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A falugyűlés krónikája
Október 2-án hétfőn közmeghallga
tást tartott a képviselő-testület. A köz
meghallgatás két nagy részből állt.
1. Meghívott vendégek ismertették a
községet érintő problémákat.
2. Böcskei György polgármester
számolt be az önkormányzat anyagi le
hetőségeiről. A napirendi pontok előtt a
polgármester Úr elismerő oklevelet és
pénzjutalmat adott át Holecz István
nak, aki egy budapesti sportversenyen
két aranyérem megszerzésével öregbí
tette Enese jó hírnevét.

A. Lesz gáz vagy nem lesz?
Azt hiszem ez a kérdés váltotta ki a
legnagyobb érdeklődést, ennek (is) kö
szönhető, hogy szép számú álló közön
ség hallgatta végig a napirendi ponto
kat. Zalka Ferenc az ÉGÁZ üzemigaz
gatóságának vezetője tömören, tény
szerűen - ezt fontos hangsúlyozni - is
mertette a tényállást. Előadásában rá
mutatott: több regionális gázközpont
létrehozását tervezik, a tanulmányterv
már készen van - megvalósításra vár.
Két - de inkább csak egy dolog kell
hozzá, pénz és egy kis akarat, elhatáro
zás. A mi régiónk az ausztriai
Baumgartenből kapná a gázt, az elosz
tóközpont valahol Enese és Mérges kö
zött félúton lenne. Nagy kérdés: ki fi
nanszírozza a bizonyára mindnyájunk
kényelmét szolgáló gázt?
A bekerülési összeg 1993-ban 360
millió forint volt. Az ÉGÁZ hajlandó
bizonyos összeget befizetni, a többit az
önkormányzatok finanszírozzák illetve
a község lakossága. A falu határáig

„megjelenik” a vezeték - természetesen
kellő számú jelentkező esetén, ami
Enese esetében kb. 400 háztartást je
lent - a többi a falu dolga - fogalmazta
Zalka Úr. Az előadásban az üzemigaz
gató fair módon a hallgatóság elé tárta
a várható költségeket is. Mivel a gáz
programot a jelenlegi állás szerint lege
lőbb 1997 őszén lehetne befejezettnek
tekinteni, az akkori árakon biztos
100.000,- Ft fölött lenne. Ekkor még
csak a falun belül van a gáz. Zalka Fe
renc rámutatott: privatizáció előtt áll a
vállalat, őnekik nyereséggel kell dol
gozni, céljuk: minél többet fogyassza
nak a polgárok. Jól meg kell gondolni a
fogyasztónak, belép-e a rendszerbe.
Ezután tért rá az épületen belüli költ
ségekre, melyek lakás nagyságtól és
igénytől függően 150.000-250.000 fo
rint között mozognak. Tehát mindent
összevetve a költségek 300.000,- Ft fö
lött lennének egy közepes háztartást
nézve.
Fontos kérdés volt: mikor térül meg
az a nagy befektetés?
Zalka Úr szerint egy 100 m2-es la
káshoz kb. 2.500 m3 gáz kell évente. 1
m3 gáz a mai áron 16-17 Ft. A többi
energiahordozóhoz viszonyítva 2/3
rész gázra van szükség. Azaz 100.000,Ft fűtési költség esetén - gázból meg
van 66.000,- Ft-ból. Az üzemigazgató
Úr többször hangsúlyozta: tiszta vizet
kell önteni a pohárba, lépjünk be - de
gondolkodva. Amit látni kell: az ener
gia mindig nagy érték lesz s a régi fű
tést hagyjuk meg, ne romboljuk le.

B. Halló, itt 261 enesei be
szélne...
Mádl Sándor MATÁV illetékes - a
második meghívott vendég - maga he
lyett faxot küldött. Ismertette a tényál
lást, 77 telefontulajdonos van a község
ben, 261 igénylő. A hálózat bővítése
1996-ban történik meg, akkor lesz kí
nálati piac - a kiépítés részletezése nem
ismert. Ez évben egy belterületi telefon
30.000,- Ft + ÁFA - igaz mindezzel az
enesei telefonra várók semmit sem ér
nek el. Talán jövőre.

C. Zavaros az adás
Harmadik
meghívott
vendég
Sarkadi Úr volt, a sokat szenvedett ká
beltévé megalkotója. Úgy indult a be
számoló, mintha minden a legnagyobb
rendben volna. Sarkadi Úr szerint meg
történt a rendszer újratervezése - im
már hivatalosan is rendeződött a kér
dés. A vállalkozó ígéretet tett rá, hogy
karácsonyig megtörténik az átalakítás.
Majdan műsorprogramcsomagokat le
het fogni, oda megy az adás, ahol fizet
nek érte, tévedés lehetősége kizárva.
Lehet fogni 16 műholdas adást, 2 in
formációs csatornát - részletezte a
tényállást a vállalkozó.
Pontokba foglalva a leglényegesebb
tudnivalókat:
- régi tagok fizetés nélkül tagjai
lesznek az új rendszernek.
- emelés nem lesz (a későbbiekben
inflációtartó)
- a plusz igényeket meg kell külön
fizetni.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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(Az 1. oldal folytatása.)
- a zavarás lehetősége megszűnik.
- 4 féle programcsomagból lehet vá
lasztani, csak a kiszállási költséget kell
megfizetni.
Ezen ismertetés után a hozzászólá
sok - többségükben komikus jelenetek
be fulladtak, csakúgy mint a kábeltévé
ügy során mindig. Egy dolog biztosnak
látszik: a határozott kiállás ellenére a
kábeltévé nem mindenhol működik ki
fogástalanul. Reméljük Sarkadi Úr is
azon lesz, hogy ez a kérdés probléma
ként lekerüljön a napirendi pontok kö
zül. Mindannyiunk érdeke!

ELSZEGÉNYEDÉS
Fáradni látszott a hallgatóság, mert
fokozatosan hagyta el a kultúrház dísz
termét. Nem is csoda, hisz 2,5 óra
hosszat nehéz egyfolytában koncent
rálni...
Böcskei György polgármester a má
sodik napirendi pontban ismertette az
önkormányzat anyagi lehetőségeit.
Szegényedik a falu, szegényedik a pol

gár - foglalta össze tömören, velősen a
jelenlegi pénzügyi szituációt. Régeb
ben több támogatást adtak. Milyen le
hetőségei vannak az önkormányzatnak,
tette fel a kérdést. Bérbead - ha van
bérbevevő, elad - ha van vevő, adót vet
ki - ha van fizető.
Az önkormányzat eddig nem vetett
ki adót, nem éri meg, mert a bevételek
csak töredék részt képeznének, nem
szabad rontani a polgárok hangulatát
ilyennel.
Fő feladat az épületek karbantartása,
sajnos a beruházásoktól el kell tekinte
ni -legalábbis a milliós beruházásoktól.
Apróságok jöhetnek szóba: a buszmeg
álló megépítése (300-400.000,- Ft) az
óvoda esővízelvezetőjének karbantar
tása.
Enesén jelen pillanatban lakásépítési
telek NINCS. A kialakításról elképze
lések vannak, de ma már tárgyalni kell,
nem úgy mint régen, (ez többször is el
hangzott, egyéb számonkéréssel
együtt) A tervek szerint a Dózsa utca
meghosszabbítása lenne a megoldás az

Bőmet W iiy iT iT T f
A legtöbb szó pusztába kiáltott szó. Nem ragad meg ott, ahol
meg kellene ragadnia. Azt hiszem, ez is az. Mégis.
Hétfőn /október 2./ falugyűlés volt. A kultúrház kertjében a két
világítótest viszonylag jól viselte a “tegeződéseket” , de a kelle
mes hétfői estén nem bírta tovább. Kidőlt. Este hatkor még szál
faegyenesen állt, fél kilenc tájban vízszintesbe helyezte magát.
Mert valakiknek útjában állott, s a köz kincsét megrongálták.
Ez idő alatt a polgármester „mindenható” kezét kérték az
ügyek elrendezésére, ő az egymásra figyelésről beszélt, öntevé
keny polgártársakról.
S közben kidöntöttek egy világítóoszlopot.
Mesterházy József
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ínségre. Sok kérdés vár még tisztázás
ra, november-december táján juttatja el
a megbízott vállalkozás a kidolgozott
tanulmányt az önkormányzathoz.
Hangsúlyozta a polgármester Úr,
hogy a falu takaréklángon ég, minden
intézményben takarékoskodnak. A be
számoló után következtek az indulato
kat sem nélkülöző kérdések.
Miért nem működik mindenütt közvilágítás, többszöri kérés után sem?
Miért nincs hatása szeméttelepnek?
Mi lesz a kóbor kutyákkal?
Meg lehet-e sarcolni a VOLÁN-t az
építendő buszmegálló költségeihez?
Miért nem gondolkodott az önkor
mányzat korábban telkek kialakításá
ról?
A kérdésekre adott válasz, reagálás
után a polgármester Úr megköszönte a
részvételt, majd jó éjszakát kívánt min
denkinek.
Úgy vélem, a mai nehéz gazdasági
helyzetben legalább arra szükségünk
van, hogy jól aludjunk...
Mesterházy József

