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A világosi fegyverletétel után a
kegyetlenkedéseiről hirhedt Haynau 12
tábornokot és egy ezredest végeztetett ki
Aradon. A kivégzéseket szándékosan
időzítették erre a napra, hisz ekkor volt az
első évfordulója a második bécsi for
radalomnak. Haynau véres emlékeztetőül
és megtorlásként választotta e napot.
Lázár Vilmos, Kiss Ernő, Schweidel
József, Desewffy Arisztid, Nagy Sándor
József, Damjanich János, gróf Vécsey
Károly, Knézich Károly, Pöltenberg Ernő,
Török Ignác, Gróf Leiningen-Weszterburg
Károly, Lahner György, Aulich Lajos voltak a kivégzettek, akik hittek
Magyarország, s különösen a nemzet
függetlenségében, és ezt a szabadságot
Európával el akarták fogadtatni, de idő
előtt kényszerítették Őket az örök útra.
Óriási erkölcsi tartástól tettek tanúbi
zonyságot, hisz a végsőkig elviselték az
utolsó csapás testi és lelki kínjait. Tettek és
helytállásuk emléke része a történelmileg
kiformálódott közösség, a magyar nemzet
szellemi öntudatának.
Az emigrációban élő Kossuth Lajosnál
szebben nehezen tudnánk megfogalmazni
mindazt, amit a szabadságharc mártírjai
öntöttek a hazafiak szívébe:
"Az ősök keresztet iktattak államcimerébe a vérrel szerzett magyar hazának,
mely ma is ország, de nem állam. Arad
pedig a magyar Golgota. Legyen a honsz
abadság mártírjainak halálával megszentelt
földjének minden porszeme termékeny
honszeretetben, miszerint a polgár erények
törekvése által igazolva lett a keresztény
vallás diadalában, hogy a kereszt a feltá
madás-jelvénye. - A nemzet kegyelete
legyen emlékeztető a hűségre, a kötelessé
gre a magyar Haza szabadsága iránt,
melyért
eme
megdicsőült
hősök
mártírhalálát haltanak - Ámen."
Nagyné Dőry Andrea

Tam ási Lajos

Piros a vér a pesti
utcán

\

Te Forradalom!
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századunk M agyarországa. Fölemelt

Megyünk, valami láthatatlan
áramlás szívünket befutja,
akadozva száll még az ének,
de már miénk a pesti utca.

fejjel próbálunk újra és újra fölállni,

Nincs más teendő: ez maradt,
csak ez maradt már menedékül,
valami szent lobogás készül.

Elege volt a hazugságból már sokad

zászlóink föl, ujjongva csapnak,
kiborulnak a széles útra,
selyem-színei kidagadnak:
ismét mienk a pesti utca!

je a lehetetlent. V ér folyt a pesti utcán,

Ismét mienk a bátor ének,
parancsoladan tiszta szívval,
s a fegyverek szemünkbe néznek:
kire lövetsz, belügyminiszter?

de lesújtanak ránk. Akkor, közel 4o
éve ism ét jobbat akart az ország.

szor fogott fegyvert, hogy megkísérel

vér folyt a haza más városaiban -a vér
szentelte meg az Igazság útját.
Rövid volt. De a nagyságot nem az
Idó jelzi. Pár napba belesűrítve élhet
tük át a reményt, a jövő reményét:

Piros a vér a pesti utcán,
munkások, ifjak vére ez,
piros a vér a pesti utcán,
belügyminiszter, kit lövelsz?
Kire lövettek összebújva
ti, megbukott miniszterek?
Sem az AVH, sem a tankok
titeket meg nem mentenek.

unokáinknak hátha jobb lesz. Talán
m ind elhitték az elképzelhetetlent,
hogy győznek. Nem győztek, mert a
vér színének zászlajával törölték el a
szabadság vágyát. A véres októberi

S a nép nevében aki fegyvert
vertél szívünkre, m ore futsz,
véres volt a kezed már régen
Gerő Ernő, csak ölni tudsz?

napokat még véresebbek követték.

... Piros a vér a pesti utcán
munkások - ifjak vére folyt,
- a háromszín-lobogók mellé
tegyetek ki gyászlobogót

legyőzötteknek.

M agyar Haynauk vállalták, hogy az
utolsó csepp vérét préseljék ki a

M egderm edt

az

ország jobbik

felének a szíve. Lehajtott fejjel ment,
A háromszín-lobogók mellé
tegyetek három esküvést:
sírásból egynek tiszta könnyet,
s a zsarnokság gyűlöletét,
s fogalmat: te kicsi ország,
el ne felejtse, aki él,
hogy úgy született a szabadság,
hogy pesti utcán hullt a vér.

de a szívében becsapni nem tudták.
1956. október havának végnapjai
büszkeséggel tölthetik el a magyarsá
got Ragyogó Forradalma miatt.

Mesterházy József

Tájékoztató az önkormányzati képviselők és
polgármesterek választásáról
A választás napja: 1994. d ec e m b e r
11. (vasárn ap ) S za v a zn i re g g e l 6
órától este 19 óráig lehet.
A
s za v a zá s
h elye:
E n ese-i
Kulturház.
A v á la s ztó k n é v je g y z é k e a p o l
g árm esteri h ivatalb an k ö zs ze m lé re
lesz téve n ovem ber 7-től 17-ig.
A választópolgárok a nyilvántartás
ba való felvételről szem é ly re szóló
értesést kapnak.
A választópolgárok 1994. n ovem ber
6 -n o v e m b e r
2l-ig
a já n lh a tn a k
képviselő és p olg árm ester jelöltet a
következő m ódon:
Jelö ltet a ján lan i aján ló iv e n v a g y
titkos ajánlással lehet.
Ajánlóivet a polgárm esteri hivatal
ban lehet igényelni m elyet a hivatalban
a jelöltnek ajánlott választóp o lg ár vagy
m egbízottja szem élyesen nyitja m eg

és közli a jelölt szem élyi adatait.
J elö ltet
aján lani
a
h ivatalban
titkosan is lehet. A titkos jelölésre aján 
lói
áll
a
v á la s ztó p o lg á r
re n 
d elkezésére,m elyet a hivatalban elh e
lyezett urnába dobni.
Képviselőjelölt az, akit a választói
névjegyzékben - kifüggesztés id8pontjá b
s ze re p lő
v á la s ztó p o lg á ro k
legalább 3 % jelöltnek ajánlott.
P o lg á rm e s te r je lö lt az, akit a
v á la s ztó k
n y ilv á n ta rtá s á b a kifüggesztés id ő -p o ntjáb an .-szereplő
választópolgárok legalább 5 % -a jelölt
nek ajánlott. A je lö lé s n e k a jelö lő
szem élyére vonatkozó adatai titkosak.
A helyi választási bizottság novem 
ber 25-ig közzéteszi a jelöltek nevét
je lö lő s ze rv e ze t n evét illetőleg a
független jelölés tényét a p olgárm es
teri hivatal hirdetőtábláján.

S z a v a z n i k iz á ró la g s z e m é ly e s e n
leh et a v á la s z tó p o lg á r lakó h elye
szerint kijelölt szavazó helyiség b en.
É rv é n y e s e n
szavazni
c sak
a
szavazólapon szerep lő jelöltre, a jelölt
neve fel körben két e g y m á s t metsző
vonallal lehet.
A m o zá g á s á b a n gátolt választópol
g á rt s z a v a z a tá n a k le h e tő v é tétele
é rd e k é b e n - k é ré s é re la k á s án - a
szavazatszám láló bizottság két tagja
fe lk e re s i. E n e s é n m e g v á la s zta n d ó
képviselők s z á m a : 9 fő. Képviselők
a z o k a je lö lte k le s z n e k , akik a
m e g v á la s z th a tó k é p v is e lő k
szám a
szerint a leg tö b b szavazatot kapták.
P olgárm ester az a jelölt lesz, aki a
legtöbb érvényes szavazato t kapta. A
választással kapcsolatos eg yéb rész
letes tájékoztatásért a polgárm esteri
hivatal je g y z ő jé h e z lehet fordulni.

