idősek napkö
zijét terveztük, de egyenlőre pénz
hiányában nem valósítható meg. Átköltö
zött a könyvtár is. A kultúrházban található
a közmegelégedésre kiválóan működő
gyógyszertár. Elkezdődött, de sajnos anya
giak hiányában nem fejeződött be az önkormányzat hivatalának átszervezése,
modernizálása. A Barcza kastély, polgár
mesteri hivatal épülete, teljes egészében
(folytatás a 2. oldalon)
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szolgálja a faluház funkcióját. A zökkenő
mentes félfogadás érdekében az ügykeze
lés különálló irodákban történik. A teljes
számftógéprendszer megvásárlása és
üzembehelyezése későbbi időkre marad.
1990-ben ígértem, hogy a hivatal létszámát
nem bővítjük. A tanácsadási időben a meg
levő helyi apparátus mellett az adó, az ipar
és az építésügy Rábapatona és Ikrény köz
séggel közösen foglalkoztatott alkalmazot
tak végezték. A választások után az
építésügy kivételével minden más ügyin
tézés a helyben lakó és dolgozó kolléganők
foglalkoztatásával történik. Az önkormány
zatiságból az utasítások végrehajtásos
rendszer megszűnéséből eredően, vala
mint a főhatóságok által leadott új feladatok
miatt egy fővel - Nagy László - nőtt a dol
gozói létszám. Betegség miatt megürese
dett a hivatalsegédi állás. Pályázat útján
Luka Ferencné került felvételre. Az állásra
7 fő jelentkezett. Döntésemkor igyekeztem
figyelembe venni minden lehetséges kö
rülményt, tudva, hogy bárki legyen a kivá
lasztott, mindenki tetszését nem nyeri el.
A kiválasztás alapja nem a rászorultság
mértéke, hanem az alkalmasság volt.
Használatba vehette az utazó közönség
az új buszvárót, mely nemcsak hasznos
ságával, hanem szépségével is színes foltja
településünknek. Gondot fordítottunk és to
vábbra is fontos célként tűztük magunk elé
a zöld és virágos területek növelését. Töb
bezer fenyő és akáccsemetét ültettünk. Vi
rágos parkok létrehozását is tervezzük,
melyek bővítése folyamatos lesz. Sok pénz
be került a településnek míg az illegális
szemétlerakóhelyek megszüntette. Kérjük,
hogy ezek újraéledését segítség meggá
Az 1993. december 10-én
tartott falugyűlésen számolt be
az enesei önkormányzat arról,
hogy mit tett 1993-ban, és mit
szándékozik tenni 1994-ben a
közügyek intézése terén. A
polgármester ismertette, hogy
a feladatok ellátására mennyi
pénz kellett az elmúlt évben,
és előreláthatólag mennyi
pénzre lesz szükség az idén.
Az önkormányzat közszol
gálati feladata sokrétű, a tel
jesség igénye nélkül ezek
közül a legfontosabbak: általá
nos iskolai oktatás, óvodai el
látás, egészségügy, szociális
támogatások, úthálózat fejlesz
tése, úthálózat karbantartás, te
lepülésfejlesztés, a környezet
védelme, tűzvédelem, közbiz
tonság biztosítása, a kultúra és
sport támogatása. Nehezen le
hetne mondani ezek közül bár
melyikre is, hogy az enesei
embereknek nincs rá szüksé
gük.
Ezeknek a feladatoknak az
ellátására ezidáig • ha szűkö
sen is - elég volt a központi
költségvetés által biztosított,

tolni. Minden ember számára fontos, hogy
legyenek barátai, jó ismerősei, kikkel meg
oszthatja örömét, bánatát. Fontos ez az
országnak is, de fontos ez a mi települé
sünknek is. Nemzetközi kapcsolatrendsze
rünk élő. Vannak barátaink Német
országban, Ausztríábanm, Szlovákiában és
Romániában is. Az általános iskola kiváló
viszonyt alakított ki és ápol az osztrák St.
Stephan ob. Leoben községgel. Az elmúlt
két évben úgy az idén is sok gyermek kapott
és kap lehetőséget e csodálatos települé
sen nyelvet tanulni. Két éve a tüzoltóegyesületek között létrejött kapcsolat is beérni
látszik, a csallóközi Bős nagyközséggel.
1993-ban az enesei képviselőtestület Apor
és Nemes képviselők kivételével látogatást
tett St. Stephanban, ahol megismerkedtünk
az osztrák község életével, intézményeinek
működésével. A tanulmányi út költségeit a
gépkocsifutás kivételével, a résztvevők áll
ták. Fontos lépés volt, hogy az Erdélyből
érkezett csikszentmihályi alpolgármester
Szőgyör Domonkos meghívására elutaz
tunk a falujába. Velünk utazott Ikrény és
Töltéstava 3-3 tagú küldöttsége is. A na
gyon fáradtságos út következménye egy,
ezévben megkötendő barátsági együttmű
ködés lesz. A nyár folyamán vendégül látjuk
küldöttségüket. Az erdélyi út költségeit tel
jes mértékben a résztvevők állták. A vizs
gálódás során teljes rélszletességre nem
törekszem. Megállapítható azonban, hogy
az előbb felsoroltak és a meg nem említett
programok lebonyolítása az önkormányzat
hivatalának dolgozói feledata volt. Mindez
nem lehetett a félfogadás és az ügyintézés
rovására. Az elmúlt három évben visszatérő
panasz egy volt. Második évben szerve
ződik éves viszonylatban már több mint két

száz fővel, az enesei Nemzetközi Zenei
Műhely. Lehetőséget ad a falusi turizmus
megvalósítására, jövedelemkiegészítésre.
Mindez létrehozásában nagy szerepe volt
Káidy Kálmán ( Szabadság u.) ötletadónak
és Tschurl Károly Enese szülöttjének. Há
roméves működésünk egyik legnagyobb fi
askója
a
kábeltelevíziós
rendszer
létrehozása volt. A falu nagyrészén
hellyeközzel működő rendszere 11 csator
na vételét teszi lehetővé. A helyenként
meghibásodó rendszer javítása nem idő
ben történik, ami a problémák javarészét
okozza. Ebben az ügyben döntése a hamarossan összehívandó közgyűlésnek
lesz. Fontos teendő a három kastély épület
víztelenítése és lehetőség szerint külső fel
újítása. A közeljövőben feltétlenül fontos új
utca, illetve építési telkek kialakítása, hogy
elláthassuk az Enesén építkezőket, mert
jelenleg már csak három építési telek van.
Nagyon fontos cél, hogy valamennyien ma
gunknak érezzük a meglévő a majdan lé
tesülő
eszközeinket.
Amennyiben
lakosságunk ezt így érzi, úgy ezek állagá
nak megőrzése nem ró olyan nagy anyagi
terhet az önkorm ányzatra. Kiem elten fontos
ez a sokmillió forint, értékű utakra, öszszegzésként nem értékelhetem az enesei
képviselőtestület tevékenységét mert ez a
feladat Önökre, a választópolgárokra hárul.
Kérem ezt tegyék is meg. Enese kiváló
adottságai, elhelyezkedése, polgárainak
szorgalma lehetőség arra, hogy ez a tele
pülés sok értelemben a térség egyik köz
pontja lehessen. Kérem ehhez a testület
nevében is az Önök mindenkori tevékeny
segítségét.
Böcskei György
polgárm ester

