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Egyre kényelm etlenebbül érzem  magam.
M indjárt itt van m ájus 8.-a, és m ég m indig nem tudom 

elmenjek-e szavazni. M ert négy évvel ezelőtt, elmentem 
ugyan, de  volt értelme? N em  az lett, am it én akartam, sőt 
még csak nem  is hasonlít rá! Az emberek nagy része 
rosszabbul él m int azelőtt. Hiába igértik a politikusok, a 
gazdaság csak nem  akar beindulni, m ind több ismerősöm 
m unkanélküli, az árak nőnek, a fizetésem jó ha nem csök
ken, szinte nincs is az életnek olyan területe ahol javult 
volna a helyzet.

Ráadásul bárkivel beszélek, m indenki panaszkodik. 
Más sem így képzelte a rendszreváltást. Mert jól van pa- 
anaszkodik a m unkanélküli. Érthető, nem  nagy öröm az 
a nagy szabadság, ha alig tud megélni az ember. De pa
naszkodik az is, akinek látszólag jól megy. Itt van például 
az egyik vállalkozó ism erősöm ., Most költözött nagyobb 
lakásba, évente jobbnál jobb autóra cseréli a régit, télen 
az Alpokban siel, nyáron a tengerparton nyaral. Mégsem 
tetszik neki semmi. Szidja a képviselőket, a hozzá nem 
értő korm ányt, az egym ással veszekedő pártokat. Neki 
sem jó ami kialakult, ő sem  igy gondolta.

Lehet, hogy nem  is m egyek el szavazni.
M ert ha elm egyek, majd én is oda segítek valakit a hú

sos fazékhoz. A honatyák majd jól megszedik magukat, 
és ugyanúgy nem  fog változni semmi, m int eddig. Meg 
jó ha egyáltalán elm ennek a Parlamentbe, és nem üresen 
kong az a nagy terem, am ikor dönteni kellene a sorsunk
ról.

Persze m ost a jelöltek Ígérnek m indent. Gazdasági fel
lendülést, a nyugdíjak értékállandóságát, stabil forintot, 
kevesebb adót, m unkahelyeket, fűt-fát, ami eszükbe jut.

Az is lehet, hogy akire szavaznék majd átül egy nekem 
nem szim patikus p árt soraiba.így jártam a múltkor isihát 
van ennek értelme?

Még a képviselők sem  igy képzelték el ezt a négy évet. 
Csak veszekednek, állandó az ellenségeskedés, a harc, egy
más becsmérlése, am ivel kellene azzal nem  foglalkoznak.

Persze én tudnám , hogy m it kellene csinálni! De senki 
nem azt csinálja. Érdekes a szom szédom  is tudja, sőt min

den ismerősömnek határozott vélem énye van a sorsunk 
jobbá tételéről. Furcsa ez az ország, hogy éppen azok kép
telenek jó döntéseket hozni, akikek az lenne a dolguk.

Az is lehet, hogy nincs is értelm e ennek az egész sza
vazási herce-hurcának. Valami jó tudom ányos módszerrel 
ki kellene választani azt a 200-300 legokosabb embert, akik 
legjobban tudnák irányítani az országot. M ilyen jó is lenne! 
Akkor aztán m inden jóra fordulhatna, hiszen a legokosabb 
emberek m indig a lehető legjobb döntéseket hoznák. Ha 
ez lenne, még nem  is spórolhatnánk pár m illiárd forintot, 
amibe a szavazás kerül. Azok a legokosabb tudom ányos 
alapokon szervezők az életünket, lenne m unka, művészei, 
sport, kultúra, m inden am inek csak lennie kell.

Csak az a baj, hogy nem  biztos, hogy az teszene nekem. 
Mert nem  biztos, hogy tetszene nekem. M ert akkor meg 
m indent úgy kellene csinálnom, ahogy az a sok okos ki
találta, én meg valószínű m ásképp szeretnék élni.

Hát most m ár végképp nem  tudom  m it kellene csinálni. 
Legjobb talán, ha nem  törődök ezzel az egész választással, 
és csak a saját dolgaim mal foglalkozom. Nem  törődök a 
szűkebb és tágabb környezetem m el. Mit érdekel engem 
más dolga! Az a lényeg, hogy én jól érzem  m agam at, hogy 
élhessem a saját életemet. Hisz nagyszerű dolgokat csiná
lok. Aki meg nem  ért velem egyet, hát tehet egy szíves
séget!

De mi lesz, ha m indenki igy gondolkodik? M ert hát 
közös dolgaink is vannak, valakinek azt is fel kell vállalnia.

Csakhogy akik felvállalták, csupa rossz döntést hoztak. 
Kell nekünk ennyi vita, ennyi gyűlölet, ennyi harc? Min
denki látja, hogy m ásképp kellett volna m eghozni azokat 
a törvényeket, hogy mit hibáztak el, hogy mitől mehetne 
jobban.

Lehet, hogy ilyen a többpártrendszer? Ilyen lenne a 
demokrácia? Hogy soha senkinek sincs igaza? Lehet egy 
demokráciában, akár egy csírázó dem okráciában, hogy az 
történjen amit én akarok, vagy az am it m ás akar?

Ha belegondolok...
Mégis elmegyek szavazni

Varga István



ÖNKORMÁNYZATI
Hírek

A képviselőtestület 1994. márci
us 29-én tartott ülésén az alábbi té
mákat tárgyalta:

1. /  Elfogadta az önkormányzat 
1993. évi gazdálkodásáról szóló be- 
számolót.-

2. / A testület 1994. május 1. 
napjától az ellátottak, alkalmazottak 
és az étkezést igénybevevő kivül- 
állók intézményi teritési díját 20 %- 
kai felemelte, a már eddigi és a 
várható élelmiszer áremelkedések 
ellensúlyozására.

3. / Az 1994. május 8-i Ország-
gyűlési képviselő választások lebo
nyolításában közreműködő
szavazatszámláló bizottság titkárá
nak Borbély Antal, tagjainak: Szá
lai Miklósné, Patyi Alajos, Nagy 
Károly és Varga István enese-i la
kosokat választotta meg.

4. / A szemétszállítást végző 
Óvári REKULTIV KFT. a hulla
dékszállítás dijának emelését terve
zi úgy, hogy a helyiségenként 
megállapított díj helyett a szemé
lyenkénti téritést kívánja bevezetni, 
mely 40 %-os emelkedést jelent a 
mostani díjhoz képest.

A Csornai BAUKOM RT: részé
ről is érkezett a szemétszállításra 
ajánlat mely szerint a kuka edényt 
a lakosságnak meg kell vásárolnia, 
a hulladékszállítás havonta 150,- 
Ft+Áfa lenne.

A testület nem döntött abban, 
hogy melyik ajánlatot fogadja el. 
Létrehozott egy 3 tagú bizottságot, 
melynek feladata az lesz, hogy bő
vebb információk beszerzése után 
tegyen javaslatot a lakosság részére 
kedvezőbb ajánlatról.

A polgármester az ülés végén tá
jékoztatta a testület jelenlévő tagjait 
az önkormányzat folyamatban lévő 
feladatairól, (óvoda átalakítás, Ene- 
sei Zenei Tavasz rendezvényei)

Kiss Lászlóné 
jegyző

Te szemét, szem ét!
Sokszor mérgelődöm. A régi országúton a szeméttelep felé kerék

pározva, egészen az utón jobbról, balról kisebb nagyobb tömött zsákok 
kisérnek. A telepre érve átkozottul nagy a rendetlenség. Bűzre számítot
tam, de a dögkontiner mellett már csak egy sertés csontvázat és bőrma
radványt találtam. Természet dolgozott. Ha nem vigyázunk a bűzgőz elűz 
minket. A fenébe hát "Te szemét, szemét!". Sokba kerülsz nekünk...

A falu szilárd és folyékony hulladék telepén a szemét elhelyezése, ke
zelése egyre nagyobb gond. Jelentős mennyiségű az évi hulladék, pedig 
rendszeres heti szállítást végez a községben a Rekultiv Rt. A kuka edénybe 
nem helyezhető hulladékot a lakosság a telepre szállítja. Rendszeresen 
traktorral is igyekszünk rendet teremteni, de ehhez az emberek segítsége 
is kell.

Hogy miben? ...talán a legjobb lenne, ha mindenki úgy helyezné el a 
hulladékot, szemetet ahogy kell, a másiknak is jusson hely. Sokszor nem 
igy történik. Össze-vissza s legtöbbször a rámpára, az útra ürítik, s igy 
a később jövő már az udvarra halmoz kisebb nagyobb akadályokat. Fél 
nappal később tele az üres telep. Minden évben egyre többet költünk a 
falu tisztaságára.

Enesének dögtárolója régen volt, de 3 éve megoldott lehetne e nagy 
probléma. Évi több mint 200 e Ft-ot fizetünk azért, hogy a településen 
elhullott állatokat az év első és utolsó negyedévében hetente, a második 
és harmadik negyedévében heti két alkalommal elszállítsák. Mit kérünk 
ezért? Kérjük, hogy az állati tetemeket lehetőleg a tároló edénybe illetve 
közvetlen közelébe tegyék. Úgy látszik nagyon nagy kérés ez, polgártár
saink egy része nem szívesen teljesíti. Hozzájárultunk, hogy a telepen 
gyűjtsük a gépkocsi karosszéria hulladékát is. Továbbszállítani nagy költ
ség és körülményes. Legnagyobb problémát jelenti, hogy még válogat
nunk is kell a rohadt krumpli, penészes kukorica és egyéb éghető hulladék 
közül, mert néhányon szívesen keverik a vas és lemez hulladékot az előbb 
említettetekkel.

Nagyszerű játék feltehetően fiatal kamasz kollégáknak a gumi köpe
nyek belegurgatása a szikkasztó gödörbe. Ennél jobb ha az esetleges őr, 
vagy az alkalmanként ott dolgozók menedékének ablakait kidobálják. A 
legjobb: szombati napon nappal, 10 és 12 között a fa lu  főutcáján keresz
tül, több szemtanú láttára ellopni ezt a felvonulási épületet. A mintegy 
4x2 méteres vasvázas lemezburkolatu épületet az Önkormányzat 2 évvel 
ezelőtt több tízezer forintért vásárolta. Szemét ügy ez is.

