
ENESE KÖZSÉG 1995.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
■I A hírközlés különböző csatornáiból értesülhettünk arról, hogy az el- 

fiiúlt év vége a Parlamentben a költségvetés jegyében telt el. Előbb az 
bzóta is sokat vitatott 1 994. évi pótköltségvetést tárgyalta, majd -fogad

ta el az Országgyűlés, később lázas tempóban az ország 1995. évi 

költségvetését szavaztak meg a honatyák együtt az adótörvényekkel. 
Ekkor döntött a Parlament arról is, hogy a helyi önkormányzatok milyen 

normatívák alapján kapják az állami támogatást.

[ Az önkormányzatoknak egyre újabb és újabb feladatokat kell 
megoldaniuk, és ehhez mérten az állami juttatások nem gyarapodnak. 

jAz önkormányzatok feladata lett a munkanélküli ellátásból kiszorult 

.munkanélküliek jövedelempótló támogatása, és egyre több szociális 

problémát is helyben kell orvosolni. Mindezeket természetesen az 

(egyébként sem gondnélküli alapfeladatok mellett kell ellátni.

Nem egyszerű tehát a helyzet. Nagyon meg kell gondolni, hogy mi

re használjuk fel a szűkösen rendelkezésre álló keretet. 1995-ben az 

.alapvető célkitűzés a működőképesség fenntartása. Az iskolai okQtatas 

[színvonala nem csökkenhet, az óvodai ellátást az eddigi szinten kell 
tartani, a település működőképességét, fizetőképességét meg kell őriz- 

' ni.

Fejlesztésekre az idén nem sok pénz jut. Az elmúlt években több be

ruházása is volt a községnek, gondoljunk csak az úthálózatra, az isko

la befejezésére, a konyha korszerűsítésére, a kultúrház felújítására, gé

pek vásárlására.

A költségvetésünk nem számol a saját bevételek jelentős növelésév

el. Az építési telkeink jószerivel elfogytak. Ez nem csak a bevételek el

maradása miatt gond, hanem a fejlődés gátja is. Új telkeket kellene ki

alakítani, azonban ez nagyon nagy költségekkel jár.

Ipartelepítésre alkalmas területtel rendelkezik ugyan a falu, azonban 
bevétel ebből csak akkor lesz, ha fizetőképes komoly vevők is megje

lennek. Érdeklődők rendszeresen felkeresik a Hivatalt, azonban a be
vételt bizonytalanra betervezni felelőtlenség lenne.

A helyi adózást továbbra sem szándékozza bevezetni a 
képviselőtestület.

Nézzük ezután a számokat:

BEVÉTELEK
Saját bevételek 3 .892.000 Ft
Állami támogatás iskolára 8 .036.OOOFt

Állami támogatás óvodára 2 .283.OOOFt

Állami támogatás sportra 88 .OOOFt
Állami tam.munkanélkülieknek 1.802.OOOFt
Állami tam.szociálpolitikára 4 .108.OOOFt
Egyéb állami támogatás 13.180.000 Ft
Személyijövedelemadö 9.476.000 Ft
Mas önkormányzatoktól átvett 1.638.OOOFt

Gépjárműadó 

Társadalombiztosítás 

Előző évi pénzmaradvány 

Összes bevétel

i'?‘v

389.000Ft 

540.000Ft 

3.089.000Ft 

48.721.OOOFt

*
K IADÁS
Általános iskolai ofcötás / 15 .272.OOOFt

Iskolai napközi otthon - 4 .512 .OOOFt

Óvodai nevelés V" ( )O C \  6 .348.OOOFt
Élelmiszer-beszerzés 2 .156.000 Ft

Sport támogatása 293 .OOOFt

Egészségügyi feladatok 1.121 .OOOFt

Munkanélküliek támogatása 2 .300 .OOOFt

Szociális segélyek 1.368.OOOFt

Lakást építők támogatása 500 .OOOFt

Tartalék 2 .100 .000  Ft

Önkormányzati igazgatás 7 .374.OOOFt
Községgazdálkodás 2 .037 .OOOFt

Fejlesztés 1.340.OOOFt
Pénzmaradvány 2.000.000Ft

Összes kiadás 48.721.OOOFt

Emlékezteni szeretném a Tisztelt Olvasót, hogy az elmúlt évben köze 

45 millió Ft-ból gazdálkodhatott az Önkormányzat. Ehhez képest a je

lenleg tervezhető keret meg a hivatalos inflációs növekedést sem fede
zi. Ha belegondolunk az előttünk álló áremelkedésekbe, különösen az 

energia és az élelmiszer bejelentett áremeléseibe, be kell látnunk, nem 
lesz egyszerű az előttünk álló év. Ezek a gondok e Éppúgy jelentkeznek 

az önkormányzatnál, mint minden egyes családnál.
M int láthatjuk a bevételek és a kiadások nincsenek mindig szink

ronban, jelentős átcsoportosítások: kellenek a működőképesség fen
ntartására.

Az Önkormányzat lényegesen többet szándékozik fordítani az isko

lára, az óvodára, de meg a sportra is, mint a.hogy ezekre a célokra az 

állami normatívak alapján kapja a keretet.
Ezeket a döntseket gondos előkészítés után hozta, hozza meg a 

Képviselőtestület. A lehetőségekhez képest a legjobban szándékozott, 

szándékozik gazdálkodni.

Ezzel a cikkel is azt szeretne érzekelteni, hogy ez a gazdálkodás 

mindannyiunké, ez a költségvetés az eneseieké, ismerje meg minden 

enesei polgár.

Ne legyen olyan, hogy enesei eneseinek okoz kár gondatlanságból 
vagy szándékosan, vandalizmusból, lopások sorban, mint amikre az el

múlt években is volt példa.

Varga István



Önkormányzati hírei
Enese Községi Önkormányzat 1994, decem ber 11-én 

megválasztott képviselőtestülete ezúton megköszönve a vá
lasztópolgárok bizalmát, jó  egészséget békés boldog úi esz
tendőt kíván az olvasóknak.

Az újonnan választott testület 1994. decem ber 22-én meg- 
tarotta alakuló ü lésé t Az alakuló ülésen a választási bizott
ság elnöke Ferenczi Imréné beszámolt a választás eredmé
nyéről, a megválasztott képviselőknek átadta a megbízóleve
leket.

A polgármester választás é s  képviselőválasztás eredmé
nyei az alábbiak voltak:

Az 1277 választópolgár közül szavazóként megjelent 837  
fő ./ A m egjelenési arány 6 5 ,5 4  '/o -os volt/.

A polgármesterjelöltekre leadott érvényes szavazatok szá
ma: 831 , eb b ő l 642  szavazatot kapott Böcskei György, 189 
szavazatot pedig Tóth László. A képviselőjelöltekre leadott 
829  érvényes szavazat jelöltenként! megoszlása az alábbi:

Dr. Szabó György 6 17 , Füsi András 576 , Görcs Zoltánná 
5ol, Lenzsér Imre 5ol, Szabóné Horváth Judit 486 , Varga Ist
ván 449 , Ratatics Gábor 443 , Élő Gábor 413 , Kolonics István 
394, Hagy Károly 393 , Mezei László 319 , Lőrincz Csaba 243, 
Márkus Tamás 235 , Dombi Vilmos János 218 . Települési 
képviselő a kilenc legtöbb szavazatot kapott jelölt lett: Dr. 
Szabó György, Füsi András, Görcs Zoltáné, Lenzsér Imre, 
Szabóné Horváth Judit, Varga István, Ratatics Gábor, Élő Gá
bor, Kolonics István.

A m egbízólevelek átadása után Böcskei György polgár- 
mester, majd a képviselőtestület tagjai letették az esküt.

A képviselőtestület megalakította szociális bizottságát. A 
bizottság elnöke: Élő Gábor, tagjai:

Lenzsér Imre, Szabóné Horváth Judit, Kolonics István, 
Mesterházy Ernőné, Káldy János, Csapó Jenő.

Ezt követően a polgármester aktuális ügyekről tájékoztat
ta a testületet, mint pl. a választást m egelőző időszak 
esenyeiről, nyomatékosan felhívta a figyelmet arra, hogy a fa
lu javát kell szolgálniuk, bemutatta a hivatal dolgozóit, ismer
tette a feladatokat Dr. Szabó György háziorvos képviselőtes
tületi tag indítványára a képviselőtestület ideiglenes bizottsá
got alakított "Közlekedésbiztonsági Bizottság '  elnevezéssel.

A bizottság feladata: a 85-ős főútvonalon átmenő forga 
sebességének csökkentése, a biztonságos közlekedés fe 
eleinek megteremtése. A bizottság elnöke: Dr. Szabó Qyöi 
tagjai: Ratatics Gábor, Füsi András, Márkus Tamás és mP  
László. te

A képviselőtestület 1995. január 17-én tartotta ez évi ily 
ülését, napirendjén szerepelt: s -

- A tüzoltóegyesület vezetőjének beszámolója, me^
meghallgatva a testület úgy foglalt állást, hogy a jövőben 
gyobb figyelmet kell fordítani az egyesület tervszerű műkó  ̂
sére. 61

- Enese alpolgármesterévé megválasztotta Varga Istite
képviselőtestületi tagot. Varga István alpolgármester mejn( 
szönte a bizalmat, bejelentette, hogy az A P El I nál fenni 
munkaviszonya megszűnik,így összeférhetetlenség a I 
tisztviselői jogviszony é s  képvi selötestületi tagság kőim 
nem áll fenn. já

- A napközikonyha által nyújtott élelm ezési szolgáltatástü 
fizetési dyakat tárgyalta. A konyha vezetőjének előterjesip, 
se  alapján a térítési dyak 35  %-kal lettek emelve, figyelem, 
véve az élelmiszerárak jelentős n övekedését

- A  testület megtárgyalta é s  elfogadta seyát munkatempó
mely szerint 1995. évben 11 alkalommal tart ü lést ui

- A tem ető rendjének fenntartásáról szóló rendeletet alk
ta meg, mely február I-én lép hatályba, kihirdetése a polj a| 
mesteri hivatal hirdetőtábláján é s  a tem ető kapiyán törté 
kifüggesztéssel történik. Ebben határozta meg a sírhely  ̂
árát is, mely szerint: íy sírhely megváltása 25 évre 2.000, 
(egyes sírhely), újra megváltás szintén 2 .000 ,- Ft Vi

- A testület az építési telkek árát négyzetméterenkénti 1 |c 
300,- Ft-ban állapította meg, melyből enesei lakosoknak 4  ̂
Ft négyzetméter kedvezményt ad.

- A kultűrház nagytermének igénybevételéért egy m n 
5000,- Ft-ot, a Pinceklub helyiség igénybevételéért 3000, tn 
kell fizetni, ezek a bérleti dyak a kultúrházban történő, ej f 
déllyel rendelkező vállalkozókra vonatkoznak, akik termé v 
ik árusítására veszik igénybe a helyiséget.

K iss LászU E 
jég) *■

T i s z t e l t  E n e s e i  V á l a s z t ó p o l g á r o k !
Az 1994 év végi helyhatósági választásokon Enese választópolgárainakrainak 65,54%-a járult az urnákhoz. Ez az eredmény 

átlagon felüli. Büszkék lehetünk rá, mert mutatja, hogy polgáraink politikailag éretten, bölcsen viszonyulnak az országos s he

lyi kérdésekhez egyaránt. Megtiszteltetést, s nagy örömöt jelentett számomra a választók megújuló bizalma,s egyben nem kis 

feladatot, az elvárásoknak megfelelni. Bizom benne, hogy együtt a nehéz időben is megfelelünk a közösségünkkel szemben tá

masztott elvárásoknak.

Mindezt szívből köszönöm Önöknek:

Böcskei György
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Ö T V E N  É V E  T Ö R T É N T
I.  RÉS Z

1944. december 23. Ez a nap is ugyanolyan háborús han
gulatban kezdődött mint az előzőek.Tele volt a falu menekül
tekkel és katonákkal A karácsonyi hangulatra rányomta bé- 
lyegétáz orosz front közelsége és a nincstelenség. Az angol
szász bombázók már nem riogattak bennünket de megjelen- 
’tek helyettük az egyedül repülő “Marinénik". Ezeket kétfedelű 
AN. típusú gépeket általában női pilóták vezették és innen 
ered a fenti megnevezés. Ezek a gépek felderítés céljából jöt
tek és egykét bombát itt-ott le is dobtak, de különösebb kárt 
nem csináltak. Azon a bizonyos napon is elérkezett a este, és 
a petróleumlámpák fénye és a kötelező elsötétítés még ko- 
morabbá tette az ünnepek előtti hangulatot. Este 5 óra körül 
járhatott az idő. Egyszer csak hatalmas robbanásokra figyel
tünk fel. Előtte sem légiveszélyt sem légiriadót nem jeleztek. 
Rohantunk ki az udvarra és nappali világítás fogadott bennün
ket. Közben javában hullottak a bombák és az eresz alatt rög
tön hasra is vágódtunk. Néha-néha pislantottam, és lo-l5 db 
un. "Sztálin Gyertya” világította be a környéket. Ezek a világí
tó testek ejtőernyővel ereszkedtek le és addig világítottak, 
amíg magnéziumszerű anyaguk ki nem égett. Közben a se
lyemből készült ejtőernyő is megsemmisült.

A robbanások során keletkezett légnyomástól csörömpöl
ve törtek ki az ablakok és repültek a háztetőről a cserepek. 
Iszonyatos volt hallgatni, ahogy a bombák sípoló hanggal jöt
tek és utána fülsiketítő robbanás következett. Érezni lehetett a 
nem éppen kellemes szagú lőporfüstöt is. Közben az első 
hullám támadása véget ért. Ezt az időt használtuk fel arra, 
hogy hátrafussunk a kertvégében készített földbunkerbe. Jó  
volt a megérzésünk, mert utána jött is az újabb áldás. A má
sodik hullámban dobtak le többek között három vagy négy 
hatalmas bombát. Ezekből kettő a szapudi közös legelőre 
esett Az egyik nem m essze a vödrétől megszabadított gé- 
meskút mellé esett. Azt hitték, hogy légvédelmi ágyú lehet. A 
hatalmas robbanásoktól földrengésszerűén mozgott föld, és 
lent az óvóhelyen hullott a nyakunkba. A félelemtől és a hi
degtől remeget minden porcikánk és vártuk hogy végre vége 
legyen a nagy csinadrattának. Állítólag húsz-huszonöt percig 
tartott a szörnyű tűzijáték. Felmerészkedtünk az óvóhelyről és 
futottunk a ház felé. Különösebb kárt nem észleltünk. Az istál
lókba is bekukkantottunk és viharlámpa fényénél lehetett látni 
az állatok riadtságát. A faluból már szomorúbb hírek érkeztek. 
Hír érkezett a Tüske-tagról /a mostani Petőfi utca/ hogy a 
Pusztaiék házát teletalálat érte. A helyi önkéntes tűzoltók a 
helyszínre érve megállapították a szomorú valóságot. Az óvó
helyet keresték. Meg is találták, de üresen. Valaki a romok kö
zött gyermeksírást hallott. A kutatást meg is kezdték, de élő

emberre nem bukkantak. Hol lehetnek a lakók? Még remény
kedtek, hogy valamelyik szomszédból előjönnek. Hiába vár
tak. Öt embernek nyoma veszett. Itt lakott Pusztai néni és egy 
Budapestről idemenekült katona család, két kisgyermekkel. 
Gondolták, hogy egy ilyen kicsi falut mint Enese nem érhet lé
gitámadás. Rosszul gondolták. Közben a téli félhomályban 
észrevették hogy a Teszler ill. Buti féle háznak is hiányzik az 
egyik fele. Itt szerencsére haláleset nem történt.

A Sándor Jánosék háza is erősen megrongálódott, mert a 
déli oldalról az volt a másik szom széd. Margit néni és a gye
rekek az ágy alatt vészelték át a szörnyű perceket.

Megrongálódott még a Dombi Istvánék háza is. Elérkezett 
a reggel. A szörnyű látvány akkor tárult az emberek szeme 
elé, amikor teljesen kivilágosodott. A konyha teljesen épség
ben maradt, a volt házzal szembeni akácfákon és a környék 
kertjeiben lehetett látni a légiakna által szétroncsolt emberi 
maradványokat. Iszonyatos látvány volt. Azonosítani senkit 
nem lehetett. Én is láttam. Sajnos nem ez volt az első, de az 
utolsó eset sem. Néhány nap múlva volt a temetés.

Találatot kapott még a Keserűék gazdasági udvarában lé
vő birkaistálló is. Sok állat elpusztult. Másnap ingyen mérték 
a birkahúst. Arra emlékszem, hogy mi nem ettünk belőle. A 
sok borzalom után némi szerencséje is volt a falunak. Már hó
napok óta a vasútállomáson vesztegelt egy lőszeres szerel
vény Szerencsére a bombák messze elkerülték. Az őrzésével 
megbízott magyar katonák a bombatámadás megkezdése
kor a Kom erdőig futottak. Tisztában voltak azzal, hogy mi is 
történik akkor, ha a szerelvény találatot kap.

Az akkori szakértői vélemények szerint a vasútállomás és 
környéke romhalmazzá változott volna.

A később született olvasónk joggal felteheti a kérdést, hogy 
akkor miért bombázták ezt a kis falut. Az akkori hallomásaink 
szerint egy német hadrepülőteret kerestek, ami létezett is, va
lahol Bősárkány és Kóny térségében.

Erről a bombatámadásról a német hírszerzés tudomást 
szerzett és az orosz bombázókat az igazi céltól elnavigálták, 
magyarán félrevezették őket.

Azon az estén méggy szerencsénk volt. A ledobott bom
bák kb. 70 %-a a határba esett le. A már előzőleg említett köz
legelőre le- dobott “ajándékcsomagok" akkora tölcsért csinál
tak, hogy az egyikbe öt-hat db, háború során elpusztult lovat 
temettünk el, de az jóformán még meg sem látszott. A ledo
bott bombák számát a tűzoltók megszámlálták. Lehet, hogy a 
község iratai között meg is lehetne találni

(Folytatjuk) 
Göd Sándor
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V e s s z ü k  az a d á s t ? -
A k á b e l t é v é

Ezév január elsejétől Lendvai Szilárd a 
kábeltévé “felelőse”. A fiatal szakember 
1990-ben végzett Győrben a Pattantyús 
A. nevével, fémjelzett középiskolában. 
Épület-erősáramú villamosság, autó vil
lamosság a fő területe. Ma Győrben a 
ÉDASZ-nál a karbantartási részlegen 
dolgozik technikusként. Őt kérdeztem a 
sokakat foglalkoztató rendszerről.

Lesz-e hiba nélküli kábeltévérend
szerünk? Milyenek a kilátások?

-  A rendszer nem  a tervezésnek 
megfelelően készült. Sarkadi Úr nem  
azokat az anyagokat használta fel, m e
lyek szükségesek lettek volna a rendszer 
megbízható és pontos működéséhez. Ki
spórolta az anyagot és a rosszabb minő
séget rakta fel. Ez a legfőbb hiba. S van 
m ég egy: amit talán szándékos rongálás
nak lehetne nevezni. Vannak olyanok, 
akik nem fizetnek, de próbálnak rákötni 
a fővezetékre. A maszek szerelés nagy hi
bákat okoz. Ha a vonalerősítő tönkre
megy, akkor sokan nem tudnak tévét 
nézni. Egy gerincvezetéket kellett volna 
építeni Sarkadi Úrnak, s abból leágazá
sokat. így a hiba visszafele is hat.

Megindultak már a javítások? Le- 
het-e időpontot mondani a jól m űkö
dő rendszer m egvalósulására?

-  Elkezdtem már a javítást. Sok he
lyen jól működik a tévé, viszont van, aho
va m ég nem jutottam el. Hogy a polg
árok elégedettek Őket kellene megkér
dezni. Kb. 150.000.- forint kell m ég a tel
jesen jó képhez. Ez a jó kép mindenkinek 
fogható lenne. Jelenleg nincs pénze a 
társaságnak, hogy a rendszert teljes 
mértékben átadjuk. Ha a vasúton túli 
probléma megoldódikQ- akkor 90-95 %- 
os minőséggel lehet fogni az adást.

Hogy lehet kiszűrni az illegálisan a 
rendszerre kötő polgárokat?

-  Házról házra mindenkihez el 
kell”menni, a padláson megnézni a ge
rinckábelt. Kérdés: szándékos-e vagy 
nem a”normálistól” való eltérés. Esetleg 
az - bekötési hiba folytán - nem szándé
kos is lehet. A szándékos beavatkozás 
esetén keményebb szankciókat lehetne 
alkalmazni. Most 3 házról tudok, 
aholQnem jó a kábel-tévé,(a Jókai utcá
ban/. Vargáék telke a kritikus pont - na
gyon rossz megoldást választott a rend

szert kiépítő vállalkozó. Az egyik háztól 
másikig mintegy 150 méter a kábel fes 
távolsága. Kb. 3 méterrel a föld fölcn< 
“lóg” a kábel. ie

S zó  van-e a rendszer bővítéséről?^  
-  Egy csatornát szeretnénk venni. 

Duna tévé csatornáján mehetnének 
Falutévé hírei. Jelen pillanatban EnesP 
241 háznál van kábeltévé, mintegy 22( 
bán élvezhető, jó a képminőség. ^

A Kábeltévé Társaság vezetőségét 5/ 
fő adja, vezetője Borbély Antal, aki ma^  
málisan mindent m egtesz a tv. jó képm 
nőségéért. Beszélgetésünk végén az “í*1 
gazda” a Hírmondón keresztül is türeF* 
met kér a lakosságtól: egyszerre nem ltr< 
hét m űködőképessé tenni a rendszert. L  
m ég egy fontos tudnivaló: Lendvai Sz 
lárdon kívül m ás nem  jogosult - i 
Enesén - kábeltévét javítani. P

Azt hiszem mindnyájunk ügye, hogyiír 
kábeltévé jól - s minél előbb jól - műkőig 
jön. A gondokat, problémákat azonba  ̂
nem lehet kiabálva, hőzöngve megold: 
ni. Tárgyalással, okos beszéddel.

r
Mesterházy Józsi

V i s s a
Igen megszületett a gyermek. Neve: 1995. Elődjét 1994-et eltemettük Az évek váltják egymást, mint az emberek mint. az évszak- < 

ok Születni, keresztelni, sajnos temetni is kell. Ez törvény. Sőt szigorú: Ha valaki már öreg, fáradt, át kell, hogy adja a folytatást, 1 

a munkát, család alapítását a fiatalságnak. Ők azok melyek az öreg tölgyfának új hajtásaiként folytatják a kijelölt, meghatározott 

utat a szép családi élethez. Temetőben sajnos szaporodnak a sírhalmok de jönnek a várt aranyos gyermekek Akik mosolyukkal, 

gőgicséléssel kacalyt, boldogságot varázsolnak Szüleik arcára. Ilyenkor eszembe ju t egy könyv. “Gyere Kicsim, gyere: ” Aki ezt a 

rohanó világba ki mondta, az Édesanya volt: Tisztelet NEKI. Hányszor visszamegyünk az emlékek hegyére, honnét magunkkal hoz

zuk a fájdalmat, örömet. Hány évet éltünk már meg nehéz gondokkal és tán némi örömmel? Az idő jár és mi Ballagunk az öreg 

Országúton, melynek végét sejtjük de még nem látjuk Idősek vagyunk: Kívánjuk szeretett gyermekeinknek, hogy erejüket ne a 

vandalizmusban, hanem “Mások” iránti szerétéiből töltsék el, és védjék inkább a falujukat. A nyugdíjas Klub nevében és magam 

részéről is megköszönöm: Görcs Zoltánné, Nagy György kereskedőknek amit értünk tettek. Tehát becsülnek minket. Sőt Dömötör 

Jenőné is ajándékokkal tisztelt meg minket!

Köszönjük: A szeretetet mindig elfogadjuk és viszonozzuk is.
Varsányi Lajos

4 ENESEI HÍRMONDÓ JANUÁl



APEH avagy képviselőtestületi 
tagság - volt a kérdés

A jól értesültek a helyhatósági választások előtt 
már tudták: Varga István az APEH igazgatóhelyette
se nem lehet-legalábbis az adott törvényi keretek 
között-tagja a képviselőtestületnek. Erről a kiala
kult szituációról kérdeztük a Hírmondó egyik szer
kesztőjét:

-  Január végén a Győr-Moson-Sopron megyei 
APEH igazga tóh elyettese  voltam . Enese, az 
önkományzat adózási problém ái a Hivatal illetékes
ségi körébe tartoznak. Ebből következően az APEH- 
nél betöltött tisztségem  és a képviselőtestületi tag
ságom tényleg összeférhetetlenek voltak. Tehát a hí
resztelések igazak voltak s az enesei polgárok jó l tá
jékozottak.

Már hosszabb ideje terveztem, hogy befejezem  
pályafutásomat az adóhatóságnál. M ikor elfogad
tam a jelöltséget, akkor már eldöntöttem, hogy le
mondok az APEH -nél betöltö tt igazgatóhelyettesi 
beosztásomról. S ezért vállalkoztam  a jelöltségre.

-  Bizonyára sokan csodálkoznak döntéseden. Mi, 
mik voltak döntéseid okai?

-  Valóban sokan meglepődnek. Nem értik, hogy 
miért mondtam le erről a beosztásról. Első és leg
fontosabb ok: az A dóhatóság nem jó l  tölti be társa
dalmi szerepét, nem tudja igazságosan és demokra
tikusan m egadóztatni az adóalanyokat. Ez nem 
azért van, m ert hülyék az adóhivatalok dolgozói.

I Nem kaptuk meg azokat a jogosítványokat, azt az 
eszközrendszert, ami egy jó l  működő adhatóságnak  
kell.

Egy nyugati társadalom ban az adóhivatal az 
egyik legfontosabb intézmény. A zt vártam, hogy a 
parlament és a kormány ezt M agyarországon is fon 
tosnak tartja s törekszik egy erős adóhatóság kiépí
tését. Ezzel szem ben azt tapasztaltam -az előző  kor
mánytól és a m ostanitól tán még fokozottabban - 
nem kell még erős adóhatóság. A döntéshozók még 
mással vannak elfoglalva.

Döntésem m ásik oka az volt, hogy nem éreztem jó l 
magam. Úgy gondoltam, vannak lehetőségeim más 
területen, a szakmában.

-  Hogyan képzeled el jövődet? Merre próbálsz 
nyitni?

-  Egy válla lkozást akarok beindítani, amely 
könyvvizsgálattal, könyveléssel és adótanácsadás
sal foglalkozik. Február hónapban szeretnék indíta
ni.

-  Térjünk vissza az Adóhatósághoz. Te, aki nap 
mint nap láttad a hibákat, problémákat, hogy ítéled 
meg: a „nagyhalak” kiúsztak a hálótokon?

-  A magyar adózás je len leg i hibája nemcsak az 
Adóhatóság hibája. Legfelsőbb szinten kell eldönte
ni: akam ak-e igazságos közteherviselést vagy nem. 
Ha igen, akkor sok intézménynek együtt kell működ
ni. A p iac résztvevői az adóhatóságra mutogatnak. 
E téren is kell egy társadalm i összefogás. A társada
lom rétegeinek együtt kell akarni a rendet.

Az APEH egy fia ta l intézmény. Nem lehet, hogy 
tapaszta la tlanságra , „ é le tk o ra ” m ia tt nem tud 
együtt menni a mozgékony vállalkozási stílussal?

Az Adóhivatal együtt nőtt a vállalkozásokkal. Ad
dig elég volt az adott eszközrendszer, amíg a piacon  
nem jelentek meg új szereplők új módszerekkel. Az 
új vállalkozásoknak sokkal liberálisabb szabályok
kal kell „m egküzdeni” . Ezt az adóhatóság nem tud
ta követni, nem kapott újabb lehetőségeket pl. nyo
mozati jogkört, a a bankoktól nem kap információt 
a vállalkozásokról. Ezek csak kiragadott példák.

-  Sokfelé hallani a bérből és fizetésből élők vi
szik az országot... Hogy látod ezt?

-  Ezt reálisnak érzem. A közalkalmazottak, köz- 
tisztviselők, vá lla la ti dolgozók jövedelm ébő l az 
összes teret levonják. A vállalkozók körülményei 
kedvezőbbek. M agyarországon bizalm i elvre épített 
önadózás van. Aki nem bérből és fize tésbő l él saját 
maga szám ítja ki, hogy mennyi adót kell fizetnie. A 
lebukás nagyon csekély esélyével tud érvényesülni, 
s a lebukás után nem lehet p é ldá t statuálni. (Szemé
lyiségi jogok!) A vállalkozó kihasználja a lehetősé
geket, ezt nem lehet felrón i neki - mindenhol így van 
ez.

Mesterházy József
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Z E N E I M Ű H E LY  1995.

Immár harmadik születésnapját ünnepli az idén az ene- 
sei Zenei Műhely. Tschurl Károly “Ö csi” már az 1994-es 
esztendőben megtette az előkészületeket. Sajnos tavasszal 
nem fogadunk vendegeket, mint azt a tavalyi évben tettünk. 
Ellenben két csoport érkezése biztosnak tekinthető. Jú lius 
végén, július 21-én érkeznek Münchenből a Technische 
Hochschule Zenészei, akik több mint egy hetet töltenek itt.
A tervek szerint programjukban szerepel egy enesei fellé
pés, valamint egy-egy Keszthelyen és Bükfürdőn. Még a 
müncheni zenészek elutazása előtt érkeznek meg az IÁM. 
zenészek, aki 10 napot töltenek el. Szintén fellépnek 
Keszthelyen, valamint az előtte való napon a “Haydn szen
télyben “ Eszterházán.

Úgy néz ki tehát, hogy ezévben e két csoportot fogadjuk. 
Kérem a szállásadókat, kövessenek el mindent, hogy ven
dégeink jól érez zék magukat, s  jó hírét vigyék hazánknak.

Kérem mindazokat, akik a jövőben szeretnének csatla
kozni a szállásadók klubjához, jelentsék be azt a polgár- 
mesteri hivatalban. Köszönöm.

Mesterházy József

Kedves Szülők!
Ezúton szeretném közölni az iskolás és óvodás gyermekek szüleivel, 

hogy a február fizetéskor már a megemelt összeget kell fizetni:
A megemelt díj március 1-étől érvényesek.
Az iskolában: 19 Ft a tízórai

89 Ft a tízórai + ebéd 
70 Ft az ebéd 
86 Ft az ebéd + uzsonna 

105 Ft a háromszori étkezés 
az óvodában 16 Ft a tízórai

67 Ft a tízórai + ebéd 
84 Ft a háromszori étkezés 

A felnőtt éthordós ebéd ára 126 F t
Ez az emelés sajnos elkerülhetetlen volt, hiszen mindenki tudja, hogy 

az élelmiszerárak hányszor emelkedtek az utóbbi időben. Erre szeretnék 
egy-két példát felhozni: 

egy év alatt a tej 36 %-ot, 
a tej föl 31 %-ot, 
a kenyér 21 %-ot, 
a hús 45 %-ot drágult.

Vargáné Thürinqer Emma 
élelmezésvezető

Polgár...őr..-ség!
Az elmúlt időszakban sokszor hallhattunk a magyarországip 

gárőrség létrejöttéről, a polgárőr szervezetek megalakulásért 
környékünkön úgy, mint országosan. Enesén, három évvel ezí 
egy falugyűlésen Böjtös Kálmán bácsi vetette fel a gondolatot!) 
bek által támogatva. Hamarosan megszületett a megoldás, m 
kezdte munkáját Horváth József polgárőr. Az általános gazdas 
ellehetetlenülés felé haladva - sajnos nő a bűnözés, előtérbei 

rülnek az apró, kisebb közösségekben a bűnöző hajlamú, a s« 
mitől sem félő hátrányos helyzetű fiatalok. Az önkormányzatit 
sok fontos, s  még fontosabb dolog mellett nehezedik nyomásai 
kosság józan, nagy többségben levő tömegei felöl, hogy a köz! 
ség biztonságát, a köz és magántulajdon megőrzését biztosit 
és segítse elő, tartassa be az átlagos etitikai, s erkölcsi normál 
a közterületeken, közintézményekben: Ezeknek a feladataim 
megfelelni nem egyszerű, nagy kihívás akkor, amikor az emll 
problémák zöme állami feladatként a Magyar Rendőrség felada 
közé tartozik: Sajnálatos, hogy az anyagi helyzet alakulása « 
tenként lehetetlen helyzeteket teremt, mint a járőr kocsik benz 
telensége, amit az önkormányzati segítség oldott meg. A péa 
lenség a község pénztárcáját is érinti itt Enesén. Ennek elleni 
szeretnénk megőrizni azokat az eredményeket, melyeket, edt 
elértünk, sőt ha a polgárok segítsége megvan, úgy azt fokozni 
lehetne. Atöbb éve munkáját mindig egyedül és éjjel ellátó polg: 
őr Horváth József,a közösség nagy többségének elismerésé* 
folyamatos magas színvonalú munkát végez./ Igaz, néhány 
ezeknek az eredményeknek nem örülnek:/Nagyon sok telepi 
sen dolgozik főállású polgárőrbe sok helyütt segítik munkájáti 
kéntes alapon működő csoportok. A szükség, s  néhány őnzeli 
erkölcsileg fedhetetlen polgár Enesén is megalakíthatná ezí 
kéntes csoportot. Ezt a régóta vajúdó ügyet Horváth János (Sp 
utca) elevenítette fel az elmúlt napokban elburogatott kukákü; 
kapcsán. Január 19-én jöttünk össze néhányan a polgármesti 
hivatalban. Kérek minden érdeklődőt, hogy a továbbiakban jeler
kezzen, és legyen társunk e sok kitartást igénylő munkában!

Böcskei Gyöi:
l»

Egészségünk, frissességünk, fiatalságunk érdekében

Az egészséges táplálkozás mellett egészségünk megóvása érdekében szervezetünknek szüksége van az intenzív mozgásra, am: 
egész napi munkánk során nem elégítünk ki. Talán sokan nem tudják, hogy Enesén 5 éve rendszeresen van nöitorna

Az első évben Gódor Ferenc testnevelő tanár vezette a tornát.4 éve felesége Lívia jön Győrből, ő szintén testnevelő tanár.
Kellemes zene mellett tornázunk, amit bemelegítő futással kezdünk Utána kar-láb gyakorlatokat végzünk, majd has-és hátizom ff. 

sítós. A  gyakorlat közben az izmok lazítását, pihentetését is végezzük az izomláz elkerülése végett. A  gyakorlatok nagyon hatásosat 
meszesedés megakadályozására, az ernyedt izmok megdolgoztatására. A  rendszeres torna a középkorú hölgyeknél késlelteti a váM 
kort. Kedden 19 órakor, csütörtökön I7óra 30 perckor kezdődik a torna az iskola tornateremben. Mindenki annyit végez el a gyakorlati 
ból, amennyit bír. Egy teljes óra mozgás után kellemesen elfáradva, mégis felfrissülve megyünk haza.

Szabónó HorváthJud
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Bencsik Vilmos vállalkozót. 1989-ben kez
dett, azelőtt egy szakcsoportban dolgozott rövid 
ideig. Dolgozott a Győr-i Vagongyárban, ott is 
öntőként.

- Hogyan kezdte vállalkozását - kérdeztük az 
öntőmestert.

Alakatos KTSZ.-t hagytam ott annak idején, 
kevés volt a pénz. Munkanélküli lettem, először 
másodállásban akartam kezdeni. Aztán kényte
len voltam főállásban belevágni. Nem is veze
tett semmi jóra, mert azóta nincs munka.

- Mekkora volt a beruházás, milyen gépek 
kellettek?

Kellett beruházni, de nem volt égbekiáltó. 
Olvasztókemence, vágógép, fúrók. A legtöbb 
szerszámot saját magam készítettem. A műhelyt 
is magam építettem. Hamar akartam valamit 
csinálni, hogy kevesebb ideig legyek munkanél
küli. Sajnos azóta sem jött megrendelés- széria
munka. Csak egyedi darabokat tudtam 
készíteni. A bolti árakhoz képest féláron dolgo
zom.

- Miket készít, melyek az áruk ?
Kegytárgyak, névtáblák, kandeláberek, kerti

padok, székek - hogy párat említsek a kínálat
ból. Ezeket színes fémből öntöm.

- Van valami összefüggés a kevés munka és a 
magyar ipar helyzete között ?

Azt hittem a maszekoknak több munkájuk 
lesz a nagy cégek megszűnésével. Többször 
hoztak ide 5 db-ot, majd ennyi s ennyi kell 
belőle - mondták. Aztán nem lett semmi az 
egészből. Már ott tartok, hogy vissza is adom az 
ipart Eddig sem volt rengeteg munka.

- Hol van a jövő, merre tovább ?
A majorban talán májusban- júniusban indul 

a vasöntöde, egy óvári vállalkozóval. Ő adja az 
anyagi oldalát, én a szakmait Vasra nagyobb az 
igény- cserépkályha ajtókat, kandalló ajtókat 
készítek. Színes fémből luxus cikkek készülnek 
első sorban. Kezdetben csak én dolgozom, de 
szeretnénk az üzenet felfejleszteni. De ez a 
jövő kérdése.

Mesterházy József

BEMUTATJUK...
Torokfájós gyermekeink igen sok gondot 

okoznak szüleiknek. Ismétlődő gyógysze
res kezelések után, gyakran felmerül a kér
dés hogy nem lenne-e jobb a betegeskedő 
mandulákat kivetetni. E z  nem olyan egy
szerű dolog, hogy vajon mi lenne a célsze
rűbb a gyermek vagy felnőtt egészsége 
szempontjából. A problémát növeli, hogy a 
mandulának bizonyos védő funkciói van
nak, amelyeket nagyon jó figyelembe ven
ni. Azt is tudjuk régóta, hogy ezek védő
anyagokat termelnek, amelyekre nagy 
szükségünk van. A gyógyszeres kezelés 
sok mindent megold, de egy idő után még
is problémás az újabb és újabb doboz 
gyógyszerek elfogyasztása. Valójában a 
mandulák szerepe részben ott is jelentke
zik, hogy a fülkürt szellőzését megnehezí
tik, ezáltal bizonyos fülgyulladások kelet
kezhetnek elsősorban gyermekkorban. És 
egyáltalán nem a fül hibájából. Mindezek 
ellenére az orvosok álláspontja megoszlik 
ebben a kérdésben. Vannak kiket nem za
var, hogy a gyermek nyitott szájjal figyel 
úgymond “szájlégzővé" válik, az orrán nem 
kap levegőt, éjjel horkol, nyugtalanul alszik, 
sőt álmában is gyakran felriadhat. Én azon 
a véleményen vagyok, hogy amennyiben a 
mandulák gyakran begyulladnak, szemmel 
láthatóan nagyok, szinte nem lehet látni a 
gyermek torkát, és évente legalább 4-5- 
szőr begyulladnak, amiért meglehetősen 

| sok gyógyszert kell szedniük és ki kell ma

Tisztelt
radniuk a gyermekeknek a közösségből, 
akkor mindenképpen e műtéti megoldást 
javasolom.

így sok szövődménynek, kellemetlen
ségnek, betegségnek lehet elejét venni. A 
műtét időpontja az elváltozás jellegétől füg
gően akár fél éves kor után is, az esetek 
zömében a közismert és látható mandulát 
újabban jobban szeretjük a betöltött 3 év 
után operálni.

Dr. Szabó György
m g  is® líiiS lT ; u  '  , , ,, ' ,<*

USA -az óriások 
visszatérése

& j'-'*g > * *  « > V' ' . ifi'-
A Generál Motors, a Ford és a 

Chrysler ismét hódít, 1989 óta először 
termeltek nyereséget. A  három óriás 
több mint 15 millió autót szerelt össze a 
tavalyi évben. S  megtanultak ered
ményesebben dolgozni s  több 
minőséget ajánlani. Paver elégedetten 
állapítja meg: az U SA  autóipara péda ar
ra, hogy lehet elérni a vevők 
elégedettségét. A z óriások legkisebbike 
egy Toyota Corolla típusúak megfelelő 
autót “potom" 8 . 975 dollárért kínál -igaz 
a j apán gépcsoda mintegy 4.ooo dollár
ral kerül többe. A tervek szerint 26 új 
autót mutat be a három óriás 1995 
végéig.

A z amerikai gépcsodák azonban 
nem hódítanak Európában. A  Chrisler 
több mint két millió autójából alig több 
mint 60.000 került a vén kontinensre.

Olvasó!

ANGOL
At the Fraiterer‘s and greengrour’s
(et dö frútöröz end gringrvuszöz)

I’d like a kilo of apples and two kilós 
of oranges.

(ájd lájk ö kilo öv eplz end tú kiloz öv 
arindzsiz)

How much a kilo are the lemons?
(háu mács ö kilo ár dö lemonz)

Weigh me this cabbage, please.
(wéj mi disz Kebidzs, plíz)

I’d like two kilós of potataes, a kilo of 
tomatoes, two lettuces.

(ájd lájk tú kiloz öv pötéjtouz, wán kilo 
öv tömátouz, tú letisziz)

Rákász Mária

MAGYAR
A gyümölcs és zöldségkereskedésben

Kérek egy kilo almát és két kilo 
narancsot

Mennyibe kerül a citrom kiloója?

Mérje meg kérem, ezt a káposztát!

Kérek 2 kilo burgonyát, 1 kilo 
paradicsomot, 2 fej salátát.

NÉMET
lm Obst-und Gemuseladen 
(ik obszt und gemiizeladen)

Ich möchte 1 kg Apfel und 2 kg 
Orangen

(ih möhte 1 kg epfel und 2 kg oranzsen)

Wieviel kostet 1 kg Zitrone?
(vifil kosztét 1 kg citrone)

Wiegen Sie bitté diesen Kohl ab!
(vigil zi bitté diesen kol ab)

Ich möchte 2 kg Kartoffeln, 1 kg 
Tomaten und 2 Kopfsalat..

(Ih möhte 1 kg kártofeln, 2 kg tomaten 
und 2 kopfzalat)

Élőné Rúzsa Brigitta
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A z iskola hírei Karácsony az óvodában
Január a szorgos, munka hónapja az Iskolában. Dolgozatírások, fe

lelések váltogatják egymást. A sikertelen munka után javító dolgoza
tokat Is írhatnak a tanulók, A szaktárgyi versenyek területi döntőin 
tantárgyanként 3-4 tanuló vett részt, megyei vetélkedőre nem Jutott 
tovább tanulónk.

Legjobb helyezést a kővetkező tanulók érték el: 
magyarból Molnár Mónika 8.0.
történelemből
biológiából
matematikából

Szalal Csaba 7.o.
Erllcz Szabina 8 .0.
Bencslk Rita 7.o. Takács Nikolett

fizikából
németből
rajzból
kémiából

Takács NTlkolett 8. o. 
Gülch Eszter 8,0. 
Rostás Gábor 7.0. 
Molnár Mónika

Bencslk Rita

Ismét kártyával értékelték a magatartást és a szorgalmat alsó ta
gozaton. 18 tanuló egy hétig viselte a dicsérő elmet. Felső tagozaton 
a hónap tanulója dmet a következők nyerték el:

5. a Lenzsér Norbert
5. b Doktor Zsuzsanna
6. a Burányi Renáta
6. b Janács Zsuzsanna
7. a Székely István
7. b Nagy Veronika
8. a Kiss Tibor
8 . b Delbó Bernadett
Osztályozó értekezlet január 31 -én lesz, Az ellenőrzőket február 3- 

án pénteken kapják meg a tanulók, Február 13-án 18 órakor össze
vont,szülői értekezletet tartunk, ahol a Szülői Munkaközösség vá
lasztmányi tagjaival a Karnevál előkészületeit is megbeszéljük. Febru
ár elseje után készülhetnek az osztályok a farsangi bálra, ami 

félsó tagozat részére február 17-én pénteken 15-19-lg 
alsó tagozat részére február 18-án szombaton 14-18-ig 
Bezln február 25-én szombaton 10.-17 óráig tart.
A 8,osztály továbbtanulási lapjait február 15-lg továbbítjuk a meg

jelölt iskolába, A felvételi elbeszélgetések február 20 után várhatók.
Jó tanulást, eredményes félévet kívánok!

M esterházy Ernöné 
Iskolaigazgató

Az elm últ évekénél is  örömtelibb volt az 1994-es év Ka
rácsonya A gyerekek é s  felnőttek ilyenkor term észetes örö
m ét fokozta hogy több ajándék került a karácsonyfa 
alá,mint az elm últ években:

A költségvetésben biztosított 2o 000 Ft-on felül a vál
lalkozóktól is  kaptunk ajándékot.

Bödő Csabáné lo  000 Ft-ot adott. Ebből olyan könyve- 
két, kazettákat vásároltunk, ami drága, de jól segíti a 
nevelő-oktató m unkánkat Segít a gyerekek érdeklődését 
felkelteni a mindenapi és a különleges dolgok iránt, a ter
m észet szeretetére nevel.

Görcs Zoltámé egy óriásdoboz EEGO -val kedveske
d e tt  A nagycsoportosok fantáziáját kézügyességét kombi
nációs készségét fejleszti, sikerélm ényt ad.

A  Szabó BT egy fenyőfát ej ánd ékozott, az ünnepet 
örömtelibbé tette.

Szalai Mihály asztalosmester, akinek keze munkáját 
már eddig is  sok értékes udvari játékunk dicséri, most 
mint egy 5ooo Ft értékű asztalosmunkát végzett ingyene
sen.

A nagy karácsonyi készülődésünket siker koronázta 
Nagy létszám ú közösség nézte m eg a. karácsonyi ver
ses,dalos műsorunkat és a B etlehem es játékot. A készülő
dés öröm volt a gyerekeknek d e nagyobb öröm volt a taps, 
az elism erés.

Nemcsak lelkileg lettünk gazdagabbak. Bár hangsú
lyoztam az anyagik m ásodrendűségét, nem  elhanyagolha
tó, hogy a mendikáláskor a jelenlévők összesen  7645 ft-ot 
raktak a k is pásztorok tarisznyájába. A  műsorról a Polgár- 
m ester úr videofelvételt készített,igény szerint készítünk 
másolatokat.

Köszönetét mondok mindenkinek, áld jó szívvel,segítő, 
kézzel fordult felénk, Akár a karácsonyfadiszitésben, akár 
másképpen segített áz ünnnep szebbé tételében, hiszen 85 
kisgyereknek szereztek ezzel örömet.

K ocsis Nándomc 
vezető óvónő

Taníts meg beszélni!
A beszéd az ember számára nélkülözhetet

len. Mai ismereteinket tudásunkat a beszéd ut
ján tettük magunkévá. Beszéd által ismeijük 
meg múltunkat, és alakijuk jövőnket. Gyerme
keinknek legtöbbet kívánjuk adni. Mindazt amit 
mi kaptunk a szüléinktől és azt: amit mi ta
pasztaltunk. Tehát átadjuk tapasztalatainkat ha
gyományainkat ismereteinket. Mindezek leg
fontosabb eszköze a beszéd.

Mikor kezdődjön a beszédtanítás ?
Talán csodálkoznak ha azt mondom, a be

szédtanítás a méhen belül kell hogy kezdődjön.
Egy életszületik, s örömmel tölt el benn

ünket nemcsak az élet formánkat változtatjuk 
(helyes étrend, megfelelő mozgás, kávé, ciga
retta elhagyása), hanem igyekszünk nyugodtan, 
ahogy ma szokás mondani: stressz nélkül élni. 
Egyszóval harmonikussá válni, s mindezt 
tesszük a bennünk hordott születendő élet érde
kében. Biztosan előfordult Önök közül is töb
bükkel, hogy beszélgetni kezdtek a mozgó, rug-

dalózó „babával” . Talán azon vették észre ma
gukat, hogy megszólítják a „babát” vagy elkö
szönnek tőle. Higgyék el, hogy nem csak Önök
kel, de a „babának” is megnyugtató érzés volt

Tegyük mindezt tudatosan, hogy harmoni
kus, kellemes, szeretetben gazdag életet nyújt
sunk. Akik most gyermeket várnak, lehet meg
próbálni:

-A nap egy bizonyos szakaszában énekelünk 
vagy zenét hallgatunk. Hatásosabb az eredmény 
ha papírtölcsért teszünk a hasunkra.

-Mondókákat, verset mondani és hallgatni.
Tehát nemcsak az egészségünk érdekében 

kell törekednünk arra, hogy harmonikusak le
gyünk, hanem azért is, mert ezzel segítjük a 
születendő gyermeket.

Dióhéjban a beszédtanítás első állomása ez 
lenne. Akövetkező cikkben folytatnám a szüle
tés utáni beszédtanítást.

Bóna Eleonóra 
logopédus

U U S P O R T
Január 9-án az 5-6. osztályos fiúk 

Pannonhalmán mini kosárlabda bajnok
ságon voltak részt. Az új kömyozalbon 
játékosaink többség* feltalálta magát és 
szoros eredmény alakult ki a mérkőzés 
kezdetétől a végéig.

Végül: 18 : 16 lolt a végeredmény. 
Csapatunk második helyezést ért al.

Játékosaink:
Fincza János 
Für Zsolt 
GSsi András 
Horváth János 
Horváth Albert

Ihász József 
Szabó Zoltán 
Takács Péter 
VécsJádnt 
Szóród Attila 
Nagy József

Fűd András
igazgató helyettes
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Velünk élő történelem
/
Éjszaka nagy lövöldözés, nekünk nem volt más vá

lasztásunk mint a menekülés. Egy óriás, sűrű szinte 
földönfekvő fenyő alá bújtunk be. És lőttek bennünket, 
de nem találtak el. Mikor elcsöndesedett, továbbmen
tek az üldözők, mi ketten megpróbáltunk a hegyen to
vábbmenni és elérkeztünk egy kőszirthez, ami olyan 
meredek volt, hogy bozóttól bozótig csúsztunk le. A  
ruháink teljesen el voltak ázva a hótól, megálltunk egy 
helyen kapcát cserélni. Leértünk a sík területre, ahol 
semmi hó nem volt. Utunkat egy szántáson keresztül 
folytattuk. Szádelö község irányába. Óriási robbanás. 
Az aknaszilánkok összeroncsolták mind a kettőnknek 
a lábát. Sehol egy lélek. Közben próbáltunk magunkon 
segíteni, szíjjal elkötöztük lábainkat, hogy ne vérez- 
zünk el. Észnél voltunk. A közeli úton két katonát lát
tunk menni, segítségért kiabáltunk különféle nyelve
ken. Románok voltak. Az egyik beszélt magyarul. Ok 
a hátukon kivittek bennünket az útra. Jött felénk egy 
fegyveres orosz katona, az volt az első szava: magya
rok vagytok? Közölte azonnal, hogy agyonlőnek ben
nünket. Mondám neki oroszul: Miért akarsz bennünket //
agyonlőni? 0  válaszolt: Hogy-hogy tudsz oroszul? 
Hazudtam neki, az én anyám szlovák és így tudok oro
szul.

Az életért kapaszkodik mindenki. Megtört a jég, az 
orosz lefele fordította géppisztolyát. Amit lehetett el
vett tőlem. Első volt a pisztoly. Ha meglátja a tiszt, 
irigy lesz rám /mert tiszti pisztoly volt az enyém/. Ami 
mozgatható volt -óra, zsebkés, fényképek- mindent el
szedett tőlünk. Könyörgésemre visszaadta a zsebkést, 
az órát meg a fésűt. Mondtam neki: vigyen orvoshoz 
bennünket. Elment a közeli faluba és visszajött egy 
targoncával. Tudta az orvos, hogy nekik sincs kötszer
ük, nemhogy a magyaroknak. A Bódva patak partján 
jött a két román. Egyik jobbról, másik balról fogta a 
targoncát, hogy fel ne boruljon. Ez az eset 1945 janu
ár 20-án hajnalban tört.

Takács László

HETVÉNYI ISTVÁN 
EMLÉKIRATAIBÓL

II. rész

Néhány napra rá ismét kaptam Enessei Kálmántól 
egy levelet, melyben egy napot tűz ki, melyen a győri 
vasúti irodaháznál délután várni fog rám, hogy kivi
gyen Enesére. Úgy is történt. A kitűzött időben várt 
rám Enessey Kálmán a győri vasúti irodaháznál és 
Tüskés Bálint, Tüskés Józsefnek a fia egy kétlovas pa
rasztkocsin kivitt bennünket Enesére, ahová este érkez
tünk meg. Találkozásunkkor Enessey Kálmán azonnal 
meghitt vendégének Útközben említette, hogy ő azt hit
te, hogy Ráth Károly csak viccből tette oda záradékba, 
hogy tisztességes lakás alatt padlás szobát ért. Mert 
őnáluk tagosztály előtt közös legelő volt és közös pász
torok a falu végén a temetőhöz átellenben lévő kétszo
bás parasztházban az úgynevezett pásztorházban lak
tak A tagosztály létrejötte után azonban a közös legel
tetés megszűnt. Mindenki a maga tagján saját cselédjé
vel legeltette marháit. így közös pásztorokra szükség 
nem lévén a pásztorházat mint közös épületet felhasz
nálták iskolának és tanítói laknak, amelyben padlás 
szobáknak persze híre hamva sincs. Hanem van egy Úr 
Enesén, aki a Dóczy család birtokának megvásárlása 
folytán Győrből Enesére jött lakni. /Neve Stubán János 
volt győri polgár és kovácsmester/ Ennek udvarán van 
egy különálló kétszobás cselédlak, melynek egyike pad
lózott. Ezzel akar a közbirtokosság cserébe lépni a 
pásztorházzal és Stubán hajlandónak is nyilatkozott a 
cserére, azon kikötéssel, hogy a konyha használati jo 
gát, sütés alkalmával fenntartja magának Fő ok volt, 
hogy a csere elfogadására egyszerre hajlandónak nyi
latkozott: először, hogy magának is voltak iskolába já 
ró gyermekei és így nem kellett nekik az udvarból ki
menni. Másodszor így nem kellett cselédeivel egy ud
varban lakni. Eközben hazaértünk Enesére, ahol 
Enessei Kálmánnak neje, született Fráiler Luiza, egy 
igen nyájas, barátságos, szelíd és jámbor kis asszony
kafogadott bennünket, akin azonban a gőgösséget ille
tőleg Enessei Kálmán nevelése későbben észre vehető 
volt. Ennek Győr városa területén volt kis földbirtoka a 
mi házunk és kertünkkel szomszédságban volt. Ezen 
birtokot Ráth családtól örökölte, amiről Ráth major
nak nevezték

(Folytatjuk)
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M ű v e l j ü k  k e r t j e i n k e t  
a z  é d e s s é g é r t !

A málna szaporflása ás módjai:
A  m álna egyik legjellem zőbb tu lajdonsága, hogy minden 

mesterséges beavatkozás nélkül, szám talan gyökérzettel ren
delkező sarjat hajt. így természetes körülmények között egy- 
egy anyatő körül, azza l azonos tulajdonságú sarjak fejlődnek 
ki. Ezeket a sarjakat használjuk fel szaporításra. A  beérett, 
megfásodott sarjakat ősszel va gy kora tavasszal ültetjük el. 
A z anyatőről ásóval leválasztjuk úgy, hogy annak gyökerét 
ne sértsük meg. Jó l beállt területről évenként 4 -5  db. sarj 
szedhető fel négyzetméterenként. Szaporításra létesíthetünk 
sarjiskolát, de kisüzem ben ez nem gazd aságo s. A  szaporí
tásra szánt sarjakat kiszedjük gépi- vagy kézerővel. Kézi k i
termelés esetén ásóval a gyökerek a lá  szúrunk, és kissé m eg
emelve a növényeket kézzel kihúzzuk. A  sarjak kiszedésekor 
vigyázzunk a gyökértörzsön levő fejlett rügyekre, mert ültetés 
után ezekből fejlődnek a z  új hajtások. A z éretlen - vékony - 
gyenge gyökérzettel rendelkező tövek nem alka lm asak sza 
porításra. C s a k  fajtatiszta - igazolt töveket ültessünk el. /szár
m azási bizonyítvány/.

Telepíti* feladatai:
Talajelőkésztés, a laptrágyázás: am ikor a telepítésre a lka l

mas területe kiválasztottuk, a talajt úgy kell előkészíteni, hogy 
a m álna részére több évre alka lm as legyen. A  talajt időben 
kell előkészíteni, korán lekerülő növények után /gab on afé
lék/.

Lóhere és cukorrépa után közvetlenül ne telepítsünk m ál
nát. A  jelzett növények gyökerein olyan talajélőlények szapo
rodnak el, am elyek a m álna vírusos betegségeit terjesztik el. 
így a fertőzött m álna idő előtt kipusztul. Friss gyeptörés tele
pítésre nem alka lm as. A  talajt m élyszántással vagy 5o-ó0 cm 
mély forgatással készítjük elő. A  szántás előtt a kellő táp 
anyag biztosítása érdekében legaláb b  2oo-25o  q istállótrá
gyát adjunk holdanként. Szervestrágya mellé, ha lehetősé
günk van rá, adjunk kh-anként 1,4 q Foszfor /25  kg ható 
anyag/, 1 ,ó q 4o  % -os Káli m űtrágyát 6o-7o  kg hatóanyag/.

A  talajfertőtlenítésről sem feledkezzünk meg. /Basudin 5- 
6/  a talajt fogaso lju k - gereblyézzük el, tegyük ültetésre a l
kalm assá.

OltoM* ideje ét módja:
A  m álnát ültethetjük ősszel és tavasszal. A z őszi ültetés 

előnyei: a fagyo k  beállta előtt, a vesszők legyökeresednek és 
tavasszal m ár fejlődésnek indulnak. A  tavaszi telepítést m i
helyt a talaj m egengedi, el kell kezdeni. Mind az őszi, mind 
a tavaszi ültetéskor védjük a gyökérzetet. Védjük sérüléstől és 
kiszáradástól. Az ültetésre szánt töveket sáros-nedves gödör
be verm eljük el, és csak napi mennyiséget vegyük ki ültetés
re.

Ültetéshez kertben használjunk ültetőzsinórt, az egyenes 
sorok étrkedében. Ültethetünk ásóval gödörbe vagy eke után 
b arázdába. Ásóval 1 5-20  cm -es gödröt készítünk abba 
tesszük a vesszőt - földdel rétegesen takarva - betaposva. 
Fontos, hogy a takaróföld gyökerek közé jusson. Barázdába

a töveket a kívánt távolságra lerakjuk és felállítva földdel be 
tapossuk.

Ő sszel ültetett töveket ajánlatos porhanyó földdel felkupo 
colni a fagyveszély elkerülése végett. A z elültetett töveket 20- 
25  cmre vágju k vissza.

Ültetésnél vigyázzunk, hogy a tő ne legyen sekélyen ültet 
ve /kiszárad/, túl mélyen /befullad/. Ültetésnél irányadó) 
tenyészterület. A  nagy termés elérésének alapvető feltétele) 
területegységenkénti optim ális term ővesszők száma. He 
zánkban általában egy m álnatőnek, illetve 5 -6  termővesszé- 
nek kb. 1 m 2 tenyészterület kell. így  holdanként 6000 db 
sarjat kell ültetni és 5 -6  termövesszőt m egh agyn i, tehát 6000 
x 5-5  - 3 5 .0 0 0  termővessző kell holdanként. Ugyanis 1 
kh.kerekítve 6.000  m2 .

Telepítésnél fontos a sor- és tőtávolság meghatározása, 
Kiskertekben alkalm azhatunk szűkebb sorokat - sűrűbb töve
ket, hisz általában kézi művelést a lka lm azu nk. Házkertekben 
legajánlatosabb a 1 2 0 -1 5 0  sor, 4 0 -5 0  cm -es tőtávolság. A 
telepítés ilyen form áiban a lka lm azh atu nk karózást. Ebben az 
esetben minden tőhöz egy l4 o -1 6 o  cm -es karót teszünk, 
am elyhez később a termővesszőket lazán  megkötjük.

N agy sortávolság sűrűbb tőtávolság esetén a huzalos-kor- 
donos művelés ajánlott. Ültetés gépi művelésre méltó, hogy 
kordonos műveléssel 2o -2 5  % -kal növelhető a termés.

Kordonos művelés esetén tám berendezést kell készíteni 
Tartóoszlopok kellenek 5 -6  m -ra egym ástól, a földbe 5o-6o 
cm -re beásva, bedöngölve, úgy h ogy a föld felett legyen 
12 o -l 3o dm.

Betonoszlopok berakása házi kertben költséges, ne alkal
m azzuk. A  huzalvezetésnek főbb módszereit ismertetjük. Leg
egyszerűbb m ódszer egy oldalon két huzal /  egyik a földtói 
5o-6o  cm, a m ásik lo o -l 2o cm -ra a földtől/. Ebben az eset
ben minden termővesszőt külön-külön a huzalokhoz kell köt
ni. Jó  m egoldás az ikersoros rendszer. Ebben az esetben o 
láb mindkét oldalán húzunk huzalt, a fentebb említett méret
re. Ha lazítani akarjuk sorokat, szélességben akkor a lábra 
keresztbe szegelünk 15 -2 o  cm -es keresztlécet. A  vesszőknek 
a huzalból való kicsúszását S a lakú  kapcsokkal akadályoz
hatjuk meg. A  támberendezést időközönként ellenőrizzük és 
javításukról gondoskodjuk.

Ápolás a tájépítés utáni évben.
A z ősszel ültetett ültetvények első tavaszi m unkája a tövek 

körüli fö ldkupacok lebontása. A  mélyre került vesszük körül 
a földet távolítsuk el, befulladás végett.

A  területet tartsuk gyom m en tesen, kézi erővel, 
Gyomirtószert ne a lka lm azzu nk, /Pl H ungazin/, mert o 
fiatalmálnatöveket károsítja, sőt ki is pusztítja. A z első évvé
gén célszerű elvégezni a tám aszrendszer felállítását. A  követ
kező szám ban a m álna go nd o zása  /metszés-ritkitás-leter- 
mett vessző k eltávolitása-tápanyagpótlás-talajm üvel- 
öntözés/ lesz a téma.

GOlch Dani
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Értékelés félidőben
Tóth László 1994. augusztus elsejétől - immár második alka

lommal az enesei Sportegyesület elnöke. Ót kértük meg, hogy 
értékelje a labdarúgócsapat félévi eredményét:

- Jelenleg a csapat a negyedik helyen van, ezt jó eredmény
nek tartom. Három pont sorsa másodfokon még nem dőlt el. 
/ez az ominózus Enese-Bodonhely mérkőzés 3 pontja, amikor 
3:0 hazai vezetésnél a mérkőzés lefújása előtt rendzavarás tör
tént/. Nem tudni mikor várható döntés, ez a megyei szövetség
től függ.

-  Elégedett vagy a csapat egészével ?
-  A körülményeket figyelembe véve erőn felül teljesített a 

csapat. Egy-két játékos kivételével mindenkivel megvoltam elé
gedve. Egységes a gárda. Ezt talán az is bizonyítja, hogy min
den meccs után a Nyárfábán - saját anyagi lehetőségeink sze
rint - fogyasztottunk valamit.

-  M it értékelsz hibaként? Mehetett volna jobban is a csapat
nak?

- Az edzések hiánya volt a legfőbb probléma, ez több mér
kőzésen is felszínre került. S a játékosok védekezését nem min
den esetben lehet elfogadni. Mással foglalkoztak a fiuk.

-  Most m ár megkezdték az edzéseket a fiuk ?
- Igen, az alapozás megkezdődött. Minden szombaton két

órás edzés van. A jó idő beálltával megkezdődnek a kinti edzé
sek is. Amennyiben írnak ki teremtornát, be fogunk nevezni.

-  Mikor kezdődik a tavasz szezon ?S a célkitűzés ?
-  A sorsolást még nem kaptuk meg, tehát azt nem tudom, 

hogy a bajnokság mikor kezdődik. Ami a célkitűzést illeti: feltét
lenül dobogós helyen szeretnénk végezni. Ebben az évben is 
nem is akarunk feljutni. Az anyagi lehetőségeink csekélyek, s 
nincs második csapatunk.

-  Véleményed szerint m i az oka, hogy nincs második csa
pat?

Csak anyagi vonzatú az utánpótlás beindítása. Ahhoz már 
busz kellene, nem lehet személygépkocsikkal megoldani az 
utazást. Enesének, a falunak feltétlenül kell erre áldozni. Itt kell 
megemlítenem a sportbált illetve az enesei vállalkozók nagylel
kű felajánlásait. Ez is bizonyítja, hogy akarják sportot támogat
ni. A focira van igény. Az utánpótlással többet kellene foglalkoz
ni, akár a Füsi tanár úrral karöltve.

-  M it érzel személyes eredménynek ? Esetleg tüskék is van
nak - maradtak ?

-  Nulla anyagi segítséggel olyan eredményt értünk el, ami 
bebizonyiható. lehet szíwel-lélekkel csinálni, megfelelő embe
rek kellenek. Elszámoltuk a kocsifutást, de az érte járó pénzt 
senki nem vette fel, ez elment játékvezetőkre, rendezői szalag
ra, hálóra., Horváthné Csikai Erika társadalmi munkával segí
tett. Úgy érzem minden dolog rám szakad, az nem az én dol
gom, hogy szöglelzászlót cseréljek. Sérelem is ért, bírálat érte a 
sportegyesület, hogy eladtuk a játékosok. Ehhez nem járultam 
hozzá, hisz pozícióban sem voltam. Megfogadtam, az edzőj 
munkába nem szólok bele. Sportelnöknek kértek fel s nem 
edzőnek.

M estarházy József

Az ig azság c r t in
Kommentár nélkül az alábbiakat közöljük a fut

ballszakosztály Elnökének az Értékelés félidőben
című nyilatkozatához. AZ 1994 évre beny ito tt
költségvetési támogatás igénye: 800000,-Ft.

Tényleges támogatás:

I. félév 
Futballcipő: 19680,-
Sportolók szállítása. 44ooo.-
Úti költség térítés: 9740.-
Áramdy, vízdy: 13000.-
Támogatás: 25000.-
Vízszerelés az öltözőben. 5771.-
Takari tóbére, terület rend. 13500.-
Tisztítószer: 
I. félév össz:

1500.-
132155.-

11. félév:
Szállítás: 49500,-
Vízszerelés, zár, lakat: 10000.-
Áramdy, vízdy. 5700.-
Mészhidrát: 2100.-
Úti költség térítés: 3880.-
Támogatás: 20000.-
Takarító bére,terület rend: 27000.-
Tisztítószer 
II. félév össz:

1500.-
119680.-

Egész év összesen: 251 835.-

1994 augusztus 1 előtt az elnöki teendőket Hor- 
vát János, az intéző munkáját Kótai Imre látta el. 
Augusztus 1. után a spotelnök Tóth László lett. A
jegybevételekből, valamint más 
vábbi bevétel:

befizetésből to-

I. félév: 42890.-
Il.félév: 39250.-
Összesen: 82140.-
Mind összesen: 333975.-

Tisztelt olvasói
Ez az enesei futballisták költségvetése. Megjegy

zés: a megyei Il.o-ban játszó, s ott helytálló Ikrény 
és Rábapatona önkormányzati támogatása 270-
300000.-Ft. körül mozog.

Böcskei György
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JANUÁRÍ RECEpTAjÁNl/ATUNk
FAhájAS RIZS

HozzÁvAlók: 1 5 dkq Rizs, 5 dl tej', 2 dl víz, 
5 dkq cukoR, 2 dkq vaj", 1 csoMAq vaníIíás cu-
koR, J d l TEJSZÍN, ÍAháj

ElkÉszÍTÉSE: A MEqMOson rizst vajban Addicj 

pÍRÍTOM, MÍq A SZEMEk külÖN NEM ÁIInaL  MAj'd 

RÁÖNTÖM A VÍZÉT, bElETESZEM A Cul(ROT ÉS A ÍAhÉ- 

JAT. FeIÍORRaIoM És SÜTŐbE TESZEM ( ÍeÖŐVeI 

EqyüiT). Ha íe Iítta a vizei, RÁÖNijük a tejet és pu- 
hÁRA süij'ük.

Ha teIjesen kihűli, az ElkÉszíiErr cukROzon 
TEjszÍNhAboT Iazán bEUkEVERjük. VaníIíás cukoR- 
RAl ÍZESÍTJÜk.

SAjTOS RAkoTT z ö ld sÉ q

HozzÁvAlók: 2 0  dkq IcarÍíoI, 2 0  dkq zöld- 

boRsó, 2 0  dkq sÁRqARÉpA, 2 0  dkq zöldbAb, 10

dkq vaj',  4  toj'ás, I csApon evőIcanáI Üszt, 1 kÉs- 

hEqyNyi őröIt boRs, 2 0  dkq sajt, só, 2 d l tej

szín, okj.
ElkÉszhésE; A zöldsíqtkti (ÍElENqEdm MÉlyhű- 

tött is IeIiet) sz épen EÍRENdEZEM Eqy oIajj'aI ki-
kENT TŰZÁllÓ TÁlbAN.

Eqy külÖN EdÉNybEN a puhA vajat a rojÁsok
kAboSRA kikEVEREM. HOZZÁTESZEM A ÜSZTET, boR- 

SOT,SÓT ÉS A RESZElT SAJTOT. VÉqÜl ElkEVEREM A TEJ

SZÍN NeI, és Ieöntöm veIe a zöldsÉqEkET. A lufóliÁ- 

vaI lEÍsdvE JO -55 pERCÍq sürőbEN pároIom, 

MAjd UTÁNA MEqpÍRÍTOM A TETEJÉT. Ö nÁUÓ foqÁS- 

kÉNT is TÁUUlATOM, dE MