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N eves társadalom kuta tók  is egyetér
tenek abban , hogy a rendszerváltozás 
egyik legsikerü ltebb  vívm ánya a települé
sei önkorm ányzatok  önállósága. Az önkor
m ányzatok  életébe hatalm i szóval senki 
nem  avaixozha t be a helybéli döntéshozó 
szervek akarata  ellenére.

A z önkorm ányzatok  m űködésének kü
lönböző m agas szin tű  jogszabályok szab
nak keretet, azonban  kizárólag a helyi 
akarattó l függ  az, hogy az ado tt m ozgásté
ren belül m i valósul meg.

Ezért van  kü lönösen  nagy jelentősége 
annak, hogy  m in d en  enesei polgár megis
merje az Enese Községi Ö nkorm ányzat 
1994. évi költségvetését, am elyet a képvi
selő testü let 1994. február 2-án fogadott el. 
Ez a költségvetés ró lunk, eneseiekről szól, 
a mi életünket, lehetőségeinket m utatja be 
az 1994. évre. M indenki átgondolhatja, le
m érheti, m egvitathatja, hogy akik döntöt
tek a k iadásokról, azok jól döntöttek-e. Az 
olvasó is így d ö n tö tt volna? A kéviselőtes- 
tü let akkor m ű k ö d ö tt jól, ha az eneseiek 
többsége az  előbbi kérdésre igennel vála
szol.

A z önállóság  a m aga term észeténél fog
va felelősséget is jelent. Egy önkorm ányzat, 
ha nem  használja fel a rendelkezésére álló 
összeget, tartalékolhat, jelentősebb beruhá
zásokra összegyűjtheti a pénzeit, azt senki 
nem  veszi el tőle. De senki nem  is segíti ki 
akkor, ha felelőtlenül költekezik, legfeljebb 
a bankoktól vehet fel hitelt -  ha kap -  am it 
vissza kell fizetni a kam ataival együtt.

N ézzük ezek u tán  a szám okat!

BEVÉTELEK
Saját bevételek 
Más önkorm ányzatoktól 
átvett bevéte 
Személyi jövedelem adó 
G épjárm ű adó
Állami hozzájárulás, tám ogatás 
Hitel
Előző évi tartalék

3.643.00 Ft

2.811.000 Ft
7.473.000 Ft

389.000 Ft 
28.039.000 Ft

592.000 Ft
1.797.000 Ft

Összes bevétel 44.744.000 Ft

KIADÁSOK
Általános iskolai oktatás,
napköziotthon 18.281.000 Ft
Iskolások étkeztetésének
élelmiszer költsége 1.910.000 Ft
Óvodai nevelés 6.043.000 Ft
Egészségügyi feladatok 1.199.000 Ft
Szociális segélyek 1.207.000 Ft
M unkanélküliek tám ogatása 700.000 Ft
Sport tám ogatása 261.000 Ft
Lakást építők tám ogatása 500.000 Ft
K ultúrház felújítása 400.000 Ft
Útépítés 1.000.000 Ft
Földterület vásárlás 1.000.000 Ft
Tartalék 1.770.000 Ft
Ö nkorm ányzati igazgatás,
községgazdálkodás 8.473.000 Ft
Pénzm aradvány 2.000.000 Ft

Összes kiadás 44.744.000 Ft

(folytatás a 2. oldalon)
<



(folytatás a 1. oldalról)
A bevételek  legnagyobb tételeit a képvi

selőtestület nem  tudja alakítani. Hogy az 
állami hozzájárulás és tám ogatás m ekkora, 
az a község lakosainak szám ától és kor sze
rinti m egoszlásától függ.

A szem élyi jövedelem adóról azt kell 
tudni, hogy a községünk lakosai által a 
központi költségvetésnek m egfizetett adó 
30 %-át visszakapja az önkorm ányzat. 
Ezért fontos m indanny iunk  szám ára, hogy 
m indenki pon tosan  fizesse m eg a személyi 
jövedelem adó kötelezettségét.

Aki bárm ilyen  m ódon  a jövedelm ét el
titkolja, az adóját nem  fizeti meg, az a fa
lubelieket, esetleg a szom szédját hozza 
hátrányos helyzetbe, aki m egfizeti a köte
lezettségét. Iskolába az is járatja a gyerm ek
ét, aki jövedelm et titkol el, de a közös 
kiadásokhoz, az oktatáshoz nem  járul hoz
zá!

A m ás önkorm ányzatoktó l átvett bevétel 
nagysága a környező falvakból az enesei is
kolába átjáró d iákok szám ától függ, és at
tól, hogy az Egészségbiztosítási Alap 
m ennyivel tám ogatja a helyi egészségügyi 
ellátást.

A saját bevételek alakulása függ legin
kább az önkorm ányzat döntésétől. Ebben 
az összegben van  az intézm ények bevétele 
(pl. étkezési hozzájárulás), a telek értékesí
tés bevétele, az önkorm ányzat saját vállal
kozásainak bevétele, de itt kellene 
szerepeltetni -  ha  lenne -  a helyi adókból 
adódó összeget is.

A bevételeknél m eg kell jegyezni azt is, 
hogy az ö nkorm ányzat m űködésének közel 
négy éves időszaka alatt a bevételeink nö
vekedését az infláció m inden  évben m eg
haladta.

Ebből következik , hogy a rendelkezésre 
álló összeg m inden  évben kevesebb feladat 
ellátására elegendő.

A k iadások  egyes tételeinek m eghatáro
zásakor a képviselő testü let azt a vezérlő el
vet fogadta el, hogy elsődleges feladat az 
alapvető közin tézm ények zavaroktól m en
tes, biztonságos m űködtetése.

Felújításra csak akkor kerülhet sor, ha az 
alapvető  fe ladatait az önkorm ányzat meg-

oldja. Sajnos éppen  ezért 1994-ben a koráb
bi évekhez képest lényegesen kevesebb ösz- 
szeget fo rd íthatunk  fejlesztésre, felújításra, 
pedig  ezek a feladataink  a jövőnk szem 
pontjából ugyanolyan fontosak. R áadásul a 
fejlesztési célú k iadások közö tt szereplő  1 
millió forint értékű  ú tép ítés is egy m últév 
ről áthúzódó tétel, az ú tép ítés m ár m egtör
tént, 1994-ben kell az e llenértéket kifizetni.

A földterület vásárlásra  elő irányzott 
összegből a kónyi term előszövetkezettő l 
szándékozzuk m egvásáro ln i a sportpálya  
m ögötti, valam int a D ózsa u tcai és a K aná
lis által határolt területet.

A kiadások között nagy  összeggel szere
pel az önkorm ányzati igazgatás, község
gazdálkodás. Ez egy gyűjtő  fogalom , ez 
alatt a polgárm esteri h ivata lon  kívül, köz- 
világítás, különféle szervezetek, egyházak 
tám ogatása, az önkorm ányzat ingó  és in
gatlan vagyonának b iztosítása, köztisztasá
gi, parkosítási feladatok, közbiztonság, 
falurendezvényekre fo rd ítan d ó  összegek, 
jogi tanácsadás, közm űvelődési k iadások, 
könyvtár és m ég sok m ás fe ladat szerepel.

A legtöbb em ber nagyon  jól tu d  gazdál
kodni a saját pénzével. M indenk i szám ára 
term észetes, hogy a családja bevételeirő l és 
kiadásairól felelősséggel dön t, és az em be
rek nagy többsége tu d  is d ön ten i, a realitá
sokat szám baveszi, takarékos, nem  viszi 
csődbe a családi kasszát.

Egy falu lakossága is egy  közösséget al
kot, és az enesei közösség o lyan  lesz, am i
lyenné mi, enesei po lgárok  tesszük.

Láthatjuk, hogy gondjaink  ellenére na 
gyon jelentős összeggel gazdá lkod ik  a köz
ségünk, gazdálkodnak  elsősorban  a
döntéshozók, a felhasználók, d e  gazdálko
dik a falunk m inden  lakója, m e rt m in d en 
kit érin t valam ilyen fo rm ában  a
költségvetésünk az óvodán , az iskolán, az 
úthálózaton, az egészségügyön keresztül.

M indenkinek be kell látnia, hogy  a falu 
olyan, és olyan lesz, am ilyenné m i alakít
juk.

Győr, 1994. február 10.
V arga  István
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A z Enesei Önkormányzat Képvise- fedezetére hitet felvételét határozta el. 1-tő! ajánlott ára 41,60 F t + ÁFA volt.
lőtestülete 1994. évben két alkalommal 
tartott ülést. A testületi ülések általában 
nyilvánosak, időpontjukról és témájuk
ró l hirdetmények útján tájékoztatjuk a  
lakosságot.

1994-ben az első ülés január 20-án  
volt, egyik napirendje a  közalkalm azotti 
bér bevezetéséből adódó többletkia
dások fedezetének biztosítása.

A közalkalm azottak (iskola, óvoda, 
napköziotthon dolgozói, védőnő tartoz
nak ebbe a  körbe)1994. január 1-jétől 
kötelezően bevezetendő bérének fe
dezetét az állam i költségvetés, illetve 
a  helyi önkormányzat fedezi 79,05 % 
és 20 ,95  % arányban.

Ahhoz, hogy a z  önkormányzat saját 
intézm ényei za  vartalan működését és 
fenntartását biztosítani tudja, a  bérek

A hitelkam atét 1994. évtől, a  h itel tör
lesztését pedig 1996. évtől a  központi 
költségvetésből fizeti az állam, tehát 
nem a  helyi költségvetést terheli a  köl
csön és kamata.

A januári ülésen a képviselőtestület 
hosszas tárgyalás után Mesterházy Er- 
nőnét 1994. február 1-jétől kezdődően 
5  éves időtartamra megbízta az enesei 
általános iskola igazgatói teendőinek 
ellátásával.

