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A F A L U
John Kennedy 1958-ban a következő, azóta híressé vált 

merész mondásával indult az elnökválasztási 
küzdelmekbe: Ne azt kérdezd, hogy m it adott neked 
Amerika! Azt kérdezd, m it tettel te Amerikáért! Mint tudjuk 
- talán ennek a kijelentésnek is köszönhetőenmegválasz
tottak az Amerikai Egyesült Államok elnökévé, és az 1963- 
as tragikus texasi merényletig egy nehéz időszakban sik
eresen vezette az országot.

Sokszor eszembe jutnak a nagy amerikei államférfi sza- 
ifel, amikor enesei polgárokkal beszélgetek. Rengeteg e 
tennivaló, és igazuk van a méltatlankodóknek, akik 
szóváteszik, hogy nincs telefon, nincs megoldva a szen
nyvíz elvezetése, kevés a fődre adott támogatás. Ám 
amikor visszakérdezek, hogy m it tettel te annak 
érdekeben, hogy legyen telefon, legyen szennyvíz hálózat, 
legyen focicsapat, óvoda, iskola, utak, egyszóval hogy 
jólérezd magad ebben a faluban, akkor meghökkennek a 
kérdezők. De hiszen - mondják - az nem az ő feladatuk.

Beszéljük hát meg! Kinek kell itt azon fáradoznia, hogy 
lakható legyen ez a falu? Ne csak egy csoport ház, benne 
elő egyénekkel, hanem legyen itt egy közösség, ahol az ott 
élők emberként élnek. Ahol van óvoda, iskola, sport, 
tűzoltó csapat, egészségügyi ellátás, templomok, kocs
mák, boltok, es ezeket összekötő úthálózat, es az 
embereket, az emberek különböző csoportjait összekötő 
érzelmek, közös törekvés, jószándek.

Ez mindannyiunk feladata, akik itt élünk Enesén. 
Munkamegosztásnak természetesen itt is lennie kell. A 
falu vezetői, köztiszviselői és közalkalmazottjai a saját 
feledatukból nem háríthatnak át másokra felelősséget, 
ellenben mindenki másnak is meg kell tennie mindent, 
ami tőle telik.

A község kifejezés értelemszerűen - de a Magyar 
Értelmező Szótár szerint is - a közösség szóból alakult ki. 
A közösségért, a községért tenni kell, nem elég az, hogy 
csak a magunkéra gondolunk. Ne engedjük, hogy egyesek 
a legdurvább módón lopják, és teszik tönkre az anyagi és 
erkölcsi értekeinket! Ne csak az enyemre vigyázzunk, 
hanem a mienkre is! •

V a rg a  I s t v á n n

A következő ...
sem lesz könnű minden bizonnyal. Nem mindegy, hogy mi 

töténik a nagypolitika színterén, de számunkra igazából a helyi 
döntések, a helyi vezetők személye a fontos. Rövidesen ismét a 
szavazóumákhoz kell járulnunk, hogy döntsünk községünk pol
gármesteri székének tulajdonosáról és ügyeink képviselőiről, a 
képviselőtestület tagjairól. Azt hiszem lelke mélyén mindenki 
egyetért abban, nem lenne szerencsés, ha Enesén pártcsatározások 
határoznák meg a kampányt. Legyen a polgármester-jelölt bár
mely párt jelöltje, esetleges győzelme felboríthatná a nyugalmat s 
pártdöntéseket kényszeríthetne kedves községünkre. Ezt nem 
akarhatjuk;

Kedves Olvasóink: Gondolom Önök is hallottak már a lehet
séges "szék" -tulajdonosokról, akik megkísérlik felvállalni Enese 
irányítását a következő négy évben. Annak jártunk utána, hogy mi 
igaz a haraszt zörgéséből s tényleg olyan sok jelölt van-e, mint az 
az istenadta nép száján forog.

Először Böcskei György polgármestert kérdeztük meg, kívánja- 
e jelöltetni magát az év végén sorrakerülö önkormányzati 
választáson: Hoszszú gondolkodás után úgy döntöttem, hogy 
indulok a választásokon. Megmérettetem magam.

Tóth László: Azért merült fel bennem a gondolat, mert többen 
szóltak -idősebbek és fiatalabbak is Másrészt közel 2o éve 
közigazgatásban dolgozom. Úgy gondolom nem lenne idegen a 
pálya, de az indulásnak feltételt szabok. A kormány önkor
mányzatokra vonatkozó döntésétől teszem függővé indulásomat. 
Ez azért lényeges, mert nem voltam elkötelezettje egyetlen párt
nak sem. Ha elvállalom, akkor mint pártonkívüli, tehát semmi 
elkötelezettség.

SzJovacsek Imre: A válaszom egyértelmű: nem. Nem kívánok 
indulni. Magyar Béla: Nem kívánok indulni. Esetleg a jelölőbi
zottság tagja szeretnék lenni, mert eddig is jelölt voltam. De 
függetlenként, ezt szeretném hangsúlyozni.

Fiisi András: Én egyáltalán nem gondoltam arra, hogy pol
gármesternek jelöltessem magam. A faluért továbbra is mint 
pedagógus akarok dolgozni.

Élő Gábor: nem kívánok indulni.
A Hírmondó októberi számában lehetőséget kívánunk biztosí

tani az akkor már "biztos" jelölteknek, hogy bemutassák 
önmagukat valamint elképzeléseiket, terveiket a következő 4 évre.

Mesterházy József



Stefani tűzoltók
Szeptember első hétvégéjének 

szombatján érkezett hozzánk , egy 
válogatott tűzoltócsapat St. Stefanból. 
Buszuk mögött gördült a kulturház elé 
az a tűzoltóautó, melyet ajándékba 
kapott az enesei tűzoltóegyesület. A 
jókedvű vendégeket pontos 
megérkezésük után az iskolások 
vidám, kedves műsora szórakoztatta. 
Majd Élő Gábor alpolgármester 
köszöntötte a St. Stefani küldöttséget, 
többek között megemlítette, hogy 
Peter Pechan polgármestert díszpol
gárrá kívánja avatni Enese község 
képviselő testületé, /október 23-án/ St. 
Stefan polgármestere szólt községe 
tűzoltóiról, a tűzoltóságról. Büszkén 
említette meg, hogy a lángnyelvek 
kioltói pár évvel ezelőtt a világbajnok
ságon második helyezést értek el.

A rövid köszöntőket követően közös 
ebéden vettünk részt a Nyárfa 
vendéglőben. Délután került sor a 
tűzoltóautó ünnepélyes átadására, 
majd beüzemelésére a sportpálya mel
lett. A tűzoltószertár előtt felsorakozott 
két tüzoltócsapat más-más érzelem
mel lehetett tanúja az autókulcs 
átadásának.

A St. Stefániák minden 
valószínűség szerint kicsit fájó szívvel 
vettek búcsút időssé vált "jóbarátjuktól" 
míg az eneseiek örömmel fogadták az 
anyagiakban sem csekély értékű Opel 
Blitz-et. Az ünnepély hivatalos 
részének lezárása után a St. Stefániák 
még maradtak pár órát s nehéz szívvel 
köszöntek el enesei kollégáiktól.