T E L E F O N I A III.
Telefonról mondandónk mindig van: Van akkor is, ha nincs,-miért nincs? Van akkor is ha van, -miért
nem működik? Az alábbiakban kommentár nélkül közöljük Botos Gábor Úr Gy-M-S. M: közgyűlés
elnökének levelét, melyet Dr. Bodnár László Úrnak a MATÁV. R t Soproni Igazgatójának írt a telefóniával kapcsolatban sok-sok elhangzott szó után.
Tisztelt Bodnár Ú r !
A Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés 1993. szeptember 16-i ülésén tárgyalta a megye távközlési hely
életét. Az ott kialakult élénk vita és a számos nyitott kérdés indokolta, hogy a Győr- és Mosonmagyraróvárkömyéki települések polgármesterei külön is találkozanak a MATÁV vezetőivel.
Az 1993. december 8-án, majd 1994. január 19-én a Megyeházán tartott megbeszéléseken elhangzottak
lényege az volt, hogy az érintett települések és a MATÁV Rt. összefogása alapján gyorsítható a tervezett hálózat
és központbővítő fejlesztési program.
A MATÁV által javasolt megoldással az Önkormányzatok egyetértettek, és Írásban is nyilatkoztak arról, hogy
támogatják a tervezett településcsoportos fejlesztést, továbbá vállalják a helyi erőforrások számbavételét.
A települési felmérések elkészültek, és a érintettek vártak a megígért konkrét tervezéssel és ütemezéssel kapc
solatos utolsó egyeztető megbeszélésre.
A MA TÁ V-kérés re többször elhalasztott, végül 1994. július 13-án megtartott újabb polgármesteri értekezleten
a megjelentek olyan tájékoztatást kaptak Hollndonner László fejlesztési igazgatóhelyettes úrtól, amelyet nem
tudtak elfogadni.
Elégedetlenségüknek a helyszínen, majd a július 14-i Megyei Közgyűlésen is hangot adtak.
A polgármesterek sérelmezték, hogy a fejlesztés gyorsítását Ígérő korábbi nyilatkozzatok és tárgyalások után a
MATÁV gyakorlatilag semmit nem tett, és ma már nem is igér semmit.
(A térség önkormányzatai annak reményében kötelezték el magukat a MATÁV mellett - és ezért nem éltek a
közcélú távbeszélő szolgáltatásra vonatkozó koncessziós pályázatkiírás kezdeményezési jogukkal-, mert bíztak a
MATÁV-vezetók többször megismételt Ígéreteiben.
(Folytatás a 3. oldalon.)

2

ENESei HÍRMONDÓ

OKTÓBER

(Az 2. oldal folytatása.) Remélték, hogy a győri primér körzetben monopolhelyzetben maradó MATÁV töreked
ni is .fog azok megtartására.)
Tolmácsolom az érintettek kérését: szíveskedjék konkrét tájékoztatást adni arról, hogy a Győr- és
Mosonmagyaróvár Környéki térség távköz-fejlesztési programjának korábban Ígért gyorsítására van-e
lehetőség?
Kérem, hogy soronkívül tájékoztassa a MATÁV Rt. felsőbb vezetőségét a térségben tapasztalható elégedetlen
ségről az önkormányzatok által végzett felmérésről és a települések támogatás készségéről.
A Győr-Moson-Sopron Megyei közgyűlés következő ülésén vissza tér a témára, ezért kérem Igazgató Urat,
hogy a MATÁV Rt. a tárgyi térségre vonatkozó terveit (a várható fejlesztési ütemezést) 1994. augusztus 10-ig
szíveskedjék megküldeni.
Jelzem, hogy amennyiben ismét konkrétumokat nem tartalmazó vagy elfogadhatatlan megoldást kínáló
tájékoztatást kapunk, a Megyei.Közgyűlés és a z érinett önkormányzatok panasszal kívánnak fordulni a távkö
zlést felügyelő miniszterhez.
Győr, 1994. július 15.
Tisztelettel:

Botos Gábor

Díszpolgárokat avatott
a falu
Szép számmal gyűltek össze október 23-a előestéjén a
kultúibázban. Ünnepeltünk, a forradalomra és a köztársaság
kikiáltásának évfordulójára emlékeztünk.
Színvonalas műsort láthattak a megjelentek. A Himnusz
után szórakoztató műsorszámtól Ady versig, zongorajátékig
feledkezhettünk el otthoni gondjainkról s szívünket is díszbe
öltöztethetük a forradalomra emlékezve. Külön sikert aratott a
8. osztályos lányok "huszárvágtája", a Föl-föl vitézek zenéjére,
huszármentében adták elő tudományukat
Az iskolások műsorába beágyazva mondta el Böcskei
György polgármester az ünnepi beszédet. Szólt "56 jelen
tőségéről: mit köszönhetünk a forradalomnak -tette fel a
kérdést. Kiemelte azt a fontos tényt, hogy most már magunk
dönthetünk sorsunk alakulásáról, valamint a bizakodást: "eljön
egy jobb jelen, egy jobb jövő, egy jobb kor a magyar számára".
Az ünnepség keretében került sor a díszpolgári címek

Szól a nóta...
Jó volt olvasni az Enesei Hírmondóban, hogy a nyugdí
jasok milyen szívesen énekelnek összejövetelek, kirán
dulások alkalmával.
Ez adta az ötletet számomra, hogy megkérjem, a még
most is kellemes hangú régi és új ismerőseimet, hogy
alkossanak dalárdát. Ez jelenthet közös összejövetelt he
tente (vagy ritkábban), de nyújthat keUemes együttlétet,
kulturális időtöltést. Lehetőséget adna a falu himevének
további elismertetésére egy dalos találkozó alkalmával.
A Zenei Műhely külföldi résztvevői is szivesen támo
gatnák ez ebbe bekapcsolódókat pl. ingyenes autóbuszos
kirándulás, színházlátogatás szervezésével.
Bizom benne, hogy a szép régi dalok sok "idősebb" tár
sam szívében muzsikálnak és megszólalni kivánnak.
Várjuk a jelentkezőket!
Előre is köszönettel és üdvözlettel:
Tschurl Károly

átadására. Községünk első díszpolgárai Tschurl Károly és Peter
Pechan St. Stefani polgármester lettek. E kitüntető címek
átadása előtt vehették át azon személyek a megbecsülést kife
jező díszoklevelet, akik többet tettek a közösségért,
munkájukkal a többiek fölé nőttek. Mesterházy Emőné isko
laigazgató az Eneséért emlékérmet, Mezei László és Borbély
Antal a tevékenységüket elismerő oklevelet vehették á t
Az ünnepi alkalomra feldíszített kulturházban a Szózat
hangjaival zárult az ünnepség.

R E K L Á M

Fenyőfák Karácsonyra:
Hagyományos /luc/ fenyőfák gyökeres
és vágott változatban
megrendelhetők.
Böcskei Györgyné, Győri u. 48.