Február2-án tartotta következő ülé
sét a  testület.

A vizm űdíjem elést-m elyeta Győr 
és Környéke Vízmű és Fürdő Vállalat 
javaslatára tárgyalt a  testület -  elna
polta, m ivel az alapító önkormányzatok 
(Győr, Csorna, Kapuvár) sem fogadták 
e l az emelést. A vízdíj 1994. február

A következő napirend keretében az 
1994. évi költségvetést tárgyalta a  tes
tület. A költségvetés tervezett bevételei 
csak minimális m értékű fejlesztést en
gednek, m ert a  pénzeszközök nagy ré
sze az alapellátást nyújtó intézmények 
működését szolgálja.

Pénzhiány m iatt nem kerülhettek 
tervbe olyan feladatok, m int például a  
közvilágítási hálózat korszerűsítése, a  
Nyárfa Vendéglő előtti busz váró újjá
építése. Jólenne m egoldani a  régi épü
letek  -  óvoda, kultúrház -  utólagos 
szigetelését, víztelenítését is. A kép
viselők m érlegelve a  lehetőségeket, fi
gyelem be véve a  kötelezően ellátandó 
feladatokat, hosszas megbeszélés, vi
ta után elfogadta a z  1994. évi költség
vetést.

Telefónia
Újságban olvastam:
Nyugat-Németországban (akkor még 

volt) a tolvaj olyan lakásba surrant be, 
amelyiknek tulajdonosai szabadságukat 
töltötték valahol a tengerparton.

Mivel értékeiket széfben helyezték el, 
elvinni valót nem talált. Bosszúból felhív
ta az ausztráliai Canberra pontos-idő szol
gálatát s a készülék mellé helyezte a 
kagylót.

Gyors léptekkel követjük a fejlett nyu
gatot. A betörések mindennaposak nálunk 
is, de a telefonszámlát égig növelő betyár
kodástól az enesei pogárok zömének nem 
kell tartania.

Mit kell tennünk azért, hogy telefon
hoz juthassunk?

Enesén 90 állomásos hagyományos 
crossbar központ található. Kihasználtsá
ga 100 százalékos. A műszaki épület ren
delkezésre áll, így a központ-scsere 
lehetséges. A településen a hálózat kiépí
tettsége a környező falvakhoz képest jó
nak mondható.

Mi hiányzik hát ahhoz, hogy az igé
nyeket kielégíthessük? A pénz! Sok pénz?

A MATÁV Soproni Igazgatóságának 
vezetői a legutolsó, a megyei önkormány
zat által szervezett megbeszélésen úgy 
nyilatkoztak, hogy Győr és környékét ki
emeltem kezelik. Ebbe a körbe tartozunk 
mi is. Jelenleg az elmaradottabb térségek 
-  Csorna térsége -  fejlesztése folyik. El
hangzott, hogy a kiemelt körzeten belül

további előnyöket élveznek azok a közös
ségek, akik a várható, állomásonként 
mintegy 25 ezer forintos összegen felül 
további áldozatok vállalására -  20-25 ezer 
forint hitel -  hajlandók. Az állomás költ
ségén felüli 20-25 ezer forint a telefon be
szerelése után a telefonszámla 50 
százalékáig két éven belül leírható lenne.

Enesére 400-as digitális központot ter
veztek. 1994. januárjáig a meglevő 90 
boldog telefontulajdonos mellett mintegy 
180 igénylő van nyilvántartva. Ez 270 fő, 
tehát a 400-as központ 130 későbbi igény 
kielégítését tenné lehetővé.

Felmerült bennem azonban az a gon
dolat, hogy a fejlesztés az effektív bekö
tések időszakában a már igényüket 
bejelentettek bekapcsolásakor sok, igé
nyét időben be nem jelentett enesei polgár 
szándékozik gyorsan csatlakozni a telefo
nosok táborához, s akkor az elvileg sza
bad 130 hely egy-kettőre elfogyhat. Ha 
így történik, akkor a mostani helyzetet, a 
telítettséget állítanánk vissza. Nem szabad 
ebbe a hibába esnünk! Most az újságon 
keresztül is, a február 17-én megtartott fa
lugyűlésen is, és később a testület tagjain, 
illetve a hivatal dolgozóin keresztül is -  
akik személyesen felkeresik Önöket -  az
zal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy te
lefon igényüket alapos megfontolás után 
február végéig, március elejéig adják be.

Amennyiben ez megtörténik, elérhet
jük, hogy községünkben a lakóházak fel
épülésekor a telefon azonnal beszerelhető 
lesz.

A következő megbeszélés a megye 
önkormányzatánál március hónapban vár
ható. Addigra rendelkeznünk kell a szük
séges adatokkal ami lehetővé teszi a 
távközlési vállalat szakembereivel történő 
egyezkedést és a szerződéskötést.

Ezután a megbeszélés után dől el, 
hogy 1997. előtt avagy után jut Enese 
megfelelő központhoz. A telefon bekötés
hez szükséges anyagiak megteremtéséhez 
a Takarékszövetkezet hitellehetőséget 
biztosít

Kérem Önöket, hogy megfelelő dön
tésükkel hozzák tárgyaló helyzetbe az 
enesei önkormányzat kijelölt képviselőjét.

Böcskei György 
polgármester



GONDOLATOK A HELYI ADÓZÁSRÓL
Második rész

Az írás első fele -  amely az el
múlt havi Enesei Hírmondóban je
lent meg -  arról szólt, hogy az 
önkormányzat gondos előkészítés 
és a választópolgárok véleményé
nek figyelembevételével dönthet a 
helyi adózás bevezetéséről. A dön
tésjogát biztosítja az Országgyűlés 
által 1990-ben elfogadott helyi 
adókról szóló törvény, de a beve
zetésre a felhatalmazást az önkor
mányzatnak a helybéli polgároktól 
kell megkapnia. Törvény által sza
bályozott az is, hogy bevezetés 
esetén milyen adót, vagy adókat le
het kiszabni.

Az önkormányzat, a törvényben 
biztosított adóztatási jogával élve, 
ötféle adó bevezetését rendelheti 
el, melyek a következők:

-  építményadó, 
telekadó,

-  kommunális adó,
-  idegenforgalmi adó,
-  helyi iparűzési adó.

1. Építményadó
Ezt az adót az önkormányzat te

rületén levő lakás és más épületek 
tulajdonosaira lehet kiszabni, de fi
gyelembe kell venni a következő
ket. Mentes az adó alól lakás 
esetében az állandóan bejelentett 
családtagok után személyenként 25 
négyzetméter. Tehát egy négy tagú 
családnak legfeljebb akkor kell 
adót fizetnie, ha több mint 100 m2 
hasznos alapterületű lakása van.

Nem szabható ki adó szociális, 
egészségügyi, nevelési-oktatási, 
egyházi tulajdonban álló építmény
re sem.

Az önkormányzat döntésétől 
függ, hogy négyzetméterenként 
hány forint adót kíván megfizettet
ni, de a kötelezettség nem lehet 
több évente 300 Ft/m2-nél.

Az önkormányzat joga,s egyben 
felelőssége ezen belül, hogy saját 
településének sajátosságaira, vala
mint a lakástulajdonosok, gazdál
kodók teherviselő képességére 
figyelemmel szabályozza az adó 
mértékét

2. Telekadó
Telekadót kizárólag a beépítet

len, belterületi földek tulajdonosa
ira lehet kiszabni. Az építményadó 
és a telekadó közötti összhangot az 
teremti meg, hogy a beépített bel

területi földrészletekre az építmé
nyadó vonatkozik az építmény ren
deltetésszerű használatához
szükséges területtel együtt, míg a 
telekadót az azt meghaladó terület
re lehet kiszabni.

Az adó mértékének felső határa 
100 Ft/m2 évenként, azonban a 
mezőgazdasági művelés alatt álló 
telkek esetében a maximum 10 
Ft/m2 évenként.

Községi önkormányzatok telek
adót nem szoktak kivetni, ez az 
adó inkább a sűrűn lakott nagyvá
rosok esetében fogadható el, ahol 
a telek jelentős értéket képvisel.

3. Kommunáli jellegű adók
Ezt az adót ivóvíz, szennyvíz, 

villamosenergia, vezetékes gáz, te
lefon, út és járdaépítéssel kapcso
latos kiadásainak fedezésére 
vetheti ki az önkormányzat.

Bevezetés esetén meg kell hatá
rozni, hogy a felsoroltak közül me
lyik kiadás fedezésére fordítja az 
önkormányzat a bevételeket, ami
ből következik az, hogy nem lehet 
olyantól adót beszedni, aki abban 
a bizonyos ellátásban nem része
sül. Nem lehet például adó fizeté
sére kötelezni telefonfejlesztéssel 
kapcsolatban azt, akinek nincs te
lefonja.

Különbözőképpen célszerű ezt 
az adót megállapítani, attól függő
en is, hogy vállalkozóról vagy ma
gánszemélyről van szó. Például az 
úthálózatot a község területén tevé
kenykedő vállalkozók sokkal töb
bet használják, célszerű lehet ezért 
őket a magánszemélyektől elkülö
nítve kezelni.

Magánszemélyek esetében adó 
fizetésére az kötelezhető, akinek a 
tulajdonában épület vagy telek van. 
Az éves adó mértékének maximu
ma 3.000 forint épületenként vagy 
telkenként.

Vállalkozók esetében az adó 
mértéke attól is függ, hogy hány 
alkalmazottat foglalkoztat. Az adó 
mértékének felső határa dolgozón
ként 2.000 Ft.

Dönthet az önkormányzat úgy 
is, hogy csupán a vállalkozókkal 
fizettet kommunális adót, de dönt
het úgy is, hogy csupán magánsze
mélyekkel. Ennek körültekintő 
elbírálása annál is inkább fontos, 
mert a vállalkozások segítése

egyébként az önkormányzat fontos 
feladata.