D IES E L AUTÓ
TULAJDONOSOKI

AZ ENESEI TÜZÉPEN
M0L ÁLTAL FORGALMAZOTT
GÁZOLAJ KAPHATÓ!
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A hosszú élet titka:
m értéket tartsunk
m indenben
Szeptember 25-én vette át Adamecz János a gyé
mántdiplomát. A nyugalmas percekben kértük az Igaz
gató Urat, beszéljen pályája kezdetéről, az Enesén el
töltött évekről:
- A Tanítóképzőt Pozsonyban végeztem, 1935-ben
kaptam meg a diplomát. Utána Nyitragerencsérre ke
rültem. Bartók azon a tájon gyűjtötte a nép kincsit, a
népdalokat. Két évet töltöttem el ott, majd -az akkori
szabályozásnak megfelelően -képesítőt kellett tennem.
Miután ezzel készen voltam, 1937-ben bevonultam ka
tonának a csehszlovák hadseregbe. Megjártam
Chomortovot, Prágát, Trencsént a csehszlovák hadse
reg színeiben. 1938-t követően, amikor a Felvidék
visszakerült Magyarországoz, Somorján Komárom
ban, Galántán katonáskodtam -immár magyar színek
ben.
Eneseére 1939-ben kerültem s 1973-ig voltam itt.
1940-től igazgatóként dolgoztam, miután Káldy Mi
hály igazgató elköltözött a faluból. Kezdetben, amikor
idekerültem, 2 pedagógus tanított: egy az alsó tagozat
ban, egy a felsőben. Lassan, fokozatosan nőtt a lét
szám. Abban az időben kántori vizsgát tettem a tanító
képzőben. Kaptam a szüleimtől egy harmóniumot,
azon tudtam gyakorolni. Miután megtiltották a kántorizálást, abbahagytam.
- H ogyan em lékszik vissza János bácsi a 34 évre?
- Jól éreztük magunkat. Családias légkör volt a köz
ségben. Szerettek, tiszteltek, becsültek. Én is a nép kö
zül jöttem. Amikor nyugdíjba mentem, még Csornára
is eljöttek hozzám tanácsért. A falu közéletében kez
dettől fogva részt vettem, egészen a nyugdíjba vonulá
sig. Emlékszem arra amikor Kónyhoz akarták csatolni
Enesét. Leszavaztuk a tanácsülésen. Ezt rosszul vették
a fölötteseim. Adtak a véleményemre a faluban, elfo
gadott dolog volt, amit mondtam.
- M it üzen kollégáinak és az eneseieknek?
- Elsősorban azt, hogy becsületes, jó munkát végez
zenek. Törekedjenek az igazságra és a mértéktartásra.
A hosszú élet titka: mértéket tartsunk mindenben.
- H ogyan telnek János bácsi mindennapjai?
- Most már nem járok sehova, érszűkületes a lábam.
A ház körüli kisebb teendőket elvégzem, de a bevásár
lást már a feleségem végzi. Kedvenc elfoglaltságom a
rádiózás, a hírek nagyon érdekelnek.
Köszönöm a beszélgetést.
M ester házy József
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A d a m a c z I g a z g a tó Ú r
G y é m á n td ip lo m á ja
Bensőséges ünnepnek adott helyet a Kultúrház sarokterme
szeptember végén: Adamecz János egykori igazgató urat ünnepel
ték - köszöntötték egykori kollégái, tanítványai. A tantestület jel
képes ajándékot adott át az iskolát 34 évig igazgató tanár úrnak.
A köszöntés -a szűkebb kör után- szülői értekezlet keretében
folytatódott. Dr. Cseh Sándor a győri Apáczai Csere János Taní
tóképző Főiskola főigazgatója méltatta a magyar oktatást,
Adamecz Jánost, aki önfeláldozóan tanított generációkat. A Főis
kola nevében adta át a gyémántdiplomát, melyet a Tanár Úr 60
évvel ezelőtt szerzett meg első alkalommal Pozsonyban. Ezek után
immár az egykori tanítványok gyermekei köszöntötték verssel és
virággal az első sorban helyet foglaló direktort.
Böcskei György polgármester ritka alkalomnak nevezte az es
tét, melyen lehetősége nyílott köszönteni Enese egykori igazgató
ját. Pár mondatban emlékezett meg a szép életpálya főbb állomá
sairól. Végül a szülők nevében Gősi Andrásné nyújtott át virág
csokrot. A köszöntések után az Igazgató Úr emelkedett szólásra:
Meglepetés a fogadtatás, - mondta. Hosszú időt töltöttem el itt, jól
éreztem magam. Sajnos az idő elrohant. Már 22 éve nyugdíjas va
gyok, én magam sem számítottam erre. Köszönöm a részvételüket,
a tapsokat. Minden jót kívánok:-zárta hozzászólását Adamecz Já
nos.
Azt hiszem, Enese egész közössége teljes szívből kíván még
hosszú, szép éveket az Igazgató Úrnak. Isten éltesse sokáig!
Mesterházy József

HOLECZ ISTVÁN
ARANYÉRMEI
Holecz István már régóta jár sportversenyekre, nem
rég ismét részt vett a rokkantak számára megrendezett
versenyen. Elért eredményeiről kérdeztük a szimpati
kus versenyzőt: Minden évben rendeznek versenyeket
a rokkantak részére, az idén már két versenyen voltam.
Az egyiket Szombathelyen, a másokat Budapesten
rendezték.

- Milyen sportágakban Indultál?
- Súlylökésben és gerelyhajításban. Két első és két
második helyezést értem el. Súlytökósben 7,95 méter
rel -5 kg súlygolyóval- egyszer a második, egyszer az
első helyet csíptem el. A gerelyt 18 méterre dobtam el,
amivel az aranyérmet szereztem meg.

- Hogyan tovább?
- Az eredményeket minden gyakorlat nélkül értem
el. Eleinte még az Iskolából kértem súlygolyót. A követ
kezőkben sem tervezek különösebb felkészülést. Las
san már nem tudom hova rakni az érmeket, annyi van.
Szeretem a sportot, minden sportműsort megnézek
a tv-ben, egyet sem tudnék kihagyni.
- További sok sikert!

Mesterházy József
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Utóhang az Enesei Zenei Nyárhoz
Most, amikor a siker harmadik évében
vagyunk, azt kell mondanom álljunk csak
meg egy pillanatra, mérlegeljük egy kicsit,
mit is értünk el Enesén. Úgy érzem, sokan
fel sem tudják mérni, mi az, ami itt törté
nik. Főleg nem látják, mi is rejlik a dolgok
mögött. Csak azt, hogy most már harmadik
éve jönnek a vendégek, szívesen jönnek,
sokan már harmadik esetben tértek vissza.
Olyannyira vagyunk, hogy már egy napon
két csoportot is el tudtunk helyezni. A TV
10 perces adásával Enese hírét a világ felé
sugározza. Minden a legnagyobb rendben
van, minek itt megállni egy pillanatra?
Idén több mint 1400 éjszakázást bonyo
lítottunk le a kis 1800 lakosú Enesén, ami
országos viszonylatban is nagy szó. Még
maga a magyar Országos Philharmonia
igazgatóhelyettese is csodálkozott rajta,
mit értünk el mindennemű anyagi támoga
tás nélkül. Hiszen a legtöbb magyarországi
közismert zenei táborban csak egy na
gyobb, vagy legjobb esetben több 20-30-as
csoportról van szó. Nálunk egy nyáron 50
és 70 személy is megfordult, az egyik 9, a
másik 10 napos tartózkodással. Hát ez bi
zonyára egészen könnyű dolog lehet, csak
egy szavamba kerül, a külföldiek jóformán
sorba állnak, hogy jöhessenek.
Kevesen tudják, hogy a magyar tanárok
kal tartott kurzust rendező szervezet, az
IÁM keretében a 95-ös évben 63 hasonló
zenei rendezvény lett meghirdetve, amiből
legalább tizenötöt le kellett mondani kevés
jelentkező miatt. Ezen kívül van azonban
még két hasonló, az AMJ és JMD is Néme
tországban.
E háromnál 1994-ben összesen 223 kur
zus volt kiírva. Pedig itt most csak a Néme
tországban összedolgozókat említettem
meg, nem szóltam a mesterkurzusokról és
a más országbeliekről. E rövid tájékoztató
ból remélem látható, micsoda óriási konku
renciával kell megküzdenünk.
Az én előkészítő munkám nem 3, ha
nem már 4 és 1/2 éve megkezdődött. Az
előbb említett konkurenciával én tisztában
voltam, ezért ennek megfelelően alapos és
körültekintő volt az előkészítés is. Nem
akarok most az immár százával számolha
tó levelekről és egyéb fáradságról szólni,
mennyi munka előzi meg egy-egy ilyen
csoport érkezését, amihez képest az ottani
enesei tennivaló már elenyészően kevés.
Szívesen tettem, örömömet láttam benne,
mert Eneséről volt szó
Mégis az elmúlt nyár után nagyon is ke
serű szájízzel tértem vissza Németország
ba. Azt hittem a harmadik nyár könnyebb
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lesz, hisz oly sok mindennek már a múlt
gyakorlata alapján jóformán magától men
ni kellene. Sajnos nem így volt, történtek
hibák. Ez egy ilyen nagyméretű szervezés
nél érthető is lenne, hisz magam is belátom
„tévedni emberi dolog”. Nem akarok itt
részletekbe bocsátkozni, röviden csak
annyit, ha emberi tévedésekről lenne szó,
megérteném. De amikor „nemtörödés, ér
dektelenség” az oka és az sorozatosan tör
ténik, akkor azt nem tudom elviselni. Jó
akarók azzal vigasztaltak, ilyesmi mindig
is elő fog fordulni, ezzel számolni kell.
Pont ezzel nem tudok egyetérteni. Elmúlt
az az idő, amikor „ez van, ezt kell szeretni”
járta. Ha eredményeket akarunk elérni, ak
kor meg kell szívlelnünk a német mondást:
„dér Gast ist König” (a vendég király) és
még többet is kell nyújtani, mint ami feltét
len szükséges!
Értünk is el komoly eredményeket
Enesén, hisz most már a konyha nemzetkö
zi viszonylatban is megállja a helyét, még
a vegetárius rész is dicséretes lett. Sőt idén
már a WC illata miatt sem kellett pirulnom.
A szállásadókról nem is beszélve, hány
helyre szívesen visszatérnek a vendégek?
Pedig kezdetben még 60 személynek is ne
héz volt helyet találni.
Éppen ezért halálos véteknek tartom, ha
„felelőtlenséggel” rontjuk ezt az állapotot.
Mert ezzel nemcsak az én munkám lesz
megnehezítve, hanem a többiek elért ered
ményét kisebbítjük
Tudom sokan még bolondosnak is tar
tottak, amikor a szálláskeresésnél azt is
kérdeztem, macska van-e a lakásban. Idő
közben tudják, ez azért volt, mert erre allergikus vendégről is szó volt. De talán va
lóban bolond vagyok, hogy még mindig
folytatom a zenei nyár szervezését?
Mennyivel kellemesebb lenne, ha felesé
gem rövid iskolaszünetét nyaralva vele tölteném.
Pedig már le van szegezve a jövő nyár
IÁM kurzusa is: 1996 jul. 20.-tól 30.-ig fog
tartani, persze kellő számú jelentkező ese
tén. Sikerült lebonyolítani még enesei tar
tózkodásom alatt minden szükséges meg
beszélést, még ha az is előfordult, hogy egy
óránál is tovább „kurbliztam” a telefonfül
kében.
Nem akarom tovább feszegetni a hibá
kat, mert voltak olyanok is, akik lelkiis
meretesen, kiválóan végezték feladatukat.
Bízom benne, hogy a jövőben másként
lesz, hisz csak egy kicsit kellene jobban
odafigyelni, törődni a dolgokkal.
Karcsi (bácsi)