Mesterházy József
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Képviselők a 4 évről I.
A siker "alkotással, magatartással kivívott tetszés". Környezetünk reakcióin mérhető, így bizonyos mértékig
mások véleményének a függvénye.
Képviselőtestületi szinten sikernek érzem, hogy az elmúlt 4 év alatt a falu sokat fejlődött, arculata megvál
tozott, nyitottabbá vált. A falu intézményeivel a képviselő testület rendkívül jó munkakapcsolatot alakított ki.
Az evangélikus és katolikus templom kívül-belül megszépült, a falu lakói lelkiismeretük szerint gyakorol
hatják vallásukat. Az augusztus 20-i falunap megrendezése hagyománnyá vált. Ennek ötletadója a Falukör
volt, a minek tagjaként én is lelkesen támogattam az ügyet. Nem sikerült a 4 év alatt a telefonhálózat bővítése,
és a nagyobb létszámot foglalkoztató munkahelyek teremtése. Legnagyobb veszteségnek azt tartom, hogy a
szennyízcsatoma - hálózat kiépítése nem kezdődött el. Ha a falu lakossága továbbra is megtisztel a bizalmá
val, indulok a helyhatósági választáson a képviselőségért.
Élő Gábor
Köszönöm a választók több mint négy éves türelmét és bizalmát. Mandátumunk lejárta előtt nekünk
képviselőknek is el kell végeznünk saját tevékenységünk értékelését.
Az eredményekről nem akarok szólni, azt mindenki ismeri. Legfőbb kudarcaink: csatorna és gázvezeték
építés, telefonhálózat községeinek bővítés elmaradása régiónk összefogási hiányosságaira vezethetők vissza.
Örülök, hogy Enese az oly ritka települések közé tartozik, ahol a képviselőtestületbe nem törtek be a pár
tok, nem mételyezte az egész országra jellemző ideológiai és elvi harc a munkánkat. A legtöbb képvilelőtársamról most sem tudom, hogy melyik párthoz áll közel és azt hiszem ez így van jól.
Négyéves tevékenységünk gyengéjének tartom s talán a demokrácia helyiszintű gyermekbetegsége, hogy a
tájékoztatás testületen belül és a lakosság felé is hagy még kívánnivalókat. Születtek döntések a képviselők
kész helyzet elé állításával, a szakmai és háttérinformálódás lehetőségének esélye nélkül. Az üléseken nem
volt mindig teljes a létszám. Ilyen esetben egy utólagos tájékoztatás, vagy egy jegyzőkönyvi másolat jó hatás
sal lett volna a hiányzó képviselő további tevékenységére.
Az említett hiányosságok véleményemnek csak kisebb részét képezi de úgy gondolom erről is nyíltan kell
beszélni.
Az egész négy éves tevékenységünk pedig meggyőződésem szerint a község fejlődését segítette, hírnevét
öregbítette. A novemberi önkormányzati választásökon nem indulok, tudom, hogy így is lesz megfelelő számú
rátermett jelölt, akiknek sikeres /meg/-választást és eredményes 4 évet kívánok.
Nemes Árpád
Sikernek érzem önkormányzati szinten, hogy falunk legfontosabb feladatait megoldottuk, az intézmények
működését biztosítottuk. Önkormányzatunk minden új kezdeményezést szívesen vállalt és igyekezett úgy
megoldani, hogy választóink elégedettek legyenek. /Kihívás Napja, Falunap, Kapcsolat a küldöldiekkel, Zenei
tábor, stb./
Szemmel tartottuk a pályázati lehetőségeket, sok pályázatot írtunk. Az így kapott támogatásst választóink
életkörülményeinek megváltoztatására használtuk fel. Egy ilyen pályázattal indult a kézilabda pálya építése
is. Pályázatomra 175.ooo,- Ft-ot kaptunk. Ez az összeg csak az indulásra volt elegendő, de úgy érzem, hogy
ez a pálya az egész falut szolgálja. Hiszen a kézilabdán és focin kívül teniszezni is lehet, de itt tartjuk a falu
napot, itt szórakoznak a falu lakói.
Sajnos nem valósult meg a tomateremépítés. Lelkesedés, akarat volt, -a pénz volt kevés-. A szennyvízc
satorna építése a választóknál szerencsére nyitott fülekre talált, a többség igényli a beruházást. Szükség is van
rá egészségügyi, környezetvédelmi szempontból is.
-Sok feladatot teljesítettünk, biztosan hibákat is követtünk el. Az önkormányzati demokrácia kisebb-nagyobb zökkenőkkel működött. Nem lesz könnyű a következő 4 év sem, mégis azt válaszolom a kérdésre, hogy
indulok a képviselőválasztáson, s ha megválasztanak igyekszem lelkiismeretesen elvégezni ezt a munkát.
Füsi András
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Az első és a második bécsi döntés
magyar eseményei
Jönnek a behívók.
Anglia és Németország 1938. szeptember végén nyilatkozatot írt alá a vitás kérdések békés rendezéséről.
Ezt december 6-án a német-francia szerződés követte,
Egy ' felelős ném et vezető kijelentett: "Mindent
megkaptunk amit akartunk." Ezek után az akkori magyár kormány is fellépett jogos területi követeléseivel,
A magyar igényeket november 2-án az u.n. első bécsi
döntés elégítette ki a felvidék déli részének az
anyaországhoz való visszacsatolásával.
Egy kis enesei vonatkozású epizód: Abban az időben
talán 3-4 telepes rádió volt a faluban. Nagyon világosan emlékszem arra, amikor a forrongó híveket a
Roszinszki Jenő bácsiék rádióján hallgattuk. Édesapámmal én is átmentem meghallgatni az
eseményeket. No nem mintha annyira értettem volna,
hogy mi is történik a nagyvilágban. Arra emlékszem,
hogy tele volt a konyha kiványcsi emberekkel és az
volt hallható a rádióban, hogy, "Mindent vissza, Kassát

a hatalmat. Ehhez viszont sok katona kellett. Az akkori magyar kormány részleges, mozgósítást rendelt el.
Sok magyar parasztlegény és városi munkás öltözött
bakaruhába, hogy bevonuljanak azokra a magyarlakta
területekre, amiket annak idején a Trianoni békekötés
alapján elraboltak tőlünk. Nagy gondot jelentett ezeken
a területeken az akkori kormány számára a közigazgatás átszervezése is.
Vonultak magyar katonák. Sok helyen szakadó
esőben. A rádióban lehetett hallani a paták ütemes
dobogását,
Virágszőnyeg borult csapataink elé a visszakerült
városokban és falvakban. Szép volt akkor magyar
katonának lenni -mesélte egy olyan idősebb
ismerősöm, aki maga is résztvevője volt az akkori
eseményeknek.
Több helyen azonban az örömbe üröm is vegyült. A
"véletlenül ottfelejtett" előző rendszer partizánjai
bosszúból sok magyar baka életét orvul kioltották.

vlssz-a
Elkezdődött a felvidéki bevonulás. Magyar katonák
i i * , -wr ,
,
, ,,
vonultak észak Komáromon keresztül a magyarlakta
területekre. Közben megszületett a második bécsi döntés is. Ezzel újabb magyarlakta területek kerültek
vissza.
Erdély egy része, Ruszinszkó /a mai Kárpátukrajna/
és a Délvidék /Bácska, Bánát/. Ezeken a visszacsatolt
területeken elsősorban katonailag kellett megerősíteni

Képtelenek voltak elviselni, illetve látni a magyar
, ,
,
,,
.
lakosság oromét, hogy újból magyar zaszlotengetett a
°
J
°
szél 32 üdvözW lömeSek kezében- Ho1 voltak e“ k a
véres események. Nem nehéz kitalálni. Ott ahol napjainkban is egyik szomszéd öli a másikat. Barát a barátót lövi, ártatlan gyermekek, asszonyok halnak meg és
városok, falvak pusztulnak el. Ott lent valahol délen,
Gősi Sándor

Szabó

BT.