4. Idegenforgalmi adó
Az idegenforgalmi adó beveze

tése valamennyi település számára 
biztosított, de elsősorban azok a te
lepülések éltek ezzel a lehetőség
gel, ahol jelentős idegenforgalom 
alakult ki. Idegenforgalmi adó fi
zettethető egyfelől azzal a sze
méllyel, aki a településen 48 órát 
meghaladóan nem állandó lakos
ként tartózkodik, másfelől azzal, 
akinek üdülője van az adott telepü
lésen.

Az adó mértéke a településen 
való tartózkodásra épülő adóztatás 
esetén személyenként és naponta 
legfeljebb 100 Ft. Üdülőépület 
adóztatása esetén hasznos alaptarü- 
letre számítva évente legfeljebb 
100 Ft/m2.

Enesén ennek az adónak a be
vezetése nem látszik indokoltnak.

5. Helyi iparűzési adó
Helyi iparűzési adót vezethet be 

az önkormányzat az illetékességi 
területén gazdasági tevékenység 
elvégzése után.

Eszerint valamennyi gazdálko
dó iparűzési adó fizetésére kötelez
hető, legyen az egyéni vállalkozó, 
kft., szövetkezet, vagy bármi más.

Az önkormányzat feadata az, 
hogy meghatározza azokat a tevé
kenységeket, amelyeket nem kíván 
megadóztatni. Itt figyelembe kell 
venni, hogy bizonyos tevékenysé
gek közszükségletet elégítenek ki, 
míg esetleg mások kevésbé szol
gálják az adott település fejlődését. 
Az iparűzési adó mértéke a vállal
kozás árbevételének 8 ezreléke.

Befejezésül megjegyzem, hogy 
a helyi adókról szóló cikk nem az 
adóztatás bevezetésének előkészí
tése céljából íródott, őszintén re
mélem, hogy a lehetőségek
bemutatásával hozzájárultam ah
hoz, hogy minden enesei polgár 
jobban megismeije az önkormány
zat gondjait és problémáit és ezál
tal hozzájárultam a közös
gondolkodáshoz, mert úgy gondo
lom, ez minden enesei polgár fel
adata.

Enese, 1994. február 9.

Varga István



SULISPORT
A pinpong (asztalitenisz) távol-keleti eredetű labdajáték. 1920 óta világszerte 

népszerű. Hazánkban is gyorsan elterjedt, hiszen szabadban és teremben egya
ránt játszható. 1927-ben az első világbajnoki versenyen minden számot ma
gyarok nyertek. 1963-ban egy rossz pinpong asztalon kezdtük a labdajáték 
tanulását. Azóta már több asztallal rendelkezünk. így lehetőség van arra, hogy 
az érdeklődő tanulók többet gyakorolhassanak. Előző évekhez hasonlóan ebben 
az évben is befejeződött a sulibajnokság.
Az 1993/94-es tanév asztalitenisz bajnokai:
5-6. o. fiúk:

5-6. o. Lányok:

7-8. o. fiúk:

7-8 o. lányok:

I. Horváth János
II. Czigle Szabolcs
III. Csillag Norbert
I. Balatoni Andrea
II. Nagy Vera
III. Hima Tímea
I. Tóth Balázs
II. kovács Zsolt
III. Dőry Csaba 
Nikovits Tibor
I. Gösi Krisztina
II. Hokstok Adrién
III. Erlicz Szabina

A  városkörnyéki versenyen Balatoni Andrea és Horváth János harmadik he
lyezést ért el.

Füst András

KINŐTTÜK AZ ÓVODÁT

Suli-buli
Egy hideg, borongás nap volt, amikor 

téli szél fújdogálta a kopasz fák ágait. Is
kolánk azonban boldog diákoktól nyüzs
gőit. Ennek oka a várva várt DSK-BÁL 
volt, amit hosszas könyörgés után sikerült 
kiharcolni és a kultúrházban megtartani. 
Konfetti eső és szerpentinszalagok áradata 
hullott a résztvevőkre. A zene nem aratott 
osztatlan sikert, de a többség jól szórako
zott a nagyobbá és szebbé tett épületben. 
Igyekeztünk vigyázni és megóvni a termet. 
Az előhang nagyobb volt, mint az érdek
lődés. 5 órakor megkezdődött a tombola, 
ahol a legértékesebb díj, a pinpongütő, egy 
boldog lány tulajdona lett - egyébként 
imádja a pinpongot - Füsi tanár bácsi be
tartotta kérésünket, hogy röviden, gyorsan 
bonyolódjon le a tombola.

Az első pár a tánckezdésért jutalomban 
részesül. Kellemes hangulatban 7-re min
denki kiszórakozta magát, bár egyesek sze
rint tovább is tarthatott volna a vigadalom. 
A bevételből egy női kézilabdát és egy szép 
kosárlabdát vásároltunk.

Reméljük, hogy a következő bál is jól 
sikerül.

Kovács Cecília

Tanulmányi versenyek 
eredményei Győr és 
környéke iskoláinak 

tanulói között:
1994. Januárjában

A versenyeken tantárgyanként és osztá
lyonként kb. 80 fő  vett részt. Az elért he
lyezéseket ennek arányában kell értékelni. 
A versenyen mindenhonnan a helyi verse
nyek győztesei vettek részt.
Magyar irodalom:

Molnár Mónika 7.o. 5. helyezett
megyei döntős
Gülch Eszter 7.o. 14. hely.
Kovács Cecília 8.o. 11. hely.
Hima Ildikó 8.o. középmezőny 

Történelem:
Molnár Mónika 7.o. 16. helyezett 
Menyhárt Hajnalka 7.o. középmezőny 
Szabó Anikó 8.o. közm.

Fizika:
Takács Nikolett 7.o. középmezőny 
Tóth Szilvia 8.o. közm.
Fazekas Péter 8.o. közm.

Varga Tamás Matemetika verseny:
(megyei)
Takács Nikolett 7.o. 9. helyezett 
Tóth Szilvia 8.o. 4. hely., országos 41. 

Csorna körzeti matematika verseny:
Tóth Szilvia 8.o. 1. helyezett 
Takács Nikolett 7.o. 5. "

Biológia:
Böcskei Virág 7.o. 1. helyezett 
Güllch eszter 7.o. 16. helyezett 
Kertai Zsuzsanna 8.o. középmezőny 

Kémia:
Tóth Szilvia 8.o. 5. helyezett 
megyei döntős 

Német nyelv:
Tóth Szilvia 8.o. 15. a megyei döntőn 

Német nyelvből alapfokú nyelvvizsgát 
tett: Szabó Anikó 8.o.

Kovács Cecília 8.o.
Mester házy Ernő né igazgató

1966-ban még 35 gyermek járt 
az enesei óvodába. Vegyes cso-
Íiortban egy óvond és egy dajka 
oglalkozott a gyerekekkel nyáron 

8-16 óráig, télen 8-13 óráig. 
Ahogy a falu nőtt, úgy ndtt a gyer
meklétszám is. 1968-tól már egész 
évben 8-16 óráig tartottunk nyitva. 
1972-ben két csoportosra, 50 férő- 
helyesre bdvült az óvodánk. Azóta 
évetnte 80-90 a májusi gyermek
létszámunk.

Örömmel vesszük tudomásul, 
ha a faluban új munkahelyek léte
sülnek. Ahhoz, hogy a fiatal anyu
kák munkát tudjanak vállalni, a 
gyermekeiket óvodába kell elhe
lyezni. Az óvodát kindttük. A 75 
férőhelyes óvodában jelenleg 80 
gyermekkel foglalkozunk, három 
csoportban 27 kisgyerek van. Az 
oktatási törvény értelmében legfel
jebb 20-24 fd lehetne a csoportlét
szám. Ez lenne egyik feltétele 
annak, hogy a ránkbízott gyere
kekkel ideális körülmények között 
foglalkozhassunk, biztosítva ezzel 
a megfeleld szellemi és testi fejlő
dést, nevelést.

A túlzsúfolt teremben a gyere
kek nyugtalanabbak, agresszíveb
bek, gyorsabban fáradnak. Az 
óvodai nevelésben elengedhetetlen 
egyéni bánásmód elvét kevésbé 
tudjuk érvényesíteni. Kevesebb a 
lehetőség a lassabban fejlődd, hát
rányos helyzetű gyermekekkel va

ló egyéni foglalkozásra, meghitt 
beszélgetésre is. A legújabb mun
kalehetőséggel újabb iogos igény 
merült fel a gyermekek óvodai el
helyezésére. Ez különüsen a kis
csoportban jelent nagy gondot, 
ahol a létszám 29-re bővülne és 25 
m2-es teremben kellene elhelyez
ni, 22 gyermeket alvásra is. A szü
lőknek jogos igénye, hogy a 
gyermeket családias, nyugodt sze
retetteljes légkör vegye körül. Ez 
a vágya az óvónőnek is. Ha meg 
akarunk fe- lelni a korszerű neve
lési követelményeknek és a szülők 
óvodai elhelyezéssel kapcsolatos 
igényeit is ki akarjuk elégíteni, el
engedhetetlenül szükséges az óvo
da bővítése.

Az óvodabővítéssel kapcsolatos 
kérésnüket a polgármester megér
téssel fogadta, az önkormányzat 
anyagi lehetőségei azonban na
gyon korlátozottak. Az óvoda bő
vítéséig a szülők türelmét, 
megértését kérjük.

Kocsis Nándorné

Továbbtanulás !
Az 1993/94-es tanévben 43 diák ! 
mond búcsút az általános iskolá- ; 
nak. Közülük 8 jelentkezett gim- ! 
náziumba, 12 szakközépiskolába ; 
és 23 szakmunkásképzőbe. Örver- ! 
detes hír, hogy minden tanuló be- j 
adta továbbtanulási lapját!