A m ag yaro k
b e jö v e te le
Hosszú sorok állnak egy ópusz
taszeri épület előtt. Híres körképet
rejt az építmény, Feszty Árpádét. A
több m int 100 évvel ezelőtt elké
szült műalkotásról elragadtatással
írt az akkori sajtó:
„Május óta, hogy megnyílt a ke
rek épület kapuja, nincs Magyaror
szágon népszerűbb fcstőnév Feszty
Árpádénál. Nemcsak öles plakátok
hirdetik - A magyarok bejövetelét -,
az emberek elragadtatva beszélnek
hatásáról. Vidéki emberek, akik so
ha nem gondoltak festményekre,
utaznak Budapestre..."
1894-ben írta-e sorokat a króni
kás. A festmény hatása ma sem le
het kisebb. Ez év augusztus elseje
óta jó pár tízezerre tehető a látoga
tók száma, Az eredeti nyitvatartási
meg kellett - s kell ma is - hosszab
bítani, hogy a messziről érkezettek
láthassák a honfoglalás 1000. évére
készített körképet.
Mindössze 25 percet lehet a fest
mény, műalkotás előtt tartózkodni a
nem éppen kevés (400 Ft-os) belé
pőjegyért. A látvány azonban sok
kal többet nyújt: Mintha Árpád á ll
na velünk szemben a Vereckeihágónál, hátunk mögött a táltos
mormolná varázsszavait Hadúrhoz.
Teljes mértékben a történések
szemlélőinek érezhetjük magunkat,
hisz nem csak egy „szim pla körké
pet" láthatunk.
Halljuk a patak csobogását, a
honfoglalók lovainak patadobogá
sát, üszkös romokat látunk. Tényleg
egy lépésre vagyunk attól, hogy a
honfoglalók megelevenedjenek s
szóljanak hozzánk.
Az óriási méretű - 15 méter ma
gas, 115 méter hosszú - alkotás
nemzeti érték, vagy tán több annal.
Azonosságtudat - ébresztő - erősítő,
kútfő, útmutató.
Nem túlzás: megtekintése feladat
minden magyar számára. Elmulasz
tása ahhoz hasonló, mintha nem
utazunk fel életünkben legalább
egyszer Budapestre...

Mesterházy József
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ERDÉLY FÖLDJÉN
Szintén ismétlődött egy kirándulás, melyet az énekkar I
tagjai élveztek „Tschurl Károly támogatásával: Életét tette I
„Öcsi”, hogy nemcsak zenélni jön Enesére, hanem dalárdát I
Többször, de nem elégszer jártam már Erdélyoris szervez.
Sikerült: Öröm nézni a női, férfi tagokat, kik dísz egyen szágban. Sokfelé elvittek, küldtek ismerőseink a jó
ruhában jelennek meg és számos rendezvényen szerepel székely atyafiak. Ilyenkor október táján hiányát job
nek. Sikerrel. A másik dolog a roncs-autók versenye. Ez a ban érzem, Dél-Erdély eddig kimaradt útvonalinkból.
verseny a mozgássérültekért van, azért, hogy életüket szép j Egyik alkalommal eljutottunk a csodálatos szász vá
pé, örömteljessé tegye a Község. Az itt befolyt pénzért egy rosba Brassóba, de tovább Vízakna, Vajdahunyad,
Torda, Lúgos, Belényes, Temesvár, Arad, Világos
kellemes kiránduláson vegyenek részt.
mind-mind kimaradt. Feltétlen pótolni kell a hiányt!
El kell menni Erdélybe újra, és újra és átélni ma
Reggel 7 órakor indult a busz. Telt ház volt. Útirány: A gunkba színi a magyar történelem illatát. Imádkozni
Fertő-tó Ausztria felöli része. Igaz mindenki fázott, sőt kell a híres Kolozsvár templomában, csodálni Fadrusz
még is ijedt, mikor a hatalmas szél által felkorbácsolt víz Mátyás szobrát, a Tordai hasadéknál a naplem entében
ben felborult vitorlásokat láttunk. Tán életünket sem kímél gyönyörködve keresni Szent László lovának patanyove siettünk volna mentésükre. De hál’ Istennek újból a víz I mát, Marosvásárhelyen elgondolkodni a Flodászi testtetején voltak. A tó partján csodálatos élmény a Hattyúk, I vérek „álhatatosságáról” a Teleki Téka leromló állapovadkacsák látványa. Csoportunk tagjai kezéből ették a ne I tú épületére gondolva imát m ondani Csíksomlyón, a
kik gyűjtött kis élelmet. Hálásak voltak érte. Bár sok em I székelység búcsújáróhelyén.
bert is ez az érzés vezérelne.
Inni kell a csodálatos, természetes borvizekből,
Utunk folytatván érkeztünk „FRAUENKIRCHEN”-be nem csak Borszéken. Hallgatni kell a Naskalati pász
magyarul a neve „BOLDOGASSZONY” valaha a miénk tor meséjét az öregről, a medvéről, amelyik egy ütés
magyaroké volt. Sajnos jött a Trianoni békeszerződés, sel megölte és elvitte a szomszéd gulyásának tehenét.
mely elvette tőlünk Erdélyt, Zágrábot, Kassát, Fiúmét, Ko
Meg kell csodálni az erdélyi szász főváros Brassó
máromot. így maradtunk „Csonkának”. Boldogasszony fő fekete templomát, Vajdahunyad mesés kastélyának
temploma mellett megnéztük a kápolnát. Ennél szebbet bűzt füstöt okádó környezetét, (s mégis fönnmaradt)
csak álmainkban lehet képzelni. Szó-szoros értelemben ott
Szedni kellene virágot Világos mezején, s ráhelyez
minden arany és ragyog. Ennél szebbet látni? Az már foga ni az Aradi vár, vagy emlékmű egyik kövére, vagy ar
lom. Valaha itt is jártak törökök. A templomot felégették, a ra a szent földre, melyet azok, nem csak 13-an vérük
papokat fogságba vitték. Eszterházy Pál nádor, mint Mária kel tettek azzá.
tisztelő 1659-ben telepítette ide a romok közé Szent Ferenc
Mártírt haltak a nemzetért, a szabadságért, ott a
fiait.
most szomorú Erdély városában Aradon. Ismernünk
Bazilika 53 m hosszú, 18 m széles, tornya 53 m magas kell 1848 idejét, a kor történéseit, annak okát és kö
és így tekint az égre. Istent dicsérve. Utunk Bécsbe a kerin- vetkezményét. Tisztelnünk kell m inden hőst, ki itt
gők városába vezetett. Császári székváros és nosztalgikus, vagy máshol önként vagy parancsra, bátran, vagy éle
romantikus város. Az ENSZ egyik központja: Bécsre lehet tét féltve meghalt e szent célokért.
mondani, hogy szép, régi de mégis új. Bécs Belvárosában
Ismerjük meg a hont, édes hazánkat, de nem ismer
nemcsak a modem autók, hanem a konflisok is közleked jük, ha nem utazunk el Csallóközbe, (nem csak
nek. Megragadó élmény. Habár az „Égiek kissé megijesz vásárolni) Nyitrára, Pöstyénre, Munkácsra, Délvidék
tettek minket, mert oly cudar esővel, hideggel ajándékoztak re, és természetes Erdélybe, Transsilvániába.
meg, mely bizony nem illett a barátságos „vendégfogadás
Megismerve e helyeket, más lélekkel gondolunk
hoz”. Átlépve a határt Kapuváron pihentünk meg, ahol me vissza minden alkalommal a látottakra. Máshogy em
leg vacsorával oltottuk éhségünk. A pihenés és a vacsora lékszünk és máshogy ünnepelünk.
után nagyon sok élménnyel, tapasztalattal, vidáman érkez
Én úgy gondolom, mert október 6-ára akkor emlé
tünk szeretett falunkba és a boldog családi körbe.
kezünk igazán, ha egy Borszéken, vagy Csíkban letört
Köszönet mindazoknak akik ezen utat szervezték. Kö fenyőágat vagy Világos mezején szakított virágot oda
szönet a versenyzőknek, köztük Chapó Pálnak aki a ver tehetünk a Hősök emlékét őrző obeliszklábához.
senyben babérkoszorút és érmet nyert. Értünk tette.
Akkor biztosan emlékezünk.
Tisztelettel:
Böcskei György
Varsányi Lajos
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Első állom áshelyem Bezi és
Enese volt - kezdi a beszélgetést
Koháry Ferenc. - A későbbi válto
zások nyomán székhelyemet Lébénybe helyeztem át s onnét látom
el a körzetet. Ez Bezit, Enesét,
Lébényt és Győrsövényházt foglal
ja magában. E közösségeknek heti
1-2 alkalommal van hitoktatás, az
un. szórványközségekben házak
nál zajlik mindez.
Milyen a gyerekek hozzáállása a
hittanhoz, templombajáráshoz?
- A gyerekek nagy többsége
nagy lelkesedéssel s örömmel vesz
részt a hittanórákon s a külön szer
vezett programokon. Ezek közül
kiemelhetjük a kirándulásokat és a
nyári országos illetve megyei egy
házi
ifjúsági
konferenciákat.
(Gyenesdiás, Szilsárkány)
A vasárnapi tem plom bajárás
azokban a családokban, ahol van
rendes tem plom látogató, jónak
mondható, bár a kelleténél több a
hiányzás.
A hitoktatás nem csak ismeretát
-