Gondolatok a helyi adózásról
Első rész
és az önkormányzat által be
szedett összeg. Ez utóbbi per
sze nem jelentős, mert az
önkormányzatnak helyi bevé
tele csupán az építési telkek
eladásából és az egyéb terüle
tek bérbeadásából származott.
Községünk minden lakója
tapasztalhatta azt is, hogy a
rendelkezésre álló összeg egy
re kevesebbre volt elég. Gon
doljuk csupán az úthálózat
fejlesztésére, ami 1991-ben és
1992-ben látványos volt, az el
múlt évben azonban csak a
legszükségesebb karbantartás
ra jutott pénz.
Mindezekből következik,
hogy ilyenkor év elején viszszatérő probléma, hogy beve
zessük-e Enesén is - hasonlóan
más környező településekhez a helyi adóztatást Ezidáig a
feladatok szűkös ellátását a
meglévő összegből meg lehe
tett oldani, ezért mindannyi
szor
úgy
döntött
a
képviselőtestület hogy a beve

zetést halasszuk el, és csak ak
kor éljünk ezzel a lehetősség
gel, ha ellenkező esetben
működőképtelen lenne az ön
kormányzat vagyis az iskola,
az óvoda és mindazok az egy
ségek, amelyek az enesei pol
gárok javát szolgálják. Sajnos
még rövid távon is elképzelhe
tő, hogy bekövetkezik ez a
nem kívánatos állapot és ak
kor nem lesz más lehetőség,
mint a helyi adóztatás beveze
tése.
Emlékeztetni szeretnénk
mindenkit arra is, hogy a taná
csi időkben is léteztek helyi
adók, mint például a házadó,
telekadó, településfejlesztési
hozzájárulás, ebadó, sőt jelen
leg is van egy adó, amit a helyi
önkormányzathoz kell befizet
ni - a súlyadó.
Tehát nem teljesen új ná
lunk sem a helyi adózás, és így
van ez minden fejlett adókul
túrával rendelkező nyugati or
szágban is.

A leglényegesebb különb
ség a régi tanácsi adóztatással
szemben az, hogy az önkor
mányzat saját maga dönthet
arról, hogy gazdálkodási fel
adatai ellátása érdekében él-e,
és milyen mértékben, a helyi
adóztatás eszközével. A helyi
adó bevezetése az önkormány
zat kezében lehetőség, nem
kötelezettség, amely a helyi
kommunális fejlesztésekhez, a
helyi gazdasági tevékenység
hez kapcsolódik. Bevezetés
esetén az önkormányzat köte
lessége a rendszert úgy kidol
gozni, hogy az figyelembe
vegye a polgárok teherviselő
képességét. Az alacsony jöve
delemmel rendelkezők helyze
tére figyelemmel kell lenni,
emiatt senki nem kerülhet ki
látástalan helyzetbe.
(A második rész a konkrét
adóztatási lehetőségekkel fog
lalkozik a következő szám
ban.)
Enese. 1994. január 14.
V arga István
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Falunk legidősebb lakója id. Káldy éltünk, ahol én gazdasági vezető voltam, megsegítéséhez. Az a legelő még ma is
István - Pista bácsi - lesz a következő be mivel apámnak ott is volt bérlete. Két közös legelő.
szélgetésben riportalanyom, aki szívesen gyermekünk született, egy lány és egy fiú.
- Hogy telnek ma napjai, mivel tölti
mesél életéről, családjáról, EnesérőJ. A tő Lányom Győrben él, fiam itt Enesén és idejét?
le hallottakkal szeretném most a tisztelt velük élek én is. Ma már csak egyedül,
- Mióta nyugdíjas vagyok - és elmúlt
olvasókat szórakóztatni, elgondolkodtatni. mivel feleségem 1971-ben meghalt 1945- már negyed százada - Hévizén jártam, de
- Pista bácsi! Meséljen először csa ig - a háborúig - megvolt az apám által ma már csak a faluban sétálgatok, s Iri-lriládja gyökereiről, mutassa be a Káldy vásárolt Bognár Vilmos-féle kastély, s megyek a temetőbe. Nagyon szeretem fi
hogy ne hogy belefészkeljenek a követke gyelni a falu fejlődését, mind a mai napig
családot!
- A Káldy család Vas megyébő szár ző jövevények, felosztottuk négy részre a el-elmegyek nézegelődni, megcsodálni
mazik, s egyik elődünk az 1700-as évek telket. Majd kimérték a mérnökök, s úgy az új portákat, épületeket Legtöbbet fiam
ben - Lipót király uralkodása idején - kezdtünk el építkezni 1949-ben. Ebben a és annak családjai körül vagyok, elbeszél
települt le Rábcakapin. Édesapám Rábca- házban élek ma is.
getünk egymással. Ezenkívül még legidő
kapin volt biió, én is ott születtem 1903.
- Mivel foglalkozott Pista bácsi, miből sebb testvérbátyám fiához szoktam átjárni
társalogni.
szeptember 10-én, és ha nem vigyázok, élt a családja?
még megérem a század- és ezredfordulót
- Egész életemben gazdálkodó vol
Gyakran nézem a tv-t, de a műsorok
is. 11-en voltunk testvérek, ebből 8 fiú és tam. Abban az időben én voltam a kis közül a magyar történelmi filmeket szere
3 lány.
gazdák között az első, de én is nyolcszor tem leginkább. Valamikor sokat olvastam
- Mikor költözött a család Enesére?
voltam büntetve az "igazság" miatt, mivel Ady Endrétől, Móricz Zsigmondtól. Még
- 1913-ban apám 100 holdas nemesi kulák voltam. Csornán a büntetőbiró a fa ma is elbetűzgetem az újságot Nagyon
birtokot vásárolt itt Enesén. Előtte ezen a lu "felgyógyulójának" nevezett. Erre én érdekel a politika, és ha megérem a ta
helyen csak úri - nemesi birtokok voltak, azt válaszoltam neki, hogy eljön majd az vaszt akkor meglátom, hogy mivé fog
de 1912-13-tól kezdődően az urak a cse idő, amikor ő fog helyettem bűnhődni. S fejlődni ez a pártok közti marakodás.
lédeket is behozták a birtokokra, akik az hál’ Istennek ez 5 év múlva be is követ
-Pista bácsi, maga szerint mi a hosszá
tán mindig
több és több házhelyet kezett. Szolgáltam még 10 évet a tsz-ben, élet titka?
követeltek, amit az akkori törvények le és 65 évesen mentem nyugdíjba mint nö
- Aki életében nem igen volt beteg, és
hetővé is tettek. Mikor mi idekerültünk vénytermelő 400,- Ft-os nyugdíjjal.
betartotta a rendes étkezést és ivást az
kb. 350 lakója volt a falunak.
- Volt-e Pista bácsi életében olyen megélhet ilyen hosszú életet Még ma is
- Gyerekként érte meg az első világ közmunka, amire büszkén emlékszik megiszom egy-egy pohár bort, de annyit
háborút, de ennek ellenére van-e "élmé vissza?
még sohasem ittam, hogy a kocsmából
nye" erről az időszakról?
- 1940-ben kb. 750 lakosa volt a fa haza kelltt volna kísérni.
- Az 1914-es fronton 3 testvérem is lunak, de nagyon sok közülük igen sze
- Mit üzenne Pista bácsi az újság olva
harcolt Az olasz, albán és orosz harc té gény volt. Sajnos még állataikat sem sóinak, mit tanácsolna a mai generáció
tekről csodák csodája mindhárom fivérem tudták sehová kihajtani, mivel nem volt nak?
hazakerült. Fogságba egy sem esett még közös terület a faluban. A közös legelő
- Parasztemberként is tudtam művelten,
csak meg sem sebesültek. Szerencsémre, ügyében hívták össze a községháza elé az és intelligensen beszélni, s ez az olvasott
mikor én katona korú voltam, a hárorú embereket, és egyszerű falusi emberek ságomnak volt köszönhető. A könyvekből
után a magyar kormány csak önkénteseket eszemmel én írtam meg a Földművelésü a tudományt ki lehet meríteni.
rendelt be, s erre én nem jelentkeztem, gyi Minisztériumba a levelet Ott az eneMegismerni Káldy Pista bácsi életét ér
így életkorom miatt nem vettem részt a seiek kérelmét el is fogadták.
dekes volt, de számomra az igazi csodát
világháborúban.
S korábban Kori Márton 26 hddnyi bir ennek a 90 éves bácsinak a gondolkodása
- Mikor nősült, mikor alapított csalá tokán lett a közös legelő. A végzés után és friss memóriája jelentette.
dot?
a Gazdasági Felügyelőség is intézkedett
Köszönet érte:
- 1932. szeptember 1-jén vettem fel és engem választottak meg itt a faluban a
eségül Farkas Eszter bodonhelyi lányt. Legeltető Társulat elnökének. Én szíwelNagyné Dőry Andrea
Először itt Enese mellett Faluhely pusztán lélekkel hozzáláttam az enesei szegénység

E nesei adomák

-

Miska bácsi első cipője

Édesanyám még élt 1931-ben. Itt volt pünkösd nap
ján búcsú. Gyors fényképezőgép volt a faluban ezen a
napon, anyám le akart fényképeztetni bennünket 11
éves voltam akkor, abban az évben lett az első cipőm.
Az egész család le lett fényképezve, rövid gatyá
ban voltunk és apacsingben, saját készítésű ingben.
Senkinek sem volt cipője, még a kishúgomnak sem.
Le is lettünk fényképezve.