L......................................................................................J
■  Az iskola, óvoda oldala



ENESE POLGÁRŐRE'
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1992. március óta vagyok a falu 
polgárőre, amit pályázat útján a 
képviselőtestület döntése mellett 
nyertem el. Kívülről nézve ez egy
szerű feladatnak látszik, ami pedig 
a gyakorlatban nagyon sok küzdel
met rejt magában. Küzdeni kell a 
téli-nyári időjárás viszontagságai
val és az álmossággal szemben.

Megismertem az éjszaka életét, 
s csillagok járását, a repülőgépek 
menetrendszerinti közlekedését. Az 
emberek mozgását, ki mikor tér 
nyugovóra, ki meddig nézi a tele
víziót. Segítőtársam a Cár nevű do- 
bermann kiskutyám, aki lassan kezd 
felnőtté válni. A mozgási területem 
elég nagy, ha valaki megnézi a falu 
térképét, nem a kicsi falvak közé 
tarozik Enese. Ha visszatekintünk 
az elmúlt két esztendőre milyen ese
mények történtek, a józan gondol

kodású ember úgy ítéli meg, hogy 
mégis van szerepe ennek a háláüan 
feladatnak. Rádión keresztül hív
tam tűzoltókat trafótűzhöz, a men
tőket és a rendőrséget balesethez. 
Voltak betörések, az első a gázcse
retelepen, amit mentségemre irha
tok, mert szabadnapos voltam. A 
másik most történt, az illatszer butik 
feltörése, de sajnos mindenhol nem 
lehet ott az ember, és egy ilyen ak
ció kb. 5-6 perces.

Kaptam jogszerűtlen, szóbeli tá
madásokat, hamis vádakat, amit 
elég nehezen, de elviseltem, mert 
megpróbáltam mérlegelni a helyze
tet, hogy milyen emberrel is van 
dolgom.

Irigyeim mégis vannak, de min
denki megelégedésére ezt a munkát 
sem lehet végezni.

Horváth József

Lövészklub
Enesén a Szabadság út végén 

egy szép nyárfaerdő fogadja az 
embert, ami tavasztól-őszig kelle
mes madárfüttytől hangos. Tovább 
haladva igazi hansági festői táj tá
rul elénk. Egy rét, amit fűzfák, 
nyárfák sokasága ölel körül. A rét 
végében egy gondosan összekur- 
colt földrakás jelzi, hogy itt lőtér 
van. Ide járunk le maroknyi kis 
szorgos csapatunkkal lövész edzé
sekre. Kellemes kis vidám társa
ság, mely 7 főből, 4 férfiból, és 
három nőből tevődik össze.

Kiemelkedő eredményeket kis
puskából Szabóné Horváth Judit, 
Haizer Edina, Weisz Márton, Hor
váth József, légpuskából Lukáné 
Cigié Katalin érték el. A másik két 
férfi tagunknak Nagy Lászlónak és 
Lakatos Györgynek általában ver
senylázuk szokott lenni, mert ver
senyen kívül ők is nagyon jól 
lőnek. A tavalyi évben több csa
pattól kaptunk meghívást (szőlő
kupa, bakonykupa) versenyekre, 
amit örömmel teljesítettünk és nem 
csekély díjat hoztunk el. Tavaly 
augusztus 20-án mi is vendégül 
láttuk Écs csapatát, melyhez az 
anyagi támogatást a Polgármesteri 
Hivataltól kaptuk. A hazai egyesü
leteken kívül kialalkulóban van a 
kapcsolatunk egy szlovákiai-duna- 
szerdahelyi lövészklubbal.

Szeretjük ezt a sportot, itt gyen
gédségre, nyugodtságra, összpon
tosításra van szükség. Itt nincs 
ilyen, hogy rúgd el a lábát, törd el 
a lábát stb. Szponzoraink a helyi 
Polgármesteri Hivatal és a MTTSZ 
Győr városi elnöksége. Az idén lő- 
házat építettünk társadalmi munká
ban, melynek az anyagi támo
gatója szintén a polgármesteri Hi- 
vatl. Mindkettőjüknek köszönjük 
támogatásukat.

Tisztelettel üdvözlök minden e 
sportot szerető társamat.

Horváth József

1994. évben is állunk 
rendelkezésükre

FŰRÉSZÁRUK
teljes választékával!

-  ASZTALOS
-  ÉPÍTŐ
-  ÉS BÚTORIRARI 

CÉLRA

F & F  
KFT.

ENESE, Rózsa u. 4. 
Tel.: 96/362-023 

V________ J

VISSZHANG
Megjelent! Szép is, jó  is,. Szük

ség volt rá. Falunk tekintéjét emeli. 
A falu ezt meg is érdemli. Csak 
azért mert oly emberek lakják, kik
nek tekintályük van!

Köszönet a Polgármesteri Hiva
talnak, azért a sok támogatásért, 
melyet adott.

Igaz a labdarúgók a "2-dik" he
lyen vannak. Miért? Mert megfor
dítottam az újságot.

Engedtessék meg, hogy szóljak 
Tschurl Károlyról, aki annyi pénzt 
hozott a falu lakóinak. (Szobák ki
adása, étlezés utján) melyet csak 
köszönni lehet, ó  aki soha nem 
gondolt arra, hogy valaha a Szülői 
házat megláthatja Eljött, könnye
zett! Tanúja voltam. Adja az Isten 
a sors, hogy 1994-ben megint talál
kozzunk Enesén és Fertődön is, a 
Zenekari, kamarazenei hangver
senyen! Károlyt azt kérdezted: Ki 
ismeri "ENESÉT" . Mindenki! Még 
Münchenben is. A Zene miatt, me
lyet adtál!

Varsányi Lajos

M^G EGY SZÓ A 
KÉZILABDÁRÓL

1993-ban alakult meg településünk 
női kézilabda csapata önszervező
déssel. A csapat megalakulásában 
sokat segített az önkormányzat és 
a sportkör támogatása. A múlt év
ben még bajnokságon kívül ját
szottunk mérkőzéseket, idén már 
szeretnénk a bajnokságban indul
ni. Komoly sikerünknek könyvel
hetjük el, hogy pár edzés után 
Kóny csapatát az ellenünk szerve
zett második mérkőzésen már le 
tudtuk győzni. Aki látta ezt a mér
kőzést, azt hiszem jól szórakozott. 
Szeretném ha Enese lányai, asszo
nyai minél többen eljönnének kézi
labdázni, mert nem csak a 
versenysport jellege miatt, hanem 
a mozgás, a játék, a szórakozás, 
kikapcsolódás érdekében is hasz
nos tevékenység.
Nagyon jó lenne, a labdarúgás 
mellett, a szurkolóknak is kellemes 
kikapcsolódást nyújtani játékunk
kal, ezért minden kedves kézilab
dát, sportot szerető, a 
"munkánkat", játékunkat szurkolá
sával támogatni kívánó lakost sze
retettel várunk leendő 
mérkőzéseinkre!

Máyerné Pulai Melinda
j



MŰVELJÜK KERTJEINKET
Növényvédelmi tanácsok i

L................................................................................................................................................................................................................................................................................J
Télvége felé közeledve időszerűvé válik a nö

vényvédelm i és táp an y ag  u tánpótlási m unkák 
m egkezdése.

Trágyázni fo lyam atosan  lehet, ha az időjárás 
engedi, először az evvel kapcsolatos tudnivalók
ról írok.

B izonyára m in d en  gazdálkodó tisztában van 
vele, hogy  a növények  szám ára alapvető fontos
ságú tápanyagok: a n itrogén, foszfor és a káli
um , m elyeket m inden  évben ki kell juttatnunk 
a földekre. Ehhez szerves és m űtrágyák  állnak 
rendelkezésünkre. A z istállótrágya m inden elő
nye ellenére, a m o d ern  gazdálkodásban a m ű
trágyák felhasználása is indokolt.

Szükséges, hogy  kis m ennyiségben jelen le
gyenek egyéb elem ek is, az un. m ikroelem eket 
levéltrágyaként a növényre  perm etezhetjük a te- 
nyészidőszak folyam án.

NITROGÉN:
-  a lapvető  szerepe van  a növények növeke

désében kü lönösen  a zö ld  növényi részek fejlő
dését segíti elő.

N itrogénm űtrágyákbó l bő a választék. Lénye
ges tudn i, hol lehet használn i az olcsóbb, kevés
bé jó m inőségű t, és m ilyen esetekben 
elengedhetetlen  a d rága , egyéb táptelepet is tar
talm azó m ű trágya . A n itrogéntrágyát célszerű 
m egosztva adago ln i, felét, kétharm adát ősszel, a 
m aradék  h án y ad o t ped ig  tavasszal.

N itrogén  m űtrágyák : Am m onszulfát: kizáró
lag a lap trágyakén t szórjuk ki és a talajba m un
káljuk be.

A m m onium nitrá t, Pétisó, Linzisó, MAS nem 
csak a lap trágyázásra  alkalm assak, hanem  a nö
vényállom ányra is szórhatjuk  fejtrágyaként.

FOSZFOR:
-  v irágzáshoz és m agképződéshez nélkülöz

hetetlen  m eggyorsítja a m agok beérését, fokozza 
a gyökérfehlődést

A Szuperfoszfát hazánkban  a legelterjedtebb 
foszform űtrágya. Legkedvezőbb kijuttatási idő
pontja az  ősz, kivétel a hom oktalajokon, ahol 
ajánlatos egyrészét tavasszal a talajba juttatni.