Régi vágyam, hogy településünk belül virágos zöld, kívül tiszta... zöld 
legyen. Az Önkormányzat nem sajnálja a pénzt és a fáradtságot, hogy a 
legtöbb enesei, igy az Önök kedvére is tegyen. Kérem, segítsenek nekünk.

Ne engedjék, hogy az utcavégeket újra elöntse a hulladék. Néhány 
rendetlen honfitársunkat térítsük észre! Kutyát, macskát, sertést nem ut- 
széli árokba kell zsákba kötve, este, éjjel esetleg világos nappal kicsem
pészni, hanem a kijelölt tárolóba kell helyezni. A faluban az emberek 
többsége tudom a szépre, a rendre szavaz, a nagyon kicsi része a sze
métre. Akkor hát győztünk... Hurrá... Te szemét, szemét!

Böcskei György

A németországi Johanita lovagrend (evangélikus egyház szeretetszolgálata) 
meghívására Landshutba és Altdorfba (Bajorország) utazott az enesei önkormányzat 
küldöttsége. Mesterházy Emőné isk. ig. Böcskei György polgármester és Dr. Szabó 
György képviselő. Megbeszélést folytattak a két település szociális hálózatának in
tézményeinek vezetőivel.



rEGY HÉT NAPJAI IV. 1. - IV. 9.
- vendégünk volt a Lauenburg hercegség 

körzeti Zeneiskolája.

Szombat
1.300 km-es út megtétele után 30 vendég érkezett Enesére röviddel 

egy óra után. A zuhogó esőben busszal szállítottuk őket szálláshelye
ikre. Mitsem törődve a fáradtsággal még este nekiláttak zenélni!
Vasárnap

A reggeli után még rövid próba következett, majd a katolikus temp
lomban szólaltatták meg hangszereiket - úgy vélem: mindenki tetszé
sére. Délután egy kis összemelegedés a falu fiatalságával, sajnos(?) a 
discot már nem akarták.
Hétfő

Húsvét másnapján az evangélikus templomban mutatták meg tudá
sukat, majd pár akkord erejéig a templom előtt a verőfényes napsütés
ben. A délutánt picit elhomályosította, hogy a buszuk akkumulátora 
lemerült...
Kedd

Míg a fiatal muzsikusok hangszereiket bűvölték, addig Takács Fe
renc áldozatos - és ingyenes is egyben - munkájának köszönhetően a 
buszt ismét csatasorba lehetett állítani. Este már indult a klubban a 
fiatalok ördöngős "Grummeln" nevű játéka.
Szerda

Budapesti kirándulás. Borult időben indultunk és szinte egész nap 
esett. Hosszas keresgélés után megtaláltuk a Várat Budán... Eseményben 
nem túlzottan gazdag napunkat színesítette, hogy 2 gyerek "szerencsé
sen" fönt maradt a Mátyás templom tövében, míg mi már az Erzsébet- 
hídnál landoltunk... Az este a klubbeli "Krummel"-lel ért véget.
Csütörtök

A próbák napja. Vacsoráig fáradhatatlan gyakorlás, immár magyar 
erősítéssel - a győri "konziból". Este Szabó András és klarinétötöse 
lépett fel a Kultúrházban- óriási sikerrel.

A közönség is jó hangulatot varázsolt az ódon falak közé! Beszél
getés zárta a napot a klubban, és a szokásos "Grummeln" Jenga-val 
megspékelve.
Péntek

Munkadélelőtt. Kevéssel ebéd után indulás Győrbe, hogy a Loydban 
megnézhessük a Szakiskola bemutatóját a Kodály-módszerről. Óriási 
siker! Sajnos a Tanítóképző dísztermében megjelent gyér számú néző
sereg előtt nem sikeredett a fellépés olyan nagyon... Az estét ismét 
beszélgetés zárta.

Szombat
Ez a délelőtt laza levezetése a hétnek, inkább vidám játszadozás + 

TV felvétel. Komoly munkáról szinte már nem is lehetett szó, hiszen 
ebéd után indultunk is az Eszterházy-kastélyba. Ez volt a hét csúcs
pontja, teltház a Haydn szentélyben, minden adott egy jó hangver
senyhez. Vacsora után német vendégeink rögtön nekivágtak az előttük 
álló hosszú útnak, innét Eneséről.

Mesterházy József

A "Zenei Tavasz Enese" vissz
hangjai - a lauenburgi Zeneiskola 
dijákjai írták, valamint az őket kí
sérő felnőttek.

- A szervezés egész egyszerűen 
kitűnő volt, hála Karcsinak és Jós
kának, külön dicséret a konyhának 
is, amely bőségesen gondoskodott 
rólunk.

- Annyira nagyszerű talán még
sem volt a szervezés.

- Az emberek barátságosak és 
figyelmesek mégha a német nyelv 
nem is egészen megy, de zseniális
... Kösz!

- Olyan jó volt, hogy én ahhoz 
nem sokat akarok hozzáfűzni, talán 
mégis: túl sok a kutya, amelyik 
megijesztett.

- Nagyon jól éreztem magam 
itt. Nagyszerűnek találtam volna, 
ha vendéglátóink egy pár szót né
metül, angolul vagy ... beszéltek 
volna.

- Az étel majdnem mindig na
gyon jó volt !!! de túl sok. Minden 
nagyszerű: étel, szállás, emberek... 
Különösen tetszett a zenei képzés
ről tartott információs rendezvény.

- Jóllehet igazán érdekes volt, 
de egy kicsit unalmas is

- Talán a családoknál is lehetett 
volna egyszer enni, úgy sor került 
volna valami beszélgetésre a ma
gyar szállásadókkal.

- Összességében az ittlét na
gyon kedves volt. Kár, hogy a ven
déglátók elégtelen némettudása 
miatt nem került sor beszélgetésre.

Nagyon érdekesnek találtam a 
győri rendezvényt a Kodály-mód
szerről. Az étel jó volt , de túl bő
séges!

-Az étel nsagyszerű volt, de 
mégis túl sok. Emlékezetes a győri 
előadás. Köszönet Karcsinak erő
teljes támogatásáért. Kár, hogy a 
családokkal nem lehetett beszélget
ni.

-Karcsi támogatása a próbákon 
nagyszerű és nagyon érdekes volt. 
Csakúgy mint segítőkész támoga
tása a koncerteknél.

-Egyszerűen nagyszerű!

-Nagyon tetszett nekünk a 
nyíltság + vendégszeretet, amellyel 
fogadtak bennünket + a jó szerve
zés!V_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J



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 vezetett a Szovjetunióban 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

Néha ez is módomban volt. Jampolból 
át kellett, mennünk Polejovkára, majd on
nét Ivotra. Itt kevés időt töltve újra vissza 
Polejovkára. Ott éltünk kb. 2 hónapig min
den változás nélkül. Ami személyemet il
leti, nagy bánat ért Július elején egy 
szomorú táviraton közöltek velem. Sze
gény bátyám halála. Nagyon lesúlytott ez 
a tudat, nem lehetett nekem jókedvemet 
látni. Kértem szabadságot, meg is kaptam, 
mert hát nagyon szeretett a zászlóalj ve
zetősége.

Ha nem is volt nagy öröm a szabad
ságom, mégis boldogan mentem, mert haza 
mentem. Az utazás elég tűrhető volt, a ne
malvástól eltkintve, s 6 napi utazás után 
20-án hajnalban a Keletibe befutott a vo
natunk. Hogy mit érez az ember olyankor, 
azt nem lehet csak olyan egyszerűen leírni. 
A 11 órás gyorssal aztán hazafelé vettem 
az utat, 7.30-kor az utolsó állomáson le
szálltam Enesén. Talán a véletlen hozta, 
hogy húgom és az öcsém ott voltak az 
állomáson. Otthon édesanyám sírva jött 
elém az utcán. A szívem összeszorult mi- 
koregy öregasszonyt ölelhettem meg. Sze
gényt összetörte fia halála. Bent az 
édesapám ugyanilyen formán várt. 75 éves 
ember. A sógornőm zokogva borult a vál
tamra. Ki két aranyos kisgyermeknek az 
édesanyja és pár hét múlva háromnak. 
Nagy volt a bánat. Mielőtt leülhettem vol
na, kimentem a temetőbe bátyám sírjához. 
Ott még minden éppségben, köztük egy 
koszorú fölírással a bajtársaitól, a másik 
családjától és még más. Néztem nagy fáj
dalommal, szegény neked még koszorúd 
is van és itt, ...de sok másnak ez nem adatott 
meg. És én sem tudom melyik Orosz falu 
homokja takar be, ha ugyan majd ez is 
megadatalik. így álltam ott sírva, gondol
kodva s míg rárogytam a sírhalomra zo
kogva. Az Isten áldja meg azt a lányt, aki 
arrajött és fölemelt, ő is sírt. Megköny- 
nyebbültem. Szomszéd leány volt. Haza
mentem és így kezdtem a szabadságomat, 
nem valami kellemes.

A szabadságom nagyon változatos volt. 
Sokat utaztam, akit lehetett meglátogat
tam, még a régi kedvelt szakmámban is 
dolgoztam. Boldog voltam, hogy semmit 
nem feledtem. Mondhatom sokat udvarol
tam a szabadságom alatt, csak az volt a 
baj, hogy hamar vége lett a szabadságnak. 
Augusztus 6-án kellett jelentkeznem La- 
vocsniban.

Nem volt nehéz elválni hazulról Pesten 
se búcsúztam el senkitől. Harmadszor tet
tem meg ugyanazt az utat. Kidőlt vonatok, 
bombabecsapódások, sinrobbantások szá
zait lehetett a vonat mentén látni. Ma reg
gel pl. 14 aknát szedtek fel a magyar 
árkászok 2 km-es távolságon. Az előttünk 
való szerelvény repült fel. így megy ez 
napról-napra. 11-én szerencsésen visszér
tem oda, ahonnét elindultam - Polejovkára.