Aztán édesanyám elküldte a képet felnagyítani, a
fényképész megkapta a gyorsfényképet. Ezen a képen
nem volt cipőnk, hisz nem voltunk gazdag emberek.
Hogyan hogyse: A felnagyított képen viszont már ci
pőben voltunk. Hát így kaptam én az első cipőmet!

Gyűjtötte:Mesterházy József

A községi könytárban

FILM- ÉS
KÖNYVAJÁNLAT

V___________________________________________________
Egy kis eldugott szoba a volt
Tschurl kastélyban: a községi
könyvtár. Négy fala nyugalmat
áraszt a hely szellemének megfe
lelőén. Beszélgetőtársam Borbély
Antalné, Gizus néni, aki már na
gyon régóta rendezi a könyvügye
ket községünkben. Ó mutatja be a
helyi kultúra e fészkét
Elég nagy a választék, mintegy
4.000-5.000 kötet áll olvasóink ren
delkezésére. Külön polcokon a me
se, és ifjúsági könyvek, termé
szetesen megvan a helyük a törté
nelmi, irodalmi könyveknek is.
Nem hiányoznak a lexikonok sem.
Amint látom, nem csak könyvek
között válogathatnak az olvasnivágyók.
A gyerekek a* Dörmögő Dömö
tört olvashatják, a felnőttek az Élet
és Tudom ányt a Nők Lapját és a
Műhely cím ű folyóiratot. Koráb
ban több folyóiratot rendeltünk,
például a K isdobost a Kincskere
s ő t de a Kisdobos ma már nem
létezik.

Mekkora az az összeg, amelyért
könyvet vásárolhat a könyvtár?
Ma ez 60.000,- forintra rúg,
amely - ismerve a mai könyvárakat
- kb. 150 kötet megvételére ele
gendő. A könyveket könyvismer
tetővel lehet rendelni. A könyv
ellátó küldi a tájékoztatót és a köny
veket
Kik látogatják többnyire a
könyvtárat?
Szinte kizárólag gyerekek, a fel
nőttek közül ritkán betéved egy-ket
tő. A gyakorlat azt mutatja, hogy
a gyerekek viszik haza a szülőknek,
a felnőtteknek való könyveket
Gizus néni nagyon kedvesen to
vább mesél a könyvekről, a kelle
mes környezetről. Látni lehet hogy
szereti, amit csinál. Mutatja: van te
levízió, de nem lehet használni, van
diavetítő - de film nincs. Megemlíti
a „rendetleneket”, akiknek tartozá
suk van a könyvtár felé, elfelejtik
visszahozni a régóta kikölcsönzött
könyveket...
Mesterházy József

Gondolkodott-e már azon
(mivel vidéken élünk), hogy
a házi munkák elvégzése
után, mikor leveti piszkos ru
háit , gyorsan elfogyasztja
vacsoráját, megfürdik (vagy
fordítva), belekerül a rég,
avagy a reggel óta áhított
ágyba és nem jön álom a sze
mére, szóval akkor mihez
kezdjen? Nos, én a „tapasz
talt”, sokat látott fiatal hadd
szolgáljak
némi
ötlettel
Önöknek.
Emlékszem, m ikor nagya
pám még középkorú volt (én
meg kiskorú) és a vezetékes
világítást még az akkori
nagyvárosok kiváltságának
tekintették, az én fentebb
említett ősöm petróleum
lámpánál olvasott M ost tel
jesen mindegy mit, de olva
sott!! Nem volt neki videója,
tv-je meg je-je-je... és ő is
végzett annyi m u n k át mint
most bármelyikünk. De es
ténként olvasott! Én most
Önöket nem arra szeretném
rávenni, hogy olvassanak
Steinbecket, Mann-t, Zola-t
stb., hanem, próbáljon meg
kikapcsolni! Aki olvasni sze
r e t az olvasson, aki videóz
ni, az videózzon. Senki nem
lehet annyira fá ra d t hogy kikapcsolódásra ne maradna
ereje. Amúgy nem is kell erő
hozzá!
Tulajdonképpen filmet és
könyvet akartam ajánlani.
No, az első könyv, amit aján
lanék, az megvan az ö n
könyvtárában is. Csak bele
kell lapozni, hátha még nem
olvasta, vagy még nem tűnt
fel; hozzá kell nyúlni! Film.
Lassan minden családban
lesz videókészülék, és el fog
sorvadni ennek luxus jellege.
De addig is elmegyünk a ka
zetta kölcsönzőbe és hazavi
szünk néhány film et amit
úgy érzünk jó lesz, hogy el
felejtesse velünk a minden
napos „taposómalmot”. És
higgyék el: másként nagyon
nehéz, sőt irtózatosan nehéz!
A következő alkalomkor
már konkrét ajánlatot is fo
gok adni. Addig is tartsanak
ki! Üdvözlettel:
S. 1.

Bemutatjuk...
A Soproni úton található Horváth András üzlete, a Husqvama. Most induló
sorozatunkban az enesei vállalkozókat mutatjuk be, elsőként őt kerestük meg.
Mikor indította a céget?
1990. október 1-jén másodállásban kezdtem foglalkozni kisgépek szervizelé
sével, alkatrész ellátásával - ezzel is segítve a helyi lakosságot Kisebb-na
gyobb javítási gondjaikkal, alkatrész igényléseikkel meg tudtak s ma is meg
tudnak keresni.
Milyen volt kezdetben az üzlet felszereltsége?
Saját családi házam garázsát használtam fel üzleti vállalkozásomhoz. 1993.
júliusában munkahelyem megszűnt - ez várható volt - ezért anyagi nehézségek
árán is fejlesztenem kellett. Építettem egy kb. 70 m2-es garázst és jelenleg
részben üzlet, részben garázs céljára használom. A továbbfejlődéshez szüksé
gessé vált Győrben egy üzlet és egy szerviz létrehozása, 1994-ben nyitottam
meg ott üzletemet. Nem csak a környékbeli lakosságot, hanem a távolabb élőket
is szolgálja az az üzlet.
Konkrét tevékenysége?
A Husqvama és a Ionsered svéd vállalatok valamint a Maláta japán cég gé
peinek garanciális és garancián túli szervizelését illetve szerelését vállaljuk.
Ezenkívül profilunkba tartozik motoros kapák, háti permetezők, fűnyfrógépek
eladása és javítása.
További tervei...?
Igazán még nem gondolkodtam ezen. Most családi vállalkozásomban - a fi
ammal együtt - vezetjük a céget.