Rákóczi u. 9/a.

Táp

-

Takarmánybolt árajánlata

HT Malac

2.000,- Ft/q

1.000,-/zsák

HT Süldő

1.800,- Ft/q

950,- Ft/zsák

HT Hízó

1.800,- Ft/q

950,- Ft/zsák

Tojótáp

2.260,- Ft/q

1.130,- Ft/zsák

Nyúltáp

2.125,- Ft/q

850,- Ft/zsák

1.125,-Ft/q

450,- Ft/zsák

Korpa
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Képek az evangélikus
gyülekezet
múltjából és jelenéből
Alig több mint száz esztendővel ezelőtt, az 188o-as
közepén határozták el az enesei evangélikusok, többnyire bir
tokos kisnemesek, hogy un. leány-egyházközséget alapítanak
és a Bezi Gyülekezethez társulnak. Attól fogva havonta egy
majd később két vasárnap, a bezi lelkész jött át lovasfogattal
istentiszteletet tartani az iskolában,a kinyitható oltár előtt.
Nagyobb ünnepeken viszont az eneseiek mentek a bezi tem
plomba, sőt a konfirmácmiói oktatásra is oda jártak a
gyerekek.
Nagy változást hozott a gyülekezet életében, hogy 1955-be
néhány család nagy áldozathozatalával és országos gyűjtés
segítségével felépült a templom. Attól fogva nem kellett már
nagyünnepen, vagy esküvő miatt Bezire menni. Az ismert tár
sadalmi körülmények és a több évtizedes ideológiai elnyomás
hatására a templomlátogató száma lecsökkent annak ellenére,
hogy már helyben volt templom.
Isten kegyelméből azonban öt évvel ezelőtt felvirradt a val
lásszabadság hajnala, amit valahogy legtöbben nem akarnak
észrevenni. Talán nem is a tiltás tartotta távol az embereket a
templomtól, hanem az ami ma, az érdektelenség a hit dolgai
iránt, vagy a ritkán felmerülő igény az ünnep, a vasárnap
megszentelésére
Pedig már 91-92-ben a fellendülés jelei mutatkoztak, nem
utolsósorban a felfrissült presbitériumnak köszönhetően,
amikoris a gyülekezet némi önkormányzati segitséggel kivülbelül megrenováltatta templomát. Bevezettük a minden vasár
nap de 1/2 11 órai istentiszteletet, abban a reményben, hogy
ez az alkalmasabb és gyakoribb időpont növelni fogja a templolátogatók számát, de sajnos ez nem következett be. 2oo
ooo Ft-os költséggel elkészült az elektromos padfütés, amit
jórészt közegyházi segélyből fedeztünk, úgy hogy a helyi
adományok még a lo%-ot sem érték el, pedig a hideg téli
vasárnapokon ez az enesei felnőtteket és gyermekeket mele
gíti. Nagyon bízom benne, hogy régi álmunk megvalósítása, a
karzat felépítése nagyobb érdeklődést vált ki a gyülekezetben.
Most örömmel tudathatom, hogy a munka elkezdődött és
ha elkészül akkor a harmóniumot feltehetjük a helyére és
énekkar szolgálata is lehetővé válik. Hogy miből telük erre a
mintegy negyedmillisó munkára? Nos jórészt külföldi segély
ből. Úgy hiszem, azonban, hogy ezt akkor mondhatjuk majd
igazán a magunkénak, ha nemcsak néhányan, hanem mindan
nyian teszünk érte.
Ezúton kérek mindenkit, hogy adományával, munkájával,
IMÁDSÁGÁVAL támogassa ezt a nemes ügyet
Koháry Ferenc

A halottak ünnepén
M éltóságteljesen, csendben beszélgetve vonulnak,
vonulunk ld az örök békesség birodalm ába. Szívünket
nyugalom és furcsa borzongás já rja át. Látogatóba
megyünk. Az év e napján sokan, nagyon sokan.
K eresünk Valakit, V alakiket, akik fontosak voltak
nekünk hosszú éveken keresztül. M últidéző. Képek
jelennek meg előttünk a hűvös, sötétbe hajló délutánon.
Szeretteink képei, kiket elszólított a M indenható az
Örök Világosságba.
Gyertyák gyúlnak, hogy az em lékek ne csak Belül
küzdjenek, hanem külső form ában is m egjelenjenek. Az
elm úlás oltárainál gondolunk a m últra, a gyerekkorra.
Amikor mosolygó arccal vettek körbe bennünket azok,
akik m a m ár örök álm ukat aluszák. Em lékeinkben
kutakodva fogjuk fel a szerető nagyanya m a m árcsak
homályosan megjelenő arcát. De látjuk s érezzük: a
veszteség nagyon nagy és pótolhatatlan. M égis m intha
nem a fájdalom kútjának m élyítésére lennének a földi
maradvány m ellett eltöltött percek.
Őseink biztatnak kitartásra, em berségre -az élet
m egküzdésére. lá th a ta tla n sugárnyalábok öntenek
szívünkbe e rő t M intha üzennék: lélekben találkoztunk,
együtt voltunk. Ünnep volt. Fájdalm as, de egyben nyug
tató is.
Elbúcsúzunk. A nyugati égbolton lebukott a nap.
M esterházy József

AZ E G Y H Á Z K Ö Z S É G
H Í R E I

O któber 2-án a kónyi búcsú napján ü nnepélyes
szentm ise keretében történt m eg a b érm álás.
E neséről

21

ta n u ló

ré s ze s ü lt

a

b é rm á lá s

szentségében.
A jövőben m inden évben lesz bérm álás.
Plébános úrunkat b e te g s é g e pillanatnyilag távoltart
ja a híveitől.
B etegsége alatt a m iserend a te m p lo m

kapujára

lesz kifüggesztve.
Az eg yházkö zség i képviselőtestület és valam ennyi
híve Isten áldását kérve jo b b u lá s t kíván neki.

Élő Gábor

lelkész
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M ásodszor

a csatatéren

Takács Laci bácsi szerencsésen hazatért

Léva - Csata - Sátoraljaújhely, vonaton,

a frontról, de nemsokáig élvezhette a hazai

Onnét tovább Munkács - Huszt. A Tisza -

Visszaúton az első nagyobb település

levegőt, mert hamarosan ismét be kellett

Nagyág - Fehér Tisza és Fekete Tisza

Hajasd volt, ez ma Ukrajnában fekszik. Az

vonulnia. Második bevonulását illetve a

összefolyásánál van egy hatalmas tórend

itt élőkkel nem tudtunk beszélgetni.

csatatéren történteket már nem vetette

szer. Itt végig gyalogmenetben mentünk.

Szegény nép írni, olvasni nem tudtak.

papírra. Emlékezetből idézi fel a napokat,

Napi kb. 3o-4o km teljes menetfelszerelés

Utunk a hegygerincről lefele a Lubnya

hónapokat.

ben. A következő állomás Ökörmező volt,

völgyébe vitt. A patakról nevezték el ezt a

Első kintlétem alatt semmi komoly baj

utána átmentünk a Kárpátok koszorúján

völgyet.

nem történt. Mint továbbszolgálót beosz

lengyel területre, fennt teljesen sík terület

Ez a rész közvetlen a régi magyar

tottak a 16/3 lévai zászlóaljhoz fegyver-

volt, ahol jártunk. Óriási erdők, zömmel

határon van, ott még megvoltak a határőr

mesternek. Ez 1944. tavaszán történt.

fenyők. Itt még ellenséggel nem találkoz

laktanyák

Léván lőtérgondnok is voltam, sőt a

tunk. Célunk: az oroszok elé menni.