Nem sokáig maradtunk ott. Őrei Bri- 
ánszk körül áttörtek az Oroszok. Visszafelé 
nyugatnak indultunk. Nagyon szép vasár
nap. Éreztük, hogy nagy út áll előttünk 
Augusztus 22. Az utunk Gutka, Ivót, Nov- 
gorod-Szeverszkijnál át a Dgyeszera fo
lyón, a fahidon. Majd 3 napi út után végig 
erdőben, térdig érő homokban 100 km me
net után elértük Kosztobab községet. Itt 
több mint egy heti pihenőt kaptunk. A me
netirányt délkeletnek fordították. Szaka
datlan gyalogmenet. Alig bírtam már 
mozogni. 4 nap éjjel nappal mentünk, míg 
elértük Sosnicára a Dgyeszer partján. 
Rossz nyelvek azt mondták, hogy ott be
vetnek bennünket az első vonalban. Mi 
ugyan tudtuk, hogy ez nem lehet igaz, mert 
mi nem ahhoz vagyunk felfegyverkezve.

Takács László

Anyakönyvi hírek

1993. decembertől 1994. április 2-ig születettek névsora:
1993. december 7. Kozma Attila
Szülei: Kozma Jenő 

Németh Erzsébet
1993. december 10. Szakáts Diána 

Szakáts Lajos 
Tomicsck Tímea

1994. január 11. Varga Zsófia 
Varga István 
Takács Ágnes

1994. január 15. Sovány Adám 
Sovány Sándor 
Helyes Anita

1994. január 25. Chapó Ádám 
Chapó Pál 
Horváth Jajnalka

1994. február 16. Kiss Attila 
Kiss Béla 
Nagy Éva

1994. február 25. Lendvai Kitti 
Lendvai Szilárd 
Káldy Ilona

1994. április 2. Parcsami Alexandra 
Parcsami Attila 
Varga Tünde

1993. decembertől 1994. április 14-ig meghall:
1994. március 24-én Németh Zoltán
Enese, Szabadság u. 66. Élt: 42 évet.
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Öreg cipész kényelmi csosszantyúja
Igaz, hogy Enesén sokan ismerik Bancsó Ferenc 

cipészt, de most nem egy megszokott életrajzi ripor
tot mond el életének egy-egy részletéről sok érdeke
set, tanulságosat. Beszélgetésünk két - számára is 
nagyon fontos - témára épült: katonaéveire, és a 
szakmájával kapcsolatos eseményekre. Bár először 
még attól is elzárkózott, hogy újságunknak nyilat
kozzon, de állítja Feri bácsi, hogy életéről többköte
tes regényt lehetne írni. Állandóan visszatérő 
gondolata volt:"Annyira tele vagyok az élet rossz ol
dalával, hogy szinte én jót még nem is tudok mon
dani." Ha nem is jót, de mindenképpen vele 
megtörtént dolgokkal ismerteti most meg a Tisztelt 
Olvasókat.

Katonaévek:
27 hónapig voltam katona Nyírbátorban. Egy 

olyan szegény vidékén az országnak, ahol az asszo
nyok a gyakorlótéren sütőtököt és valamiféle egysze
rű rétest árultak. A szegénység miatt kényszerültek 
ott árulni, hogy pár forint kiegészítéshez jussanak. 
Három hónap erős kiképzésben volt részünk. Egy
szer egy főtörzsőrmester nagyon megharagudott ránk 
valami oknál fogva, és minden nap igen elfárasztott 
bennünket. Állandóan azt vezényelte: Futás! Feküdj! 
Visszakozz! Volt egy társunk, aki azt javasolta ne
künk, hogy ha a főtörzs azt rendeli el, hogy futás, 
akkor fusunk olyan messze, hogy a következő utasí
tást a visszakozzt! ne halljuk meg. Néhányszor ezt 
megcsináltuk vele aztán ő is meggyalulodott.

Szolgált egy Viola nevezetű tizedes is a laktanyá
ban. A többiek azt mondták róla, hogy a lányoknál 
nincs valami nagy sikere a városban. Télen egyszer 
aztán úgy büntetett meg bennünket, hogy mezítláb 
csak alsónadrágban ötször körbefuttatta a laktanyát. 
Embertelen tettéért hamarosan lefokozták.

Egyszer 14 napi fogságot kaptam több társammal 
együtt, mivel már levetkőzve futottunk az udvaron 
keresztül a fürdő felé. A tisztek feleségei akik éppen 
azon a szárnyon laktak, beárultak bennünket, hogy 
rendszertelen öltözetben voltunk. De előfordulhat, 
hogy nem is ők tették!

Mestervizsgámat is a katonaság alatt tettem le. 
Hogy haza tudjak jönni, először Tiszabecsre kellett 
elmennem a szakaszparancsnokhoz a szabadságos le
velemért. De senki nem világosított fel, hogy merre 
induljak el, s igy a tudatiamságom miatt 30 km kel
lett gyalogolnom. Mire az állomásra értem a fáradt
ság miatt még annyi erőm sem volt, hogy előtttem 
300-400 m-re lévő épp, kiinduló vonatra felszáljak.

A bajt az is tetőzte, hogy egy bajtársamtol elkér
tem a köpenyét, és mire én visszaértem újból a lak
tanyába, ő már hazament az én rongyos, koszos 
köpenyembe a karácsonyi szabadságára.

Volt egy komikus festő is a szobánkban. Ő egyik 
egyik éjjel a következőket festette a papucsom- 
ra:"Oreg cipész kényelmi csosszantyúja"

Foglalatosságaim, szakmám:
Már ötödik osztályos koromban disznókat őriztem 

Káldy János kocsmároséknál. Majd később, egy évre 
rá gulyáskodtam birtokán. Egyszer arra lettem figyel
mes tehénőrzés közepette, hogy egy síró hang hal
latszik az erdő felöl.

Gyorsan elindultam a hang irányába, és láttam 
ám, hogy egy kisnyúlnak a vérét szívta egy menyét. 
A nyúlon már nem tudtam segíteni, de egy alföldi 
kubikus család asztalára került nokedli mellé, akik 
éppen akkor csinálták a betonutat a Káldy-tagon.

Öttevényen vizsgáztam, mint cipésztanuló, és utá
na lehettem csak inas. Itt is megtörtént, mint az élet
ben annyiszor, hogy aki hibás munkadarabot 
készített el, az kapott díszoklevelet, s mi akik hibát
lanul adtuk be az elkészített vizsgamunkát, csak né
gyest érdemeltünk. Igen, ez az érem másik oldala.

3 évig voltam inas az apám mellett. Tisztelettel 
voltam iránta mindig, hisz húsvizsgáló, halottkém, 
cipész volt egyszemélyben. Bár két hibája mégis 
volt, erős dohányos és italos ember volt világ életé
ben. így legtöbbször én egyedül vezettem a műhelyt. 
Az első időkben nagyon megizzadtam, mikor jöttek 
a ügyfelek, mert izgalmamban nem tudtam elverni 
még a faszöget sem.

Segédéveimben vonultak át az oroszok a falun. 
Mindig emlékezni fogok erre az időszakra, hisz éj
jel-nappal csináltuk a puha csizmákat az oroszoknak. 
Fizetségül órákat- néha rosszakat is-, leveles do
hányt, viselt ingeket kaptunk. Volt olyan orosz had
nagy, aki egész éjjel őriztette a cipészműhelyt, hogy 
el ne lopják a lábbelijét.

Szolgáltam a Csaba cipészcsalád műhelyében 
Győrben - a Széchenyi téren. Itt a harmadik, a leg
fiatalabb segéd voltam, de szorgalmasan dolgoztam, 
és egy hét alatt egy öltönyrevalót megkerestem. 3 
hónap után jöttem haza és Fehér Ferenc cipészmű
helyében helyezkedtem el, aki szintén apám tanítvá
nya volt. Sándor Pista bácsi házában volt a műhelye, 
ahol én is inaskodtam. 1 hónap alatt egy biciklire 
valót sikerült megkeresnem - aminek akkori ára 500,- 
Ft volt.

Egy szakmát egész életén át kell tanulnia az em
bernek. Ezért is foglalkoztam már annyiféle dolog
gal: készítettem női válltáskákat, utazótáskákat, férfi 
-női pénztárcákat, javítottam, méhészfujtatókat, ló
szerszámot.

A legfontosabb, hogy szeretni kell a szakmát, és 
nem szabad soha feladni. Először meg kell elégedni 
kevesebb fizetéssel, igy mérsékelt áron kell dolgozni. 
De mindig lelkiismeretesen, becsületesen.

Erős akarat kell mindenhez, csak igy maradhato- 
tok fenn.

De nyugodtan kelek és fekszek minden nap.

Nagyné Dőry Andrea



Nyugdíjas klubunk életéből
K öszöntő

a nyugdíjas klubban

Április 14-én tartotta szokásos havonkénti összejövete
lét a nyugdíjasklub. Az ízlésesen berendezett kultúrházi 
teremben szép szám ban gyűltek össze a magukét már 
megtett polgárai községünknek.

Varsányi Lajos köszöntötte a megjelenteket, majd be
számolt arról, hogy a következő összejövetelen jelen lesz 
a megye nyugdíjas érdekvédelm i szövetségének elnöke.

Nagy öröm m el jelentette bé: a nyugdíjas klub 30.000 
forint tám ogatását kapott a Lakitelek Alapítványtól.

Következő "napirendi pontként" Molnár Béláné (Anci 
néni) boldog névnapot kívánt a polgárm ester úrnak, meg
ható szavak kíséretében.