M. J.
í

------------------------------------------------------------------------ \

Karácsony az Óvodában
óvodánkban hagyománnyá vált,
hogy karácsonykor a nagycsopor
tos óvodások Betlehemes játékot
játszanak.
A szépen felújított Kulturházban
adták elő kis műsorukat. Először a
középsősök szerepltek karácsonyi
versekkel és énekekkel.
Utána következett a Betlehemezés. A gyerekek és óvonénik szoralmas munkája maghozta a
iérdemelt sikert. A gyerekek ügye
sek voltak, amit a nézők tapssal és
némi támogatással jutalmaztak.
A műsor végén a pásztorok mendikáltak, kis tarisznyájukba pénzt
gyűjtöttek. A mendikálással össze
gyűjtött pénz közel 5000 F t volt.
amit takarékba helyeztünk el és az
óvodai kirándulásra fogjuk fe l
használni.
Szülőkön és nagyszülőkön kívül
más meghívott vendégeink is vol
tak. Ezúton szeretnénk mégegyszer
megköszönni Görcs Zoltánéknak,
hogy minden kisgyerek számára
édességet adtak összesen kb. 2000
Ft értékben. Nagyon örültünk en
nek a figyelmességnek, mert az
utóbbi években külső támogatást
nem kaptunk.
A csoportonkénti adakozás más
nap volt. A szűkös anyagi helyzet
ellenére azért tudtunk ajándékokat
vásárolni az óvodában. A költségvetésben biztosított összegen kívül
könyveket a ruhavásáron befolyt
összegből vettünk. Adventi koszo
rúkat és karácsonyi ajtódíszeket
készítettünk és jutányos áron vásá
rolhatták az óv ódában. Ezt a pénzt
szintén a kirándulásra szánjuk.
Szabóné Horváth Judit
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SULISPORT
Felsőtagozatos tanulóink a lövészverseny házibajnokságon szép létszámmal
vettek részt.
Eredményeink:
7-8.0. lányok: 1. Kovács Cecília 2. Benkő Hajnalka 3. Bojnár Renáta.
7-8.0. fiúk: 1. Nikovits Norbert 2. Kiss Tibor 3. Szentes Attila
5-6.0. lányok: 1. Nagy Vera 2. Kelemen Vera 3. Hima Tímea
5-6. o. fiúk: 1. Székely István 2. Bessenyei Attila 3. Balics Attila
A kerékpáros gyorsasági versenyt Enesétől Győrsövényházáig rendeztük
meg. Ezt a távolságot időre kellett megtenni.
Eredményeink:
7-8.o. lányok: 1. Gősi Krisztina 2. Benkő Hajnalka 3. Hima Ildikó
7-8.0. fiúk: 1. Horváth Krisztián 2. Vajda Zoltán 3. Kovács Zsolt
5-6.0. lányok: 1. Pollreisz Petra 2. Kelemen Vera 3. —
5-6.0. fiúk: 1. Böcskei Botond 2. Bognár Krisztián 3. Rácz Gábor
Januárban tartottuk a körzeti alsótagozatos sorversenyt. 12 tanuló képviselte
iskolánkat a komplex akadály és sorversenyen. Sportolóink remekeltek, első
helyezést értek el. A városkörnyéki versenyt Nyulon rendezik meg január
19-én. Reméljük ott is szépen szerepelnek.
I. Enese csapata
II. Ikrény
III. Kisbajés (nem jelent meg)

Mini kosárlabda n . korcsoport
Január 10-én és 11-én Pannonhalmán megtartottuk a járási kosárlabda ver
senyt Ebben a versenyben Pannonhalma, Enese, Mórichida, Táp, Győrzámoly, Dunaszeg csapatai neveztek be. Sajnos nem tudtak eljönni a nagyon
rangos vetélkedőre.
Eredmények:
Fiúk: I. Pannonhalma
II. Győrzámoly
ü l. Enese
Lányok: I. Pannonhalma
D. Enese
ül. Győrzámoly

■

Füsi András
___ /

Ó V Ö D A Í H Í R E K ..........

A H ÍR IG A Z
TÉLI V Á SÁ R A B O L T K Á B A N !
ÓRIÁSI LEHETŐSÉG!
NE SZA LA SSZA EL
20 %-OS Á R EN G ED M ÉN Y

- Február 3-án délután 16 órakor cso
portonkénti szülői értekezletet tartunk.
- Február 11-én „Morzsabál,, így hívjuk
az óvodások farsangját. Sok év után
sikerült elérni, hogy heti egy alkalom
mal 3 órában logopédus foglalkozik a
gyerekekkel az óvodában. 11 nagycso
portos és kiscsoportos vesz részt a spe
ciális foglalkozáson, ahol részben
beszédhiba javítás folyik, másrészt a
tanulási és olvasási zavarok megelő
zése.
Pályázatot adtunk be úszás oktatásra,
választ még nem kaptunk, de szeret
nénk az elmúlt évekhez hasonlóan
megszervezni az úszás oktatást a kó

L

mára.
Támogatókat keresünk, akik hozzájá
rulnának a gyerekek utaztatási költsé
géhez.

KABÁTOK, CSIZMÁK, PULÓVEREK, SAPKÁK
NAGY VÁLASZTÉKBAN
Más áruink széles választékával is várjuk
Kedves vásárlóinkat

ENESE, D EÁ K U. 2.
J

A z iskola, ó v o d a oldala

AZ

O R VO S

ROVATA
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Ságban nincsenek igazi merev szabályok,
Tisztelt Olvasó!
A megfázással kellene kezdeni manapság, inkább helyzetek és szövődmények van
ha egészségünkről beszélünk. Csakhogy nak. Azt fontos tudnunk, hogy betegsége
van egy kis bökkenő, miszerint megfázás ink kb. 30-50 %-a, egyes elméleti
orvosilag nincs. Hát akkor mi van? Orvosi eszmefuttatások szerint fertőző betegség.
értelemben fertőzés van csak. Az egy más Mit jelent ez a hétköznapi életre lefordít
kérdés, hogy többnyire betegségünk - va?
„fertőzésünk” - kezdetét össze tudjuk Természetesen nem azt, hogyha kettőt
kapcsolni valamiféle hideg hatással, szél tüsszentek, akkor azonnal orvoshoz kell
lel, vízzel, elázással. A valóság az, hogy rohanni. De ha rossz közérzetünk nem
szervezetünk egy többszörösen bonyolult akar semmiképpen jobbra fordulni, érde
rendszer, melynek szerkezeti és működés- mes orvoshoz fordulni, mert lehet, hogy
beli sajátosságai vannak, messze nem szövődmény van, még egy egyszerű nát
csak ránk jellemzők, hanem az egész kör hánál is. Egy lázas állapotban sohasem le
nyező valóság képviselteti m agát Magya het biztosan tudni, hogy csak egy kis
rán: az emberben számtalan más kis apró megfázással megúszom, vagy köhögésem
élőlény található felületesen és bennük ki mögött kezdődő tüdőgyulladás vagy
csik és nagyok, kinek-kinek tetszése és tű egyéb szövődmény indul. Másrészt csalá
rőképessége szerint a láthatók és sejthetők domra és szűkebb környezetemre nézve
és legnagyobb részük észrevétlenül. Az is felelősséggel tartozom, hogy nem beteemberi szervezet működéséhez sok ezer gítem - nem fertőzöm - meg őket. Lehet,
féle baktérium és vírus járul hozzá. Ha hogy én könnyen átesem ezen a betegsé
ezek nem lennének „sterilek” lennénk, és gen, míg hozzátartozóm nagyon megbe
egyúttal halottak. Az azonban nem mind tegszik. Magától értetődő, hogy ilyenkor
egy, hogy milyen baktériumok és vírusok nem igyekszem közösségi életre, vagy
vannak, hol és mikor. Ez bonyolult egyen például gyermekemet - aki lázas, köhög
súlyi rendszer, amely számtalan variáció - nem küldöm óvodába, hogy megbeteval bír és amelynek hiányát egyes súlyos gítsen másokat Mert lehet, hogy nekem
betegségeknél vehetjük észre. A velünk kedvezőbb ha kissé betegen is elmegy
együtt élő apró élőlényeken kívül azonban gyermekem, de ott megfertőzvén mások
vannak számunkra veszélyes kórokozók, őt, ő is megfertőzhet másokat Óvodások
amelyek életterüket keresvén nagy öröm nál feltűnő az első évben, hogy milyen
mel ránk találnak, avagy szaporodással in sokszor betegek. Legalább 50 %-kal csök
dulnak bennünk, amíg szervezetünk ezt kenthető lenne e megbetegedések száma,
engedi. Majd miután a saját erőinket moz ha sok gyermeket kezdődő betegségekkel
gósítva legyőzzük őket, akkor kipusztul nem vinnének közösségbe. A lázas gyer
nak, és szinte eltűnnek belőlünk.
mek már beteg. De a lázról majd később
Ha ilyen simán nem megy az ügy, akkor írok.
következnek a gyógyszerek. AltalánosDr. Szabó György
II. Lektion II. Lecke
Bemutatkozás, ismerkedés (a tegező for
ma)
Was ist dein Name?
(Vasz iszt dejn name?) Mi a neved?
Mein Name ist János
(Mejn náme iszt János.) A nevem János.
Wie geht es dir? (Vi gét esz dír?)
Hogy vagy?
Danke, ausgezeichnet
(Dánke, auszgecejhnet.)
Köszönöm, kitűnően.
Wer bist du? (Ver biszt du?) Ki vagy te?
Ich bin Éva Nagy. (Ih bin Éva Nagy.)
Nagy Éva vagyok.
Wie geth’ s dir, Éva? (Vi géc dír, Éva?)
Hogy vagy Éva?
Danke, nicht gut, ich bin etwas erkaltet.
(Dánke, niht gát, ih bin erkeltet.)
Köszönöm, nem jól, kissé meghűltem.
Was ist das? (vász iszt dasz?) Mi ez?
Das ist mein Wagen. (Dász iszt mejn váRákász Mária gen.) Ez az én kocsim.