KÁLIUM
Sokan nem  tu lajdon ítanak  kellő jelentőséget a 

kálium trágyázásnak .
- a kálium  kedvezően  h a t a növények hideg

tűrő  képességére,
- elősegíti a növények  szárasságtűrését, ezek

ben az aszályos években  különösen figyelemre 
m éltó e tu la jdonsága

- vastagabb szilárdabb  sejtfalképződés révén 
a betegség- ellenállóképességet is növeli

KÁLIUMMŰTRÁGYÁK:
Káliumszulfát
káliumklorid
Sok növény érzékeny a k ló rra, (ezeknél ter

m éscsökkenést és m inőségrom lást okoz) m elyet 
a kálium klorid m űtrágya jelentős m ennyiségben 
tartalm az.

Ezek a növények: uborka, p ap rik a , paradi
csom, hagym a, burgonya, káposztafélék , borsó, 
saláta, dísznövények, ribizli, m álna. A  felsorolt 
növények esetében kizáró lag  a kálium szulfát 
m űtrágyát javasolom.

A kálium klorid nem  károsítja a kukoricát, sőt 
a cukorrépára és a takarm ányrépára  k im ondot
tan kedvezően hat. Legjobb h a tás t a kálium  ese
tében is az őszi k iszórással érhetjük  el, k ivétel a 
hom ok talajon.

A korán beköszöntö tt tél m ia tt a legtöbb he
lyen elm aradt az őszi trágyázás. M inél ham a
rabb pótóljuk e m unkát, annál inkább 
érzékelhető a pozitív  ha tása  az  idei term ésünk
ben. V ásárolhatunk kom plex  m ű trág y á t is, 
m elyben gyárilag keverik  össze a fő táptelem e- 
ket. PL: 16-16-16, 8-20-28

VETŐBURGONYA:
A ktuális feladat a vetőm ag beszerzése is, ki

em elten kell foglalkozni a vetőburgonyával.
Fém zárolt ve tőm agburgonyát szükséges m in

den  évben ü lte tünk , csak ezáltal biztosítható  
rendszeresen a jó term és. M ár a m ásodéves 
u tán  term esztett burgonyánál is kom oly  term és- 
csökkenést tapasztalhatunk.

A burgonya lerom lásának fő okozói a víru
sok. N em  sorolom  fel e v írusokat, d e  a legjel
lemzőbbel, a levélsodródást okozó sodróvírussal 
valószínűleg m indenki talá lkozo tt m ár. V írusok 
ellen kém iai védekezésre nincs m ód , garan táltan  
vírusm entes szaporítóanyag ü lte tésével előzhet
jük m eg e növényi kórokozók által terjesztett be
tegségeket.

Korábbi években k izárólag ho lland  vetőbur
gonya 1 éves u tán term eszte tt fokozatát lehetett 
m egvásárolni hazánkban. Ú jabban m ás m ód
szerrel (szövettenyésztéssel) m in i gum ó előállí
tása folyik.

M indenki döntse el m aga, hogy  a hagyom á
nyos nagy m éretű  v e tőbu rgonyát részesíti el
őnyben vagy kipróbálja a m ini b iogum ót. Ezen 
gondolkozhatunk, de az sem m iképpen  ne ké
pezze m egfontolás tárgyát, hogy  fém zárolt ve
tőburgonyát ültessünk-e vagy  sem . A 
vetőburgony m agasabb ára  m ia tt a többletkia
dás bőségesen m egtérül.

Nemesné Csicsmán Emőke



Részletes leírásom a frontszolgálatom ideje alatt
-  Velünk élő történelem -

Európában több mint 40 éven át béke volt. A II. világháború szörnyűségét azonban sokan hordják szívükben, akik átélték 
a borzalmakat. Takács Laci bácsi sokáig titkolta, hogy naplót vezeteti a Szovjetúnióban átélt nehéz napokról.

Naplóját most közkincsé teszi, okuljon belőle mindenki, s a maga módján tegyen meg mindent, hogy áldott béke uralja 
mindennapjainkat.

M. J. felelős szerkesztő ^

1943. január 15.
A leírásomban csak a fontosabb eseményeket írom 

le, ahhoz, hogy mindent le tudnék írni, bizony na
gyon sok idd és munka kellene.

Hideg sáros decemberi napon parancsba van az 
elvezénylésem Gyérből Magyaróvárra. Nem tudtam 
mire vélni az elvezénylésem okát. De ott aztán rögtön 
megtudtam, hogy a haza hív, ki kell mennem a 46/3 
zászlóaljhoz fegyvermestemek. Január 15-én hajnal
ban 3 órakor indultunk ki 70-en az állomásra bó éle
lemmel, hazaival és italokkal ellátva. Mint rangidős 
tisztes énrám volt a csoport felügyelet és élelmezés 
szempontjából bízva. Nagy hóesés közepette, megiz
zadva értünk ki az állomásra. A reggeli gyors vitt 
bennünket a Keleti pályaudvarra. Szabad kimenőt 
kaptunk délután 6-ig. Én is egy lány ismerősömmel 
találkoztam, kitől este a vonat kiinduláskor nehéz bú
csúzással kellett elválnom, mindketten könnyet hul
lattunk. Azt meg úgysem kellett senkinek mondani, 
mit jelent elválni attól, akit... és szülőhazájától. Éjjel 
volt, amikor a vonat lassan kapaszkodott fel a Kár
pátokra. Igazi bánat honolt a fiúk szívében az előző 
nappal szemben. Talán soknak előérzetből vagy más 
ok- látjuk-e még Magyarországot Az utazás nem va
lami kellemes volt. Egy nyitott vagonban voltunk.

Tamopolnál 34-36 °C hideget mértek. De utunk 
Lavocsui, Sztoring, Tamopol, Proszkurov, Vinyica, 
Kazatyin, Fasztor, Kiev, Nyezsin Bokmacs, Konotor, 
Kroljeven, Saska s végül Jampolban szálltunk meg. 
Ott volt akkor 16/3 zászlóalj. Minden különösebb 
esemény nélkül értünk ki január 20-án. Itt fogadtak, 
inkább mondhatnám vártak minket. Én a szakmámat 
vettem át és a zászlóalj törzs szolgálat vezetését Szé
pen teltek a napok, csak 22-én 3 szegény bajtársunkat 
hozták be, akiket az állomásőrségen meggyilkoltak. 
Nagy részvét mellett temettük el őket. 24-én, vasár
nap reggel három bizalmi policej lógott a kötélen, 
akik a hősi halottaink meggyilkolásában részt vettek. 
Két nap hirdették a közönségnek megfagyott testü- 
kettel, hogy ne bánsd a magyart. Az ottlétünk elég 
tűrhetően telt el. Nekem sok munkám akadt, mert hát 
4 hónapig fegyvermester nélkül voltak. De ezt a hibát 
hamarosan kiküszöböltem.

Február 11-én indultunk Jampolból, egy új alaku
lat váltott fel bennünket. Az utunk Jampol, Makár 
Gluhávba vitt 45 Km, reggel 8-tól délután 4-ig. Ritka 
hideg volt Ottan egy zúzmarás belsejű nagy iskolá
ban voltunk. Sokat szenvedtünk a 35-40 °C hideg 
miatt, élelmezésünk bőven és jó  volt. Itt volt a cso
portunk közül a legelső sebesültünk. Jurancsics zász
lós Úr. Vele együtt 8 más sebesült és halott. Ott 
vannak eltemetve a falu közepén. Talán 3 hétig vol
tunk ott, március 4-én kellett elhagynunk Bereznát. 
Az oroszok áttörték a vonalat és minket a parancs 
értelmében Gluhovba (- vezényeltek - a szerk.) majd 
értünk Ménára, s felvonultak a századjaink. Nagy 
harc fejlődött ki.

Takács László 
továbbszolgáló szakaszvezetö

(folytatjuk)

A Fehértó és Vidéke Takarékszövetkezet 
közleménye a lakossági betétkamatokról

1994. március 1-jétól évi bruttó évi nettó
/. KÖNYVES BETÉTEK
1. Kamatozó betétek

- látra szoló betét (változaüanul) 10% 10%
- 1 éven túli betét 17,5 % 15,75 %

2. Takaréklevél-betét
- 1 éven túl 19 % 17,1 %
- 2 éven túl 20 % 18 %
- 3 éven túl 20,5 % 18,45 %

II. SZÁM IABETÉTEK
1. Lakossági folyószámlabetét

- lekötés nélkül (változaüanul) 10 % 10 %
lekötött betét

- 1 hónapra 13 % 11,7 %
- 3 hónapra 15,5 % 13,95 %
- 6 hónapra 17 % 15,3 %
- 12 hónapra 19,5 % 17,55 %

2. Lakossági betétek (változatlanul)
Lakáscélú fekhasználás esetén

- 5 éven túl 19 % 19 %
- 1-5 év között 16 % 16 %

III. EGYÉB BETÉTEK
I. Gépkocsi fedezeti betét

- 1 éven túl 17,5 % 15,75 %



A Z  O R V O S  R O V A T A

Tisztelt Olvasó!
Időszerű dolog manapság mint a láz 

kevés akad. A láz hagyományosan szigo
rú értelemben 18,5 ’C fok feletti hőmér
séklet. 38,5 *C-nál kisebb hőmérséklet 
esetén hőemelkedésről beszélünk. Persze 
nem akárhol mérve, a fenti értékek a hó
naljban történő mérésekre vonatkoznak. 
Sok helyen inkább végbélben vagy száj
ban mérik a test hőmérsékletét.

Mitói lázas valaki?
A legkülönbözőbb dolgoktól, elsősor

ban fertőzésektől, de lehet egyéb beteg
ségek velejárója is.