Reméljük lesz folytatás s egy újabb 
kapocs köti öszsze a két községet:

Mesterházy József

fi 1 0  L T O K
Enesén, a községben több mint loo éves a 

tüzoltócsapat. Komoly idő ez még egy 
szervezet idejében is. Jelenleg 3 csapatból: fel
nőtt, ifjúsági és gyermek egységből áll. A 
napokban St.Stephan stájer testvér községtől 
kapott a falu egy habbal és vízzel is oltó, looo 
literes tartállyal rendelkező Opel gyártmányú 
tűzoltó gépkocsit Ez az ünnep okot ad arra, 
hogy visszanézzünk, elemezzük a tűzoltó csap
at helyzetét, összehasonlítsuk a szomszéd 
országok: Ausztria, illetve Szlovákia egyik
egyik csapatával. Az ausztriai StStephanban a 
tűzoltók létszáma meghaladja a százat Nagy 
társadalmi összefogással felépített, hihetetlenül 
jól felszerelt szertárral rendelkeznek. A tűzoltók 
rendszeresen, hetente gyakorolják feladataikat 
Jól szervezettek a csapatok. Nagy a fegyelem. 
Katonás rend uralkodik mindenhol. Ruháikat, 
eszközeiket magukénak érzik és megbecsülik. 
Náluk Tűzoltónak lenni egyfajta társadalmi 
megbecsülést jelent Közéletben, ünnepségeken 
rendszeresen részt vesznek. Az osztrák egység 
minden szempontból pédaértékü lehet az ene
seiek számára. A szlovákiai Bős község tűzoltó 
csapatával az eneseieknek baráti kapcsolata 
van. Munkakapcsolat még nem alakult ki, de 
más igen. Ezen talán túl kell hamarosan lépni. 
Műszaki- technikai ellátottságuk kiváló. Nagy 
szerkocsikkal rendelkeznek, melyek veteked
nek a Győr-i illetve Csoma-i hivatásos egység 
gépkocsijaival. Bős térségi központ, több ezer 
lélekszámú település, így ennek közsönhető a 
felszereltség. Rendszeresen látogatnak Enesére 
az ünnepeinkre. Enesén a helyzet most változott 
az 5-lo évvel ezelőtti időkhöz képest Nőtt a lét
szám. Fiatal, ifjúsági és gyermek csapat is 
alakult Az önkormányzat próbálja bevonni 
őket a közösségi ünnepek lebonyolításába.

Sajnos, amig az osztrák fiatalabb egyesület, 
illetve a bősi csapat mind rendelkzeik hagy
ományokkal, addig ez nálunk teljesen hiányzik. 
Az a nép, amelyik nem ismeri múltját, nem 
emlékezik meg ünnepeiről, nincsenek hagy
ományai, elmúlásra van Ítélve. Az érvényes ez a 
külöböző egyesületekre is. Az elmúlt években a 
mi tűzoltóink életében a tűzoltó verseny, illetve 
a vizes gyakorlat volt az esemény. Egyik sem 
helyi rendezésű. Ami uj, hogy a parancsnok már 
másod iziglen rendezett, utoljára a fiataloknak 
egy hét sátor-tábort a Mosoni-duna mellett. 
Ehhez:,aszükséges összeg jó részét az önkor
mányzat biztosította, 1994-ben ez 12.ooo.-Ft 
volt Az anyagiakat szinte mindenhez az önkor
mányzat biztosítja, amit mostanában többször 
nyilvános helyes közülük néhányan keveseltek. 
"Nekünk kell összedobni a pénzt ha valahova 
menni keU"-mondták. Az üzemanyag költséget 
teljes egészében a falu 
biztosítja, éves viszony
latban ez több tízezer 
forint. Mi fizetjük a 
tűzoltók tiszteletdiját 
rendszeresen. A gép
kocsi, a szivattyú 
javítását, amik nem 
mindig az üzemszerű 
használattól hibásodtak 
meg. Rendezvényeik 
szolid, vagy nem szolid 
költségeit vállaljuk.
Sajnos ahhoz is igényel
nék az apanázst amikor 
a vendéglátók vacsorá
val és sörrel tisztelik 
meg őket. Ez sajnos 
nem elég. Miért nem ?

Önkrományzati
hírek

A nyári szünet után a képviselőtestület 
augusztus 3o-án tartotta ülését, melyen 
az alábbi közérdekű témák szerepeltek:

Községünk október 20-án több megyei 
településsel együtt a Győrben megren
dezésre kerülő szakkiállításon vesz részt. 
A szakkiállításon való részvételünk célja, 
hogy -a faluról összeállított részletes 
tájékoztatóval megismertessük
magunkat, lehetőségeinket elképzelé
seinket. Mindezeket később a falu 
fejlődése érdekében szeretnénk 
hasznosítani.

A "Rábcatorok” településeinek 
Regionális Fejlesztési Társultjában 
községünk társult tag lett. A tásrsulás 
különféle projekt /szennyvíz,gáz / meg
valósításában nyújt segítséget.

A képviselőtestület Enese díszpolgára 
kitüntetés adományozásáról határozott. A 
kitüntető címet az a személy kaphatja 
meg, aki valamely kiemelten jelentős 
munkájával egész életművével mind 
országosan vagy nemzetközileg elis
merést szerezve hozzájárult a község jó 
hírnevének öregbítéséhez. A díszpolgári 
cim adamányozásáról szóló rendelet ter
vezetét a következő ülésen tárgyalja a 
testület.

Az önkormányzat tankönyv utámo- 
gatásban részesíti az enesei általános 
iskolásokat, középfokú oktatási 
intézményekben, felsőoktatási intézmé- 
lyekben tanuló diákokat. A támogatás az 
önkonnányzatúak mintegy 45o ezer forin
tjába kerül.

A csapat ez ideig 1994-ben negyedmillió forin
tot meghaladó összegbe került a közösségnek. 
Nem elég? A meglévők takarékos fel- 
használásával, átcsoportosítással élni kell tudni 
Mindnyájunknak, s példát mutatva szerezni 
becsületet a mundérnak civilben, hétköznap 
úgy, mint egyenruhában ünnepeken. Ehhez 
kívánok sok sikert az Enese-i Önkéntes
Tűzoltóknak.

Böcskei György

r!-‘:

2 ENESEI HÍRMONDÓ SZEPTEMBER



/
Épül a műút.
1937. nyarán játszás közben arra lettünk figyelme

sek, hogy a régi kónyi országút felett egyre erősödő 
moraj kíséretében hatalmas porfelhő kavarog. Nem 
mindennapi élményt sejtve azonnal futottunk, ki az 
országúihoz és nem is kis látványban volt részünk. Az 
előző tompa moraj egyre erősödött és irgalmatlan 
pufogással traktor vontatású, lögyakorlatról visszatérő 
magyar légvédelmi tüzéregység közeledett Enese felé.

Nem csak a melegből, de a nagy zajból és a hatal
masnak tűnő ágyuk láttán vibrált előttünk a levegő. 
Azt, hogy mennyi ideig vonultak és hány ágyút vontat
tak el előttünk -arra már nem emlékszem, de azt már 5- 
6 évesen is megállapítottuk, hogy ezek már nem játék
szerek voltak. Mikor elvonultak és megszűnt a zaj, 
akkor jöttünk rá, hogy azért egy kicsit féltünk, pedig az 
ágyukat kezelő katonák akkor még barátságosan 
integettek is felénk.

Azt már a felnőttektől hallottuk, hogy ezek a 
légvédelmi tüzérek a Fertő tó környékén voltak 
lőgyakorlaton. Néhány szót megérdemelnek azok a 
pufogós traktorok, amiket annak idején "hazaárulók
nak" neveztek. Ezek a vontatók magyar gyármányú 
Hoffer traktorok voltak gumikerekekkel felszerelve.