adást jelent, hanem egy példakép
bemutatást ill. a keresztyén életvi
telre való felkészítést is. Ezért fon
tos a gyülekezet istentiszteleti éle
tébe való bekapcsolódás.
A gyülekezetek életéről, mint ál
talában a mai magyar társadalom
legtöbb közösségéről elmondható,
hogy kevesen vállalnak aktív tevé
kenységet, jóval több azoknak a
száma, akik készen kapják a többi
ek fáradozásainak eredményeit.
Hány iskolás jár evangélikus hit
tanra?
- 250 evangélikus van Enesén,
közülük sokan a környező falvak
ból telepedtek le. A hitoktatáson 22
alsós és 25 felsős gyermek vesz
részt. Elmondhatjuk, hogy minden
evangélikus gyerek jár hittanra.
A számonkérés másképp törté
nik, mivel nem jegyet adunk. A
könyvek egyben munkafüzetek is,
melyek lehetőséget adnak az időn
kénti számonkérésre.
M i a különbség az evangélikus és
katolikus hittan között? Lesz-e ökume-

-

Megyek az utcán, kerékpározok. Szép az idő, kellemes
napsütés van, jó a kedvem is. Az iskolából tömegesen
tódulnak az utcára a gyerekek. Hazafelé ballagva megtelik
velük az utca. Az iskolától távolodva egyre jobban
széthúzódik a tömeg, szellősebbé válik, csoportokra sza
kad. Néhányan egyedül ballagnak.
.....talán nagy gond nyomja vállukat ?
Az első csoportra ráköszönve haladok tovább...
Mintha észre sem vettek volna. Az egyik egyedül bal
lagó gyermeket köszön
tőm. Illedelmesen, hang
osan
visszaköszön.
Rosszul hallottam az
előbb, biztatom magam. Ismerős gyerekek jönnek. Egyik a
gyermekem osztálytársa.
Rájuk köszönök....néhányan visszaszólnak. Csókolom.
A többiek nem is vesznek tudomást rólam. Azután
köszönök tovább még néhány csoportnak, amig le nem for
dulok az útról. Megdöbbenek, amikor esetleg értetlenül,
szó nélkül rámnéznek néhányan. Mit gagyog ez a....? Vagy
talán ezt sem gondolva haladnak tovább. Nagyon szomorú
tapasztalataim vannak az enesei gyerekek egymáshoz, de
leginkább a felnőtt lakossághoz való viszonyáról. Nem
illemtudóak gyermekeink. Nem ismerik mit kell tenni, s ha
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nizmus a hitoktatásban?
- M indkét felekezetnek nagy ha
gyományai és gyakorlata van a hit
oktatás terén. Mivel az egyházak
élete is különbözőképpen zajlik, ez
nyilván lecsapódik a hitoktatásban
is. A közös hitoktatás egyelőre nem
valósítható meg, még ott sem, ahol
órarendbe iktatva szerepel az óra,
mint pl. Győrsövényházán.
M inden gyerm eknek alaposan
kellene ismernie saját felekezete ta
nítását. Egy ilyen irányú lépés ko
moly ismereteket követel.
M ilyen előnyei ill. hátrányai len
nének, ha a hittan az órarendben szere
pelne?
- Előnyei: a csoportokat jobban
külön lehetne választani, tematika
ilag. Nem tanítás után kerülne a
hittanra sor, tanóra jellege lenne. A
hátránya az lenne, a lelkészek nagy
lekötöttsége m iatt - esetleges más
irányú elfoglaltsága m iatt lyukasóra lenne, ami helyettesítést
igényelne.
M esterházy József
-

ismernék, úgy nem igénylik használni azokat. Sajnos
esetenként a szülők sem. Az em beri kapcsolatok a
találkozásnál kezdődnek az üdvözléssel. Panaszkodtam
egyik barátomnak erről a tendenciáról, s válasza is
meglepett. Ő pedagógus, találkozik a gyerekekkel naponta,
tanitja őket, s iskolán kívül, ahogy ő fogalmazott: nem
veszik észre a gyerekek. Mi ennek a következménye, vagy
minek az előzménye ez? Nem feladatom a gyermek lélek
boncolgatása, okok, okozatok részletes taglalása. Célom,
hogy a tisztelt olvasót
e lg o n d o lk o z ta s s a m ,
néhány, vélhetően sokak
nak feltűnt viselkedésfor
mára felhívjam mindenki figyelmét. Gyermekeink a régi,
jól bevált sablonos, megszokott, falusi szokásokat sutba
dobják. Nem, csak nem köszönnek. A friss városi rangot
kapott településre érkező idegen azzal fordul az ottlakó
ismerőséhez: Épp olyan falu ez a város most is mint régen,
itt mindenki ismeri egymást.
- Honnan gondolod? Kérdezte tőle a másik.
- Hát köszönnek egymásnak az emberek.
Enese várossá válik hamarosan?
Vannak egyéb uj szokások is?

Böcskei György, polgármester
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A szerencse úgy hozta, hogy alkal
m unk volt párunknak Svédországban
tölteni pár napot.
Svédország m essze van. Az átlag
magyar em ber így gondolja. Még
most is csak kevés honi turistának
célpontja Skandinávia, pedig ha be
ülsz az autóba, és kitartóan nyom od
a gázpedált, és a korm ányt északnak
tartod, egy nap alatt ott lehetsz. Igaz
ehhez le kell győznöd közúton mint
egy 1000-1200 km-t, tengeren 150200 km-t. Persze addig egyszer-kétszer tankolni is kell, a kom pjegyet
sem adják ingyen, mégis az a 24 óra
nem is olyan sok, ha csak ezt nézem
feltétlenül m egéri. Rájössz, hogy
nincs is olyan m essze, ellenben sok
m eglepőt fogsz tapasztalni.
Nézzük csak mit is tudunk erről az
északi országról, és mit tapasztal
tunk?
Hát. hogy hideg. Persze hideg ott
fenn északon, m ert Svédország több,
mint ötször akkora, mint Magyaror
szág, és egy kis csücske a sarkkörön
belül fekszik. Az télen nagyon hideg,
van olyan időszak, hogy a nap sem
süt ki, nem jön a láthatár fölé. Nyá
ron azonban mindig süt a nap, nem
nyugszik le, és előfordulhatnak 30 C
fok m elegek is ott északon.
Egyébként m eg nem olyan szélső
séges, mint a kontinentális Magyaror
szágon. Stokliolm ban m ár öt tél múlt
el úgy, hogy alig esett a hó.
Nyáron m ég a tenger vize is fel
m elegedhet 20 C fokra, és ez m ár egy
m agyarnak is alkalmas fürdésre.
Szexuális szabadság. Az biztos,
hogy Svédországban útm enti lányo
kat nem láttunk, viszont a volt szoci
alista országban oda, és visszafele
rengeteget. A kirakatok, az újságos
standok sincsenek tele szexlapokkal.
Az em berek, így a nők is mások.
Nem magyar, vagy közép-európai ar
cokat láthatsz. Alakra nyúlánkak, karcsúak, egyébként szőkék vagy vörö
sek.
Azt m ondják egy svéd soha nem
mondja, hogy szeretlek. A csúcs az,
hogy kedvellek. Állítólag nem olyan
hőfokkal, de őszintébben kezelik ezt
a kérdést.
Drága ország. A mi pénzünkhöz
képest feltéüenül. M inden nagyon
drága volt, talán a m űszaki cikkek ki
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vételével. Azt m ondják egyébként,
hogy a többi nyugat-európai ország
hoz képest a viszonylagos drágaságát
a svéd korona értéktelenedésével fo
kozatosan elveszti. Ott is baj van az
államháztartással, szakadozik a szoci
ális védőháló, és ez visszahat az életszínvonalra, sőt az árszínvonalra is.
Tiszta! Hát talán ez volt a legm eg
lepőbb. Svédországban mintegy 1500
km-t autóztunk de nem láttunk az út
mellett kirakott szemetet, de még
egy eldobott szakadt reklámszatyrot
sem. A városokban, a falvakban nem
hordja a szél a cigaretta végeket és
cigis dobozokat, a papírfecniket, a
házak falán nem lógnak félig letépett
reklámok, a tavak, a tenger átlátszó
an tiszta, sehol egy olajfolt, konzerves doboz, műanyag pohár.
Nem látni füstölgő kém ényeket, az
autók sem okádják a füstöt,
Stokholm ban a levegő színtelen,
szagtalan és gáz halmazállapotú. A
svédek úgy vigyáznak az egész or
szágukra, mintha az övék lenne.
Rengeteg a víz. Hát először is ott
van a tenger. A Skandináv félsziget
partja m indenütt erősen szabdalt,
sok-sok öböl, fjord, kisebb-nagyobb
sziget teszi változatossá. Stokholm
maga is több szigeten épült fel, tele
van hidakkal, szokták észak Velencé
jének is nevezni. A város szívében
jönnek-m ennek az óceánjáró hatal
mas hajók, amelyek egyike-másika
akkora, mint egy tízemeletes ház

tömb.
Az ország belsejében közlekedve
állandóan kisebb-nagyobb tavak
mellett, és patakok, folyók felett vitt
az utunk. Persze a nagyobb tavak öt
ször akkorák, mint a mi Balatonunk.
Mint ahogy m ár m ondtam mindegyik
tiszta.
Svédországban annyi a víz, hogy a
horgászást nem kell engedélyhez
kötni, ott m indenki engedély nélkül,
szabadon hoigászhat. Persze állítólag
ott a horgászok halat is szoktak fog
ni. O tt annyi a hal, hogy olyan sze
méthalat, m int a ponty m eg sem
eszik, hiszen az csak a tavak alját túr
ja. De egy igényes, m agát halevőnek
tartó svéd a Balti tengerben fogott
halról is azt tartja, hogy annak nincs
olyan jó, egészséges íze, mint az
Északi tengerben fogottnak. Ott, az
óceánban vannak a jó halak.
Aki lát, nem csak néz, sok érdekes,
szokatlan dolgot fedezhet fel. Én
most m ár csak egyet fogok megemlí
teni. Ez az első napokban m ég fel
sem tűnt. Mégpedig, hogy Svédor
szágban nincs kövér ember, legaláb
bis mi nem láttunk. Sem a nők kö
zött, sem a férfiak között nem lát
tunk. Sem az öregek, sem a fiatalok
nem kövérek. Ezek a svédek tudnak
élni, praktikusak, term észet szeretők,
sportosak, lezserek. Persze könnyű
nekik. 150 éve nem tapasztalták a há
borút.