Angol nyelvlecke
1. Allow me to introduce myself.
(öláu mi tu intrödjúsz májszelf)
Engedje meg, hogy bemutatkozzam.
2. Meet my ftíend, Mr Kovács.
(mit fá j frend, mísztö Kovács)
Bemutatom a barátomat, Kovács urat.
3. Glad to meet you.
(gled tu mit ju)
Örülök, hogy megismerhetem.
4. Do you speak English?
(du ju szpűc inglis)
Beszél angolul?
5. Just a little.
(dzsászt ö litl)
Csak egy keveset.
6. What nationality are you?
(vat nesneliti ár ju)
ö n milyen nemzetiségű?
7 . 1’m Hungárián.
(ajm hangérien)
Magyar vagyok.

( ---------------------------------- ^

A z enesei RK . Egy
házközség hitéleti és
anyagi adatai az
1993-as évben
Esküvő: 5
Keresztelési 20
Halottaink: 11.
Isten adjon örök nyugo
dalmat!
Egyházközség bevétele:
299.255,- Ft.
Kiadás: 207.560,- Ft
Maradvány: 91.695,- Ft
Templom
bevétele:
248.780,- Ft.
Kiadás: 110.851,- Ft
Maradvány: 137.929,- Ft
A Szentatya újévi
üzenete
A világ békére vágyik,
rettenetesen igényli a bó
két. Mégis tovább szedi
ártatlan áldozatait a hábo
rú, a viszálykodás, az el
hatalmasodó erőszak, a
társadalmi
bizonytalan
ság, a terjedő szegény
ség.
Mindez megosztja az
egyéneket és a népeket.
A béke olykor valóban el
érhetetlen célkitűzésnek
látszik! E közönybe der
medt, gyűlölettől mérge
zett légkörben a béke
korszakának eljöttét csak
a szolidaritás és a szere
tet hozhatja létre.
Miserend:
hétköznap
szombat 17.00 óra
vasárnap: 11.00 óra
Élő Gábor
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Levél Enese lakosságához
Kedves Mindnyá
jan!
Először is mindenki
nek boldog új óvet kí
vánok. Örülök neki, és
gratulálok, hogy most
már egy helyi újság is
létezik Enesén.
Tulajdonképpen fel
kértek, írjak egy cikket
a következő számhoz,
mindegy mit, amit aka
rok... Nehéz helyzet
ben vagyok, mert még
életemben nem írtam
újságcikket. Mondani
valómat a szárazfa és
vonóval szoktam kife
jezni. Ezért úgy döntöt
tem, mások sorait
fogom idézni. Gondol
hatják az elmúlt nyár
„zeneműhelyó”-vel lesz
kapcsolatban, hogyan
vélekedtek a külföldi
vendégek.
Magam
részéről
még
köszönetemet
akarom kifejezni mind
azoknak, akik az ügy
sikeréhez kisebb és
nagyobb
mértékben
hozzájárultak.
Tulaj
donképpen ezzel Ene

se minden lakosához
szólok, mert még az
érdeklődésükkel
is
hozzásegítettek
az
eredményhez. Közös
sikerünk nagy volt,
mert olyasmit értünk el,
ami nem csak turiz
mus, hanem egyedül
álló: emberek kerültek
emberekkel
szoros
kapcsolatba és ezt
nyugodtan nevezhetjük
„enesei
specialitás
nak.
Néhány idézet a né
met eredetikből:
(az IÁM Nemzetközi
Zenei Munkakör újság
ja 1993. decemberi
számában megjelent
cikkből)
„Ki ismeri Enesót?
Egy magyar útikalauz
sem szól erről, a Győr
től nyugatra, 18 km-re
fekvő másfélezres la
kosú vidéki közösség
ről. És mégis zenész
körökben - az lAM-n
kívül is - fel kell rá fi
gyelni. E szerfelett jól
sikerült Haydn-hót a jö
vőben is sikeres aktivi

tásokat igór... A hely „kiváló organizáció beliek nagy figyelem elsőosztályú! Minden
mel kísérték a zenei kor mindenki rugalmas
mutatott
eseményeket. Ezalatt a ságot
tradicionális magyaros bravó!” ... „nagyon ba
fogadtatás
vendéglátásnak jófor rátságos
mán megható példái sok megértéssel"... „az
adódtak. A változatos ellátás bőséges és fiés mindig ízletes ellá gyelemreméltóan jó mi
tásról a közösség óvo nőségű. Emi és „társai”
dája gondoskodott... nagyon figyelmesek és
Enese polgármestere mindenről gondoskod
nak".......ennyi vendég
Böcskei
György
Tschurl Károllyal kar szeretetben egyszerre
öltve gondoskodott a még sose volt részünk”
problémamentes orga ... „meghatott a pol
nizációs folyamatról... gármester karácsonyi
őszinte
a szívélyes búcsúpilla üdvözlete...
natok
megmutatták, emberi kapcsolatok jöt
milyen mélyre nőtt egy tek létre” ...... SZÍVE
hét alatt a zenészekkel SEN ISMÉT VISSZA
a közösség és az TÉREK!”
Még folytathatnám
összeforrottság a köz
tovább, de a lényeget
ség lakosságával..."
Résztvevők nyilatko már ebből is ószrevehetik. Én csak azt ké
zata (írásos):
mindenkitől,
....több mint 20 éve rem
tartsuk
meg
ezt a jó
veszek részt az IÁM
keretében zenekari és szokást, sose váltsunk
kamarazene kurzuso át rutinos, csak ha
kon és ezáltal jól tudok szonleső turizmusra,
hasonlítani: ez a két akkor a további siker
hót minden szempont sem fog elmaradni.
Idei
részletekről
ból pozitívan tűnt fel"...
majd 1-2 hónap múlva
tudok
beszámolni.
Egyelőre csak annyit,
minden nagyon jó me
derben halad tovább.
Természetesen
még
függ attól, mire hány
jelentkező lesz. Ha
minden jól megy, idén
megduplázzuk a tavalyi
forgalmat.
Minden
esetre 5 hétről van szó,
5 különböző csoporttal.
Az első már a tavaszi
szünetben jön, egy ze
neiskola zenekara, bő
vebbet erről is majd
később.
Mindenkit szívélye
sen üdvözlök:

HUSQVARNA
KISGÉP SZERVIZ
c.

t.Horváth András
9143 Enese
Győri út 40.
T el: 96/363-054

Tschurl Károly
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A NINDZSÁK
Könyvajánlat a Szamurájok...
című könyv alapján

Mindenki hallotta, olvasta
vagy éppen látta a tévében
a Tini nindzsa teknősök cí
mű rajzfilmet. Talán el is
gondolkodtak sokan, hogy
kik is azok a nindzsák.
A különleges feladatokat
végrehajtó magánharcoso
kat Japánban árnyókharcosoknak
(nindzsáknak)
nevezték, mivel megbízatá
saikat, az ellenség terveinek
kifürkószósót, szabotázsak
ciókat és magasrangú em
berek meggyilkolását és
ehhez hasonló feladatokat
titokban hajtottak végre.
Honsu szigetén titkos kikép
zőtáborok alakultak. Ezek
nek az iskoláknak a tanulói
elképesztően sokrétű kikép
zésben részesültek. Azok a
fiatal férfiak, akik ezen a
sokéves iskolán túlestek, az
egész Japánt behálózó szö
vetkezet tagjai lettek.
A nindzsák elszántsága,
bátorsága csodálatra méltó
volt. Ha például egy gyilkos
ság végrehajtása után szö
kés közben fekfedezték,
rátaláltak a merénylőre és
elkerülhetetlen volt, hogy el
kapják, nyomban megölte
magát; vagy úgy, hogy ké
sével elvágta a torkát, vagy
ha erre nem volt idő, akkor
elharapta a móregtartó fiolá
ját, amit már jó előre, gon
dosan
elrejtett
száj
üregében.
A nindzsákról, a szamurá
jokról órákat lehetne mesél
ni, amire itt nincs lehetőség.
Ellenben, akinek felkeltették
érdeklődését e sorok, figyel
mébe ajánlom a Mi micso
da? sorozat Szamurájok a
Távol-Kelet lovagjai című
kötetét, amelyben bővebb
információkat és rengeteg
érdekességet olvashat még
a témáról.
^__________ Gűlch Eszter J

Szent Péter
esernyője

Új Képes történelem

Kaptam egy könyvet karácsonyra, na
gyon megtetszett. Címe: Az ősrobbanás
Legutóbb egy nagyon érdekes könyvet tól a gondolkodó emberig. A könyv
olvastam, amit mindenkinek a figyelmébe sokmindenre választ ad. Hogyan keletke
zett a Föld, vulkánképződésekről, dino
ajánlok. A címe: Szent Péter esernyője.
Ez a könyv rám nagy hatást gyakorolt. szauruszokról, az ember fejlődéséről.
Fénykép van benne a Loch Ness-i szörny
Bemutatja, hogy mi az, hogy akarni.
Ez a könyv a véletlenek sorozata, pl.: ről is. Te tudtad, hogy vannak kacsacsőrű
- A kis Veronika fölé kerül a kincset dinoszauruszok, és azt, hogy a bálnák a
érő esernyő.
tehenek rokonai? Ha nem, a könyvből
- Éppen Gyuri bukkan a fülbevalóra. részletesen megtudhatsz mindent.
- A szakadékba a pap csúszott bele és
Ez a sorozat húsz kötetes.
Gyuriék találtak rá.
Ezt a könyvet pedig ajánlom azoknak,
- Veronka meghallotta Gyuri és a alak szeretnének sokat tudni a dinosza
gyámja beszélgetését.
uruszokról, a kétszázmillió esztendő előtti
- A történet végén, bár a kincset rejtő múltról.
esernyő odalett. Veronika kezét Gyuri
Böcskei Botond
kapta meg.
Én ennek a könyvnek azt a címet ad
nám: A véletlenek sorozata.
Ez a könyv nekem nagyon tetszett,
j Horváth Violetta
j
ajánlom mások figyelmébe is.

Böcskei Virág

Tengeri tündér
Reklámmese

•

A gonosz Whiskas macska hatal
mába kerítette Toilet kacsát Meg
hallotta ezt a legjobb barátja, j
Weisser Riese, a fehér óriás. Fel
pattant Always szárnyas betétjére
és elszáguldott a Whiskas macska
palotája felé. Igen ám, de útközben
találkozott Pedigre Pallal, aki azt
mondta gúnyosan: az óriások ideje
lejárt a világ megúnta azokat akik
nemtöródnek az apró részletekkel!
Szerencsére Weisser Riesénél volt •
egy Aqua Fresh, ami háromszoros
védelmet nyújtott s ezzel legyőzte
Pedigré Pált. repült hát tovább, de
egyszer csak Omo, a tisztaság át
ható ereje megállította. így szólt:
most legyőzlek, fehér óriás! De
Weisser Riese hívta igaz barátját,
Opel A strát s Omo fejvesztve me
nekült Amikor odaértek a gonosz
Whiskas macska palotájához, az
megtámadta őket, de szerencsére
volt kéznél egy Kit K át s így a fe
hér óriás s igaz barátja kiszabadít
hatta a szegény Toilet kacsát.
Tanulság: a macskák nem is tud
ják, mi a jó nekik!

Hosszú haja libben utána,
Karcsú teste pikkelyes,
Elindul a messzeségbe
Nemtudja, hogy lrit keres.
Tavirózsa hátán ül,
Gyöngyhárfája megzendül
Hangja mint a tenger szava,
Süvít be az éjszakába.
Úgy szeli a habokat,
Gyorsan mint a gondolat
Barátjai delfinek
Szeretik az emberek.

j

Hosszú haja meglobog,
Hogyha szája mosolyog
Kedvessége szüntelen,
Nem mérges ő sohasem

j

Palotája kristályból
Függönyei koraiból
Trónja arany koszorú
Szíve sosem szomorú

;

De, ha eljő az éj,
Fejét csöpp párnára hajtja
Álmodik édesen, szépen,
Mint csillagfény a tó vízén.
De újra itt a kikelet,
Reggel fénye integet
Talpom már a tündérlány,
Reggelizni kéne már.

j

Horváth Csaba
;
5. b o szt tan. í ..................................................... J
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Ú T L E Í R Á S
Egy utazásra való felkészülés
nagyszerű izgalma óriási hajtóerő
más tájak és népek világának el
őzetes megismeréséhez. Egy uta
zásra való felkészülés ösztönzést
ad, hogy az illető ország nyelvé
vel, vagy legalább egy használható
.közvetítő” nyelvvel újra foglal
kozzunk.
Egy utazásra való felkészülés
kényszerít, hogy végiggondoljuk a
valláshoz, a Bibliához való viszo
nyunkat, ha az ország, ahova ké
szülünk
IZ R A E L
Az előlünk évtizedekig elzárt
fiatal ország most szélesre tárt ka
pukkal várja a látogatókat és nyújt
olyan kultúrális, történelmi és ide
genforgalmi élményt, amelyet se
hol
a
világon
ilyen
koncentrációban nem találunk
meg.
A győri Cooptourist iroda dol
gozójaként izraeli tanulmányúton
vettem részt, ahol bár sűrítetten megismerkedhettem az ország tu
risztikai nevezetességeivel.
A szigorú intézkedések, ame
lyekkel már a repülőgépbe való
beszállás előtt találkoztunk, azokat
is megnyugtatták, akik a tudósítá
sok alapján esetleg aggódtak az
utazás biztonságáért. A palesztin
izraeli helyzet egyetlen látható jele
az országban a fegyveres izraeli
katona. Az ő jelenlétük a kegyhe
lyek környékén paradox módon a
megbízható nyugalmat sugallta.