Hogy miért voltak "hazaárulók" ?
A háború kitörése után amikor ezek a traktorvon- 

tatású tüzérek megjelentek a front közelében az ellen
ség lo-15 km-ről meghallotta az irgalmatlan hangot és 
tudta, hogy hova kell lőni. Később ki is vonták őket a 
forgalomból.

Kanyarodjunk még egy kicsit vissza gondolatban a 
régi kónyi országúira. Joggal kérdezhetnék esetleg a 
fiatalabb olvasók, hogy miért a keskeny, poros, régi 
úton jöttek? Miért nem a sima műúton? Azért, mert 
akkor egyszerűen nem volt még müút. A régi főútvonal 
Kónyon keresztül majd a GYSEV-et keresztezve a régi 
közöslegelő, az u. n. Meggyes érintésével a 
homokgödömél érte el a falut.

A mostani müút Enesénél 1938-ban épült. Később

lehetett hallani, hogy német tőke segítségével a 
háborús célra készült. Ebben az időben vezették be 
Magyarországon a "jobbra hajts"-ot.

Ez az új rendelet nem kis zavart okozott az állatvon- 
tatásu közlekedésben, mert a szerencsétlen ló nagyon 
sokáig nem értette, hogy miért kell neki az ellenkező 
oldalon húzni az igát. Fenti soraimban említettem, 
hogy Enesénél 1938 évben kezdték építeni a műutat. A 
földmunkákat alföldi kubikusok végezték. Voltak közöt
tük u. n. talicskás brigádok, de sok volt már az egylo- 
vas, kétkerekű kordé is. Hihetetlen szorgalommal és 
szakértelemmel dolgoztak.

Mint mindenre kiványcsi gyerekek esténként 
bámészkodva néztük hogy bográcsban szabadban hogy 
főzik a kolompérpaprikást. /Burgonyapaprikás/ A föld
munkák elvégzése után jöttek a betonozó gépek és az 
akkori kornak megfelelő technikával jó  minőségű, sima 
betonutat csináltak. A műút jelenlegi aszfaltozott for
mája az utóbbi lo-15 évben alakult ki, mert az annak 
idején erősnek hitt beton a nagy súlyú páncélosok súlya 
alatt berepedezett. Visszatérve a harmincas évek 
végére, alighogy elkészült az új út, hamarosan megje
lentek rajta a német motorizált katonai egységek, akik 
akkor Szerbia megszállására készültek.

Nem csak a műúton, de a vele párhuzamosan futó 
vasúton is özönlött a katonaság és a hadifelszerelés. 
Néha Enese állomáson is megállt egy-egy ilyen 
szerelvény és akkor nagyon furcsának találtuk az ide
gen nyelvet, az uniformist és nem magyar kato
nanótákat énekeltek ezek a katonabácsik. Itt még béke 
volt, de máshol már dörögtek a fegyverek. Idősebbek 
beszélték, hogy a faluban is többen megkapták a katon
ai behívót. Közben Enesén megjelent néhány menekült 
lengyel katona. Ok sem magyarul beszéltek.

Ki érti ezt? Mi lesz ennek a vége? Minden évben van 
számunkra meglepetés és a meghitt béke fogalommá 
illetve sokak számára szenvedéssé válik.

Győr, 1994. szeptember 12.
Gösi Sándor
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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 áttélték a borzalmakat. Takács bácsi sokáig titkolta, hogy naplót vezetett a Szovjetunióban áttélt napokról.

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

M.J. felelős szerkeztő

En, aki gyakorlatlan lovas voltam, bizony nehéz 
feladat volt megülni -kb. 15 km-t lovagoltam, de 
sebet tört rajtam. Majd átadtam a lovat másnak. 

Gyalog mentem. Majd kocsin rázattam magam, majd egy 
német autó ágyucsövét nyergeltem meg és azon mentem kb. 
4o km-t. Ma szeptember 19. Szomorú vasárnap. A gépkocsin 
elértem Repkibe Tujviscsin keresztül. Repkiben aludtunk 
2o-án reggel gyalog indultam Gomel fele. Pár km után egy 
magyar gépkocsi őrmestere ültetett a sárfogóra, mert máshol 
nem volt hely. 5-6 km után megáll a kocsioszlop. Egy zász
lós lép ki a személykocsiból, lehajt bennünket az autókról az 
ö autóján gyalogosnak helye nincs, menjenek gyalog.Volt az 
autón egy átlőtt lábú magyar honvéd is, azt is letette. 
Magyar volt ő is, de a szíve nem. Csak azért tette, hogy 
megmutassa, hogy ő a parancsnok. A sebesült bajtársat fel
tettük egy arra jövő ukrán paraszt kocsijára, aki a glukovi 
eü. oszlopnál leadta. Nem volt szép dolog. No de láttunk mi 
már másabbat is. Ahol ez történt, egy erdős mocsaras 
vidéken volt, tele partizánnal. Megindultunk gyalog. Kb. 15 
km után egy másik oszlop ért bennünket el. Az egyik kocsi 
vezetője barátom volt. Ő el is vitt bennünket Gomelen 
keresztül. Ott szerencsénk volt, mert 7 napjára először kap
tunk kenyeret, mert az ottani pékek kisegítettek bennünket. 
Megdobbant a szívünk, amikor a Dnyeper hídjáról lelép
tünk. Aztán elgondolkodva édesanyámra gondoltam. Könny 
szökött a szemembe. Aportól alig láttunk már. Az éhség se 
pihent. Resicán vagonba szálltunk. De a vagonból is ki kel
lett szállni. Pár napig itt álltunk, itt már tudtunk vételezni a 
németektől élelmet, 8 ember kapott egy kenyeret, ez érthető 
is volt. Háború. Innét gyalogmenetben 3 napig loo km-t 
mentünk Kalinkovciba. Az út egy kockaköves műút. Végig 
aknarobbanás helyei, egy híd se volt, ami ne lett volna 
leégetve. 2o-25 méter magas fenyőfák az úton 
kereszbedöntve, 80-I00 darab az előttünk menő németek 
hordták le őket -a partizánoknak egy éjjeli munkája. Erős 
robbanás majd nagy füst keletkezik, aknarobbanás. 
Odaérünk, szomorú látvány, egy utász bajtársunknak a kezét 
és a lábát úgy vitték oda a holtteteme mellé. Másik kettő

súlyos sebesült. Egyik meg is hal másnap. A lókocsi teljesen 
szétmenve a robbanástól 8-I0 méterre. Pusztul a magyar. A 
további utunk. Kolinkovciig szerencsésen értünk el. 
Nyugodtabb napokat vártunk már. Úgy néztünk ki, mint aki 
teljesen ki van merülve, szőrösen, mosdatlanul. Egy 
munkaszolgálatos zsidó adott ott egy fél kenyeret, látva, 
hogy nagyon éhesek vagyunk. Egy ott szolgálatot teljesítő 
bajtárs egy kis szalonnát is adott. Ez bizony nagyon jól esett. 
Itt gyülekeztünk. Most látjuk, hogy mennnyire segített ben
nünket az Isten, mert bizony csak fele az a régi egységnek. 
Hogy mi nincs azt itt nem írhatom le. Itt megkezdődik a ren
deződésünk. Egész dolgunk: a ruházat, felszerelés karban
tartása és főképp a tetííirtás. Itt kaptam egyszer postát. 
Legkedvesebb lapokat most kaptam, holott olyan, akiket 
még nem is láttam. Most négy hete, hogy ott vagyok. Lassan 
rendeződnek, elszállítanak vonaton. Most csak mi vagyunk 
itt. Várjuk a menést, de nem tudjuk hova. Szeptember 26-ig 
4oo-45o km-t mentünk Svonaton. Október 23. Vonaton 
átmentünk a pinszki mocsarakon és elérkeztünk Breszt- 
Litovszba. /Ez egy óriási nagy vasúti város, többszáz sín
párral./ Onnét hazajöttünk Magyarországra. Hogy mikor 
érkeztünk haza azt már pontosan nem tudom. Ezzel első 
kintlétem befejeződött.