Miért vagyunk lázasok?
Valószínű, mert ez bizonyos értelem

ben jó a szervezetnek. A láz hatására bi
zonyos anyagcsere folyamatok 
gyorsabban zajlanak, ezért a szervezet 
jobban védekezni igyekszik, hemer 
visszaállítani az eredeti normál körülmé
nyeket és legyőzni a betegséget. Talán a 
láz annak a jelzése, hogy a szervezet 
gyorsabban dolgozik a betegség ellen. Ez 
azonban túlzásokba mehet, mikor 39,5-40 
*C lesz. Ez is még hasznos csak már nem 
kellemes, az egyén rosszul érzi magát, 
gyenge, féredt - hogy is mondhatnánk - 
kicsit túllő a mi szempontunkból a célon. 
Veszélyes olyan csecsemőnél, kisgyer
meknél lehet, aki lázas görcsre hajlamos.

Ebből következik, hogy a lázat csilla
pítani kell. A mikéntje azonban fontos

ANGOL MAGYAR

technikai kérdés. A vizes borogatás még 
mindig a legbiztosabb. Úgy történjen, 
hogy a mellkast körebkerítjük egy állott 
vizes törülközővel, amelyet ha kell 1 per
cenként, azaz 60 másodpercenként cseré
lünk és nem 5-10 percenként, mert akkor 
lehet mondani, hogy nem "tudtuk levenni 
a lázat". Tudni illik, hogy ha meleg teát 
kitesszük az ablakba, előbb vagy utóbb, 
de kihűl. A láz esetében sokszor előfor
dul, hogy a tabletták már nem szívódnak 
fel kellő hatékonysággal és már nem hat
nak.

Következik az orvos részéről a min
dent megoldó injekció, azonban ez is csak 
egy darabig tart. Tehát a tabletták és bo
rogatások nem nélkülözhető. Erőnek ere
jével ne akarjuk a testhőmérsékletet 37 ’C 
alá nyomni, mert nem tesszünk jót vele, 
mivel nem hogy a szervezetet védekezni 
minthogy gúzsba kötjük.

Úgy lehetne mondani, mintha egy au
tót nem üzemhőfokon akarnánk üzemel
tetni. Magyarán a betegség üzemi hőfoka 
37 ’C felett van, ezzel védekezik a szer
vezet a betegség ellen. Ha ilyenkor alkal
mazunk lázcsillapítást, az olyan, mintha 
az autó üzemi hőfokát erőszakkal akar
nánk csökkenteni.

Ha viszont túlmelegszik, illetőleg a 
testhőmérséklet sokkal magasabb, be kell 
vetni a lázcsillapítást.

Dr. Szabó György

NÉMET

Bemutatjuk...
Gősi János pékmestert
Az Élet illata üti meg orrunkat, ha 

belépünk Gősi János péküzemébe. 
Friss kenyerek sorakoznak a polcol- 
kon, várják leendő gazdáikat. Indulá
sáról kérdeztük a pékmestert. 
1983-1986-ig alkalmazott voltam, 
Győrben dolgoztam. 1989-ben jöt
tünk Enesére, azóta vagyok itt.

Milyen volt a felszereltség kezdet
ben?

Végig ezzel a berendezéssel dol
goztam, tavaly decemberben vettünk 
egy új kemencét. Pékségünk 120 m2- 
es. Azt lehet mondani, hogy modem 
a berendezés. Van kifligépünk, zsem
legépünk, dagasztógépünk.

Hova szállítóiak kenyeret?
Elsősorban a környékbeli települé

sekre, Bezire, Fehértóra, Bősáikány- 
ba - egészen Csornáig, de Győrbe is. 
Itt Enesén már finomárut is lehet kap
ni - kakaóscsigát, kuglófot, kalácsot, 
túrostáskát.

További tervek?
Most bővítési tervek nincsenek. 

Csak így menjen tovább, egyelőre ez
zel kell megbirkóznunk, ezzel a fel
adattal.

Elégedett vagy a vállalkozással?
Jelenleg 4 emberrel dolgozok s úgy 

érzem, hogy bevált a vállakózás, elé
gedett vagyok.

Pékség nyitvatartási ideje:
Sütési napokon d.e. 5.00-9.00-ig 

d.u. 3.00-4.00-ig
Friss kényért este is lehet kapni!

Mesterházy József
V  ____________

\ NŐ VÉNY VÉDELEM!

Növényvédöszer szaküzlet
j nyílt Enesén a benzinkúttal szemben, 

Külsóréti dűlő 2. szám alatt.

Ajánlatunk:
- növényvédőszerek,

; - műtrágyák,
- vetőmagok,

- szaktanácsadás 
Fémzárolt vetőburgonya: 

Desirée, Korai, Kifli 
mini biogumó 

Uborka mag rendelhető 
(Sluis & groot)

NYINVATARTÁS:
Hétfő: 8-11.30 12.30-16 
Kedd: 8-11.30 12.30-16 
Szerda: szünnap 
Csütörtök: 8-11.30 12.30-16 

j Péntek: 8-11.30 12 30-16
i Szombat: 8-12

The Family.
(dö femili)
Are you a large family? 
(ár ju ö ladzs femili)
Haw many members arc 
there in your family?
(Háu meni membörz ár 
theör in jor femili)
We arc five.
(ví ár fajv)
We have three children. 
(ví hév szrí csildren)
This is my són.
(disz iz máj szán)
We have two daughters. 
(vi hév tú dótörz)
Peter is Helga s brother. 
(Pítör íz Helgaz Bradör) 
Helga is Peter s sister. 
(Helga íz Pátörz szisztör.) 
Rákász Mária

A család.

Nagy az ö n  családja?

Hányán vannak 
a családban?

Öten vagyunk.

Három gyerekünk van. 

Ez a fiam.

Van két lányunk.

Péter Helga fiútestvére. 

Helga Péter lénytestvére.

Die Familie.
(Dí Fámílie)
Ist Ihre Familie gro?
(Iszt Ire Fámílie grósz) 
Wieviel sind Sie in 
dér Familie.

(Vífíl zind zi in dér Fámílie) 
Wir sind zu fünft.
(Vír zind cu fünft)
Wir habén drei Kinder.
( Vír háben dreí Kinder)
Das ist mein Sohn.
(Dasz iszt mejn Zón.)
Wir habén zwei Töchter.
(Vir háben cvej Töhter)
Peter ist Helgas Brúder.
(Peter iszt Helgasz Brúder) 
Helga ist Peters Scwester. 
(Helga izszt Petersz Sweszter. 

Élőné



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Esteledik a faluban, haza kéni menni...
Február 3-án, a hónap első csütörtökén, 

a falu nyugdíjasai a kultúrház egyik termé
ben üldögéltek. A festményekkel díszített, 
függönyökkel ellátott szép helyiségben te
rített asztaloknál kávéztak, illatos teát ittak 
és beszélgettek. Varsányi Lajos köszöntöt
te az összegyűlt kb. 25 főt és színházszer
vezésről szólt. Ezt követte Tóth Lászlóné 
előadása a lábápolásról. Elmagyarázta, 
hogy rövid kezeléssel lehet segíteni a fájós 
lábakon. Az ott levők közül többen bizo
nyították, hogy nekik már használt is, nem 
fáj a lábuk. Tóthné, Giziké, minden nap 15 
óra után a Fecske utcai lakásán várja 
mindazokat, akik nem akarnak fájós lábbal 
járni. Hívásra házhoz is elmegy.

Ezután került sor videófilmes vetítésre 
az erdélyi, csíkszentmihályi kirándulásról. A 
jelenlevők figyelmesen hallgatták a képek
hez fűzött élménybeszámolót. Gyönyörköd
tek az ősz csodálatos színeiben, pompázó 
csíki erdőben. Láthatták Kolozsváron Má
tyás király szobrát, a Gyilkos-tót, a Béká- 
si-szorost enesei emberekkel.

Talán így kicsit ők is részesei lehettek 
annak a felejthetetlen élménynek, hogy tő
lünk 900 km-re milyen magyaros vendég- 
szeretettel fogadtak bennünket, mennyire 
magyarok ők. A csíkszentmihályi plébános 
úr szavai könnyeket csaltak a szemekbe, 
amikor arról prédikált: „Éljünk Csíkban, él
jünk a Kárpátokban, vagy a Dunántúlon, 
összetartozunk. Összetartozunk, mert ma
gyarok vagyunk."

A képek elénkvetítettók az erdélyiek kö
rülményeit, nehéz életét. De vidám szüreti 
lovasfelvonulást is láttunk lelkes, magyar

<____________________________________

népdalt éneklő fiatalokkal. A jelenlevők is 
ismerték a dalokat és velük énekelték: 

„Ősszel érik babám a fekete szőlő...” 
Nem sok bíztatás kellett, a nyugdíjasok 

is dalra fakadtak, egymás után hangzottak 
el a régi erdélyi dalok. Pl.:

Maros vize folyik csendesen 
Szép város Kolozsvár 
Hallod-e te körösi lány 
Paréj Lajosné, Bancsó Bözsi néni kitűnt 

szép handjával, népdalismeretével, aki a 
többiek kérésére több dalt előadott. A szü
leitől tanult nótát ismát elénekeltették vele, 
a „Tizenhat és fél éves se voltam talán” 
címűt.

Nagy taps köszönte előadását. Megtud
tuk, hogy otthon hat dalos könyve van, 
gyakran énekel. Biztos ettől maradt vidám, 
mosolygós.

Lejegyzőm az ott előadott csodaszépé
nekét:
Erdélyországban van az én hazám,
Ott nevelt engem az édesanyám. 
Idegen nekem akárhol lakom, 
Erdélyországért minden sóhajom. 
Szegény székely nép akármerre néz, 
Akármerre jár, az itala könny, 
a kenyere sár.
Tanulják meg Önök is!
Legközelebb énekeljük együtt!