Jeruzsálem óvárosában, ahol terü
letileg is elkülönül a zsidó, a ke
resztény, az arab és az örmény
negyed - teljes a békés egymás
mellett élés. Szinte észrevéüenül
értünk át egyik negyedből a má
sikba, csak az arra járók és az áru
sok öltözéke árulkodott az ott
élőkről. A keresztény negyedben
emberfolyam sodort végig a Via
Dolorosán, Jézus szenvedéseinek
útján. A Szentsír-bazilika, az Utol
só vacsora terme, Dávid király sír
ja környékén a világ minden
tájáról érkező zarándokok tömege
vett körül bennünket
A zsidó negyedben a Siratófal
előtti impozáns tér és a hívők mor
moló imádkozása felkavaró él
mény
volt
számunkra
is.
Jeruzsálemi sétánk végén az Olaj
fák hegyéről visszatekintve a Gecsemáné kertre és az Óváros
kupoláira, előtérben az ősi zsidó
temetővel, egy kicsit elfelejtettük a
XX. századot...
Az ország perzselő éghajlata
számunkra az őszi-téli-tavaszi idő
szakban a legkellemesebb. Termé
szetesen segít a minden épületben
és járművön megtalálható légkon
dicionálás. Dél felé haladva a Negev sivatag holdbéli hegyláncai
között egyre fokozódott a hőség,
de az Akabai öbölnél, amint el
őtűnt a Vörös tenger, a tenger felöl
fújó légáramlat rendkívül kelle
messé tette a klímát.
Más itt az üdülés mint az olaszországi vagy adriai-parti üdülőhe

lyeken. Hiányzik, illetve nem hi
ányzik a zsivajgás, az egymást érő
sok-sok szórakozóhely, a zsúfolt
strand, mégis mindazt megtalálni
amit egy tengerparti üdülőhelytől
várunk.
Valamennyi szálloda rendelke
zik saját úszómedencével, némely
ben kondicionáló terem áll a
vendégek rendelkezésére. Számta
lan fakultatív program között vá
logathat a helyi utazási irodákban
az, akit megperzselt a vakító vö
rös-tengeri nap. Tengeri akvárium,
séta-tengeralattjárózás,
sivatagi
szafari színesítheti a program ot
Ha mindez valakinek nem elég,
legalább akkora élményt nyújt egy
szállodai reggeli vagy vacsora is,
a több méteres, több szintes své
dasztal rendszerű étkezésekkel, a
soha nem látott zöldségekkel, gyü
mölcsökkel, a különleges, egzoti
kus
ízű
húsokkal,
amelyek
természetesen korlátlan mennyi
ségben fogyaszthatók.
Izrael fiatal ország. Fiatalosak a
lakói, telve vendégszeretettel tett
vággyal. Kezük nyomát őrzi min
den fűszál, minden virágzó cseije,
amelyeket a földön kúszó öntöző
cső éltet.
Az emelkedő repülőgép ablaká
ból zöld sziget minden település a
környék sárga sivatagában,
Shalom Izrael.
Szenténé Gém Ágnes
Cooptourist
Győr, Jedlik Ányos u. 8.
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Eszkimó asszony is:
fagyit eszikl
Keresse a papírboltot s
naygszerű jégkrémeit j
kóstolja megl

30-40-50%-os
árengedmény!
Piroska Papírbolt
Szabadság utca

N Y U G A T I A U TÓ K
B O N TÓ JA

9043 E N E S E -M A JO R
T elT F ax: (9 6 ) 3 6 3 -0 1 6

IS Z T R IC Z K ft

VISZTRICZ KFT - AUTOBONTO
Győrtől 20 km-re a 85-ös főútvonal mellett Sopron irányában

Nálunk kedvező áron vásárolhat használt autóalkatrészeket
Szélvédők, hátsó- és oldalüvegek,
fényszórók, villogók, hátsólámpák,
futóművek, rugók,
motorok, sebvéltók, önindítók, motorelemek,
karosszériaelemek, ajtók, motorháztetők,
gumiköpenyek, alumínium kerekek,
ülések, akkumulátorok, stb.
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széles választékát kínáljuk megrendelőinknek.
Kívánunk mindenkinek az egész év folyamán
jó egészséget, sok szerencsét!

kacaqáb,

tudómtaps
a ( 4 (ófóttl

építési műkő,elemek, kerti bútorok, virágtartók, örökzöldek

IPA R O S B A R
fobtuái 12-én a Kyó^a Veüdégfibm
Macii:

Vmysmtd áeidéölmda
Pániéi \ilé
Rántott górnia, uegyeó k&iet
Kávé

TISZTELT ÜGYFELEINK!
| A Fehértó és Vidéke Takarékszövetkezet szolgálta
tásai közül felhívjuk szíves figyelmüket arra,
hogy egységeinkben lehetőség van

Folyószámla (átutalási betétszámla)
nyitására 1994. február 01-től.
Megemelt betéti- és értékpapírokkal
várjuk Önöket.
Nálunk érdemes vásárolniI
Fehértó és Vidéke
Takarékszövetkezet
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Használt gumi eladás, szerelés, centírozás.
Szem ély- és tehergépkocsik javítása.
Kistehergépkocsik javítása esetén csere gépkocsit biztosítunk.
Használt személy- és tehergépkocsi kereskedés.
Minden nyugati típushoz új alkatrészekre megrendelést felveszünk.

Gránit, márvány, műk6, beton, síremlékek,
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"Belépi: 550 R

AójtottwjfoÉáő a vwdúftöben.
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Horváth Jánossal, a sportszak
osztály elnökével beszélgettünk az
elmúlt félévről, mit jelentett ez a
csapat életében, hogyan látja <5 a
továbblépés lehetőségét.
- Tavaly ősszel a megyei II. osz
tályban kezdett az enesei labdarú
gó csapat. Milyen célokat tűzött ki
a szakosztályvezetés akkor?
Lényegében akkor szakosztály
vezetés nem volt, egyszemélyben
voltam vezető. Edzőváltozás is ak
kor történt, Szabó Gábor lett az
edző. A cél egyértelműen a megyei
II. osztályban való bennmaradás
volt.
- A csapat m ost az utolsó előtti
helyen áll. Elégedett-e a vezetés az
eredménnyel? Változtak-e a célok
a tavaszt, illetve az egész idényt te
kintve?
Elégedettek vagyunk az ered
ménnyel, kis szerencsével állhatna
a csapat az első tízben is. Céljaink
között szerepel a csapat erősítése,
továbbra is elkerülni a kiesési zó

nát: ami azt jelenti, hogy az utolsó
háromban nem lehetünk, mert ak
kor kiesünk.
- Kik voltak azok, akikkel külö
nösen elégedettek lehetnek?
Kiemelkedőt nem nyújtott sen
ki, talán Horváth Norbi teljesítmé
nyével
lehetünk
elégedettek.
Amikor ment a játék, egységben
volt a csapat Nagyjából egyforma
képességű játékosokból álló csapa
tot tudhatunk magunkénak.
- Voltak, akiknek a teljesítmé
nye elmaradt az elvárttól?
Ombdival nem voltunk különö
sebben elégedettek. Ez az Ikrényből való igazolás nem volt sikeres,
a többi csapattag hozta a maga for
máját.
- Megkezdte már a felkészülést
a csapat a tavaszra?
Most tervezzük a felkészülést.
Hetente két alkalommal edz a csa
pat Kónyban. Már edzőmérkőzése
ket is kötöttünk le Fehértóval, igaz
még időpont nincs, de ez termé

szetesen az időjárás függvénye is.
A pálya talaja még nem engedi
meg, hogy a csapat a szabadban
tartsa edzéseit.
- Távozott-e valaki, jött-e erő
sítés?
Tavaszra még nincs erősítés.
Terveink vannak, 3-4 játékost is
kiszemeltünk, ez azonban pénzkér
dés!
- Bizalmat szavaznak-e tovább
ra is ez edzőnek?
Az eredmények ellenére az
edző becsületesen ellátja a felada
tát, rengeteg labdás edzést tart.
Sajnos azonban gólt rúgni nem tud
a játékosok helyett Enesén még
ilyen jó edzések nem voltak, meg
nőtt a színvonal mióta Szabó Gá
bor vette át a csapat irányítását.
A labdarúgócsapat sporttörté
nelmet írt, mert Enesén még nem
volt megyei szintű labdarúgócsa
pat.
Köszönöm a beszélgetést.
Mesterházy József

r

IFJÚSÁGI KLUB
Az Ifjúsági Klub tagjai a helyi lap hasábjain keresztül szeret
nénk megköszönni a polgármester úrnak, és annak a néhány
fiatalnak a közreműködését, akik segítettek létrehozni az Ifjúsági
Klubot.
Ezek után is megpróbáljuk fejleszteni és színvonalasan mű
ködtetni a létesítményt. A későbbiekben is szeretettel várunk min
den érdeklődőt, a klub összejövetelén rósztvenni szándékozót.