Tudatom velük, hogy szerencsésen megérkeztem, jól 
vagyok, jól érzem magam, különös újságot nem tudok. 

Csókolj a kezüket: Laci
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Iskolánkról bátran elmondhatjuk, hogy minden lehetőséget ki, használ annak érdekében, 
hogy a 219 tanuló szellemi és fizikai felkészítése biztosítva legyen. Sajnos a tornatermet építő 
falvak sorába nem tudunk belépni még a jó pályázati feltételekkel sem, mert falunk nem tudja 
biztosítani a bekerülési költség 4o százalékát. Intézményünkhöz tartozó szolgálati lakás kert
je parlagon hevert. Nem sokáig. Egy tavaszi napon a polgármester úrnak elmondtam 
elképzelésemet a kerttel kapcsolatosan. Miszerint méreteiben is alkalmas lenne egy mini 
sporttelep létesítésére. A polgármester úr válasza rövid volt: Én leszek a legboldogabb, ha itt 
sportpálya lesz. Most már elmondhatjuk, hogy mi testnevelők is boldogok vagyunk. Hiszen 
másnap elkészítettük Czeglédi Béla testnevelő kollégámmal a pálya tervrajzát. A kővetkező 
napokban már elkezdődött a munka. Dolgozóink, Lőrincz Csaba és Varga István szívü
gyüknek tekintették a sportpálya építését. Akónyi T.sz. traktorosa Töreki József végezte a kert 
tárcsázását, Czigler János bácsi pedig megfogasolta. Lépésről, lépésre haladt a munka. 
Mezei László készségesen biztosította a munkagépeket. Segítsége nélkül biztony súlyos 
ezreket kellett volna fizetnünk. Az így kialakult terület füvesítése is jól időzített volt. Az önkor
mányzat biztosította fűmagot, a kapuk faanyagát. A2oo m2-es területen egy mini futbalpályát, 
egy rőplabdapályáat készítettünk. Ezt körülveszi egy 2oo m-es futópálya. A pálya sarkában 
egy távolugró, a röplabda pálya mellett pedig egy több funkciót is betöltő gerenda került. Atan- 
ulóifjuság és a tantestület nevében köszönjük a segítséget, a töretlen lelkesedéssel végzett 
kitartó munkát, s hogy szeptember 8-án ünnepélyes keretek között átadhattuk diákjainknak. 
Öröm volt látni, ahogy a tanulók birtokba vették a csendes, nyugodt, pormentes sportpályát.

Fűsi András 
ig.h.

/Ó v o d a i  h í r e k
Ebben az Óvodai évben folytatódik a beszédhibás gyermekek 
logopédiai foglalkoztatása.Heti 4 tanórábdn,16 nagycsoportos gyermek vesz részt 

beszédjavító foglalkozásokon. Erre a célra 25.ooo Ft-ot nyertünk pályázaton,a nagyobb 
részt azonban az önkormányzat biztosítja. Egy-két év óta növekszik a beszédnibás gyer
mekek száma, eleinte több az olyan gyermek akik 5 éves korukra nem érik el az életko
ruknak m egfelelő értelmi fejlettséget,emiatt beiskolázásuk sem zökkenőmentes. 
Megoldást illetve nagy segítséget jelentene egy kislétszámu csoport alakítása,ahova a 
valamilyen ok miatt problémás gyermekek kerülnének, természetesen szakértői bizottság 
javaslata alapján.Ebben a csoportban speciális munkaterv alapján,gyógypedagógus irány
ítása mellett dolgozna az óvónő. Egy uj csoport létrehozása megoldása jelentene azon 
szülőknek,akiknek a gyermekét helyniány miatt év közben nem tudjuk fogadni. A cso
portalakítás természetesen nagy költségekkel járna és csak akkor lehet létrehozni,ha 
ennek fedezetét az önkormányzat biztosítani tudja.

Kocsis Nándorné vezető óvónő

Ismét becsengettek
Megkezdődött az 1994/95-ös tanév 220 

tsrluló részére. Az iskola épülete frissen 
meszelve, igényesen kitakarítva várta a 
tanulókat. Ezek megőrzése, Ízléses dísz
ítése minden dolgozó és tanuló joga és 
kötelessége. Virágos iskolánk a falu dísze 
is. Elkészült az iskolei sportudvar Böcskei 
György polgármester javaslatára. A régi 
szolgálati lakás kertjét vidám gyerekek vet
ték birtokukba, 13 tanulócsoportban, 4 
napközis csoportban tanulnak gyer
mekeink. A tankönyvek megérkeztek, bár 
egyre bonyolultabb az ügyintézésük. Az 
Önkormányzati Hivatal segítségével sik
erült zökkenőmentesen lebonyolítani. 
Minden alsós tanuló 800, -Ft, minden felsó 
tanuló 1.200,-Ft támogatást kapott a helyi 
önkormányzattól. A szülők aláírásukkal 
igazolják ennek átvételét, Az iskola 7 
órától 16.30-ig tart nyitva. A tanítási órákat 
hitoktatás, szakkörök, sportkörök, énekkar, 
könyvtár egészíti ki. Ennek beosztása a 
következő: hétfő - hittan, kedd - péntek 
sportkör, szerda - csütörtök szakkör. Az 
iskolaszék augusztus végén megtartotta 
első megbeszélését, Ezen e tankönyvtámo
gatásról és az iskola működési rendjéről 
tárgyalt, Szülői értekezlet október 3-án 18 
órakor lesz a kulturházban. Ezen 
:negválasztísra kerül a Szülői 
.•munkaközösség új vezetősége. Reméljük, 
hogy az előző évekhez hasonlóan aktív, ez 
iskola munkáját támogató szülők vállalják 
ezt a megtisztelő megbízatást, Tanulóink 
részére szept. 30-án ifjúsági napot tartu.nk 
akadályversennyel. Október közepén 
pedagógiai továbbképzés miatt lesz tan
ítási szünet. Október 24-én a 8. osztályosok 
részére lesz továbbtanulási Nyílt nap 
Győrben, Minden tanulónak sikeres 
tanévet kívánok!