Vadászháznak néznek ki, pár kilométerre

határőrség kerékpárjainak javítása is hoz

Menet közben nagyon sok ismerőssel

civilek nagyon kedvesek voltak hozzánk.

egy-egy

szakasz

számára.

egymástól. Ott volt az un. födeles híd.

zám és a csoportomhoz tartozott. /A

találkoztam,

sőt

Itt már elkezdett esni az őszi eső, ami

járőrök kerékpárral voltak felszerelve./ Az

szőkébb környezetemből is. Addig különös

szinte éjjel-nappal esett. Sajnos itt már

elődöm, aki ott teljesített szolgálatot, agy

esemény nem történt. Utunk visszafele a

kialakultak az ütközetek, nagyon sok halot

onlőtte magát. Itt az életünk aránylag békés

Kárpátokon lefele vezetett. A völgy óriási

tunk volt.

körülmények között zajlott. Nagyon sok

teknőként tárult elénk, visszafele az Ung

szlovák volt nálunk, volt aki egy szót sem

völgyében jöttünk. Lengye területen ellen

tudott magyarul. Nagyon szép élményeim

séggel nem találkoztunk, a lakosság, a

Győr

megyeiekkel

A következő részben a Rusziwszkóban
lezajlott harci eseményekről lesz szó.

(folytatjuk)

voltak, többek között a csitári hegyekbe mi
szereltük fel az éleslövészetre szükséges

Ki találta fe l a tököt, a cipzárat és a vitustáncot?

berendezéseket.
A faluban -Bemecebarátin magánháza

Válasz: A tököt és a cipzárat nem tudni, hogy ki tálálta fel. De,

knál laktunk. 1944 őszén aztán újra beosz

hogy a vitustáncot az találta fel, kinek a töke beleszorult a cipzárba -

tottak menetzászlóaljba és bevagoníroz-

bizonyosra vehető.
Nagy Béla

tunk, teljes fölszereléssel. Útvonalaink

NYUGATI AUTÓK
BONTÓJA

9043 ENESE-MAJOR

ISZTRICZ KFT. TeL/Fax: (96) 363-°16

VISZTRICZ KFT

-

AUTÓBONTÓ

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, sebváltók, önindítók,
motorelemek, karosszériaelemek, ajtók, motorháztetők, gumiköpenyek, alumínium kerekek, ülések, akkumulátorok, stb.

Használt gumi eladás, szerelés, centírozás.
Személy- és tehergépkocsik javítása.
Kistehergépkocsik javítása esetén csere gépkocsit biztosítunk.
Használt személy- és tehergépkocsi kereskedés.
Minden nyugati típushoz új alkatrészeibe megrendelést felveszünk.
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Tisztelt Olvasók!
Avisszerek kezelése, eltüntetése nem egysz
erű dolog. Legjobb lenne, ha meg tudnánk
előzni, de ez sajnos a foglalkozás és az alkat
miatt nem sikerülhet legtöbbször. Nagyon
fontos, hogy a láb sokat mozogjon. Az egy
helyben állás, statikus terhelés a lehető
legrosszabb, tehát ha lehet időnként mozogjunk,
hogy a mozgás elősegítse a vénás vér vis
szafogását. Ha ez nem síkéiül, legalább napon
ta háton fekve bicikliző
mozdtulatokat
tegyünk. Amennyiben minden hatástalan és
sebésznél kötünk ki, akkor már csak abban
reménykedhetünk, hogy az operáció után nagy
részük eltűnik.
Van még egyszerű mód visszereink karban
tartására pl. fáslizás és gumiharisnya. Ezek azon
alapulnak, hogy nem engedik a vérerek tágulást
és bizonyos értelemben támaszt nyújtanak a
vénás visszafolyás elősegítésére. Sajnos
ezekkel az a legfőbb gond, hogy nagyon nehéz
tőlük később szabadulni.
Szinte megszokja, igényli a láb és utána
mindig használni kell pl. nyári melegben is. A
gyógyszeres kezelés sajnos csak a panaszokat
enyhíti, a visszereket vissza nem fejleszti,
Erősebb gyulladás, nehezebb nap után persze
jól jön egy kenőcs vagy 1-1 gyógyszer.
Legfontosabb azonban - ha lehet - a vissz
ereket kímélni az egyoldalú statikus terheléstől.

Dr. Szabó György

B e m u t a t j u k ...
A Kossuth utca elején található a Kis
Tücsök Miniüzlet, melynek tulajdonosa és
működtetője az ifj. Szalai házaspár - Kati
és Zoltán.
A Ízlésesen kialakított üzlethelyiség ter
vezője és kivitelezője Szalai Zoltán és éde
sapja Misi bácsi volt.
— Több, mint másfél éves vállalkozás a
miénk - 1993. februárjában indítottuk , de
az üzlet létesítésének gondolata már négy
évvel ezelőttre nyúlik vissza. Már évekkel
ezelőtt többször mondogattam apósomnak,
hogy valamilyen "bodegát* építsen nekem,
amelyben árusítani tudnék valamit.
A virágüzletre azért esett a választá
sunk, hisz a GYED
alatt három
virágkötészeti tanfolyamot is elvégeztem
Győrben,
igy
megszeretve
ezt
a
tevékenységet hamar pont került az i-re meséli Szalainé Kati.
— Avirágon kívül kerámia dísztárgyakat
már az induláskor is lehetett nálunk
vásárolni, de a helyi igények indokolták,
hogy édességekkel, italokkal és kávéval is
bővüljön a választékunk. Igy lehetővé vált,
hogy a nálunk vásárlók a virág mellé
összeállíthassanak egy-egy ajándékcso
magot is. Később igazodva a divatos
selyemvirág
igényekhez,
ezeket
is
hamarosan árultunk üzletünkben az

Két vadász találkozik. Egyikük fekete sz alagot visel.
- Mi történt komám? Kit gyászolsz?
- A feleségemet.
- Hogyhogy? Hiszen tegnap még láttam !
- Igen, de az este megvágta a kezét.
- És belehalt?
- Fenéket. Lelőttem, hogy ne szenvedje n-

ANGOL

Let s go to a restauranttoday.

(letsz gou tu ö resziörönt tudéj)
Waiter, the menü, please!

(véjtö, dö menjú, plíz)

— A nyári holtszezon miatt merült fel
bennünk
az
üzleti
tevékenység
bővítésének
gondolata.
Júniustól
foglalkozunk ruhanemű-árusítással is, a
gyermek ruházati cikkektől egészen a fel
nőttig széles a választékunk.
— Melyek azok az eredmények, ame

lyek vevőcsalogatóak lehetnek a lakosság
körében?
— Talán a legtöbben tapasztalhatták
már rugalmas nyitvatartásunkat. Próbáljuk
árainkat is alacsonyan tartani, ezt talán a
rumaneműnél tudjuk leginkább elérni.
Fontos számunkra az is, hogy a vásár
lókkal minél barátságosabb kapcsolatot
tudjunk kiépíteni és újdonságokkal minél
gyakrabban boltunkba csalogatni őket.
—
Vannak-e távolabbi terveitek?

Bővítitek-e tevékenységi körötöket?
— Legfontosabb célunk minél színvon
alasabb kínálattal megtartani eddigi
vevőinek, továbbá megnyerni azokat, akk
még nem vásároltak nálunk.

Nagyné Dőry Andrea

Menjünk el ma egy étterembe.

NÉMET
Mittagessen im Restaurant.

Gehen wir heute in ein Restaurant.

(Géen wír hajte in ejn Resztoran.)
Főút, kérem az étlapot.

Herr Ober: Die Speisekarte, bitté)

(Her Óber: Dí Spejzekárte, bité.)

Let s have an aperitive first.