Varsányi Lajos vette vissza a szót, egy Esztergonba való 
kirándulás gondolatát vetette fel, am it a Lakitelek Alapít
vány által odaítélt pénzből is támogatnak. Dr. Szabó 
György háziorvos foglalta össze a cukorbetegségekről a 
legszükségesebb tudnivalókat. Utána a jelenlévők tehettek 
fel kérdéseket az elhangzottakkal kapcsolatban. Böcskei 
György köszönte m eg a "Zenei Tavasz"-on való helytállást, 
hogy a nyugdíjasok közül is többen eljöttek Fertődre.

A választásokon részt kell venni-hangsúlyozta-ha már 
m egadatott nekünk a több induló közül kiválasztani a ne
künk tetsző, megfelelő személyt, aki a Parlamentben kép
visel bennünket.

M. J.

Enesén m ár jó  p á r éve m űködik a nyugdíjasok klubja. 
Kellemes ku lturált körülm ények között ta rtjuk összejövete
leinket. Nagyon jó l érezzük m agunkat így együtt. Elbeszél
getünk egymással, valóságos kis ba rá ti körök alakultak ki.

A z összejövetelen azután klubbvezetőnkkel együtt 
megtervezzük közős program jainkat, kirándulásainkat is. 
Minden évben kétszer m együnk ig y együtt kirándulni. Vol
tunk m ár a Balaton k ö rü l, a Szigetközben, Őrségben, 
Sopron környékén. Felejthetetlen m indegyikünk számára 
a Fertő tav i hajókirándulás. Külföldre is  eljutottunk m ár 
poár helyre. Voltunk Bécsben, Grátzban, Puchbergben. A 
kirándulásokat m indig közös vacsora zárja, nagyon jó  han
gulattal.

Vannak nagyon kedves m eghitt összejöveteleink, ilyen 
például a karácsonyt megelőző, aho l az iskolások nagyon 
kedves műsorral, az önkorm ányzat pedig kis ajándékcso
maggal lepett meg bennünket. Kellem es meglepetésben 
volt részünk a nőnap alkalm ával. A z iskolások m ost is  
nagyon helyes és vidám m űsorral szórakoztattak bennün
ket. Utána átm entünk a k/ubbhe/yiségbe, aho l te ríte tt asz
talokon nagy tá l szendvics, üdítő, b o r kávé, tea és 
nyugdíjas társunk, a jó l sütő-főző M agdika finom  sütemé
nyei kináitatták magukat.

A jó  hangulatot fokozta, am ikor m egjelent Böcskei 
György polgárm esterünk hatalm as szekfűcsokorra/, mely
b ő l m indegyik nőtagnak á tnyú jto tt egy gyönyörű virágot. 
Nagyon jó i éreztük magunkat. A hangulat kitűnő  volt.

Nyugdíjas társaim  nevében szeretnék köszönetét mon
dani a Polgárm esteri h ivata l m inden dolgozójának, a tan
testület tagjainak, valam int klubunk vezetőjének, am iért 
összejöveteleinket színesebbé teszik és m indenben segít
ségünkre vannak.

Molnár Béláné (Anci néni)

Visszhang!

Megjött a tavasz, ahogy Győrtől kifelé jöttem a 
határban megjelentek a gólyák. Örültem Nekik. Pedig 
"Húsvét Péntekje volt, a szomorú esemény: a kereszt- 
refeszítés! Utána: Hozta a FELTMADÁST. Az örömet, 
boldogságot! Sok család felkeresi egymást. "Kellemes 
Húsvéti ünnepeket kívánva. Csak azért mivel a szeretet 
még nem halt meg. Pedig már a Szeretetet is keresztre 
feszítették. És tessék hinni "FELTMADOTT" Sőt élni 
fog. Sajnos az ország határainkon túl vérontás van. 
Minden család keresi apró gyermekeit, kiket akna szét 
tépett. Hol a házuk, lakásuk? Hol? Sehol!! Miért? Há
ború van!

Gyilkos háború! Nekünk apánknak, anyánknak va
lamit tenni kellene. De lusták vagyunk! Akadályozzuk 
meg egyszer a vérontást, és soha ne kérdezzük meg 
egymástól:

KIÉRT SZÓL A HARANG?
"ÉRTED IS SZÓL"

Varsányi Lajos

AKCIÓ! AKCIÓ!

- Szinte hihetetlen, de igaz: 29 forinttal olcsóbb most a 
Coca-Cola!

- Primo üdítők: 30 forintos árban
- Kannásborok nagy választékban várják leendő 

tulajdo nosaikat
- Mindennap friss hentesáru
• Mirelitáruk sokaságával várjuk kedves vásárlóinkat
- A hét elején hidegkonyhai készítmények- oh, az az iz 

letes francia saláta-, a hét második felében friss tőkehús 
s hogy valami édesítse az életet: cukrészsiitemények ki 
nálják magukat.

- Ezen árukra megrendelést is felveszünk
- S ennyi jó hír után még egy: a műszaki cikkeket előleg 

nélkül hazaviheti a takarékszövetkezet jóvóltából. 
Ingyenes házhozszállítás!
Ezt mindenkinek meg kell nézni!

Várom kedves vásárlóimat:
Nagy György üzletvezető 

Szabadság u. 11.
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Kedves Olvasók! Tisztelt Választópolgárok!
Közkedvelt lapjuk hasábjain 

szólok Önökhöz, kérem tisztelje
nek meg azzal, hogy elolvassák 
bemutatkozó, programismertető 
írásomat.

Hegyi István 41 éves gépész
üzemmérnök vagyok, független je
löltként indulok az 5. 
választókörzetben (az Önök körze
tében) az országgyűlési képviselő 
választáson. Szanyban születtem, 
Csornán lakom és dolgozom. Is
merem a körzetben lévő települé
seken élő emberek tehetségét , 
szorgalmát, munkabírását, elkép
zeléseit vágyait.

Képviselőként ezeket, az Önök 
érdekeit kívánom szolgálni. Meg
győződésem, hogy ezt független
ként, mindenféle pártirányítás és 
ellenőrzés nélkül, sikeresen tudom 
megvalósítani. Nem voltam és je
lenleg sem vagyok tagja egyetlen 
pártnak sem.

Programomat az alábbi témakö
rök köré csoportosítva ismertet
ném:

- Kormányzati munka:
csökkenteni kell a nagymértékben 
felduzzasztott kormány- appará
tust. A privatizációs minisztériu
mot a parlament ellenőrize. A 
képviselők visszahívhatóságát biz
tosítani kell, végkielégítésüket 
meg kell szüntetni.

- Gazdaság:
áttekinthető, egy ciklus alatt ál

landó adótörvényeket kell alkotni. 
Az ossz elvonásokat csökkenteni 
kell. Kedvezményekkel össztönöz- 
ni kell a pályakezdők munkabaál- 
lását.

- Fiatalok helyzete:
a munkaadók támogatásával 

biztosítani kell az első munkahely
hez való jogot, állami bevatkozás- 
sal kell segíteni az első lakáshoz 
jutást.

- Nyugdíjasok helyzete: a nyug
díjakat évi egyszeri, az infláció 
mértékének megfelelően emelni 
kell, de úgy, hogy az alacsonyab
bakat magasabb arányban emeljük.

- Mezőgazdaság:
minden gazdálkodóra azonos, 

politikai nyomástól mentes, gazda
sági törvényeket kell alkalmazni.

Mindezek anyagi fedezetét a 
pazarló gazdákodás megszüntetése 
és az ésszerű privatizáció biztosí
tja.

Megköszönöm megtisztelő fi
gyelmüket, bízom abban, hogy 
szavazataikkal képviselőjelöltsége
met támogatják.

Tisztelettel:

Hegyi István 
független képviselő jelölt

* * *

Választási gyűlésemet április 
29-én este 19.00 órakor a Kúltur- 
házban tartom, kérem megjelené
sükkel tiszteljenek meg.

Telefónia II. i

1994. februárjában fel- j 
ugyűlésen tájékoztattam a i 
lakosságot az enesei telefon- i 
helyzet lehetséges változa- |
tairól. ígéretem szerint •✓
márciusban a MATAV kép- ; 
viselőivel, ahol a falu felha- i 
talmazásaival tárgyaltunk.

Sajnos a MATÁV a mai j 
napig nem jelezte sem a Me- j 
gyei Önkormányzatnak, sem i 
máshol a tárgyalási kézsé- j 
gét, igy semmi érdemlegeset \ 
közölni a tisztelt érdelklő- j 
dokkéi nem tudok. A legelső i 
változásról minden érintett 
azonnal értesítek. j

Kérem, türelmüket. j

Böcskei György j 
......... .............................................

------------------------------------------------------------------------- -

F O C I

Enese ladbarúgó csapatának, ha több lenne a segítő 
emberek száma, lehetne jobb a szereplésük egy picit. 
Sajnos fáj a szívem mikor a játékosokat szidalmazzák a 
szurkolók mert nem úgy megy a játék ezért nem kellene 
őket bántani.

Mindenki örült velem együtt a felkerüléshez a megyei 
II. osztályba.

Most már tudom, hogy hiba volt felkerülni, mert a Csor
nai körzetiben az első öt valamelyikén ott lenne a csapat 
és azt mindenki sikernek könyvelné el.

Horváth János

V__________________________________________________ )

Márciusi keresztrejtvényünk helyes megfejtése: Heté- 
nyi István. A 200,- Ft-os vásárlási utalványt Horváth Haj
nalka, Kovács Kitti és Böcskei Virág a Polgármesteri 
hivatalban veheti át.

j



J Ó Z S E F
k é p v i s e l ő j e l ö l t

A választópolgárok találkozókon, beszél
getések során sok kérdést tettek fel Nagy 
Józsefnek eddigi tevékenységéről, céljai
ról és programjáról. A legfontosabb kér
désekre adott válaszait megismertetjük 
Önökkel is.