Varga István
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Id ő s z e rű fela d a to k az ő szi id ő b en
Ajó-gondos gazda elméletben el
készíti a gazdaságra vonatkozó ter
vét. Ezt a tervet igyekszik teljesíte
ni az időszerű feladatok végrehaj
tásán keresztül. Ez a feladat hárul
most m inden kertészkedőre -gaz
dálkodóra. Vegyük sorba a felada
tokat a külterületen.
A még földben lévő burgonyát
szedjük ki. Szedéskor lehetőleg mé
retre válogassuk ki a burgonyát,
(étkezési-vető-takarm ányozás) a
földet takarítsuk le hisz általában a
burgonya u tán búzát vetünk. A
zsákba felszedett burgonyát vermelésig szellős helyen tároljuk, éj
jelre takarjuk le. Téli tárolás lehet
pincében-földbe ásott veremben.
Pincében deszkára vagy stafnikra
rakjuk a zsákokat. Verembe szalma
bélelésre rakjuk a zsákokat - szal
mával - földdel takarjuk. A fagyok
beálltáig hagyjunk szellőző nyílást.
Nagyobb fagyok esetén a vermet
takarjuk le trágyával-kukorica
szárral. Kukorica betakarítás: lehet
kézzel vagy géppel. Nagy területet
géppel takarítsuk be, ennek függ
vénye a szárítási lehetőség. Ugya
nis a géppel betakarított kukorica
víztartalma magas 18-22 % tárolás
ra nem alkalmas. Tárolásra csak 1415 %-kal alkalmas, még ilyenkor is
ajánlatos forgatni. Kézi betakarítás
függvénye: góré vagy padlás. A
víztartalom ne legyen magas-kéz
zel megállapítható ha csövet meg
csavarjuk és nem tekeredik szedhe
tő. A szem törésfelülete fehér-szilánkos. Nagyobb gondot okoz a
szár letekarítás kézi szedés esetén.
Gépi szedésnél a szárat le kell zúzatni és ha mód van rá le kell tár
csázni, hogy a szántás jó legyen. Ha
búzát akarunk vetni kukorica után
adjunk a szárm aradvány bontásá
hoz nitrogén m űtrágyát, ő szi veté
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sek - ősziárpa - rozs befejezése a
búza vetés elkezdése -e hó végéig
be kell fejezni. A búza vetéshez egy
két fontos szempont megemlítése:
1. Az előveteményt jól kell meg
választani, legjobb a TavasziárpaPillangósok- Kapások.
2. Tökéletes magágy készítés
(Tarlóhántás,- keverő-vetőszántás).
3. A jó fajta megválasztás nagy
termőképesség - szárazság tűrő szárszilárdság fontos.
4. Megfelelő csiraszám biztosítás
Hektáronként 5-6 millió ez folyó
méterenként 80-90 szem. A vető
mag mennyiség függ a csiraképes
ségtől.
5. Vetésnél legyen meg a kívánt
mélység 5-6 cm. Vetésnél vigyáz
zunk a csatlakozó sorra, mert csí
kos lesz a vetés, sok lesz az üres te
rület, ami gyomosodik. A talajt ve
tés után zárjuk le hengerrel tömörí
tés végett. Folyóméter kiszámítás 1
kh 5755:12,5=4600 fm 13 cm-nél
szél/sortávolság/4430 fm.
Őszi munkák a kertben:
az elmaradt málna, Ribizli rend
betétele (letermett-beteg- vesszők)
eltávolítása. Az érett alma leszedé
se válogatva tárolásra-fogyasztásra. Tárolásra az almát rakjuk re
keszbe - vagy polcra - takarjuk le
fóliával így nem aszik gyorsan az
alma. Időközönként válogassuk át
az almát és ami romlik használjuk
fel kompótnak. Ez az eljárás a körte
szedésénél is. Mind két gyümölcsöt
kocsánnyal szedjük. Ha van sző
lőnk, szedjük le a kártevők elől (da
rázs-seregély)
Felhasználás-fo
gyasztás vagy bor készítés. Télire
rúdra felakasztva tároljuk, földre
rakni nem szabad. Fogyasztása cu
korbetegeknek nem ajánlatos, mi
vel magas a szénhidrát tartalma. A
diót birsalmát is szedjük le és rak

juk el télire. Fagyok előtt takarítsuk
be a paprikát - egyesével papírba
becsomagolva rakjuk el kosárba
vagy ládába.
A zöldségféléket takarítsuk be
(fe h é rg y ö k é r-s á rg a ré p a -c é k la Zeller-Káposzta félék). Zöldségből
hagyhatunk kint párat zöldje miatt
télire. A zöldségeket télire homok
ba rakjuk el pincében vagy ládák
ban. Kinti tárolása veszélyes
megfagyférgek megeszik. A kert
ben a letermett-betakarított növé
nyek szárait szedjük össze tüzeljük
el vagy komposztáljuk trágyának.
M egkezdhetjük a kert trágyázását ásását- szántását. Ha akarunk gyü
mölcsfát ültetni, elkezdhetjük
lombhullás után. A több évre szóló
tám berendezéseket javítsuk ki
(málna-szőlő) Kerti szerszámokat
javítsuk át télire, rakjuk fedett hely
re, úgyszintén a kerti traktort is le
ápolva téliesítsük.
Ne feledkezzünk meg szobanö
vényeinkről sem, adjunk részükre
m űtrágya oldatot. Arra is gondol
junk, hogy többségük nem szereti a
száraz levegőt, ezért párologtas
sunk vizet a szobában. Fagyok előtt
hozzuk be kint lévő LeandertRozmaringot. A m uskátlit cserépbe
ültessük át, vagy föld nélkül, cso
magokba a pincébe akasszuk fel.
Állataink istállóit vizsgáljuk meg és
a hiányos ablakokat ajtókat javít
suk ki.
Ahol több sertés van egy ólban,
télire akasszunk a m ennyezetre
használt autógum it, hogy játszhas
sanak vele, így nem marják egy
mást. A telet használjuk ki olvasással-pihenéssel, hogy tavasszal meg
újulva kezdhessük a munkát. Eh
hez kívánok m inden olvasónak
erőt-egészséget.
G ülch Dezső
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ENESEI SPORTSIKEREK
A GYŐRI DÓZSA PÁLYÁN
Október 10-én délután volt atlétikai tehetségkutató ver
seny Győrben. Tanulóink oklevéllel tértek haza. Szalay
Andrea a II. Korcsoportban képviselte iskolánkat. 60 méte
ren 9,4 mp-el az 5-6. osztályosok között első tett Ez az ered
ménye megerősítette bennem, hogy 400 m-en indítsam. Az
ismeretlen pályát természetesen előtte bemelegítő futással
végig- jártuk. Andrea betartotta az utasításokat. 200 m után
fokozatosan nagyobb tempóban 400 m-en is első helyezett
lett.
Lakner Éva Viktória a IJI. Korcsoportos lányok között nagy
versenyben századmásotlpercekkel csúszott a harmadik
helyre /9,7 mp/. Vikinek'ez után készülni kellett a másik
versenyszámra is.
4x100 m-es váltó. A váltót Balatoni Andrea indította. Na
gyon jó ütemben dinamikusan vitte a váltóbotot Lakner Vik
tóriának. Viki tudta, hogy neki már át kell venni a vezetést,
így is volt. Néhány méteres előnnyel szuper váltás volt
Nagy Krisztinával. Kriszti, mint a szélvész vitte a botot a fu
tópálya kanyaréban. Ha sikerül a váltás, akkor megnyertük.
Ugyanis a befutó negyedik váltó Nagy Vera volt. Vera tud
ta, hogy ő az az ember, akinek a leggyorsabbnak kell lenni
és a másodperceket lefaragni.
Mindegyik lány teljesítette a kérésemet. Ha egy közülük
ront, nem nyerünk. Sikerült! Elsők lettek! Gratulálunk!

Akadályverseny 495
Ebben a tanévben is szervezett az iskola számunkra,
egy hangulatos akadályversenyt. Minden osztálynak
kellett készíteni egy menetlevelet és egy csasztuskát,
amit minden akadálynál be kellett mutatni.
Szeptember 29-én, pénteken reggel 9 órakor gyüle
keztünk az iskola udvarán. Egy rövid tájékoztató beszéd
után sorra indultak az osztályok, hogy „ellássák felada
tukat”.
Az akadályok között az úgynevezett indiánkitartás, a
képkirakás, a mocsáijárás, a zsákban ugrálás és a célba
dobálás is szerepelt. Miután minden lelkes csapat vissza
ért az iskolába, a verseny legizgalmasabb része követke
zett: az eredményhirdetés. Első helyen végzett a 8. B.
Második helyezést ért el a 7. B. és a 6. A. Harmadik lett
a 6. B. csapata. A legötletesebb mentlevél és a legjobb
csasztuska készítői különdíjat kaptak.
A menetlevélért a 7. B. és a 8. A. osztály részesült ju
talomban. A legjobb csasztuskát az 5. B. és a 6. B. írta.
A többi osztály is kiválóan szerepelt.
Szerintem minden diák jól érezte magát ezen a napon.
Úgy vélem nagy öröm lenne, ha a közeljövőben újra tar
tanánk egy akadályversenyt.