(letsz hév ön öperitiv foszt)
I want same char soup and breaded park
chops with fried potatoes and lettuce.

(aj vánd szöm kliö szúp end bredid pók
csapsz vidfrájd pütéjtouz end letisz)
Please, bring a bottle of wine.

(plíz brin ö batl öv vájn)
Rákász Mária
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vállakoztatok

Horváth István

Ebéd az étteremben.

(láncs et ö resziörönt)

kiszélesedett.
M ikortól
ruhanemű árusítására is?

Három beteg van a kórházban, mert azt hiszik, hogy bombák.
- Bumm! - kiabál az első. - Én vagyok az atombonba.
- Bumm! - kiabál a második. - Én vagyok a neutronbomba.
A harmadik nem szólal meg, elengedik.
Kilép a kapun, aztán:
- Bumm! - Én vagyok az időzített bomba!

MAGYAR

Lunch at a Restaurant.

egyszálas utánzatoktól egészen a komoly
virágkompozícióig, amelyek jelenleg is
kínálatunk részét képezi.
— A z üzlet kínálata a nyitányhoz képest

ENESEt HÍRMONDÓ

Igyunk először étvágygerjesztőt.

Trinken wír zuerst ein Aperitif.

(Trinken wir cuerszt ejn Aperitif)
Húslevest és rántott sertéskarajt kérek
sült burgonyával, fejessalátával.

Ich möchte Fleischsuppe mit Wiener
Schnizel und Bratkartoffeln und Kopfsalat.

(Ih möhte flejszuppe mit Víner Snicel
und Bratkartoffeln und Kopfzálát)
Kérem, hozzon egy üveg bort.

Bitté, bringen Sie uns eine
Flasche Wejn
Előné Rúzsa Brigitta

OKTÓBER

S u l i s p o r t
Az ősz a körzeti versenyek időszaka. Ezeken a versenyeken dől
el, melyik iskola csapata jut tovább a járási versenyre. Október 11én a III. korcsoportos lányok /7-8 oszt./ mérték össze erejüket a
rábapatonai kézilabda csapattal. A félidő első részében kiegyen
súlyozott játékban hol a patonaiak vezettek hol az eneseiek. A
második félidőben határozottabb fellépéssel, több vállalkozással
egymás után dobta csapatunk a gólokat. Az eredmény 12:8. A
járási versenyen az enesei lányok képviselik a körzetet.

A csapat tagjai: Németh Szilvia /kapus/, Sándor Linda H gól/
Takács Nikolett /3 gól/ Erlicz Szabina /2 gól/ Göncz Zsuzsa /2 gól/
Hokstok Adrienn /3 g ól/ Balatoni Andrea /1 gól/, Bencsik Rita,
Nagy Krisztina, Nagy Veronika, Pollreisz Petra, Lakner Viktória.
Az 5-6 osztályos fiúk kispályás labdarugó körzeti versenyét
Enesén rendeztük meg. Apatonai csapat szerencsés napot fogott
ki 2:0-ra verte csapatunkat.
A 7-8 oszátlyos fiúk nagypályás labdarugó mérkőzésére két
csapat érkezett -Ikrény és Rábapatona-.
Csapatunk jól kezdett, bár mindig vannak olyan tanulóink, akik
nem hozzák azt a teljesítményt, amit tudnak. Az első gólt mi lőttük,
de közben egyre több hibát követtek el játékosaink. Kiemelkedő
egyenletes teljesítményt nyújtott Kótai Imre. A mérkőzés végered
ménye 4:3

Góllövök: Deribó Gábor, Horváth Tibor, Kiss Tibor.
A rossz idő ellenére csapatunk Ikrény ellen jó mérkőzést muta
tott. A gólra éhes csatársornak sorra sikerültek a támadások. A
mérkőzés végeredménye: 5:0.

Góllövök: Deribó Gábor, Horváth Tibor, Kiss Tibor, Kovács
Róbert, Kótai Imre.
Rábapatona: Ikrény 4:l
Megrendeztük napközis tanulóinknak
versenyt. Az osztályok győztesei:

az

ugrókötélhajtó

/. osztály: I. Szórádi Andrea 2. Szabó Szilvia 3. Nemes Kitti
2. osztály: I. Tóth Viktória 2. Dobrádi Krisztina 3. Nemes Rita
3. osztály: I. Kántor Edina 2. Csapó Eszter 3. Kiss Marianna
4. osztály: I. Farkas Péter 2. Burányi Tímea 3. Kiss Norbert
Giczi Éva
5-6. osztály: I. Csillag Bernadett 2. Gaál Viktória 3. Tóth Zsanett

Füsi András igh.

Taníts meg beszélni... I.
A beszéd fontos az ember életében, általa nyílik meg előttünk
a világ. Beszéd során szerezzük ismereteinket, tanulunk meg
kapcsolatot teremteni egymással. Sorozatunkban erről kívánunk
beszélni Bóna Eleonóra logopédus segítségével.
Második éve végzi óvodánkban az 5-7 éves gyerekek beszéd
hiba javítását. Nagy segítség, hogy a gyerekeket nem kell
Csornára vagy Győrbe behordani, hanem helyben történnek a
logopédiai foglalkozások. Bóna Eleonóra a Tanulási
Képességeket Vizsgáló Bizottság logopédusa. A megye területén
több óvodában és iskolában foglalkozik a gyerekekkel.

Kiknek kell logopédiai foglalkozásra járni?
-Azok a gyerekek járnak, akik valamely hangokat felcserélik.
-Azok akiknek a szókincse szegényes és mondatalkotásuk
helytelen.
-Akiknek rossz a ceruzafogásuk és nem szívesen rajzolnak.
-Akiknek a hallása, hallási figyelme vagy hallási differenciáló
képessége nem megfelelő.
-Orrhangzósan beszélnek.
-Helytelenül, rosszul képezik a hangokat
-Akik rekedten beszélnek.
-És akik nem beszélnek.

Mikor kezdődjön egy logopédiai foglalkozás?
Elegendő nagycsoportban elkezdeni a foglalkozást az úgyn
evezett pösze gyerekeknél, akik hangcserét vétenek vagy rosszul
képezik a hangokat. Azoknál a gyerekeknél viszont akik nem
beszélnek, beszédük megkésett vagy a hallásukkal van probléma,
már kiscsoportban fontos, hogy logopédus foglalkozzon velük.
Bóna Eleonóra logopédus segítségével újságunkban
cikksorozatot indítunk, melyekben szó lesz,
-mikor kezdődik a beszédtanítás
-gagyogástól az első szóig
-szókincs fejlesztés és mondatalkotás
-nem úgy beszél mint a többi
-a beszédhibákról általában
-mikor van szükség logopédus segítségére
-mikor iskolaérett a gyerek.
Szabóné Horváth Judit

Akadályverseny

1994.