Mesterházy Emőné 
iskolaigazgató
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T i s z t e l t
Mostani alkalomra egy 

érdekes és népszerű témát java
solok, a visszerességet. Miből 
is áll ez? Első nekifutásra 
látható a lábakon vastag kék 
erek jelzik. No jó , de hogy 
lehet, hogy egyik embernél 
semmi a másiknál pedig olyan 
csúnya fájdalmas. A vénák 
közül többnyire a külső 
felületes vénákat látjuk kitágul
ni. A vénák nem egyszerű üres 
csövek, hanem bonyolult 
felépítésű és érdekes működésű 
"szervek". Belselyükben talál
hatók billentyűk, amelyeknek 
az feladat, hogy az egyszer már 
visszafelé folyó vér áramlása ne 
tudjon megfordulni. Bizonyos 
részenként következnek, olyan 
ez mintha kis ajtók záródnának 
egy tengeralattjárón. Ha egy kis 
ajtó elromlik abban ott már 
beomlik a tenger vér és nagy 
lesz a nyomás belül. Ha egy 
ilyen kis billentyű elromlik az 
alatta lévő billentyűre 2x olyan 
nyomás ju t a 2x akkora vér- 
oszlop m iatt m int amire 
teremtve lett. Ezt a 2x akkora 
nyomást egy darabig bírja,

O l v a s ó !
aztán ö is tönkremegy elkezd a 
kis zár szivárogni az ő alatta 
levő kis billentyű kapja még ezt 
a 2x akkora véroszlopot és 
nyomást. így őneki már 2x 
akkora nyomással kellene meg
birkózni. Nyilván ez rövid ideig 
sikerül csak szegénynek és így 
ő is tönkremegy. Sajnos így az 
egész rendszer túl lesz terhelve 
és hamarosan ez láthatóvá válik 
csúnya nagy kanyargós vénák 
alakjában. Ezek fájnak 
helyenként bedagad a 
láb, nem tudunk vele annyit 
menni mint eddig.

A vísszerek kialakulását sok 
minden befolyásolja. Nagyon 
fontos a családi örökletes 
bajban, a folyamatosan álló és 
ülő munkakör. Veszélyes 
foglalkozás a pincér, bolti 
eladó, gép mellett álló munka, 
vagy gépsor mellett folyam
atosan ülő. Ha lehet 
időközönként egy picit mozotni 
kell, hogy a vérkeringést az 
izmok mozgása segítse. A 
kezelésről legközelebbi alka
lommal olvashatnak.

Dr. Szabó György

B E M U T A T J U K . . .
A Szabadság utcában található Kovácsné Gösi Piroska papír

író szerüzlete. Szépen gondozott kerten át juthatunk a hangu
latos, pár négyzetméteres boltba. Indulásáról, kezdeti céljairól 
kérdeztük az üzlet tulajdonosát: 1992. novemberében kezdtem, 
akkor még másodállásban 4 órásként, a következő év január 1-töl 
viszont már főállásban vezettem a boltot. Azért döntöttem a főál
lás mellett, mert a főállás és mellékállás nem fért össze. Úgy gon
doltam, a vevőim kezdenek elpártolni. Sok tanuló jön vásárolni, 
akik nagyon hálásak. S így, ilyen formában több idő marad a 
családra:

— Milyen volt az áruválaszték kezdetben és milyen most?
Kezdetben csak papír-írószerem volt, aztán a vásárlóim

igénye szerint rövidáruval bővítettem a kínálatot. A kínálatban 
nagy jelentőségűek a könyvek, főleg a kötelező olvasmányok, 
szótárok, kifestök. A könyv nagyon jó  ajándék. A zsúrok elter
jedésével fogynak a játékok is, a gyerekek jönnek inkább. Igaz 
nem nagy értékű ajándékokról van szó. Kapható még az üzletben 
nyomtatvány is, ezt a vállalkozók viszik. A forgalom változó. 
Vannak szezonális dolgok például: szeptemberben a papír-írósz
er, ünnepek előtt könyv, ajándék. Idő kellett, amíg beindul a bolt, 
most még Beziről, Sövényházáról és Kónyból is átj árnak.

— Nem volt kockázatos vállalkozás papírboltot nyitni?
A z  előző cégem működési problémákkal küzködött s ezért is 

kellett otthagynom -ha nem így alakul, akkor nem nyitottam 
volna meg az üzletet. Egyébként minden vállalkozás kockázatos, 
ez nem igényelt nagy befektetést.

— További tervek?
Most kicsinek tűnik az üzlet, az igények is nagyobbak, a 

kínálat is. Sajnos nincs több hely. Szívesen csinálom ezt a 
munkát.

Mesterházy József

ANGOL MAGYAR NÉMET

At the Café 
/et dö Keféj/

A kávéházban lm  Cafe 
/lm  Káfé/

Is this table free? 
/íz disz téjblfrí?/

Szabad ez az asztal? Ist dieser tisch ftei? 
flszt dfzer Tis frej?/

Yes. Sit down, please! 
/jesz. szít dáun, plíz/

Igen. Kérem, üljenek le: Ja. Bitté, setzen Sie sich: 
/Já. Bité, zetcen Z í zih./

Waiter!
/véjtör/

Föúr: Herr Ober: 
/Her óbér:/

What wauld you like, please? 
h a t vud ju  lájk, plíz?/

Mit óhajtanak, kérem? Bitté, was wünschen Sie? 
/Bité, wasz viinsen Z í?/

We want a cup of coffee, somé cake and 
glass of beer
h i  vont ö kúp ov Káfi, szám kéjk end ö 
glász ov biör./

Egy csésze kávét, egy szelet süteményt 
és egy pohár sört kérünk.

Eine Tassé Kaffee, ein Stück Kuchen 
und ein Glas Bier, bitté.
/Ejne Tassze Káfé, ejn Stükk Kúhen und 
ejn Gláz Bír, bité:/

Here you arc. 
/ hiör ju á r /

Itt van tessék. Hier, bitté. 
/Hír, bité./

Haw much are they? 
/háu mács ár déj?/

Mibe kerül mindez? W ieviel kostet das alles?
/ Vífil kosztét dasz állesz?/

Two hundred and fifteen forintos.
/Tú hándred end fiftén forintosz./

Rákász Mária

25o, - Ft. Zwihundertfünfzig Forint. 
/Cvejhundertfünfcig Forint./

Élöné Rúzsa Brigitta
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Salzburgban jártam
Augusztus másodikén indultunk Salzburgba egy osztrák családdal, akik már 

hosszabb ideje Enesén /is/ élnek. Az autóút nagyon hosszú volt és fáradságos. Kicsit 
pihentünk, aztán nekivágtunk a Habach-Tal-nak. Amikor megérkeztünk az úticél
hoz, láttuk a gyönyörű tájat és a havas hegytetőket. Mivel nagy volt a forróság 
ettünk egy fagyit. Elfáradtunk a túrán s mikor visszaértünk a sátorhoz mindenki el 
tudott eludni. A következő napokban elzarándokoltunk a krimmlei vízeséshez, majd 
Ausztria legmagasabb hegye a GroBglackner volt úticélunk. /Ez a hegy 3.797 méter 
magas/ Nemcsak a legmagasabb hegyet másztuk meg, hanem több alacsonabbat is. 
Egy pénteki napon elutaztunk Wald in Pinzgauba, egy gleccserhez. Az út hosszú 
volt és mindvégig egy nagyon gyorsfolyású hegyipatak mellett vezetett az utunk. 
Utolsó nap egy gyönyörű tágas völgyet néztünk meg. A völgy közepén egy 
csodálatos tó, később aztán hógolyóztunk is. Másnap elindultunk haza. Utunk 
gyönyörű tájon vezetett -felhőkbe vesző hegycsúcsok, hosszú alagutak között. Szép 
nyaralás volt a tiszta levegő mint egy csoda. Mindenhol barátságos emberek, az idő 
csodálatos. Örülök, hogy eljuthattam az osztrákok legmagasabb hegycsúcsára, 
melyre nagyon büszkék. Ezt a kirándulásokkal tele másfél hetet szeretnénk megis
mételni.

Kelemen Veronika 7. o.