Füsi András

Janács Zsuzsanna

Szemét-szüret és papíthulladék-syűjtés
A z idei tanévben kicsit korábban

kb. 25 nylonzsák szemetet szedtünk,

hulladék-gyűjtést szervezett az iskola.

kezdte mes munkáját az általános isko

amit az Önkormányzat szállíttatott el. A

A vegyes papírért 5 Ft-ot a kartonért 3

la syermekszervezete. Szeptember

derekas munkavégzésért és a jó telje

FT-ot kaptak tanulóink. A z akciónak

23-a a takarítási Vilásnap. Ez alkalomból

sítményért valamennyi résztvevőt d i

nagy sikere volt diákjaink körében. Aki

a Masyar Turista Esyesület és a Masyar

cséret illeti, de elgondolkodtató, hogy

az évek óta felgyülemlett újságpapírt

Tájékozódási Futószövetsés felhívást
intézett az orszás lakóihoz. Ennek
mesfelelően szeptember 20-án Enese

ezt a szemetet a falu lakói és elsősor

összekötötte és vette a fáradságot,

közsésben messzerveztük az őszi

ban a gyerekek „termelték".
Mikor jutunk el oda, hogy a csokipa
pír nem a földre, hanem a szemétko

hogy elhozza az iskolába, az csinos kis
összegre tett szert. Akadt olyan test
vérpár, aki 2 mázsát hozott, így ezer Ft

szemét-szüretet. A z akcióban iskolánk

sárba kerül. Szeptember 23-án a felhí

valamennyi tanulója részt vett. A lelkes

vást közzétett egyesületeket levelező

ütötte a markát. A z egyéni gyűjtők kö
zül 900 Ft volt a legmagasabb összeg.

diákok osztályfőnökeik vezetésével
esy-egy kijelölt területen végezték

lapon értesítettük a végzett munkáról.
A lapot beküldők között a Magyar

Az iskola összteljesítménye 20 mázsa
papír ennek értéke 10.000,- Ft Dicsére

munkájukat. A z alsó tagozat az iskola

Televízió nyilvánossága előtt néhány jel

tet érdemel az is, aki csak néhány kilót

udvarán és az iskola környékén, a
ÁFÉSZ bolt körül illetve a temető kör

képes értékű ezüstpénzt sorsoltak ki.

hozott, hisz azt tartja a mondás: "Ki a ki

A z enesei iskola sajnos nem nyert, de

csit nem becsüli, a sokat nem érdemli."

nyékén gyűjtötte össze a szemetet. A
felsős tanulók a Győri úton és a Kossuth

arra is büszkék lehetünk, hogy a tévé
képernyőjén olvashattuk a feliratot: .Á l

A papírhulladék-gyűjtés is egyik for
mája a takarékosságra nevelésnek. A

utcában, a buszvárók környékén és a

nagy érdeklődésre való tekintettel a jö 

Sportpálya illetve a Halastó körül tevé

talános Iskola, Enese 217 fővel részt
vett az őszi szemét-szüreten.”

kenykedtek. Munkájuk eredményeként

Szeptember 29-én délután papír

1995. OKTÓBER

vőben is szervezünk ilyen akciót.
Élőné Rúzsa Brigitta
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MEZEI FUTÓVERSENY: 1 9 9 5 .
fiú

lány
1. osztály

i. m m Pánik
II. Löríncz Szabok'.
III Nagy Márton

I Nagy Ildikó
II Szeli Katalin
Hl Nemes Annamária
2. osztály

I.
II.
III.
IV.

Nemes Balázs
Pintér Szabolcs
Takács Szabolcs
M ezőti Richárd

I. Varga Virág
11. Ikíri Nikolet
Hl Nemes Kitti

Falunk Sportja
Kezdeti bizanytalankodás után, közsé
günk labdarugó csapata Benkő Imre edző
vezetésével nagyon jól szerepel a baj
nokságban. A z eddigi eredmények azt
mutatják, hogy az edző és a játékosok
között nagyon jó az összhang, de azért
az edzés látogatottságon még bőven van
mit javítani.
Az

eddigi

Enese

I. Dobtádi Krisztina
H Tóth Viktória
III Danika Barbara
4. osztály

I. Sándor Kin ő
11. illő Szilveszter
III Dani Tamás

- Enese

to tt a z e g é s z s é g é é r t é s t e r m é s z e t e s e n a z o s z tá ly b a jn o k i c ím é rt. V a n n a k o l y a n ta n u ló k ,
a k ik e lő z ő é v b e n is h e ly e z e t te k v o lta k . M in d e n e s e tr e ú jra m e g m é r e tte tte k .

Füsi András

E gy fe le jth e te tle n n ap
ról, majd gyalogosan néztük meg a város
nevezetességeit. Ezek közül is kiemelhető
a csodálatos Ferencz József és Mária Teré
zia kastély, s még egy dolog, amit meg kell
említeni. Bécsben utunk során láttunk egy
szobor csoportot, melynek oldalán ott volt
a címerünk, mármint a miénk magyaroké
Ezúton szeretném megköszönni minden
rally versenyzőnek és szervezőnek, vala
mint az összes támogató munkáját, hogy
segítették megszervezni ezt a gyönyörű-,
felejthetetlen napot.
Külön köszönet Böcskei Györgynek,
Hegedűs Andrásnak és György Lászlónak
segítőkész munkájukért.

1995. október 10.
Báthori Gábor

M IN D E N D IÁ K T A N U L JO N M E G Ú S Z N I!
Kedves Szülők!
Ebben az évben is írtunk pályázatot úszótanfolyamra, hogy a szülők költségét
csökkentsük. Ahhoz azonban, hogy elkezdhessük a tanfolyamot, szeretnénk tud
ni igénylik-e a tanfolyam beindítását.
Ezért kérjük az 1.500,- Ft-ot. A tanfolyamot csak akkor indítjuk be, ha a pályá
zatunkat elfogadják. Támogatás nélkül a tanfolyam díja és az utazási költség
több, mint 3.000,- Ft lenne.

Füsi András

1 - 0
ó

- 0

0

- 5

3

- 3

1

- 2

Enese- Árpás

2

-

Bodonhely

3

- 3

- Enese

- Jobaháza

C/yőrsövényház

N a p s ü té s e s , s z é p i d ő b e n r e n d e z t ü k m e g a z a ls ó la g o z a t o s m e z e i f u tó v e r s e n y t. A h a 

- Enese

- Markotabödöge

Rábacsanak

Enese

g y o m á n y o s v e r s e n y r e e g y te r m é s z e t e s ig é n y a la k u lt ki ta n u l ó i n k k ö z ö tt. M in d e n k i f u 
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Enese

Enese

I. Nagy Klára
11. Csépi Hajnalka
III Kiss Marianna

Egy napon értesítettek bennünket, hogy
a Falunap-i Roncs Rally bevételéből kirán
dulást szerveznek a rokkantak számára.
Szeptember 30-án az iskola előtt gyülekez
tek a meghívottak. Miután elindultunk a
Csorna-i Kisalföld Volán idegenvezetője
György László, valamint buszvezetője He
gedűs András ismertették velünk a progra
mot.
Miután átlépték a határt, egy gyönyörű
templomhoz vezetett az utunk, majd ezu
tán rövid séta a Fertő tónál.
Mikor mindenki kipihente az út fáradal
mait, következett Bruck. Itt mindenki vá
sárolhatott igénye és pénztárcája szerint.
Egy óra vásárlás után tovább utaztunk,
uticél a főváros: Bécs volt. Először busz

- Enese

- Fehértó

Rábaszentandrás

3. osztály
I. Kákly Gergely
II Kiss Milán
III Gaál Dániel

eredményeink:

Rábacsécsény

1

0 - 3

- Enese

- Vág

4

-

1

4 - 3

Ifjúsági csapatunknál más a helyzet, a
többség jár edzésre, ott az eredmények
nem akarnak jönni. Horváth János edző
keze alatt elért eredmények: (Árpás ellen nem játszottunk, mert ott nincs ifjúsági csapat)
Rábacséesény Enese

5-

Enese

11

- Fehértó

Rábaszentandrás
Enese

- Markotabödöge

Rábacsanak
Bodonhely
Enese

- Enese
- Enese

- Jobaháza

C/yőrsövényház
Enese

- Enese

-

Vág

- Enese

3
-

0(1)

0

-

0

0

-

5(11

4

-

0

3

- 2

3

- 2

8

- 3

2

- 0

Következő ellenfél Kóny lesz, remélem
mindkét csapatunk nyerni tud idegenben
is.
Báthori Qábor

P inpogasztal
S védországból
Egy használt, de nagyon jó mi
nőségi pinpongasztalt kapott diáksportkörünk szeptember közepén,
így ismét több tanuló kerülhet asz
tal mellé.
Köszönjük Varga Józsefnek,
hogy gondolt iskolánkra és ismét
gazdagította
felszereléseinket.
(Varga József az enesei alpolgár
mester rokona.)
Füsi András
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L A B D A
A 7-8. osztályos fiúk körzeti nagypályás mérkőzését
Rábapatonán rendeztük meg.
I. Enese - Ikrény
4:4
góllövők: Szalai Szabolcs
Horváth Zoltán
Csillag Norbert
Balics Attila
II. Rábapatona - Enese 4:0
Az 5-6. osztályos körzeti kispályás labdarúgótornát
okt. 11-én rendeztük meg Enesén. Résztvevő csapatok:
Ikrény, Rábapatona, Enese.
I. Enese - Ikrény
2:0
Az első percekben inkább ismerkedés volt. Őszintén
el kell mondani, hogy Ikrény ügyes csapatot hozott.
Ihász Ferenc egy jó beadással Horváth Attilát hozta lö
vő helyzetbe -szerencsére Attila nem hibázott /1:0/. A
vezetés felfokozta a kis focistákat. Kiegyensúlyozott
játékkal folytatódott tovább. Bödő Csaba a kapus min
dent megtett azért, hogy ne kapjon gólt. Egy kicsit még
fél, de Elekes jó játékos lesz. Ihász Ferenc és Horváth
Attila technikailag és állóképességgel is biztos pont
volt a csapatban. Attilának kell a másik csatárt többször