Minden évben őszi akadályverseny jelzi iskolánban a gyer
mekmozgalom kezdetét. A tanulóifjúság szabadidős
tevékenységét jól átgondolt munkaterv szerint tervezzük,
figyelembe véve a tanulók ötletetit, javaslatait.

bemutatkozó dalokat, versikéket is "költöttek". Nagy sikere volt

Szeptember 3o-án ködös, borongás reggelre ébredtünk. Ám a
szomorkás idő cseppet sem befolyásolta tanulóink hangulatát.
Vtdáman, lelkesen sorakoztak fel az iskolaudvaron. A feladatok
ismertetése után megkezdődött a versengés az osztályok között.
Öt állomáson kellett ügyességből, bátorságból vizsgázniuk. A
feladatok között szerepelt zsákbanfutás, célbalővés, mocsárjárás, akadályfutás, lajhármászás. Az egyes osztályok ötletes
menetleveleket készítettek, sőt egyik tanulónk javaslatára tréfás

íme a helyezések:
I. 5/B
B. 6/A
ffl . 6/B
Az őszi akadályversenyen bizonyossá vált, hogy tanulóink
igénylik az efajta programokat. Ha jó a szervezés, alapos az
előkészítés biztos a siker.
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a 5.B. osztály Viking -felszerelésének. Eredményhirdetéskor
előadták a legsikeresebb "indulókat" és a győztes csapatok átve
hették a jutalmul kitűzött édességet,

Élőné Rúzsa Brigitta
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Műveljük kertjeinket
Veteményeskertjeinkből az éjszakai fagyok m iatt ter
m ényeink nagy részét védett helyre pincébe, verem be kellett
elhelyezni. K ártevőktől betegségektől mentes, egészséges
term ést tároljunk, m ivel a rovarok, a kórokozók a tárolóhe
lyen
is
fo ly tatják
gyüm ölcseink,
zöldségféléink
tönkretételét.

Nitrogén tartalmú műtrágya:

Az udvar, a k ert tele van növénym aradványokkal
falevelekkel, m elyet kom posztálva trágyaként felhasznál
hatunk. A kom posztálást végezhetjük deszkákkal körülvett
földdarabon, vagy egyszerűen prizm aszerűen egym ásra
rakjuk a kom posztálandó növényeket. Ügyeljünk, hogy a
kom poszttelepünk alá ne folyhasson víz, m ert különben
elrohad.

Kálium tartalmú műtrágya:

Pétisó
Amm onitrát
Am m onszulfát

Foszfor tartalmú műtrágya:
Szuperfoszfát Hiperfoszfát
Kálisó
Kénsavas kálium
Különösen fontos a foszfor és kálium őszi kijuttatása.
Attól nem kell tartani, hogy a tél folyam án kim osódnak a
taljból, m ivel erősen kötődnek a talajszem csékhez és így
m inim ális a mozgásuk.

A növénym aradványok közé vegyeshatóanyagú m űtrá
gyát szórjunk, 2o cm -es rétegre lo-2o dkg/tn^. Néhány alka
lom mal forgassuk át az anyagot, hogy ezáltal a szellőzést
biztosítsuk. A prizm a tetejét és oldalát földdel takarjuk be.
A kom poszttelepbe nem kerülhet diófa levél és olyan

Pontosan em iatt szükséges ezeket a m űtrágyákat a
növényzet gyökérzónájába juttatni szántásai vagy ásással.

gyomnövény, m elynek beérett a m agja, ezeket el kell éget
ni.
Kb. 1 év m úlva jó m inőségű növényi trágyát nyerünk. A
kom poszt tápanyagtartalm a ugyan nem magas, viszont a
talaj szerkezetére, biológiai életére gyakorolt hatása kiváló.
M iután betakarítottuk a növény m aradványokat trágyázzuk
m eg a kertet szervestrágyával, am ennyiben ez nem áll ren
delkezésünkre feltétlenül szórjunk ki vegyeshatóanyagú
m űtrágyát. Legm egfelelőbb erre a célra a kom plex m űtrá

A gabonafélék betakarítása, betárolása m ár m egtörtént. A
magtárat, raktárát a term ény beszállítása előtt bizonyára
m inden gazda kitakarította és a helyiség fertőtlenítését
elvégezte Unifosszal.

gya, am ely a növények szám ára legfontosabb tápelemeket
tartalmazza.
M onom űtrágyákkal is fedezhetjük a növények nitrogén,
foszfor kálium igényét.

Raktár

fertőtlenítés

E lőfordulhat, hogy a kezelés ellenére a raktározott
búzában, kukoricában m egjelennek az ún. raktári kártevők
pl. gabonazsik, atkák. Ebben az esetben a szabad forgalm ú
készítm ények közül az A C TELLIC áll rendelkezésre a
károsítók irtására. Az A ctellicet közvetlenül a term ényre
perm etezhetjük. Az élelm ezésegészségügyi várakozási időt
szigorúan tartsuk be abban az esetben is, ha állati takar
m ányozásra szánjuk a búzát, kukoricát
N em esné C sicsm án Emőke

Autó nélkül nincs fellendülés?
Faure úr 1979 óta általános igazgató a Renault-nál. ö t
kérdezte a STERN magazin riportere.
A 7o-es és 8o-as években megtörténtek a nagy egyesülések
az autó iparban, például a FIAT csoport egyesülése az Alfa
Rómeóval és a Lanciával: a Volkswagen csoport egybekelése a
SEAT-tal és a Skodával. Nem valószínű, hogy újabb "házassá
gra" sor kerül a következő években, legfeljebb egyes új
alkatrészek, motorok fejlesztése terén lesz együttműködés. A
pozitív vélemény ellenére -az autóipar a kontinens három legje
lentősebb iparágának egyike marad- vannak problémák. A lev
egő szennyezettsége és a túlzsúfolt utak problémája tényleg az
első kérdés, amire választ kell találni.
Komolyan fáradozni kell, hogy egy környezetbarát autót
lehessen útjára bocsátani. E területen talán az elektromos autó
lehetne a megoldás, s első sorban a nagyvárosokban. Nyugaton
értékesítési gondokkal küzdenek a cégek, nő a munkanélküliség
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is.
Az csak félig igaz, hogy a nyugati piacok telítve vannak.
Hasonló szituáció fog előállni, mint az Egyesült Államokban:
megnő a kereslet a magasabb színvonalú autók iránt. De az
emberek másféle autót akarnak, mint a maik. Az új autó
mintapéldája a Renault Twingó-ja lehet.
Az autóiparnak készen kell lennie, hogy a hagyományos
modellek mellett új típusokat is kínáljanak.
Három kívánság van, amelyek egymásnak ellentmondanak:
1. kevesebb használat
2. több biztonság
3. kedvezőbb árak
Az lesz a győztes az iparágban, aki-e három kívánság között
a legjobb kompromisszumot találja meg. Ami pedig a továb
blépés lehetőségét illeti a piacok terén: ott van Dél-Európa s
mindenek előtt Kelet-Európa.

OKTÓBER

V isszhang!

Hat hét Szibériában IV.

Ilyen a tajga

írjunk a Vasútról: Enesét kettőfelé választja. Sőt a 85-ös főút is.
Hidegráz mindenkit aki erre közlekedik. Most már nem kell szidni senkit
Csodálatos a tajga. Sok helyen,
a "sorompó" miatt. Mert fény és félsorompó lesz. Itt alábujni nem kell.
mintha gumiszőnyegen jártunk volna,
Meg lehet kerülni?? Figyelem: Ez tilos! Sőt itt az ősz a "KÖD". Vonatok
majdnem térdig süppedtünk a szinte
sebessége llo km/ó. Pillanatok alatt a "halál" karjaiban lehetünk.
érintetlen mohába. Néha csak zsomNetegyük! Váijuk meg a villogó fehér fényt, mely szabad utat és biz békokon tudtunk közlekedni, mert a
tonságot jelent számunkra. Mivel mindenki családja körébe is otthonába moha alatt sok a kis patak. Máshol
akar jutni. "Nem a Temetőbe: Fegyelmezzük magunkat. Erre neveljük annyi volt a gyönyörű, hófehér nyírfa,
gyermekeinket, unokáinkat. Sem a Vasút dolgozóinak, Rendőrségnek, hogy szinte megvilágította az egész
erdőt. Egy újabb részén a pusztuló
Mentősöknek nem élmény a jegyzőkönyv készítése, a sérültek, netán a tajgát láttuk: teljesen kopár táj, kiégett
hullák szállítása. Példa van elég. Hány halálos baleset történik nap mint kiszáradt fenyőfák. Aztán egy tisztás a
legszebb
szibériai
virágokkal.
nap a közutakon. Miért? Figyelmetlenség miatt!
Varsányi Lajos Némelyik egészen olyan, mint nálunk a

V isszhang!
Labdarúgás: a csapatunknak megyei II. osztály nehéz volt. Jelenleg
itt helyüket mégállják. Még azért ne mondjuk "Szép volt Fiuk":
Biztosan igy is fog történni. Majd: Labdarúgás szép sport, fiataloknak
való. Akik kinőttek belőle azoknak élmény, vasárnapi szórakozás.
Buzdítjuk Őket. Csak negatív tényezője is van. Saját gyermekeinket a
föld alá hordjuk, mivel rúgásuk után a labda nem a hálóba táncol.
Sokan mondják, mikor "Én" játszottam csak tízszer rúgtam a labdába
és már "húsz" gól lett? Szerencséjük volt: Azért néha-néha a kudarcot
is viseljük el. Szép szóval okítsuk őket, adjunk tanácsot, a vereség után
is. Ha pedig győznek Fiaink /mert azok/ az külön élmény. Lelkileg is
erőt kell adni és nem szidalmat. Világbajnokok úgysem lesznek. Ez
úgyis fizikai terhelés a munka mellett. De szeretnek sportolni. Hát
Fiatalok.
Nekünk pedig legyen élmény, szórakozás vasárnapi kikapcsolódás.
Ezt kívánjuk mindenkinek, a játékosoknak jó szereplést és sok sikert.
Varsányi Lajos
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margaréta, a szegfű. Sokféle erdei
gyümölcsöt is találtunk. A jágodán
kívül van a tajgában szamóca, málna,
fekete ribizli. Érdekes viszont, hogy
hangyák, szúnyogok és máskák
kivételével a tajgában nem találkoz
tunk állatokkal. Madarat is talán kétsz
er láttunk négyhetes munkáknk alatt.
Ami az esőt illeti, nem hiába sejtet
tük elinduláskor: a száraz moha átvál
tozott vízzel teli szivaccsá. Este hétkor
tértünk vissza a táborba vizesen, sá
rosan, fáradtan sok virággal, gyök
erekkel, fakéreggel.
A másnap, a harmadik vasárnap
ismét érdekes volt. A Szovjetúnió
megalakulásának 50 éves évfordulója
tiszteletére fesztivált rendeztünk a
táborban. Az összes - tíz - vasútépítő
tábor lakói nálunk gyűltek össze, öt
hatszáz fiatal. Sportvetélkedők, külön
féle versenyek, kultúrműsor szórakoz
tatta a faluból összegyűlt közönséget
és bennünket is. A műsort hivatásos
művészek és táborlakók adták. Mi is
felléptünk, négy népdalból és egy
cigánydalból álló műsorunkat nagy
taps jutalmazta. A fesztivál barátsági
esttel zárult, hatalmas tábortűz mellett
énekeltünk, táncoltunk hajnalig.
Aztán
elérkezett
az
utolsó
munkanap, augusztus 5. is Csak a fiúk
mentek ki dolgozni, de csak úgy
egyeztek bele, ha mi cserébe
"mosodát nyitunk" a táborban.
Hétfőn éjjel gyalog mentünk ki az
állomásra, a szovjet fiúk, lányok
kikísértek bennünket, ők még augusz
tus végéig dolgoztak. Fájó szívvel búc
súztunk el tőlük.
T. E.
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Októberi receptajánlat

Anyakönyvi

hírek

Alufóliában párolt

S zü letések :

Káldy Evelin

1994. június 21. Enese, Szabadság u. 40/a.
szülei: Káldy Zsolt és Juhász Magdolna.
Szekeres Edina 1994. július 10. K ülsőréti dűlő 4.
szülei: Szekeres Csaba és Göncz Erika
Csonka Zsolt 1994. július 14. Enese, Soproni ú t 7.
szülei: Csonka Zsolt és Balikó Éva
Sándor Anna 1994. augusztus 28. Enese, Petőfi u. 6.
szülei: Sándor Ernő és Horváth M árta
B álint Adrián 1994. augusztus 29. Enese, Szabadság u. 42.
szülei: B álint Sándor és Káldy Dóra
Szabó Evelin 1994. augusztus 31. Enese, Fecske u. 8.
szülei: Szabó Zoltán és Szabó Csilla
Horváth Zsófia 1994. szeptem ber 6. Enese, Kossuth u. 32.
szülei: Horváth Dénes és Tóth Erzsébet
Zsenák Milán 1994. szeptem ber 8. Enese, Fecske u. 2.
szülei: Zsenák György és Bánházi M árta
Szalai Szilárd 1994. szeptem ber 9. Enese, Ady u. 10.
szülei: Szalai István és B aráth Erzsébet
M entusz P etra 1994. szeptem ber 28. Enese, Szabadság u. 83.
szülei: M entusz Péter és Kovács M árta

Hozzávalók: 7o dkg csirkemell, ,
2o dkg gom ba, 4 tojás, 4 evőkanál
olaj, 2 evőkanál zsemlemorzsa, 1
kis fej

vö rö sh ag ym a,

1 csomó

petrezselyem zöld, 1 csipetnyi törött
bors,

1 m o kkáskanálnyi

Grillfű-

szerkeverék.

Elkészítés módja:
A csirkem ellet kicsontozom, és
húsverő

kalap ácssal

3 -4

mm

vastagságúra lapítom. Az aprón

vágott vöröshagym át kevés olajon megfuttatom, beleteszem a z apróra

vágott gom bát, és tovább pirítom.1
Finom ra

vágott

p e tre zs e -5

lyemzöldet, törött borsot, Grill fűsz
e rk e v e ré k e t

H ázasságkötések

te s z e k

b e le .!

A dagonként ráöntök egy felvert (
tojást, és m egszórom egy kevés,

1994. m ájus 14.
1994. június 4.
1994. június 18.
1994. június 21.
1994. július 16.
1994. augusztus 13.
1994. augusztus 27.
1994. szeptem ber 10.
1994. szeptem ber 17.

Pákái Kornél Róbert és Horváth Tünde
Pátka A ttila és Molnár Mária
Patai József Zoltán és Varga E rzsébet
Ravasz Ede Béla és Siska H enrietta
Bognár László és Horváth Tünde Laura
H orváth Ferenc és Kovács Anita
Kiss Sándor és Tóth Zita M arianna
Kovács Csaba és Takács Annamária
Csikai N orbert és Fejes M arianna

zsem lem orzsával.

Sűrűsödésig a

tűzön kevergetem , utána kihűtőm.
A csirkem ellet m egkenem a tojásos
g o m b ap ép p el,

felgöngyölöm , és

vékonyan olajozott alufóliába tek
erem , és megsütöm.
Tálaláskor a húst felszeletelem
és pirosra sült burgonyára teszem.
N a g y n é D ő ry Andrea

H alálozás
Tóth János
Ném eth Ferenc
Tar Pálné
Konyhai László
Vénesz Jó zsef
Major Gyula
Szalai Anna
H orváth Jánosné

Az Önkormányzat nevében a
Hírmondó szerkesztősége szeretettel
köszönti az októberben jubiláló
lakosokat:
a 60 éves Merkó Imrét
a 65 éves Kovács Idát,
Cigié Jánost
és Szekeres Sándomét
a 70 éves Nagy Jánost

1994.
05.09.
1994. 05. 29.
1994.
06.03.
1994. 07. 12.
1994. 07. 30.
1994.
07.30.
1994.
09.25.
1994. 10. 07.
A
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