-  Ön, aki egyetemi tevékenysége során a 
kistermelés kérdéseivel foglalkozott ho
gyan ítéli meg a mezőgazdaság lehetősé
geit választókörzetében? - A mezőgazda
ságban három gazdasági forma alakul ki. 
A magántulajdonon alapuló szövetkezete
ket pénzügyi támogatással is segíteni kell, 
hogy a külső üzletrészeket megvásárolhas
sák. - A családi gazdaságok kialakulását a 
jelenlegi kormányprogram is segíti. A tá
mogatási és hitel pályázatok segítségével 
termelőeszközökhöz juthatnak a “farmer- 
gazdaságok”. - A kisárutermelés volt ko
rábban a mezőgazdaság és a falu legjelen
tősebb magántevékenysége. Ennek lehető
sége most tovább nőtt, hiszen sokan ju
tottak (ha nem is jelentős nagyságú) ter
mőföldhöz. A főállásban végzett kereső 
tevékenység mellett megtermelhető az ál
latállomány takarmányszükséglete, illetve 
kertészeti, vagy más nagy élőmunka igé
nyű kultúrák termeszthetők. A mezőgaz
daságot szervezni, integrálni és támogatni 
kell. Ennek érdekében hozták létre a falu
gazdász hálózatot. Bízom abban, hogy a 
falu a jövőben több embernek biztosít 
megélhetést, és növekszik térségünk la
kossága is.
Sokan jutottunk földhöz a kárpótlás ré
vén. Ez akkor is tény, ha helyességét so
kan vitatják. Hibáztatom azokat a “politi
kusokat”, akik nem hívták fel az emberek 
figyelmét időben arra, hogy éljenek a tör
vény adta lehetőséggel, nyújtsák be igé
nyüket a kárpótlásra, s a kárpótlási jegyért 
vásároljanak földet.
-Jelenleg is foglalkozik mezőgazdasági 
magántermeléssel. Vállalkozóként illetve 
kutatóként teszi ezt? Nem, kistermelő
ként, de tapasztalataimat természetesen 
felhasználom ebben a munkában is. -

-1990-től Ón többféle közéleti tevékenysé
get vállalt. Mire lehet büszke mint János- 
somorja polgármestere? - Sikerült a köz
ség mindhárom templomának külső fel
újítását elvégezni. A péteri iskolába 
visszavittük a felsőtagozatot, a kisegítő 
iskolát a falu központjába helyeztük. 
Megvalósítottuk a szennyvíz elvezetését 
és kezelését. A hozzánk tartozó 320 lelkes 
Hanságliget ivóvíz ellátását biztosító ve
zetéket most építjük. Gyermekszakorvost 
állítottunk munkába és megszerveztük a 
hétvégi helyi orvosi ügyeletet.
-  A megyei önkormányzat Mezőgazdasági 
Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bi
zottságának elnökeként milyen eredménye
ket tudhat magáénak? - A jó eredmények 
eléréséhez én csak segítséget tudtam nyúj
tani. Ezeket a megyében élő szakemberek 
a lakossággal közösen - megyei munkatár
saim hatékony közreműködésével - érték 
el. Sok egyéb mellett megindult a telefon- 
hálózat és a szennyvízcsatorna-hálózat ki
építése, javult az ivóvízellátás, folyik az 
iskolák felújítása. Ezekhez jelentős kor
mányzati támogatást vehettünk igénybe, s 
ez remélhetőleg a jövőben is így lesz. A

környezetvédelemben - Szigetköz gondjai 
révén is - egyre többen értik meg, hogy az 
ember és az élővilág harmonikus kapcso
latát biztosítani kell, és ehhez a VÍZ is 
szükséges.
-1990-ben nem vette fel a 13. havi fize
tést? Nem tartottam etikusnak hiszen sen
ki másnak nem tudtunk 13. havi fizetést 
adni. A pénzt a hármashalom helyreállítá
sára fordítottuk.
-Ón nem tagja egyik pártnak sem, miért 
vállalta a Magyar Demokrata Fórum fel
kérését, hogy jelöltjeként induljon a vá
lasztásokon? Mert ez a párt és az általa ve
zetett kormány tett legtöbbet a vidékért. 
Megemlíteném a házépítésre felvett hitel- 
tartozások felének elengedését, illetve a 
“kamattámogatást”, melyeket az inflációs 
kamatok tettek szükségessé, a községek 
önállóvá válását, iskolák “visszaadását” a 
falvaknak, az infrastruktúra fejlesztését ál
lami támogatással, azaz a falvak fejlődésé
hez nélkülözhetetlen feltételek biztosítását. 
-Képviselővé választása esetén mit tart el
sődleges feladatának. - A közbiztonság ja
vítását, a gazdaság fellendítését, munka
helyteremtést, a lakásépítések megkezdését.

Boross Péter miniszterelnök területfejlesztési tevékenységéért Aranygyűrűt ad át dr. Nagy Józsefnek
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A moziA Z  O R V O S  R O V A T A

Tiszteli Olvasónk!
Régi kedvenc témánkhoz térjünk ma 

vissza; a gyógyszerszedéshez. Mikor, 
hogy, milyen gyógyszert szedjünk? Rövi
den kezdve, ha szükséges, az orvos uta
sítására.

Miért? Mert ha beteg valaki ki kell 
vizsgálni, és megfelelő gyógyszert kell 
szedni, de addig csak ameddig javasolják. 
Sem tovább, sem előbb nem jó ezen vál
toztatni.

Miért? Mert ez igy alakult ki hosszas, 
komoly, megbízható kutatások alapján. 
Ha valakinek olyan betegsége van, amely 
hosszú, tartós gyógyszerszedést igényel, 
akkor temnészetesen azt szedni kell, mert 
indokolatlan megszakítás esetén negatív 
jelenségek lépnek fel. Nem ajánlatos ön
hatalmúlag megszakítani vagy megritkíta
ni a gyógyszerszedést, különösen idős 
korban. Ezekre a gyógyszerekre komoly 
szüksége van a szervezetnek, ha ezt el
vonjuk tőle egy "mankót" vonunk el. Le
het e nélkül is élni, csak rövidebb ideig 
sűrű rosszul létekkel, amik persze jöhet
nek másképp is csak nem mindegy, hogy 
milyen gyakran és milyen erősséggel. 
Ilyenkor aztán lehet ilyedezni, hogy nem 
jól érzem magam, csak arról szeretünk

megfeledkezni, hogy nem szedtük előírás 
szerint a gyógyszereinket. Speciális hely
zet a terhesség, amikor egy fejlődő szer
vezet indul az útjára. Részemről a teljes 
szigorúság hive vagyok, miszerint a ter
hes ne szedjen gyógyszert, csak szigorú 
orvosi utasításra, akkor is csak indokolt 
betegség esetén. Az öngyógyszerezés má
sik komoly veszélye, hogy az adagolást 
és más gyógyszerekkel szembeni viselke
dést előre egy laikus nem tudhatja. Sok
szor előfordul, hogy egy gyógyszert 
rosszul szedünk, pl. többet szedünk be a 
megengedettnél. Természetes, hogy ebből 
kellemetlenség lehet. Lehet olyan is, hogy 
a szomszéd gyógyszerét kipróbáljuk, ez 
nem veszélytelen dolog, hisz nincs semmi 
háttér, amely garantálná a pontosságot. 
Sajnos az is lehet, hogy valamely gyógy
szerre alergiások, érzékenyek vagyunk. 
Ilyenkor nem lehet tudni, hogy az érzé
kenységet okozó anyagból vagy nincs. 
Ugyanaz a hatóanyag 10 különböző nevű 
gyógyszerben is előfordulhat. A legfonto
sabb az, hogy a gyógyszereket fontos ese
tenként létfontosságú segítőinknek 
tartsuk, amelyeket csak az orvosi utasítás
nak megfelelően szedjük.

Szomszédunkba laktak 
Káldi Gyuri bácsiék, kiknél 
két orosz tiszt és a tiszt szol
gáik. (háború alatt)

Ott voltam a Gyuri bácsi- 
éknál, amikor jön az egyik 
tiszti szolga Iván és mondja 
a magyarok is kinő, kinő.

A szomszédasszony és 
minden megijedtünk, hogy 
Kinába kell mennünk. A má
sik szomszédban szintén 
Oroszok laktak, dolgoztak 
Szabó és Suszterok műhely
ben, kik közül az egyik jól 
megértette a magyar szót. Én 
már többször beszéltem vele, 
és mondom neki mit mon
dott Iván és mi megijedtünk, 
hogy Kinába vissznek.ő 
megvigasztalt, hogy kinó 
magyarul azt jelenti, hogy 
mozi, és a moziba mi ma
gyarok is mehetünk, amely 
itt lesz a Káldiékkal szemben 
lévő telken délután, melyre 
én el is mentem.

Visszamenve mondom a 
szomszédaimnak, hogy kinő 
magyarul mozi, Iván azt 
akarta mondani, hogy mi is 
mehetünk.

Ezek után mindannyian 
megnyugodtunk.

-  Egy másik alkalommal 
Káldiéknál beszélgettünk. 
Egyszer csak jön az Iván ha
za a faluból és mondja a 
szomszéd asszonynak, Jolán 
néninek: mami devej luka.

A szomszéd Jolán néni 
nagyon megijedt. Mindjárt 
szaladok át a szomszédba, 
kérdezem a másik Iván sza
bó orosztól, hogy mit mon
dott az Iván.

Mondja az Iván orosz bá
csi, hogy az Iván hagymát 
akart kérni a Jolán nénitói.

A hagyma oroszul luka.
Megyek vissza és mon

dom, hogy mit jelent, mit 
akar az Iván. Jolán néni 
megnyugodott és mi is, és 
adott az Ivánnak hagymát.

Matkovics Antal
v_______ __________y

Dr. Szabó György

Angol Magyar Német

The house and ihe fiat A ház a lakás 11. Das Haus und die Wohnung.

(dö háuz end dö flel) (dász Hauz und di Vonung)

This is our sitling-room. Ez a nappalink. Das ist unser Wohnzimmer.

(disz iz áur szilin-rúm) (dász iszt unzer Vóncimmer)

The sitting-room is A nappali világos, napos. Das Wohzimmer

lighl, sunny. ist hell und sonnig.