R Ú G Á S
lövőhelyzetbe hozni.
II. Ikrény - Rábapatona
4:2
III. Enese -Rábapatona
4:1
Biztonsági játékra állítottam fel a csapatot. Nekünk
döntetlen is elég a továbbjutásra. A patonaiak fizikailag
erősebbek voltak -különösen a hátvédek. De Mi sem
panaszkodhatunk, mert Balatoni Zoltán és Nagy József
nem engedte kapura lőni az ellenfeleket. Ha néha nem
sikerült, akkor Bödő Csaba állta a sarat. Szerencsénk
volt, Horváth A. tudta hol a kapu. /Igaz a patonai kapus
nem védett jól./ Egymás után jöttek a gólok. Kiss Laci
is egyre bátrabb lett. Körzeti mérkőzésen először vettek
részt 5. osztályos tanulóink. Helytálltak és, mint cserék
jól épültek a csapatba. Doktor Tamás, Varga Jácint,
Bencsik Péter, Vécs Jácint, Fejes Robi Farkas Péter
mindent megtett a győzelemért.
Horváth Attila Rábapatonának 3 gólt lőtt, Ihász Fe
renc egyet. Kaptunk egy hetest, ezt Bödő Csaba kivéd
te, majd a kipattanó labdát a patonai csatár érvényesít
tette. /4:1/ Kis csapatunk bejutott a középdöntőbe. Gra
tulálunk.
Füsi András

GYIMESI VADVIRÁGOK
(1 9 4 3 .

ta v a s z )

S z ín d a r a b

Szereplők: felsősor balról jobbra: Tóth Feri (meghalt a háborúba), Major Gyula meghalt, Kovács Imre,
Másodiksor: (Horváth Sándor tűzoltó meghalt), cs. Horváth Sándor tűzoltó, Szekeres Jani, Baradics Ilus, Szekeres Dús,
Gősi Ferenc meghalt, Ihász Anna, Tenyeres Ferenc meghalt, Ludván János meghalt, Ihász Mária, Ludván Vilmos, C siszár
Anna, f. Horváth Sándor /bumbi/, Kis Erzsébet, Fűzi Gyula meghalt,
Harmadik sor: Kis Irma, Gősi István, Ihász István,
Negyedik sor: Ihász Ferenc, f. Horváth János meghalt, Horváth Gyula meghalt
Felvétel a Káldi Kocsma udvaron.

OKTÓBER 1995.
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Vértanúink emlékére
A világosi fegyverletétel után sötétbe borult Ma
gyarország. Vesztett háborúink kö zt nem az első,
nem is az utolsó a szabadságiis re, egyedülállóvá az
a szent mámor teszi, am ivel minden jó magyar részt
vett benne, paraszt, nemes, polgár és arisztokrata az
önfeláldozásig. A szabadságharcban a legutolsó hon
véd is tudta, miért harcol, miért áldozza fe l magát. A
hősiességnek abban az elveszített háborúban eszm é
nyi értelme és erkölcsi tartalma volt, így végső soron
az áldozatok nem voltak hiábavalónk, a bukás is di
csőséggé válhatott.
„A magyarok 300 é v óta mindig lázadók, csaknem
valamennyi Habsburg király idején törtek k i forradal
mak. Én vagyok az az ember, aki rendet fog terem
teni. Nyugodt lelkiismerettel lövetek agyon százakat
is, m ert szilárd meggyőződésem, hogy ez az egyet
len m ód intő példát szolgáltatni minden jövendő for
radalomnak. ”
E sorokat a magyarországi hadjárat győztese,
Július Jákob von Haynau tábornagy írta. Bepillantást
nyújt egy olyan em ber emlékezésébe, aki ezt köve
tően majdnem egy évig élet és halál ura volt Magya
rországon. A megtorlás legerősebb hulláma 1849október 6-án kezdődött. Ezen a napon végezték ki
Pesten g ró f Batthyány Lajos miniszterelnököt.
Aradon a honvéd sereg három tábornoka és egy
ezredese golyó, 9 tábornoka pedig kötél általi halál
ra ítéltetett. De ők is azok kö zé tartoztak, akik m eg
hallva a magyar nem zet velőkig ható Szózatát: „Ha
zádnak rendületlenül légy híve oh magyar... ”, az or
szág szabadsága és függetlensége miatt haltanak.
Mártírhalálunk örökké em lékeztet a hűségre, a köte
lességre a magyar haza iránt.
Nagyné Dőry Andrea

Tisztelt Hölgyeim!
1995. november 8-tól m inden szerdán 16.30-18.30
között nőgyógyászati magánrendelést tartok a helyi ter
hesgondozóban.
Kom plex nőgyógyászati vizsgálatot, rákszűrést
végzek számítógépes betegnyilvántatást vezetek,
leletet adok.
Szeretettel várom Önöket!
Dr. Balogh Ildikó
szülész-nőgyógyász szakorvos
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HETVÉNY1 ISTVÁN
EMLÉKIRATAIBÓL
Egyszer majdnem égig magasztaltak dicséretekkel,
annyira, hogy még magam is meg sokalltam és nyom
ban rá a következő évben a legmélyebb sárba igyekez
tek letiporni. Ez utóbbi eset pedig rendesen olyankor
fordult elő mikor a legnagyobb esélyt fejtettem ki és a
legjobb sikert értem el a tanításban. Amidőn is a kirá
lyi tanfelügyelő nyomtatásban is kiadott jelentésében
az enesei iskolát mint mintaiskolát tüntette fel és az ál
lamtól 100 Ft kitüntetési díjat kaptam. Ekkor méltán
alkalmazhattam magamra és ellenfeleimre ezen szent
írási mondatot: „Ti gondoltatok én ellenem gonoszt, de
Isten gondolta azt jóra fordítani.”
Az első és második iskolai vizsgám Enesén Stubán
János közbirtokos pajtájában lett tartva, mivelhogy ek
kor még Enesén rendes tanterem nem volt. Itt történt
mindjárt az első vizsga alkalmával 1859-ben az első
botrány, amidőn és egy negyedik oszálybeli tanulónak
a számtanból egy hármas szabályt adtam fel kivetni,
amelyben tört számok is fordultak elő: ezt letörültették
és azt mondták, hogy mást adjak fel amelyben nincse
nek tört számok. Az illető pap aki letöröltette nem
akarta megtűrni, hogy az érdekelt tanuló a számvetés
ben kitüntesse magát.
Volt jelen néhány vendég Győrből is, kik a legna
gyobb megbotránkozással távoztak, mondván: ily fertelmes botrányok Győrben az iskolai vizsgák alkalma
kor nem történnek. A második évi nyilvános iskolai
vizsga alkalmakor ugyan az a pap sokkal nagyobb mér
tékben ismételte a botrányt, szintén a számvetésnél.
(Mészáros István, Bezi lelkész) Ekkor már valóságos
összeveszés támadt.
A tanuló a neki feladott számvetési példát megfejtet
te úgy amint azt az iskolában tanulta. Erre a pap azt
mondta, hogy nem jól van, és egy más megfejtési mó
dot mondott, hogy úgy kell kivetni. Erre én azt felel
tem, hogy: igenis lehet úgy is és az iskolában meg is
mutatom ezen számvetésnek azon módját is, de eddig
ezen gyermek ezen számvetést így tanulta, ami a másik
számvetési móddal egészen egyenlő eredményre vezet.
Erre a hallgatóságból Mesterházy Lajos felszólalt,
hogy a tanító tanította a gyermekeket, az tudja, hogy
mit hogyan tanultak tehát had kérdezze az: Amire egy
pap azt felelte: „Mi hivatalból vagyunk itt, ugyanazért
nem engedjük magunkat senki által is kormányoztatni.”
Amire azután többen zúgva s a papokat szidva eltá
voztak. Mesterházy Lajos amint ki ment lábait magas
ra emelve mint ha cseberbe lépett volna, e szavakat
mondta a fogai között: „a papos istenteket."

1995. OKTÓBER

Műveljük kertjeinket
Gyümölcsfák
Az idén igen erős fertőzöttség alakult ki mind a nagy
üzemi mind a háztáji gyümölcsösökben. Almán, körtén
az érzékeny fajtáknál a varasodás, őszibarackon és szil
ván a levélfodrosodás tizedelte meg a termést.
A diófákon soha nem tapasztalt mértékű kárt okoztak
a gombás és baktériumos betegségek. A jövő évi jó mi
nőségű és a kívánt mennyiségű gyümölcshozam érde
kében már most el kell kezdenünk a munkálkodást. A
nyár folyamán felszaporodott sokféle és nagy mennyi
ségű károkozó sikeres áttelelése után a következő sze
zonban az ideinél is nagyobb járványra kell számíta
nunk. Ezt elkerülendő első feladatunk, hogy a fertőzött
leveleket összegyűjtsük, beteg ágakat vesszőket levág
juk, semmisítsük meg, égessük el. Az őszi lemosó per
metezéssel gyéríthetjük a telelőre vonuló rovarkártevő
ket és eredményesen léphetünk fel a kórokozó gom
bákkal szemben is. Lombhullás előtt permetezhetünk
réztartalmú készítményekkel, Fundazollal, vagy a
Tiosol, Ágról, Nevikén csökkentett dózisával.
A Novendát /erős méreg/ kizárólag lombhullás után
szabad felhasználni.
Őszi talajművelés, tápannyag ellátás. Elérkezett az
őszi talajmunkák ideje, a házi kertekben ez a művelet
az ásást jelenti. Ásással az alsóbb regenerálódott talajré
teget hozzuk felszínre. A felásott földet a téli fagyok
megdolgozzák, porhanyós szemcsékké alakítják a rögö
ket. Tavaszszal kevesebb munkával eltudjuk munkálni
a kertet és jó minőségű magágyat tudunk biztosítani.
Veteményeink fejlődéséhez a tápanyagot minden év
ben pótolnunk kell szerves - vagy műtrágyázással.
Szervestrágyázásra kellően beéredett istállótrágyát
használjunk, de számításba jöhet a disznótrágya is.