Mesterházy Ernőné

A z  önkormányzat nevében a Hírmondó Egyik reggel...
szerkesztősége sok szeretettel köszönti

a januárban és februárban Egyik reggel megyek a boltba s találko-
jubiláló lakosokat. zom Árpi bácsival. S kérdezem: meggyó-

gyűlt? Csodálkozva rám néz: én? nem is
A  60 évesek közül: voltam beteg!
Bölöndi Imrénét, Hát, azt mondta a lánya, hogy mentővel
Cigié Jánosnét, kellett a kórházba vinni, olyan rosszul volt.
Major Emőnét, Ó, arra gondol? Csak a Péter Bácsi küldte
Preiner Tibort, a behívómat, de létszámfölötti lettem, s

valam int a 90 éves visszaküldték.
Vrábel Nándomét.

Zsuzsa néni
S________________________________________/



Apátistvánfalvától Eneséig
Vas megyében, Apátistvánfalván született Holecz 

istván, a család második gyermeke. Édesapja meghalt, 
édesanyja nehezen birkózott meg a család anyagi ter
heivel. Csehi Vincéné (Juliska néni) segít nővérén és 
magához fogadja a hat hónapos kisfiút. A Csehi család 
nagy szeretettel fogadta Pityut. Ettől a naptól Juliska 
néniéknél három gyermek osztozik a szülői szereteten. 
A péterházi körülmények nem voltak rózsásak, de jól 
érezték magukat. Ide is kijárt az orvos, a védőnő, volt 
bolt és iskola is. Az évek gyorsan teltek, a kis vas
megyei szőke fiú Attilával, Árpival és Janival beba
rangolja a környéket Az első osztályt Péterházán 
kezdi, majd az enesei iskolában folytatja. Minden reg
gel ponyvás lovaskocsival érkeztek az iskolába. A sze
rény, mosolygós kisfiú érdeklődéssel figyelte a nála 
nagyobb fiúk kézilabda meccseit. Ötödikes korában 
már a kézilabda kapuban véd. Szimpatikus magatartása 
és sportszeretete miatt megkedvelte a kézilabdacsapat. 
Mint kapus figyelte a játékot és védte a kaput, ha 
kellett hárító* ta a heteseket. Hamarosan a környék leg
jobb kapusaként tartják számon. Ha gólt kapott szi
gorúan büntette magát. Patyi Alajosné igazgatónő sem 
felejti el, amikor egy vesztes meccs után Pityu felült 
a kút betonkávájára és nem szólt senkihez. Azok közé 
a sportolók közé tartozott, aki tudott lelkesedni és 
lelkesíteni is. A nyolcadik osztály elvégzése után Vépre 
szeretett volna menni, de nem sikerült. Három évig 
kocsikísérő volt a ZÖLDÉRT-nél. Ifiként a falu lab
darúgócsapatának a kapuját védte. 1979-ben a Szesz
gyárban dolgozott és a győri Élelmiszer SE. kapusa 
volt. Ma is büszkén emlékezik megyei harmadik he
lyükre.

1980. október 6-án is úgy indult el a munkahelyéről, 
mint máskor. Tervezgette, hogy a búcsúhétfőt Kóny- 
ban tölti. A peronon nagy tömeg várta a vonatot. Pityu 
is a mozgó vonatra szállt, de elvétette a fogantyút.

Egy pillanat alatt tragédia lett. Mindenre emlékezem 
-  mondja Pityu. Fel akartam állni, de nem tudtam. 
Vincének odaadtam az órámat, táskámat. A személyi 
igazolványra szükség lesz, mondta a mentős, aki ér
tesítette a kórházat: a liftet hagyják szabadon! Azonnal 
műteni kell! Hét órakor már a műtőben volt. Az altató 
nem hatott sokáig. Pityu tudomásul vette, hogy a spor
tolásnak vége. Rengetegen látogatták a kórházban és 
enesei otthonában. A csapattársak mellett a látogatók 
között ott volt Keglovich és Orbán Árpi olimpikon 
is. Pityu sportolóhoz illően viselkedik, s ha kell vic
ceket mesél betegtársainak. Munkahelyétől tolókocsit 
kap, lerokkantosítják. Hamarosan találkozunk az utcán 
is. Üdvözlöm, s közben filmként végigpereg a kedves 
tanítvány sport múltja.

1983-ban Vince súlygolyót kért tőlem. Egy pilla
natra elcsodálkoztam, hiszen Csehi Vince magasugró 
bajnokságon vett részt iskolás korában. A Pityunak 
kérem -  mondta, és én örömmel teljesítettem a kérést. 
Holecz István újra sportol. Súlyt lök és gerelyt hajít 
sport tolókocsijából. Már ebben az évben Pécsen ver
senyez. Örömmel mutatja sportérmeit. A 26 érem kö
zül van első, második, harmadik helyezés is. A 
legbüszkébb az ausztriai versenyre, ahol ugyan har
madik lett, de az osztrák versenyzők kivételével min
denkit maga mögé utasított. Eneséhez sem hűtlen. Ott 
van az edzéseken és vidékre is elkíséri a focicsapatot. 
A labdarúgócsapat ifi kapusát Pétert is ellátja jótaná
csaival. Nem unatkozik. A lakásban dolgozgat, fest, 
kályhát javít, ha kell. A videófilmek közül a bűnügyi 
sorozatokat kedveli. Kedvenc napilapja a Sportújság, 
s ha Anyu kedvébe akar járni, akkor rakottkrumplit 
készít ebédre. Már várja a 94-es év versenyeit, a helyi 
labdarúgó mérkőzéseket.

Pityu! Jó egészséget! Sok sikert kívánok!
Füsi András

NYUGATI AUTÓK 
BONTÓJA

9043 ENESE-MAJOR 
ISZTRICZ Kft TelJFax: (96) 363-016

VISZTRICZ KFT -  AUTBONTO
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 alkatrészekre megrendelést felveszünk.



Horváth Violetta 8. o.

FARSANGI
KEDVCSINÁLÓ

Nemsokára itt a farsang,
Kedves, mókás ünnepe.
Táncolnak majd a diákok,
A sok ablak reng bele.

Dübörög a zene, hangos dob pereg, • 
Szórakozik most már a sok gyerek. \ 
Dühöngve hallgatják a rockzenét.
Gyere pajtás, nézzünk mi is kicsit ! 
szét!

Az egyik pultnál édességbár,
Sok gyereket odavár.
Cukor csoki, finom lekvár,
Gyere pajtás mulassunk már!

Farsang után jön az édes,
Mézillatú kikelet.
A kedves Nap majd reggelenként 
Sugarával kelteget.

[........................................................ j

FEHÉRTÓ LEGENDÁJA

Valamikor réges-régen élt egy kicsiny falucskában egy 
gyönyörű lány. De mit ért a csodaszép külső, ha sohasem 
lehetett mosolyt látni az arcán? Mi lehet e csodaszép lány 
szomorúságának a titka? A helybéliek azt mesélik, hogy 
iszonyú csapást mórt rá a sors.

Éppen a mennyegzője napján történt, hogy elvesztette 
azt, akit az életénél is jobban szeretett. A vőlegényét, aki 
éppen a mennyegzőre igyekezett, útonállók támadták meg, 
és kioltották az életét. A menyasszony, amikor kedvese ha
lálhírét megtudta, futásnak eredt és meg sem állt a közeli 
tóig. Még a menyasszonyi ruhát sem vette le, fején ott tün
dökölt hófehér fátyla is.

Hogy a vízbe akarta-e ölni magát, vagy csak bánatában 
egyedül akart maradni, senki sem tudja. Közben szél ke
rekedett, és uszályos fátylát elsodorta a víz. Egész éjjel ott 
lebegett a víz színén a hófehér menyasszonyi fátyol. Az 
emberek az ara keresésére indultak. A tóhoz érve, a víz 
tükrén megpillantottak egy vakító, fehéren csillogó jelensé
get.

Azóta a falut is, a tavat is „Fehér tó"-nak nevezik.
Élő Adrienn 5. o.

V________________________________________ )

H U M O R
-  Hajtsd az állatokat a napra! -  mondja Pistinek a 

gulyás.
-  Nem lehet! -  válaszolja Pistike.
-  Hogyhogy?
-  Azért, mert ez még az űrhajósoknak sem sikerült. 

Hogy tudnán én megcsinálni?
Balatoni Andrea

A tanítás már javában folyik, amikor Zsiga berobban 
az osztály ajtaján.
-  Mi történt? -  kérdezi a tanárnő.
-  Egy fegyveres bandita rám támadt -  lihegi a gyerek.
-  Úristen! És mit raboltak el tőled?
-  A házi feladatomat.

Kelemen Veronika

Bíróságon:
-  Csend legyen! -  mondja a bíró -  különben azt aki 

közbeszól, hazaküldöm.
-  Hurrá! -  kiált fel a vádlott.

Nagy Veronika 6/b.

Két homokszem repül a sivatag felett 
Megszólal az egyik:
-  Leszálljunk?
-  Hogy gondolod? Ilyen tömegben? -  feleli a másik.

Nagy Veronika 6/b.

Hány rendőr fej egy tehenet?
24.
És hogyan?
Négy fogja a tehén tőgyét, húsz meg emelgeti a 
tehenet.

Cigié Szabolcs

Két rendőr áll a buszmegállóban. Az egyik megszólal:
-  Mivel megyünk? Busszal vagy gyalog?
-  Amelyik előbb jön -  feleli a másik.

Bencsik Rita

Kovács a feleségének, miközben a sztrádán hajtanak. 
-  Micsoda vademberek vannak! Ez a BMW-s is 

egyőrült! Legalább fél órája százhatvannal jön mö 
göttünk.

Bencsik Rita

Gyerekeknek



PÉTERHÁZA
A Tóköz belső falvai felé igyekvő atyafi bizonyára 

megáll egy pillanatra a péterházi bekötőútnál. Feltű
nik neki ugyanis, hogy az útkiképzés és a kissé tá
volabb felsejlő épületcsonkok, a magányosan 
pusztuló fák hajdan virágzó gazdaságról, lüktető élet
ről tanúskodnak -  ám mára szívszontóan szomorú, 
haldokló emlékei a táj és a hely dicső történelmének.