(dö szitin-rúm iz tájt, száni.) (dász Vóncimmer

iszt hell und zonnig)

The furnilure is new. A bútozat új. Die Möbel sind neu.

(dö főni csőr is nyú) (di Möbl zind naj)

The cupboard is A szekrénysor praktikus. Die Schrankreihe i

practical. st praktisch.

(dö Kábörd iz prektikö!) (di Sránkreje iszt práktis)

We have a colour Szinestévénk van. Wir habén ein

TV-set. Farbfemsehgerat.

(vi hév ö Kálör tivi-szet) (Wir habén ejn Fárbfernzégerét)

Rákász M ária Élőné Rúzsa Brigitta



EGY NAP 
POZSONYBAN

Március 15-én az osztályfő
nökünkkel és a 6.b. osztállyal 
Pozsonyban voltunk kirándul
ni.

M inden gyerek vihetett 
m sagával két szülőt. M iután a 
buszon elhelyezkedtünk, 7 óra 
után elindultunk.

A reggel kicsit hűvös volt és 
napközben is hidegen fújt a 
szél, de ettől eltekinve m inden
ki nagyon jól érezte magát. Elő
ször a pozsonyi várat néztük 
meg. Sokat lépcsőztünk és elfá
radtunk, m ire a várhoz fölér
tünk. H atalm as tölgyfakapu 
nyílott a vár udvarára. O tt lát
hattuk Mária-Terézia lovász- 
szobrát. Visszafelé egy 
m úzeum ot tekintettünk meg, 
ami a várhoz tartozott. Ez után 
városnézésra indultunk. Első
nek a Szent M árton tem plomba 
m entünk, am ely Pozsony egyik 
legszebb műem léke. A belváros 
felé vettük u tunkat és m egáll
tunk annál az épületnél, amely
ben régen reform-
országgyűléseket tartották. A 
főtéren van az óvárosháza, ahol 
még ma is őrség áll a kapuban.

Utána szabad program  kö
vetkezett. Mi egy nagyáruházát 
jártunk körbe. M ikor megint 
m indenki együtt volt, á tu taz
tunk Dévénybe a várhoz, amely 
a Duna egyik kanyarulatánál, 
m eredek sziklára van építve. Ez 
volt valaha M agyarország nyu
gati kapuja. Bemenni viszont 
nem  tudtunk, m ert restaurálták.

Utolsó állom ásunk a bősi vi- 
zierőmű volt. Félelmetes lát
vány tárult elénk, am ikor a 
hullám ok vadul hánykolódtak. 
Láttunk hatalm as zsilipeket és 
hajókat. Ezután betértünk még 
a faluba és indultunk a határál
lomás felé.

19 óra után érkeztünk haza.
Ez a kirándulás jól sikerült, 

élmányekkel gazdagon tértünk 
haza.

Bcncsik Rita
V__________ ____________ J

A Ratzeburgi zeneiskola 
koncertje fertődön

Végre kedvezett az idő falunk német 
vendégeinek, hisz fertődi koncertjüket 
nem csak csodálatos helyen, hanem szép 
napsütéses napon tarthatták.

ötven lelkes enesei is jelen volt hang
versenyükön, akik külön autóbusszal 
utaztak Fertődre. Megérkezésük után 
még maradt időnk egy üdítőre, fagyira. 
17 óra előtt néhány perccel már helyet 
foglalhattunk a kastély koncerttermében. 
A hangverseny megkezdésekor minden 
helyet elfoglaltak magyar és osztrák ér
deklődők. Tschurl Karcsi bácsi köszön
tötte a hallgatóságot magyar, s majd 
német nyelven. Utána végre felcsendül
hetett a muzsika. Mint a kamarazenekar, 
mint a teljes zenekar műsorszámait nagy 
tetszés fogadta, amit természetesen a kö
zönség mindig tapsai jutalmazott. A ze
nészektől különösen nagy odafigyelést és 
kitartást követelet a Haydn mű 5 tétele. 
De utána felüdülésként, s egyben koncert 
zárásaként játszották el a Macskák című 
darab sok fülbemászó dallamát. A közön
ség vastapsa után ráadásként e mű legis
mertebb dallamát és egy Haydn tételt 
ismételtek meg a hálás résztvevőknek. A 
koncert zárása után ünnepélyes keretek 
között köszönte meg a karmester az ene
sei itt tartózkodást, s két ajándékönyvet 
adott át: egyet a Polgármesteri hivatal ré
szére, egyet pedig Karcsi bácsinak. Re
méljük, hogy német vendégeinknek 
nemcsak a koncerttckről, hanem az ene
sei vendégszeretetről is kellemes emlé
kük marad, s ezt mesélik cl otthon 
hazájukban.

Balatoni Andrea 6,b.

Szereti a vadételeket 
és a halakat?

S van kedve otthon a hangulatos konyhábanfőzni?

Ha igen, akkor feltétlenül jöjjön el üzletembe! 

Mindennap kaphatók vadhúsok és különféle halak 

- ha nem hiszi, járjon utána!

Szeretettel várom minden kedves vásárlómat! 

Dömötör Jenöné

HUMOR \

A kis négyéves Pistike na- • 
gyonrosszul viselkedett, anyu- j 
kaja megfenyegette.

- Ha ilyen rossz leszel kiese- | 
réllek egy jó gyerekre!

- Ezt te nem  tudod  megcsi- | 
nálni!- feleli Pistike!

- És m iért nem?
- H át m ert ki lesz olyan bu- | 

ta, jó gyereket adjon egy ros- j 
szért?

*  *  *  •

Egy férfi észreveszi, hogy j 
egy pöttön öt év körüli kisfiú j 
nem  éri el a kapucsengőt. Oda- J 
megy hozzá és igy szól. No • 
várj kisfiam majd én m egnyo- | 
mom . És m egnyom ja. Mire a | 
kisfiú, de  m ost aztán  fussunk ■ 
bácsi, m ert m injárt kijön a ház- | 
mester! j

* *  *  •

Katikától kérdi anyukája:
- Na, hogy vagytok megelé- • 

gedve az űj tanító nénivel?
- H át nem  tűi okos.
- Miért?
- M ert m inden t tőlünk kér- ■

dez. |

Dombi Sándor j
bácsi |

i ................................................................................j
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A  burgonya gyom irtása
Sokan fordulnak hozzám avval a kérdéssel, 

hogy a burgonya gyomirtása szabad forgalmú 
készítményekkel megoldható-e.

Igen, sőt több lehetőség közül választhatunk. 
A Patoran Special vágy a Duál Combi gyomir
tószer használatát javaslom. Mindkettő szer
kombináció, magában foglalja az egyszikű irtó 
és kétszikű irtó hatóanyagát egyaránt. Mind
egyikből 100 m2-re 60-80 ml-t szükséges kiper
metezni 3-5 1 vízben.

A kezelést ültetés után kelés előtt kell elvé
gezni. Célszerű ültetéskor a burgonyát azonnal 
feltölteni, mivel a permetezés után már nem sza
bad mozgatni a talajt.

Konyhakerti növények gyomirtása
Arra is van lehetőség, ha valaki a konyhakerti 

veteményeit akarja kémiai úton gyommentesen 
tartani. Erre a célra a gyomírtószerek közül a 
Stomp 330 Ec-t lehet a legszélesebb körben al
kalmazni.

Felhasználható vörös-, fok- és póréhagyma, 
sárgarépa, petrezselyem, palántázott növények, 
(paradicsom, paprika, bimbókel, zeller, karalábé, 
kelkáposzta) hagymás dísznövények (tulipán, 
nárcisz)... gyomirtására.

Palántázásra kerülő növényeknél a kezelést a 
kiültetés előtt kell elvégezni.

Üvegházban, fólia alatti területeken a Stomp 
nem engedélyezett, mivel erősen párolog.

A kukorica vetés ideje, érdemes dióhéjban 
foglalkozni kategóriásak (a "zöld könyvvel" ren
delkezők sem vásárolhatják meg, ezek részlete
zésére nem térek ki)

A kukorica termesztőknek a vetés után, kelés 
előtt ún. preemergensen használatos szerek kö
zül érdemes választani, mivel ezek hatástartal
ma több hónapra terjed.

Ezeket a készítményeket a kukorica elvetése 
után azonnal a talaj felszínére kell permetezni. 
A talajnedvesség és csapadék hatására bemosód
nak a talajfelszín 2-3 cm-es mélységébe, abba a 
zónába, ahol tömegesen csíráznak a gyomok.

Vetés után, kelés e lő tti alkalm azási javasla
tok szabad forgalmú gyomírtószerekkel:

ACENIT 500 EC 3-5 1/ha - MALORÁN 50 WP
2,5-3,5 KG/ha

ACENIT 500 EC 3-5 1/ha + AFALON 50 WP
2.5- 3 kg/ha

DUAL 720 EC 2,5-3,5 1/ha + MALŐRAN 50 
WP 2,5-3,5 kg/ha

DUAL 720 EC 2,5-3,5 1/ha + AFALON 50 WP
2.5- 3 kg/ha

DUAL COMBI 5-6 1/ha
Stomp 330 EC 4-6 1/ha + MALORAN 50 WP

2.5- 3,5 kg/ha
Stomp 330 EC 4-6 1/ha + AFALON 50 WP

2.5- 3,5 kg/ha
Az alacsonyabb dózist a hóm,ok talajokon, a 

középdózist a vályogtalajokon, a magasabb dó
zist pedig a kötöttabb agyagtalajokon alkalmaz
zuk.

A kukorica teljes kipusztulásával járhat, ha a 
magasabb adagot permetezzük ki egy szerves 
anyagban szegény homok talajon. A felsorolt 
készítmények kis- és nagykiszerelésben egya
ránt megvásárolhatók.

A hektáronkénti szerköltség 4.500,- Ft-tól 
akár 10.000,- Ft-ig is terjedhet.