Ó studásim ágia, 
titkos társaságok

Ezt a címet adták nem rég megjelent 
könyvüknek Készéi László András és 
Szabó Péter. A könyv 23 különböző, mégis 
valamiben megegyező tárgyról, dologról 
szól. A témák megegyezését abban 
találjuk, hogy mindegyik valami fan
tasztikus, számunkra még megmagy
arázatlan, kérdések ezreit vonzó misztikus 
dolog. A fejezetek érdekesebbnél érdeke
sebb témákat fejtegetnek, tárnak az olvasó 
elé. A szerzők összegyűjtötték a mai 
tudományt leginkább foglalkoztató tényeket 
és talányokat.

Érdekes dolgokat tudhatunk meg 
Lascauxról, a kóbor sixtusi kápolnájáról: az 
elsüllyedt földrészről, Atlantiszról. 
Olvashatunk azokról, akik a bölcsek kövét 
keresték. Ki volt Nostradamus? Vannak-e 
szellemek, kisértetek, bolyongó lelkek? 
Ilyen, és ehez hasonló érdekes kérdésekre 
kapunk választ. Szabó Péter és Készéi L. 
András egyaránt büszkék lehetnek 
könyvükre, melyben stílusosan, rugal
masan, írják le a misztikus dolgokat.

Bizton állíthatom, hogy ez a könyv nem 
hiányozhat egy olyan embernek a 
könyvespolcáról sem, aki érdeklődik a 
misztikus, fantasztikus dolgok iránt.

Gülch Eszter

V I C C E K
Két cinke ül egy fán. A cinke fiú ezt 

csiripeli:
-Higgy nekem, én nem vagyok nős: Ezt 

a gyűrűt a madártani intézetben húzták 
rám.

-Na komám, hogy ízlik a házasélet? - 
kérdi a drámaírót a régi barátj a.

-Ó, nagyon élvezem, már két tragédiára 
való anyagot gyűjtöttem.

-Bocsánat, hogy megszólítom, kisass
zony, de talán emlékszik rám, már a 
majomketrecnél is nagyon bámultam.

-Hogyne emlékeznék: De hogy
szabadult ki?

Száguldó sportkocsi lefékez a gyalogos 
mellett.

-Mondja kérem, hogyan jutok el a 
temetőbe?

Egészen egyszerűen. Menjen csak így

tovább.

A színész a műtőasztallon fekszik. 
Felszólíja az altató orvos:

-Kérem, kezdjen el számolni:
-Hogyhogy, súgó nélkül?

-Anyu, igaz, hogy ezek a futók a végén 
jutalmat kapnak?

-Csak az, aki az elsőnek ér a célba.
-Akkor a többi miért fut?

Ejnye, Pistike: Valahányszor belépek a 
szobádba, mindig lustálkodsz?

-A papucsod miatt van, anyu: Nem hal
lom a lépéseidet.

Józsika: Miért jöttél ilyen késön iskolá
ba?

-Mert apa verekedett anyával, és 
érdekelt, hogy ki győz:

Feleség: Holnap lesz a házasságunk 
tizedik évfordulója. Libát fogok vágni.

Férj: Hagyd, az a szegény állat nem 
oka semminek:

-Az én apukám jobb, mint a tiéd: -di
csekszik az egyik fiú.

-Nem igaz: -ellenkezik a másik. -Az én 
anyukám jobb, mint a tiéd:

•Hát ez lehet, ezt már az apukám is 
mondta.

-Tudsz már úszni Katika?
-Igen, tanítö úr.
Aztán hol tanultál meg?
-A vízben.

Utoljára kérdezem, mikor fizeti meg a 
tartozását?: -Milyen jó, hogy többé nem 
teszi fel ezt a kellemetlen kérdést:

Nagy Veronika 7/b
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Kedves enesei községi vezetők!
~T\arátaim már kétszer rám gondoltak a Hírmondóval, és csodálkozva olvasom, mert az én időmben ez 

A J  nem volt Enesén. Csak gratulálni tudok és az örömömet kifejezni, hogy mostmár képesített vezetői 

vannak a falumnak, és kulturált életet élnek. Pár szót csak a munkájukról elismeréséül. Az enesei 

Hírmondóba olvastam Önökről és örülök neki, hogy a volt falumnak magasan képzett vezetői vannak, nem 

a párthűség, hanem a tudás alapon. Mint volt Enesei örömmel olvasok minden betűt ami Eneséről szól. 

Bocsánatot kérek a zavarásért, de kell, hogy elismerésemet fejezzem ki a jó  munkáért, amit Enesének tesznek 

és kívánok még több sikert a jövőben.

~r\em éljük az új munkáskormány nem fogja restaurálni az államgépezetet, nem lesz úgy mint régen 

A V volt, nem szeretnék Ávósokkal, munkásőrökkel találkozni az utcán, vagy a hivatalban. Szeretném a 

hazámat felsorakozva látni a többi kultumemzetek között és elfelejteni a múlt 5o évet. Ehhez szorgalom, 

türelem, magasfoku képzettség, széles látókör, képzett politikusok és gazdasági szakemberek kellenek. 

Legyen a párthüség magánügy és nem nemzetügy.

Tisztelettel:

Béla Horváth
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Gyógyszertár: Köszönet érte. Az Orvosi rendelés után 
receptel a kézben sétálunk "Juditkához* aki Isten áldotta 
ésszel, kézzel szolgál ki minket, sőt tanácsokat ad. Mint 
Orvosunk:

Sok pénzt, időt takarítunk meg, hogy nem kell máshova 

utaznunk. Ha valaki más mondja nem hiszek neki: A 
Kisalföld augusztus 26-i számában bemutatták Sándor 
Ernőt. Miért? A csodálatos festményei miatt: Ezekből kiál
lítást kellene csinálni, mint Bancsó Lajoséból. Ez az ember 
nemcsak magának hasznos, családjának is él. Gratulálunk 
Neki és Feleségének. Amiért a “gólya" által kisleánnyal 
ajándékozta meg őket az élet.

Enese Község: Tiszteletre méltó embere, tanár,és 

újságíró. Csodálatos eseményekről ír. Takács Laci bácsi, 
Adamecz János frontszolgálatairól. És sok-sok mindenről. 
Kérjük őt, hogy adjon ki egy könyvecskét “Enese község" 
alakulásáról, születéséről, fejlődéséről. Reméljük sikerülni 
is fog. Biztosan:

Menjünk tovább, a természetbe, Isten adta csodálatos 

világba. "Augusztus" az Öregleány festette magát, habár 
szerelme nem a régi. És jött a "gavallér" a vékonydongályú 
Szeptember Úr. Ő most már letarol mindent. Nyomába 
sivár, kopasz a táj. De csodálatos színárnyalattal fest. 
Színei: Zöld, Piros, Sárga. Milyen örömteli ilyenkor a 
szabadba sétálni. Gondoljunk csak vissza az "őrségi 
Arborétumra" Hol a Szivárvány minden színe ott testesült 
meg. Búcsú árnyéka megjelent. Gyermekek elköszöntek a 

szünettől. Most búcsút int a gólyák és a fecskék hada. 
Búcsúzóul mi azt kívánjuk "Nekik" mielőbbi viszontlátásra. 
Hozzátok nekünk a tavaszt, nyarat a meleget, szívekbe a 
szeretetet békességet. Az Allelujás májust. Gyermek
koromban vártuk a májusi litániákat. Felvettük a fehér 
karinget, piros gallérkával. Örömteli szívvel mentünk fiatal 
káplánnal az oltár elé. Akkor a boldogság öröme pirosra fes
tette arcunkat. Iskolába kapott megrovás után a jutalom 

odahaza megjárt. Természetesen valami eszközzel. Azért, 
mi sem voltunk szentek. Sajnos: a Tanár volt a hibás aki ily 

"vakmerőén" írt az ellenörzókönyvbe. Azért köszönet érte, 
embert faragtak belőlünk. Mint Adamecz igazgató Úr is a 
sok enesei gyermekből, akik már Apák sőt, nagyapák lettek.