A

h

ó

n

a

p

Rácsos almás linzer
5 0 d k g lis z t, 2 0 d k g m a rg a rin , 2 0 d kg p o rcu ko r,
1 egész tojás, 1 d l tej, 1 k a n á l te jfö l, sütőpor, c it
ro m h é j, va n ilíá s c u k o r.

Töltelék: 1 kg hámozott alma, 10 dkg kristálycukor, fahéj.
Az almát lereszelni és a cukorral addig jól
párolni, amig a levét el nem főtte. A tészta 2/3-át
tepsipe rakjuk, 1/3 rácsoknak hagyjuk az alma
tetejére. Tetejét tojással megkenjük. Előmelegített
sütőben sütjük.

OKTÓBER 1995.

A szervestrágya előnye a műtrágyával szemben, hogy
javítja a talaj szerkezetét és nem savanyítja a talajt.
Amennyiben nem áll rendelkezésre istállótrágya, fel
tétlenül műtrágyázzunk. Esetenként a szervestrágya
mellett is szükségessé válhat a műtrágyás kiegészítés.
Az enesei talajviszonyok között foszfor és káliumtartal
mú műtrágyák teljes adagját ősszel kell kiszórni. A fosz
for és kálium erősen kötődik a talajszemcsékhez, nem
mosódik le a talaj alsóbb rétegeibe. A foszfor és kálium
tartalmú műtrágyáknál követelmény a gyökérszintbe
bedolgozás. Több hónapig tart e tápelemek feltáródása,
így az őszi műtrágyázás a következő vegetációs idő
szakban hasznosul.
A nitrogén mozgékony elem, ebből csak minimális
mennyiséget érdemes ősszel kiadni a földekre, /max. a
teljes adag 1/3-át/ Az őszi nagyobb dózissal nem érünk
el kedvezőbb hatást, hanem kimosódás hatására talajvi
zeink nitráttartalmát növeljük.
M onoműtrágyák /egyféle hatóanyagot tartalm aznak/

Nitrogén tartalmú műtrágyák: Pétisó
Ammonnitrát
Foszfor tartalmú műtrágyák: Szuperfoszfát
Hyperfoszfát
Kálium tartalmú műtrágyák: Kálisó
Káliumszulfát
Házikertünkbe célszerű a rendelkezésre álló sokféle
műtrágya közül a komplex műtrágyát választani, mivel
ebben mindhárom legfontosabb tápelem megtalálható.
A talajfertőtlenítésről se feledkezzünk meg: Ez alka
lommal nem térek ki rá, mivel előző cikkemben bőveb
ben foglalkoztam a témával.
N em esn é C sicsm án Emőke

r e c: e p / e §
Bécsi diós-pite
35 dkg liszt, 17 dkg margarin, 1 tojás, 10 dkg cukor,
fél sütőpor, p ic i só.
A tésztát két részre osztjuk, de a pite aljának többet
hagyunk. A vastagabb lapot a tepsi aljára helyezzük.
Töltelék: 25 dkg dió, 25 dkg porcukor, 5 tojás, 1 dl
tejszín, rum, citrom héj.
Az 5 tojás sárgáját kikeverem a curorral, majd hoz
záadom a többi alapanyagot A tészta tétjére öntjük, a
másik lappal letakarjuk és megszurkáljuk, tojással
megkenjük. Előmelegített sütőben sütjük.

Nagyné Dőry Andrea
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A s z a b a d s á g íz e
1956. októberére az idősebb korosztály, a 45-50 éven fe
lüliek emlékeznek. Ők megélték, átélték azokat a napokat.
Tevékeny részesévé váltak, lehettek az altkori események
nek, érezték az először mámorító szabadság, majd a rettegő,
bujdosó félelem, a tehetetlen düh és az otthontalanság izét.
A fiatal nemzedék már tudatlanabb. Keveset, ellentéteket
tanultak, hallottak az iskolában- s otthon.
Nagy bűn volt a részvétel. Halálos bűn is lehetett!
Nagy bűn volt a róla való beszéd, lázító a gondolatok-e?
Most már több éve szabadon ünnepelhetünk.
Megtesszük-e?
Néhány éve, talán tizen ha voltmik a megemlékezés nap
ján a kultúrházban. Ahogy teltek az évek, úgy nőtt az embe
rek száma, de sokan hiányoztak még. Az idén hogy lesz?
Ünnepelünk annyian, ahányan leszünk.
Visszaemlékezünk, s elmerengünk: mi lett volna, ha....
Ausztriát 1955-ben hagyták el az orosz csapatok. Tőlünk
jó 34-35 évre távoztak. A különbség nem csak évtizedekben
mérhető, hanem életszínvonal különbségben is.
Osztrák sógoraink jobban jártak. Éltek a szabadság leh e
tőségével, jól sáfárkodtak, s szorgalmasan dolgozva, egy tisz
tes életszínvonalat teremtettek.
Most 5 éve a lehetőség nálunk is adott. Szabad az orszá
gmik s szegény a nép. Keserű a szabadság íze?
Sok éves pazarló, átgondolatlan garázdálkodás anyagi ter
he nyomja minden polgár vállát. Ha durva számítást te
szünk, talán nem tévedünk nagyot, ha azt állítjuk, hogy min
den magyar állampolgár részére jut 280.000-300.000 Ft tar
tozás. Igen: A csecsemőkre, az óvodásokra, a nyugdíjasokra
is. Mindenkire.
Keserű a szabadság íze?
Megszűnt a gondoskodás: Mindenki felelőssé vált. Dönte
ni, dolgozni szenvedni kell tanulnunk.
Talán a szenvedés az mely nem új, hisz e népnek minden
korban kijutott.
Kölcsey sorai jutnak eszembe, s én is kérem az Istent:
„Balsors akit régen tép ,
Hozz reá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép a
Múltat, s jövendőt.”

Rz enesei Önkormányzat nevében o Hírmondó
Szerkesztősége sok szeretettel köszönti oz
októberben jubiláló lakosokat:

B e m u t a t j u k ...
A vállalkozói szellem nem frisskeletű a Takács családban,
így nem tűnhet az sem meglepőnek, hogy a Győri úton ízlése
sen kivitelezett és kialakított kereskedést Takács Dóra vezeti.
A tulajdonost kérdeztem az indulásról, a kezdeti célokról.
- Édesanyám vetette fel először - körübelül 5 éve - annak
gondolatát, hogy élelmiszerboltot nyitna a házunknál. Elvé
gezve a kereskedelmit, kézzel foghatóbb lett már a megvaló
sulás, csak a mikor váratott magára. 1995. júliusában az elkép
zelést tervek valóra váltak, rengeteg tervezés és sok munka
után.

- Milyen árukészlettel nyitottak?
- Már az induláskor gazdag áruválasztékot igyekeztünk vá
sárlóinknak biztosítani: 3-4 féle kenyeret és többfajta péksüte
ményt árulunk, a R1NGA és a KAISER húskészítményeit kí
náljuk, valamint zöldség és gyülölcsféléket. Utóbbiak télen is
megtalálhatók lesznek nálunk, ezeknek helyet itt az üzlethelyi
ségen belül fogunk biztosítani. Áruválasztékunk folyamatosan
igazodik vásárlóinkhoz, hisz nap mint nap érdeklődünk igé
nyeikről, próbálunk megfelelni elvárásaiknak.

- Nem volt kockázatos vállalkozás egy újabb élelmiszer
kereskedést nyitni a faluban?
- Nagyon kockázatos ma bármilyen vállalkozást nyitni, így
az élelmiszer-kereskedés sem kivétel ez alól. Negyedikként
még jobban figyelembe kellett venni a tervezés időszakában az
esetleges nehézségeket.

- Milyen eredménnyel lennél elégedett?
- Nincs rövidtávú tervem, jó pár évre szeretném ezt a mun
kahelyet megtartani, hogy évek múlva is itt árulhassak, kielé
gítve vásárlóim igényét. Célom, hogy ne az újdonság varázsa
vonzza ide a vevőt hanem az, hogy mindazt megtalálja nálam,
amit szeretne megvásárolni.

Nagyné Dőry Andrea

Tisztelt Ügyelünk!
Várjuk Önt is október 31-én a Világtakarékossági
napon. Szíves figyelmébe ajánljuk új megtakarítási
formánkat: a

MATRAC
Várható:

R Ó 0 éves Botka Lászlót
a 6 5 éves Háldy Hálmánt

Kamata:

a 70 éves Szekeres Sándort
a 75 éves Dőry Lajosnét és

betétjegyet.

1 0 .0 0 0 ,-Ft-os,
50.000,- Ft-os
100.000,- Ft-os címletekben.
névre szólóan évi 2 5 , 5 %
bemutatóra szólóan évi 2 6 %

Gősi Jánosnét.

Fehértó és Vidéke
Takarékszövetkezet

E N E SE I H ÍR M O N D Ó K iadja:Polgárm estcri Hivatal, Encse
M egjelenik: havonta, 250 példányban

S z e rk e sz tő k : B öcskei G y ö rg y , É lő G á b o r, N agyné D őry A n d re a , V arg a I s tv á n