Nemesné Csicsmán Emőke

K eresse  Fel!
A benzinkútnál, a panzióban 
a SÁRGA RIGÓ SHOP-ot

Anyáknapjára, ballagásra 
elegáns, divatos, olcsó.

fehéring 600,- Ft
fehér-selyemblúz 850,- Ft
fehérzokni 80,- Ft
gyermekcipő 690,- Ft
vászoncipő 420,- Ft
puma kondi 1.380,- Ft
póló 180,- Ft
strechnadrág 300,- Ft

Udvarias kiszolgálással várom 
Tisztelt Vásárlóimat!

Nyitvatartás: Kedd-Szombat 9-17 óráig 
Vasárnap-Hétfő: szünnap

L ______ ____ ___________________ ___________________ ___________________________



A MEZŐGAZDÁLKODÁSRÓL
Az ember feladata, hogy a föl

det művelje, ezen túl feladata az 
is, hogy művelés közben azt meg 
is őrizze, a fenntarthatóságról 
gondoskodjon. Magyarul: A je
len kor igényeit, törekvéseit úgy 
elégítse ki, hogy a jövő generá
cióinak igénye is kielégíthető le
gyen, azt a mai ember ne 
vesszélyeztesse.

Tehát az ember munkája ér
tékmegőrző, érték fenntartó le
gyen, az esélyt, a lehetőséget, a 
döntés szabadságát legalább 
olyan szinten biztosítsa a jövő 
generációinak, mint amilyen 
szinten az, a ma élő ember ren
delkezésre áll.

Úgy gondolom az eddigi 
iparszerű, túlzott mértékben ke- 
mizált, energiaigényes mező- 
gazdaságunkról, ahol elsőrendű 
cél a gazdasági növekedés eléré
se, nem mondhatjuk el. Igaz, azt 
sem tagadhatjuk, hogy közben 
látványos eredményeket értünk 
el a mennyiségi mutatók és mé
retek vonatkozásában. Eközben 
sajnos egyre nagyobb számban 
mutatkoztak a természeti, kör
nyezeti, gazdasági és gazdaság
ban az embertársadalmi 
válságtünetek, amelyek már a 
termelési alapokat is rontják, az 
emberi feltételeket pedig komo
lyan veszélyeztetik.

E jelenségek arra ösztönöz
nek bennünket, hogy az eddigi 
gazdálkodásról kialakított el
képzelésünket felülvizsgáljuk és 
azon iránymódosítást hajtsunk 
végre, ami biztosítja egy ki
egyensúlyozott, értékfenntartó 
fejlődés feltételeit.

Persze könnyű a célt megha
tározni, de annál nehezebb azt 
megmondani, hogy mely mód
szerek és rendszerek képesek a 
célnak megfelelni.

A mezőgazdálkodás egész 
alaplogikáját, egész rendszerét 
újra kell gondolnunk. Az érték 
fenntartó, érték megőrző mező-

gazdaságban az ember a belső 
és külső környezetéhez alkal
mazkodik.

Ennek fontos elemei:
-  Természetes flóra és fauna 

fenntartása.
- Szél és vízerózió elleni vé

delem.
- Ivóvíz, a felszín alatti és fel

színi vizek védelme.
- Levegő védelme, oxigén ter

melés növelése.
- talaj-növény-állat-talaj kör

forgalom harmonikus összekap
csolása.

- A táj rehabilitálása, a tájba 
illő növények társítása (vetésfor
gó, vetésváltás a monokultúra 
helyett).

- A talaj terhelésének tompí
tása, műtrágyázás helyett talaj
erőgazdálkodás (tarló és 
gyökérmaradványok, istállótrá
gya, hígtrágya, egyéb szerves 
hulladék harmonikus, a talajban 
zajló folyamatok, a humuszgaz
dálkodás a talajtermelékenység 
törvényszerűségeinek figyelem- 
bevételével való felhasználása.)

- Megelőző (preventív) nö
vényvédelem. Kíméletes vegy
szeres védekezés.

- A hatalmas (gigantomán) 
táblaméretek felülvizsgálata. 
Mezővédő erdősávok, fasorok 
újratelepítése. Olyan gazdasági 
méretek kialakítása, amelyek az 
ott munkálkodók tisztes megél
hetésén túl a táj öngenerálódását 
és esztétikai élményt is nyújt.

Ezen célkitűzések elérhetők a 
parasztságnak a föld és a falu 
gazdájává, a fizikai erejét hasz
náló bérmunkásból a "józan pa
raszti észt" is használó gazdává 
tételével. Olyan feltételek meg
teremtésével, amelyben a falusi 
közösségek földjük felelős 
gondviselői.

Enese 1994. 04. 08.

A SZEKFU

A Gazda hazatért, magára 
hagyta a virágos kertet. 
Azonban nem a természet 
rendjének megfelelő sokszí
nűséget mutatták a virágá
gyások.

Ameddig a szem ellátott, 
mindenűt szekfű, piros szek- 
fűk uralták a tájat - igaz aze
lőtt, még a Gazda idejében, a 
szekfűk nem is szekfűk vol
tak. Csillagvirágok. Bár a 
színűk már akkor is Olyan. 
Ezt a virágfajtát meglehető
sen agresszív erőszakos, más 
virágot nem tűrő növénynek 
ismerték. A Gazda kedvence, 
egyetlen igazi kedvence volt, 
amiért haragudtak is rá ele
gen. (Még hajdanában - da
nában nem szerették, ma 
ismét szépnek látják) O érez
te ezt, mert már a kertész 
nagy betegségének utolsó 
napjaiban feledni s feledtetni 
akarta múltját.

De nem lehetett az éledő, 
újra feléledő más virágokat 
becsapni.

Szívet felemelő érzés volt 
látni, amint a tavasz új rendet 
teremt: immár olyant, melyet 
a virágok szabad akaratukból 
kívántak. A tulipánt tették a 
legelőkelőbb helyre.

A nem várt időjárás azon
ban megtépázta a virágokat 
és ennek okát a legtöbb a tu
lipán hibájaként rótta fel. 
Lassan megkezdődött az el
őkészület: kit válasszunk első 
helyre- tanakodtak a virá
gok...

S e tanakodás közben egy 
- átirt - Illés nóta hangjai 
csendültek fel: elne hidd, 
hogy nyílik még a vörös 
szekfű, el ne hidd, hogy hall
gatunk a hazug szóra.

M. J.
Apor Péter



✓
Óvodások Húsvétja

Hagyományunk, minden évben megünne
peljük a húsvétot.

Néhány nappal a "nyuszi" érkezése előtt a 
gyerekek már izgatottan készültek az ünnepre. 
Csoportonként más-más locsolóverset tanultak 
a termeket feldíszítettük, ünnepélyessebbé tet
tük. A nagycsoportosok himestojást festettek, 
a középsősők húsvéti képet ragasztottak a ki
csik papirtojást festettek.

Csütörtökön tizóra után elérkezett a várva 
várt pillanat. Kedvezett az idő a nyúlnak s az 
udvaron dugta el az ajándékokat.

Először a kicsik mentek ajándékot keresni. 
Sok kicsinek ez volt az első óvoda húsvétja. 
Egyik másik bizonytalanul indult el vajon ta
lál-e valamit. A fürgébbek hamar rátaláltak az 
elrejtett ajándékokra. Az élelmesebbje több 
ajándékot is gyűjtött. Megmagyaráztuk hogy 
tegyék vissza, mert mindenkinek csak egyet 
hozott a nyuszi. A kicsik után a középsősők, 
majd a nagycsoportosok mentek le az udvarra 
ajándékot keresni. Lefényképeztük a gyereke
ket keresgélés közben.

A gyerekek nagyon örültek az ajándékok
nak, ami egy kisnyul és 20 db csoki tojás volt.

Az ajándékot aSzülői Munkaközösség vá
sárolta.

Köszönjük szépen a gyerekek nevében!

Szabóné H. Judit

Óvodai hírek
Május 7-én Anyáknapjával egybekötött 

Évzárót tartunk az óvodában. Beiratás május 
9 -13-ig reggel 8-tól du. 16 óráig

Azokat a gyerekeket kell beíratni, akik 
még nem jártak óvodába és 1994 május 31-ig 
betöltik harmadik életévüket. Előkeli jegyez
tetni azokat agyerekeket, akik 95 május 31-ig 
betöltik harmadik életévüket és a szülők igényt 
tartanak az óvodai elhelyezésre. A beiratáshoz 
szükséges a gyermek személyi lapja.

A nyári takarítási szünet jun 13-tól jul.1-ig 
lesz. Az első óvodai munkanap jul4-én lesz.

Máj. 2-án kezdődik az óvodai úszásokta
tás. Megtörtént a legkisebb terem bővítése, az 
iroda hozzákapcsolásával, igylO m2-rel növe
kedett az alapterület. Irodarész elkülönítése a 
folyosóból folyamatban van.

Az átalakításért köszönettel tartozunk az 
önkormányzatnak, aki soron kívül biztosította 
az anyagi feltételeket, Káldy Gyulának és fiá
nak a gyors és precíz munkáért, Szalai Mihály 
asztalosnak, aki már sok tervünket valóra vál
tott a gyerekek és felnőttek megelégedésére.

Végül, de nem utolsó sorban Varga István 
fűtőnek, aki a munkaköri kötelezettségén felül 
példamutatóan és lelkiismeretesen vette ki ré
szét a munkából.

Ezúton megköszönjük a szülők megérté
sét, hogy megoldották gyermekük elhelyezését 
az építkezés idején.