1993. elején önszerveződésként
megalakult az enesei női kézilabda
csapat.
Az első lépések megtételét segítette
Kótai Gyula, a futballcsapat akkori
edzője. A láynok, asszonyok a férfi
futballcsapatot felülmúló szorga
lommal készültek. Néhány gyakor
ló
mérkőzést
játszottak
a
környékbeli csapatokkal, s a követ
kező eredmények születtek: négy
mérkőzést játszottak, amelynek
eredménye döntetlen volt.

N y/tvatartás:
18-20 óra
h é tfő
18-20
óra
sze rd a
16-20
óra
szo m b a t
16-20
óra
vasárnap
Ft,
alkalm
anként 25. -F t
T a g sá g i d íju n k h avon ta 150.-

Köszönettel a klub vezetői:

Dombi János
Pethő Róbert
Németh Balázs

Jelenleg 14 igazolt játékossal ren
delkezik a csapat, közülük többnek
komoly játékos múltja van.
A kézilabda csapat edzője: Mayerné Pulai Melinda.

H O BBIKLU B
Az enesei Hobbiklub nevű kispályás labdarúgócsapat teremtornán vesz részt
Kónyban. a vendéglók csapatai közötti versenyben.
A Paptagi Betérő SE színeiben szereplő zsonglőrök a téli fordulóban az előkelő
második helyen állnak, 10 ponttal. (Az első helyezett 10 pontos.) A hét csapat
részvételével megrendezett tornán csapatunknak a tavaszi fordulóban esélye van
az első hely megszerzésére is.
Góllövőink: Horváth Csaba (4 gólos), Cigié István (3 gólos),
Ihász Ferenc (3 gólos).

Élő Gábor
L

Kézi-hír

A mérkőzések látogatottsága jó
volt, hisz egyre gyarapodó számú
izguló és drukkoló közönség kísérte
figyelemmel játékukat.
További sikereket!

Lukáné Cigié Kati
V

Autóbusz indulások időpontjai
Enese-Csoma Hétfő-Péntek

5.01, 5.46, 6.01, 6.51, i.7.00, 7.11, 7.19, 8.01, 8.26, 8.55, 9.26, 9.48, i.10.06, 10.46, 11.21, 11.56,
15.26, 15.26, 15.46, 15.51, 16.21, 16.46, 17.02, 17.41, 18.56, 19.31, 20.31, 20.51, 23.01.
Enese-Csoma Szombaton

6.01, 7.11, 7.19, 8.26, 9.26, 9.48, 10.46, 11.21, 12.26, 13.21, 13.46, 13.56, 15.06, 15.26, 16.46, 17.02,
17.02, 17.46, 18.56, 19.31, 20.51, 23.01.
Enese-Csoma Vasárnap

6.31, 7.11, 7.19, 9.26, 9.48, 11.16, 12.31, 12.40, 13.46, 14.31, 15.07, 15.26, 16.06, 16.46, 17.02,
18.40, 18.56, 19.31, 20.06, 20.51, 23.01.
Enese-Győr Hétfő-Péntek

4.44, 4.55, 5.05, i.5.35, 5.53, 5.55, 6.04, 6.54, 7.00, 7.08, 7.12, 7.49, 8.00, 8.25, 8.34, 8.53, 9.29,
9.34, 10.15, 11.15, i. 12.02, 12.38,12.45, 13.45, 14.27, 14.57,15.18, 15.21, 16.00, 16.25, 16.33, 16.40,
17.05, 18.00, 18.14, 19.30, 20.50, 20.55.
Enese-Győr Szombaton

4.44, 4.55, 5.54, 6.04, 6.55, 7.05, 8.04, 8.13, 8.25, 8.40, 8.50, 9.29, 9.34, 11.15, 12.40, 12.45, 13.45,
15.20, 16.00, 16.50, 18.00, 18.14, 19.30, 10.54.
Enese-Győr Vasárnap

4.55, 5.26, 5A2, 5.54, 6.04, 6.55, 7.05, 9.24, 9.34, 11.15, 12.35, 12.45, 13.45, 15.00, 15.20, 16.00,
16.40, 16.50, 17.26, 17.55, 18.04, 18.57, 19.45, 20.24, 20.54.

Januári recept ajánlat
Almás krumpli

BOLTIKA nyitvatartása:
Hétfő, kedd, szerda, péntek
08.0017.00ig
ebédszünet: 12.00-13.00-ig
Csütörtök
08.0018.00-ig
ebédszünet: 12.00-13.00
Szombat
08.00- 12.00-ig,
14.00- 16.00-ig
Vasárnap
10.00- 13.00-ig

A Papírbolt nyitvatartása:
08.00-17.00-ig
Szombat: 08.00-14.00-ig
Szerda: szünnap

A Boltok nyitvatartása:
Szabadság u. - Hétfő-péntek
06.00- 17.00-ig
Szombat
06.00- 11.00-ig

Hozzávalók: 1 kg burgonya,
4 alma,
2-3 fej hagyma,
25 dkg szalonna,
egy kevés majoránna,
só, őrölt bors,
5 dkg margarin
A burgonyát meghámozzuk, meg
mossuk, vékony szeletekre vágjuk, és
egy margarinnal kikent magas falu
forma (tepsi) aljára szétterítjük.

J

Nagyné D0ry Andrea
.............ztfÜjSÉG'-VÁSÁR...........

K eresse £el
Élelm iszer
Boltom at!
N ap o n ta friss
h e n te s á ru
5 fa jta kenyér,
p ék sü tem én y ,
fln o m p ék áru
K ristálycukor 77 Ft/kg

József A. u 11. - Hétfő-Péntek
06.00- 18.00-ig
Szombat
06.00- 12.00-ig

A hagymát és szalonnát kockára vág
juk és egyenletesen elosztva a burgo
nyaszeletekre szóljuk. Sóval, borssal,
majoránnával fűszerezzük. A megmo
sott almákat alufóliába csomagoljuk,
a burgonya mellé állítjuk a tepsi négy
sarkába, és előmelegített sütőben ad
dig sütjük, amíg a burgonyaszeletek
barnák, ropogósak nem lesznek (kb.
3/4 óra).
Téli vacsorára önálló ételnek is ad
hatjuk.

É tolaj 8 9 F t /1
G örcs Z oltánné
E nese, Jó z se f A. u.

Értesítjük a T. lakosságot, hogy
1994. január 28-án pénteken 9 órakor
zöldségvásárt tartunk.
Fejeskáposzta 10,- Ftlkg
Kelkáposzta 20,- Ftlkg
Vöröskáposzta 20,- Ft/kg
Karalábé 15.- Ftlkg
Cékla 14,- Ftlkg Hagyma 25,- Ftlkg
Kérjük igényeiket a Polgármesetri
Hivatalban.tejetenteni.............

ENESEI HÍRMONDÓ
Kiadja: Polgármesteri Hivatal
Enese
Megjelenik: havonta
Szerkesztők: Böcskei György, Élő
Gábor, Nagyné Dőry
Andrea, Varga István
Felelős szerkesztő:
Mesterházy József
Nyomás: Text-Print Nyomdaipari
K ft, Győr, Damjanich u.7.
TeL/Fax: 96/322-266