Mert kedves enesei olvasómnak, szíves-örömest 
tudtára hozom, hogy nem a gazdag győri Hilbert csa
lád, hanem a jóval korábbi tulajdonos-alapító a Szik- 
lósi Szabó család teremtett itt példásan prosperáló 
gazdaságot, hazát szerető szellemet és munkát, meg
élhetést az enesei, valamint a bezi lakosságnak. Gya
kori vendégeik megcsodálták itt a kényelmes és tágas 
klasszicizáló úrilakot, a szürke magyar marhagulyát, 
a besszarábia eredetű tüzesvérű ménest és a minta- 
kertnek számító gyümölcsöst.

A család dicső „ősatyja” Sziklósi Szabó Péter a 
győri vár hadnagy-kapitánya, fia István ugyanitt lo
vaskapitány. Életük a török elleni harcok jegyében 
telt el, sik dicsőséget szerezve a hazának. A Sziklósi 
nemesi nevet a nagy katona hírében álló (Péter a la
tinban sziklát jelent) Péter kapta 1637-ben.

Egy későbbi utód, Sziklósi Szabó Péter (immár a 
IV.) szakított a család katonai tradícióival és jogi ta
nulmányai után 1804-ben ügyvédi vizsgát tett Elein
te a pannonhalmi főapátság főügyésze, majd a megye

táblabírája és másod alispánja lett. Az 1836-os or
szággyűlésen a vármegye követe a pozsonyi diétán, 
ahol „Verbőczinek” titulálják kitűnő jogi felkészült
sége miatt. Ezután Győrött nagytekintélyű és ünne
pelt ügyvéd, melynek következtében 
meggazdagodott. Birtokot vásárolt Téten, Mérgesen 
és Ecsen.

Az Enesey családtól több mint ezer holdat vett, s 
itt alakította ki birtokainak központját. 1846-ban épí
tette a „csinos úrilakot” a bezi út közelében, melyet 
keresztnevéről Péterházának nevezettel. Az öregedő 
Péter úr ezután már csak écsi borát kortyolgatta és 
„hatalmas ezüst pipájából bodorfüstöket eregetett”. S 
közben szidta a németet, s éltette Kossuthot és a sza
badságharc hőseit. Láncra verve vitték a törvény elé, 
ám felmentették.

Igazi örömet ekkor már csak családja jelentett ne
ki. Három lánya és két fia közül az idősebbik fiú, 
Kálmán a „kiszemelt” utód, a családi hagyomány 
folytatója. Az élesszemű apa nem is tévedett, de ek
kor még nem tudhatta, hogy Kálmán fia lesz Győr 
vármegye 19. századi történetének egyik legnagyobb 
politikai egyénisége, a szabadságharc, a kiegyezés és 
a dualizmus első évtizedeinek országos tekintélyű kö
zéleti alakja.

Dr. Tóth László
(folytatjuk)

Keresztrejtvény
\  !/>■/.:ü?cs: /. .4 megfejtés első része (zűrt 

betűk: C, K. K T). 13. A sevillai borbély című 
v.gopera szerzője. 14. Emberi vércsatoma. 15. 
Magas, arányos termetű. 16. Egyik tantárgy, né
velővel. 18. Örmény férfi név. 20. Angliai kikötő
város. 21. Kocsisok által használt szócska. 23. 
Fonalat tartósíti 25. Jöjj. 27. Arzén, argon. 28. 
Ünnepi sütemény. 31. Női név. 33. Beszólított. 35. 
Páratlan Zala! 37. Állóvíz. 38. Regénytár. 39. 
Köznév! 41. Földet művel. 43. Kétel! 44. .Az" 
űrmérték. 46. Elrohanna. 49. Férfi név. 51. Nyári 
trikóing. 52. Deák nyelv. 53. Középen kelepel! 55. 
Versdísz. 56. Nyári étel. 59. Ncretva mássalhang
zói. 61. Becézett Rudolf 62. Édes mártás sült

tésztához. 64. Aare partjai! 66. Népiesen sír! 67. 
E.Á.T.E. 69. .4 megfejtés befejező része (zőrt 
betűk: V, T, S).

Függőleges: 1. Erdélyi város. 2. Zsörtölődő. 
3. Bertók László faluja, fordítva! 4. Nevét csak 
szignóval jelölte, de jeles festőművész volt. 5. 
B.l.l.R. 6. Etióp hírügynökség. 7. Indonéz autó- 
jel. 8. Szombathely szomszédja. 9. Meny
asszony. 10. ,.A" színpadi mű. 11. Nobilisek. 
12. Nagy László. 17. Győzött. 19. Mint a vízsz. 
66. számú sor. 21. Csaknem gyerek! 22. I.R.Z. 
24. A font harminckettcde. 26. Becézett női név. 
28.Sportfogadás. 29. Rubídium. 30. Kedvelt 
balatoni üdülőhely. 32. Mici néninek kettő volt. 
34. Sajtot készít. 36. Kuruc vezér (Tamás). 39. 
Őseim. 40. Tavaszi szellő teszi. 42. Chile elnöke 
volt (Salvador). 44. Régi műtárgyra mondják. 
45. Üres rúd! 46. Szélhárfa. 47. A hűség városa. 
48. Kopasz. 50. Lyuk. 51. Petőfi Csarnok, röv. 
54. Kedves Földön kívüli. 56. Népies paci. 58. 
Autómárka. 60. Színművésznő (Ilus). 61. R.I.A. 
63. Félig omló! 65. Spanyol és olasz autójelek. 
66. Vércsoport tényező. 68. Morzejel.

-  zs -
Beküldendő a vízszintes I. és 69. számú 

sorok megfejtése: Széchenyi István egyik meg
szívlelendő mondása.

A keresztrejtvény megfejtés között a 3 szép, ér
tékes díjat sorsolunk ki. A díjakat a FEHÉR 
HOLLÓ gyógyszertár ajánlotta fel. A nyertesek 
nevét a következő számunkban közölni fogjuk. 
Sorsolás március 10-én, a jegyző jelenlétében 1 
Leadási határidő: 1994: március 5.
A megfejtéseket a polgármesteri hivatalba kérjük 
leadni.

Érdemes felkeresni 
élelmiszerboltomat!

Enese József Attila út 11.

Megjelent a visszaválthatós 
COCA COLA 
1,5 1 palackban 
89 Ft-os áron.

2 1-es visszaválthatós üdítők 
minden. ízben 

kaphatók:
Pepsi Cola 

Tonik
Canada Dry 

Mirinde 
7 UP

Ezúton értesítem 
kedves vásárlóimat, hogy 

1994. március 14-én festés 
miatt üzleten zárva lesz.

Nyitvatartás: 
hétfötől-péntekig 6-18-ig, 

szombaton: 6-12-ig.

Görcs Zoltánná
V_________ I ________^



Ismerje meg
A benzinkútnál, a panzióban található üzletet! 
Olcsó, jó minőségű áruval várom tisztelt vevő
imet.

Kapható:

bébi póló 240,-
gyermekcipő 640,-
lánykacipő 700,-
női cipő 900,-
női kondi 1.300,-
férfi kondi 1.750,-
női pólóruha 320,-
férfi pulóver 890,-
strechnadrág 300,-

és még sok más áruféleség!

Kérem tekintsék meg árukínálatomat.

A Panzióban található

SÁRGA RIGÓ SHOP
Nyitvatartási

Keddtől-szombatig 09-17 óráig 
Vasárnap, hétfő szünnap.

/ ------------------------------------------------------------------ \

A NAtionale Nederlanden
Életbiztosító  

m unkalehetőséget 
aján l

Enesén és környékén élő, 28-50 év 
közötti , lehetőleg felsőfokú végzett
ségű, környezetének biza lm át élvező 
sikerorientált hölgyek és urak részére.

Nyugati színvonalú térítésm entes 
képzést és a képességektől függő 
nyugati szintű jövedelm et ajánlunk.

Jelentkezéseket:
-  rövid önéletrajzzal,

SZARKA ISTVÁN 
Üzleti igazgató részére

(Tel.: 96/327-670)
9002 Győr, Pf.: 514. 

címre kérjük február 24-ig.

KISALFÖ LD  ÁFÉSZ  

KÓNY

HA NEM HISZ GYŐZŐDJÖN MEG RÓLA! 
BOLTJAINKBAN:

-  NAGY VÁLASZTÉK 
-  ALACSONY ÁRAK 

-  SZÍNVONALAS 
KISZOLGÁLÁS

Rossz a kedve?
MEGVAN A MEGOLDÁS!

Jö jjön  el boltomba, 
s á ru ink  széles választéka 

felvidítja!
Udvarias kiszolgálással s 

kedvező árainkkal 
állunk rendelkezésére.

A M EGOLDÁS TEHÁT: 
ÉLELMISZERBOLT 
SZABADSÁG UTCA 

s természetesen mindez 
Enesén!

NAGY GYÖRGY 
BO LTV EZETŐ

Ötödölö bajnokság
i A kultúrház pince klubjában 1994. február 25-én 17 órától kor- 
i határ megkötése nélkül, ötödölő bajnokságot rendezünk.
■ Nevezési díj: 100 Ft.

Első díj 3000,- Ft,
Második díj 1500,- Ft,
Harmadik díj 500,- Ft.

i Jelentkezés az általános iskolában vagy a Polgármesteri Hivatal- 
• bán.

J

ENESEI HÍRMONDÓ 
Kiadja: Polgármesteri Hivatal 

Enese
Megjelenik: havonta 

Szerkesztők: Böcskei György, Élő 
Gábor, Nagyné Döry 
Andrea, Varga István 

Felelős szerkesztő: 
Mesterházy József 

Nyomás: Text-Print Nyomdaipari 
Kft., Győr, Damjanich u.7. 

TelVFax: 96/322-266