Köszönet: amiért megköszöntöttek a nyugdíjas Klub tag
jai, Polgármesteri Hivatal dolgozói. "Szerintem" nem 
érdemeltem meg. Én azt teljesítettem, amit vállaltam és ez 
kötelesség: Köszönet jár azért, azoknak akik ilyen hely
iséget biztosítottak részünkre. Megbecsülnek minket.

Varsányi Lajos

Növényvédelmi tanácsok
Veteményeskertjeinkben ősszel már nemsok növényvédelmi 

feladat vár ránk. Leszüretelt gyümölcsfáinkat, ha alaposabban 
megnézzük különféle színű és alakú foltokat, apró lyukakat 
figyelhetünk meg a leveleken. Ezeket a kártételeket többnyire 

gombák okozzák. E kórokozók többsége most is, sőt még lomb

hullás után is fertözőképes állapotban van, ezért érdemes egy 

permetezéssel számukat gyéríteni, az őszi lombfertődenítést 

elvégezni. Lombhulláskor használhatunk Rézoxidkloridot, 

Bordói port. Elvégezhetjük a rovarölőszeres permetezést is 

Agrollal.

A védekezést a rezes permetezéssel kezdjük, ezt kövesse az 
Agrolos. A permetezés előtt a gyümölcsfákról szedjük le az 

összetöppedt, beteg terméseket az ún. gyümölcsmúmiákat, 

melyek kiinduló forrásai a jövő évi moniliás fertőzésnek. 

Ajánlatos az elhalt ágrészek vesszők eltávolítása és megsem

misítése is. A kései káposztaféléken szeptember második felében 
várható a káposzta lepke és bagolylepke mellett a levéltetvek 

egyre erősödő károsítása. Mivel a káposztafej belsejébe is 

betelepszenek felszívódó rovarölőszer használata szükséges pl: 

Pirimor, Unifosz, Bi 58.

Őszi kalászosok
A gabonatermesztés a nagyüzemek mellett egyre növekvő 

jelentőséggel bír az egyéni gazdálkodók körében is. A 

gabonafélék termés mennyiségét és minőségét alapvetően 

meghatározza a talajban levő, a növény számára felvehető, 

nitrogén, foszfor és kálium. Sajnos az utóbbi években a magas 

műtrágyaárak miatt a tápanyagutánpóüás sok helyen a nitrogén 
fejtrágyázásra korlátozódott. Ezekből a talajokból kiürült a fosz

for és kálium, aminek következtében a termésáüagok nem érik el 
a kívánt szintet. A búza, árpa vetése előtt feltéüenül szükséges 

nitrogén, foszfor és kálium tartalmú műtrágya kiszórása és a tala
jba munkál ása.

A gabonaféléknél nagyon fontos növényvédelmi feladat a 

vetőmag csávázása, mert ezáltal védekezhetünk a vetőmaggal 

terjedő és a talajból a csíranövényt támadó kórokozókkal szem

ben. A csávázás lényege, hogy a magot bevonjuk a gombaöiösz- 

errel. Ez a legolcsóbb és legkömyezetkímélőbb módja a gomba

betegségek elleni védelemnek. Csávázhatunk Buvisüd BR, 

Buvisild BD, R áü l Zws II. forgalmi kategóriás szerekkel, vagy a 

szabad forgalmú Dithane mas-tel, Ch. Fundasollal. Az őszi kalás

zosok gyomirtása általában a tavaszi időszakra esik, azonban 

Stomppal elvégezhetjük ősszel vetés után kelés előtt. Évelő 

gyomokkal /pl. acat/  erősen fertőzött területen a Stomnos 

kezelést nem javaslom.
Nemesné Csicsmán Emőke
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egyszer a i
Számtalan kérdés hangzott felém és 

más kollégám felé, a Eséséi nyár 
pénzügyi támogatsával kapcsolatban.

Mennyibe kerül Enesének a zenei 
nyár?

Enese község egyetlen rendezvény 

sorozata a nemzetközi zenei műhely, 
mely anyagilag és erkölcsileg is a saját 

lábán áll, amely nem igényel anyagi 
támogatást hanem kulturális és anyagi 
szempontból is gazdagítja községün
ket. A kérdés feltevése azonban mégis 

jogos. Polgáraink tudják, hogy minden 

közösségi rendezvény sport, tűzoltó 

egyesület, különböző művészeti ren
dezvények, falunap szponzorálása, 
pénzügyi támogatása az önkor
mányzat feladata. Valószínűleg igy 

mindenki azt gondolja, a zenei nyár is 

ezek közé az anyagilag nem 

nyereséges vállalkozások közé tar
tozik.

Ha egy mecénástól valaki 
megkérdezi, hogy mennyit bukott ezen 

a zenekaron, művészi produkción, iró 

vagy festőművész támogatásán, a 

válasz hangos hahota lenne, a 

kérdezőt kinevetnék. Egy kulturális 

ügy, egy művészeti tevékenység 

alapvetően nem közgazdasági szabá

lyozók és tövények alapján elbírá

landó. Magas szellemi és erkölcsi 
értéket képviselnek, melyek pénzzel 
nem kifejezhetők. Községünk, Enese 

eddig minden zenei csoportból prof
itált. Nagy erkölcsi és anyagi elő
nyökkel jár a tevékenység. Bizonyítsuk 

ezt be : Enesén csak 1994-es évben 

mintegy 15o vendég tartózkodott mint

egy 6 napot. Ez 9oo vendég éjszakát 
jelent, aminek a szállásadóknál jelent

kező bevétele mehaladja a félmillió 

forintot. Emelllett 9oo napon át itt ettek, 
ittak, zenéltek és költöttek ezek az

emberek. Itt Enesén, ahol semmi tu
risztikai látványosság nícs. Avendégek 

megfizettek minden általuk kért és 

kívánt szolgáltatást. Enesén a falusi 

turizmus egy érdekes válfaja, a zenei 

szakturizmus van kialakulóban. Ez tur
izmus, amely egy nagyon fontos 

üzletág, amire az országnak, a falunak, 

az egyénnek is égetően szüksége van. 
Ez egy komoly gazdasági ágazat a 

világ bármely részén, s bizonyos idő 

elteltével nálunk is azzá válhat 

reményeink szerint mely nagy ered

ményeket hozhat viszonylag kicsi 
beruházással mindnyájunknak. Jó 

példák adódnak erre a szomszédság
ban, Ausztriában, Szlovéniában is, de 

idehaza is találhatunk élen járókat. Az 

idegenforgalom nem csak üzletág, egy 

komoly tudomány, egy szakma, melyet 

itt Enesén is mindnáyjunknak el kell 

sajátitani.'Hála Istennek “ a szál

lásadók jelentős többsége ezt kiválóan 

műveli, de segítségre van szükség 

azoktól is kik nem közvetlenül érintet
tek. El kell érnünk azt, hogy a vedégek- 
ben vendéget, ne pedig idegent lás

sanak. El kell fogadni azt, hogy a 

vendég nem egy becsapandó gazdag 

pénzes zsák, hanem egy mindenért 

fizető, de szigorúan a kialakult árat 
fizető korrekt üzletfél. Ez akkor is igy 

van, ha néha akadnak kivételek. Újat 
kezdtünk el, ami itt a könyéken akár 

példa értékű is lehet. Nincs kitaposott 
ösvény, igy néha a lábakba tüske kerül. 
" Tshurl Öcsi " nagy lehetőséget ad, s 

ezt a lehetőséget továbbra is ki kell 
használni. Enese vonzereje eddig is a 

vendéglátás személyes jelleg volt, a 

magyros vendgészeretet, s remélem 

ez is marad.
Kimagasló fontosságú a polgármes

teri hivatal szervezése, amely nem

csak a turnus idejére szorítkozik, 

hanem az egész éven át tart, munkát 
ad a szervezőknek. 1995-ös idény 

előkészítése már az augusztusi turnus 

befejezése előtt megkezdődött Tschurl 

Karcsi által és ez azóta is folyik 

Németországban is. Folyik a 

szerződések előkészítése, reklá

mozása, a jelentkez őkkel a kapcsolat- 
felvétel, bemutatkozás. Kiemelkedő és 

fontos a konyha munkája. A köz
mondás mondja: Legényt legkön
nyebben a hasán keresztül lehet férj

nek fogni. Ez a mondás határozottan él 
a vendégre is.Fontos a vegetáriánus 

konyha kialakítása is, ami nem a 

főzelékek feltét nélküli feladását jelenti.
Falunkban állíthajtuk, nem az első 

lépéseket tettük már meg ezen a téren. 
A visszaérkező vendégek szép száma 

jelzi azt, hogy jó irányba haladunk. Óva 

intek azonban mindenkit az elbiza

kodottságtól, mert egy esetleges 

bukás veszélyét hordozhatja 

magában. Ne féjünk az újtól, az 

aprólékosságtól, a pontosságtól, 
Hallgassunk azokra, akik ismerik az 

idegen orszgából érkezők szokásait, s 

figyelmeztetésük, intésük megszívle
lendő legyen. Nem szabad megenged

nünk azt, hogy az 1993-as hibák 1994- 

ben is előforduljanak, s netán 1995- 
ban újra jelentkezzenek. Bízzunk 

abban, hogy az ebben az üzeltágban 

érdekeltek továbbra is szívügyüknek 

tekintik a vendéglátást, s közösen dol
gozva, egymást segítve tudjuk emelni ’ 

ennek színvonalát. Szeretném remélni, 
hogy az "Enesei Zenekar" helyenként- 

még disszonánsán hangzó muzsikája 

némi idő eltelte után olyan muzsikává 

válik, mely az augusztusi Fertődi kon
cert sikerét is felülmúlja.

Böcskel György
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A fényképek  Gősi Sándor  
g yű j tem ényébő l  valók.

Kedves Eneseiek!

Kérjük Önöket, hogy a tulajdonunkban lévő, közelmúlt 
eseményeit megörökítő fényképeket hozzák el 
szerkesztőségünkbe!

Köszönjük!

1. Régebben ilyen tiszta tiszta 

volt a kiskanális hányban.

2. Enesei “színjátszók” 1920- 
as, vagy 30-as években az un. 
Káldi kocsma udvarán. 
Háttérben az akkori “kultúrház” 
(Pajta nyárfaágakkal) A 

“Falurossza” c. darab.

3. Enesei iskolások az 1910- 
es években.

W'CjÍ
1:1
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Hónap receptjei: Saláták
^  A saláták ételeink változatos és színes csoportját alkotják. ^  

Salátakészítésre mindenféle zöldséget, sőt húsfélét, makarónit, spagettit, saj
tot is felhasználhatunk. A jól fűszerezett és lehűtött saláták kellemes kon
trasztot jelentenek a forró ételek mellett.

A saláta sok országban előétel, önálló fogás.
A saláta üdítő, frissítő ízeivel igen alkalmas az étkezések bevezetésére, az 

étvágy felkeltésére és javítására, a jó salátakeverés titka az ízesítők és fűsz
erek harmonikus aránya.

A salátakészítéshez nélkülözhetetlenek a finom ecetek és olajok, de egyes 
salátákat citromlével ízesítünk. Az olajokon, fűszeres eceteken kívül alapvető 
salátaízesítő a só, a mustár, a vörös-, a póré-, a fokhagyma, a joghurt, a 
márványsajt, a tejszín, a majonézmártás, az ecetesuborka, a tojás, a friss 

^ fűszernövények, a cukor stb. ^

Almás-sajtos hagymasaláta
Hozzávalók:
50 dkg alma, 1 citrom leve, 25 dkg keménysajt, lehetőleg többféle, só 4 fej lila

hagyma, 4 dl tejföl, 1 evőkanál mustár, 1 kávéskanál porcukor, 2 gerezd fokhagy
ma, 5 dkg reszelt márványsajt, 1 csomó snidling.

Elkészítési módja:
Az almát meghámozom, kicsumázom, és apró kockákra vágom, azonnal 

lelocsolom citromlével, jól összeforgatom, és salátástálba öntöm. Hozzáteszem 
az ugyancsak apró kockára vágott sajtot és három fej koskára vagdalt, előre 
megsózott lila hagymát.

Atejfölbe belekeverem a mustárt, kevés sót, porcukrot, a zúzott (vagy reszelt) 
maradék vöröshagymát meg a lereszelt márványsajtot, majd nyakon öntöm vele 
a salátát. Jól átkeverem, és lefedve a hűtőbe teszem.

Tálalás előtt lilahagyma-karikákkal és apróra vágott snidlinggel kínálom.

Svájci saláta
Hozzávalók:
2 pár virsli, 25 dkg ementáli sajt, 3 paradicsom, 1 kisebb póréhagyma,
A marinádhoz: 2-3 evőkanál borecet, 1 kiskanál csípúős mustár, 5-6 evőkanál 

olaj, 1 késhegynyi őrölt bors, só.
Elkészítés módja:
A bőrétől meghámozott virslit vékony karikákra vágom. A sajtot és a paradi

csomokat keskeny csikókra darabolom. A marinádhoz az ecetet előbb a mustár
ral, majd az olajjal fokozatosan elkeverem és fűszerezem. A saláta hozzávalóit 
összekeverem, atetejére szórom a karikákra vágott póréhagymát, és ráöntöm a 
marinádot.

Tálalás előtt fél órára a hűtőbe teszem, hogy ízei összeférjenek.
Nagyné Dőry Andrea

^ K é n y e l m e s e b b e n  
akar élni?

Nyiisson

átutalási betét számlát

a Fehértó és Vidéke 
Takarékszövetkezet 
kirendeltségeiben.

Kérje munkabérét
folyószámlájára, melyről 
kiegyenlítheti áramszám

láját, biztosítási díjait, 
telefonszámláját stb.

Várjuk egységeinkben, 
most már Önön a sor!

Fehértó és Vidéke 
T akarékszövetkezet A

Az enesei Ö nkorm ányzat 
nevében a Hírm ondó 
Szerkeszkősége sok szeretettel 
köszönti a szeptemben jubiláló 
lakosokat:

A  6 0  éves 
Tóth Imrénél és 

tudván Pált, 
a 6 5  éves

Szammer Vilmosnét és 
a 7 0  éves

Bessenyei Ferencnét.
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