Kocsis Nándorné

15 és 20 év között
Azt hiszem Te is elgondolkodtál már azon, milyen szörnyűségek tudnak megtörténni veled 15 
és 20 év között. Biztos te is tudod például azt, hogy az időskori szívinfarktus és agyérelme
szesedés, a skizofrénia, epilepszia, tudathasadás mind-mind visszavezethető a középiskolai olyan 
izgalmakra, mint a dolgozatírás, hogy tudod-e használni a puskádat, le tudod e beszélni felelésről 
a tanárt stb. A szülők is átélték mindezt, mégis úgy csinálnak, mintha elfelejtették volna. Viszont 
abban sincs köszönet, ha előjönnek az elcsépelt "bezzeg az én időmberi'-nel. Kb. szerdától 
mindenkit már csak a hétvége reménye éltet. Elgondolkodsz azon, hogy mekkora bulit fogsz 
csapni a haverokkal és igy tudsz (vagy igy se) valami halvány eredményt kipréselni magadból. 
Amikor eljön a várva várt péntek, akkor gondolsz csak bele, nem is olyan biztos, hogy erre a 
hétre végetértek a borzalmak. Pedig segítesz otthon a szüleidnek mosogatni, főzni, fát vágni, 
takarítani, autót szerelni, esetleg üzletet vezetni (tisztelet a kivételnek, a lustákat is meg lehet 
érteni) és mégis
* elé egy aprócska veszekedés
* egy kétes pletyka
* 2 perc késés
és máris fuccsba ment a hétvégi rózsaszín álom, ha meg a szülők belekukkantanak (csak úgy 
tiszta véleüenül) az ellenőrződbe, már tényleg azt hiszik, azért van, hétvége hogy csemetéjük 
jobban fel tudjon készülni a következő hétre. Pedig mindenki életében vannak napok, mikor 
bal lábbal kel fel és minden rosszul sül el. Ilyenkor elképzelhetetlenül könnyű bármiből egyest 
szerezni s egy ilyen óra után már az sem tud felvidítani, ha meglátod az iskola folyosójának 
falára pirossal felírt jól ismert szöveget:
"Verd ki, verd ki, verd ki fejedből a gondolatot, lesz itt még egypár jó napod!"
És amikor már a harmadik hétvégédet ülöd otthon szólóban a könyveid mellett és felfedezed 
magadon a penészedés első furcsa zöld foltjait, lekapod a polcról a növényhatározót és meg
nézed benne a fejespenész latin nevét, elhelyezed a rendszertanban, akkor már tényleg elször- 
nyedsz, hogy ILYEN nyomokat hagyott benned a biológiaóra és ilyedtedben foglalkoztatni 
kezd a gondolat, hogy szülői tilalom ellenére halkan kilépj az ablakon (akinek az emeleten van 
szobája, használja lepedőjét!) és elmenj egy olyan helyre, ahol nem figyelnek rád sem a szülők, 
sem a tanárok (de mások annál inkább). Szerencsétlen gyerekek(?) kétségbeesetten várják a 
nyári szünetet. De senki ne örüljön korán. Ismerjük a felnőtteket! Még előállhatnak a nyári 
munka gondolatával, esetleg matektanfolyan, vagy hasonló nyalánkságok...
Éne se, 1994 április 13.

Erdélyi Zsuzsanna és Varga Dóra

Megalakult az iskolaszék
Az iskolaszék a nevelési-oktatási in

tézményt közvetlenül támogató, választott 
testület.

Elősegíti a fenntartó, a pedagógusok 
és a szülök együttműködését, támogatja 
az intézmény nevelési programjának 
megvalósításában, közvetítő szerepet ját
szik az intézmény működési problémái
nak elhárításában.

Döntési jogkörébe tartozik munka- 
programjának elfogadása. Egyetértési jo
got gyakorol az intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzata és a házirend elfo
gadásakor.

Véleményezési és javaslattevő jogkör
rel rendelkezik az iskola életét érintő 
egyes kérdésekben.

Az iskolaszék választott tagjai:
- az iskola képviseletévben:
Ferenczi Imréné 
Füsi András 
Mesterházy Emőné

- az önkormányzat " :
Élő Gábor
Kiss Lászlóné 
Ratatics Gábor
- a szülök " :
Bödő Csabáné 
Varga Isvánné
Hima Istvánné (Bezi szülő)
Az iskolaszék alakuló ülését 1994. 

március 17-én tartotta. Megválasztotta el
nöknek Ferenczi Imréné tanárt, titkárnak 
Kiss Lászlóné jegyzőt.

Megállapodtak abban, hogy évente 2 
alkalommal tartanak gyűlést, februárban 
és szeptemberben.

Fontos ügy esetén rendkívüli gyűlést 
hívnak össze. Az iskolaszék az iskola 
igazgatójának, illetve nevelőtestületének 
nem felettes hatósága.

Mesterházy Emőné
iskolaigazgató

■ Az iskola, óvoda oldala



Anyák napja
Sokan nem tudják, mit jelent anyá

nak lenni, sokan viszont megköszönni 
nem tudják ezt a nemes feladatot. Éde
sanyja mindenkinek van. Csak egye
sek ezt nem veszik észre, nem 
fogadják el,.vagy egyszerűen elfelejtik. 
Pedig közelég a nap, amikor méltó len
ne megköszönni mindazt, amit meg
tesz értünk, ammennyire szeret, 
legalább egy nappal viszonozni azt.

Igaz, erre nem ez az egyetlen nap 
lenne a megoldás. Az év 365 napján 
anyák napját kellene tartani, hogy egy 
kicsit is viszonozzuk a gyötrelmet, amit 
okozunk. Egy anyának nem marad más 
az év 365 napjára, mint az önzetlen 
szeretet. Az ember nem választhatja 
meg azt, hogy ki lesz az édesanyja. 
De az anya sem választhat magának 
gyermeket. El kell fogadnia őt, ugyan
úgy mint a gyermeknek. Sokan nem 
képesek erre. Ne felejtsük el, édesanya 
csak egy van a világon, aki a legdrá
gább nekünk, aki értünk él. Nekünk is 
érte kell élnünk! Legalább egyszer pró
báljuk meg. Minden ember árva lesz 
egyszer. Használjuk ki a sorsot míg 
lehet, legalább egy csokor virággal vi
szonozzuk a sok jót, emlékezzünk 
meg.

Édesanya csak egy van.
F. Cs.

Odödölö
A következő ötödölő időpontja: 

május 6.., péntek 17.00 óra, helye 
a Kullúrház. A legutóbbi versenyen 
dobogósok: 1. Maller László, 2. 
Dombi Kornél, 3. Bencsik Tamás. 
Gratulálunk!

Ratkó József: Zsoltár

Az anyák halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot 
váltanak, egyetlen halott 
sincs közülük, fiatalok, 
mint az idő. jra születnek 
minden gyerekkel, megöletnek 
minden halottal -  harmadnapra 
föltámadnak, mire virradna.

Adassék nekik gyönyörűség, 
szerelmükért örökös hűség, 
s adassék könny is, hogy kibírják 
a világ összegyűjtött kínját.

-  e verssel köszöntjük -az édesa
nyákat!

Az enesei Önkormányzat nevében a 
Hírmondó Szerkesztősége sok sze
retettel köszönti az áprilisban jubi
láló lakosokat.

A 60 évesek közül:
Bencsik györgynét 
Galambos Lászlót 
A 65 évesek közül:
Dombi Józsefnél 
Horváth Ferncnét 
A 70 évesek közül:
Csánig Imrénél 
Major Gyulát
A 80 éves Káldy Györgynét.

Sok szertettel köszöntjük Bencze 
Lajos bácsit és Irma nénit, akik a 
napokban ünnepelték 50. házassági 
é\fordulójukat családi körben.

Receptek
Javaslat pörkölt maradék felhasználására:
1.1 Paprikás meglepetés 
Hozzávalók: 30 dkg sertés vagy borjúpör
költ maradék, 1 kg burgonyából készült 
püré, reszelt sajt, vaj.
A pörköltet tűzálló tálba öntjük és befed
jük teljesen a burgonyapürével. A püré te
tejére kevés vajat taszünk, sajttal 
megszóljuk és sütőben aranysárgára süt
jük.
Ilyen móson minden lében elkészült húst 
felfrissíthetünk.
2.1 Ravioli
Hozzávalók: 40 dkg liszt, 2 tojás, 25-30 
maradék sóit vagy pörkölt maradék, 5 dkg 
reszelt sajt.
A ravioli tulajdonképpen hússal töltött ba
rátfüle. A gyúrt tészta a szokottnál kissé 
lágyabb legyen, hogy a virframetélő jól 
összefogja a széleket. A húst átdaráljuk, 
kicsit fűszerezzük, 1 tojást ütünk rá, be is 
sűrítjük egy kevés liszttel és igy töltjük 
meg. A sós vízben 10 percig főzzük és le
szűrve, ameglévő paprikás lébe tesszük 
vagy valami mártást készítünk, de készít
hetjük úgy is, hogy lezsirozzuk és reszelt 
sajttal meghintjük.

Szalai Lászlóné

Tisztelt Vállalkozók!
Enese község Polgármesteri Hivatala felhívja az egyéni vállalkozók figyel

mét arra, hogy adózás rendjéről szóló 1993. évi CII. törvény 22. §-a alapján 
1994. június 30-ig kötelesek adószámukat bejelenteni az enesei Polgármesteri 
Hivatalban. A bejelentéskor hozzák magukkal a vállalkozói igazolványt, ipari 
igazolványt, magánkereskedői igazolványt, vagy működési engedélyt, mert arra 
adószámot rá kell vezetni.

Értesítjük továbbá, hogy az üzletek működéséről szóló 411994.II.14.1 IKM- 
rendelel 11. §-a szerint az 1994. február 1. előtt nyitott bolti kiskereskedelmi 
és vendéglátóipari üzletek jelenlegi üzemeltetői 1994. április 30-ig kötelezettek 
arra, hogy az egységük működéséhez szükséges szakhatósági engedélyeket /azok 
fénymásolatát/ Hivatalunknál bemutassák.

Tóth Endréné 
ip. ea.

Ne szóval szerzzünk, ne 
is nyelvvel, hanem 
cselekedettel és 
igazsággal.

I jn  3,18

1994. április 24-én 
10.30-kor,

az enesei evengélikus 
tem plom ban 

KONFIRMÁCIÓ 
lesz.
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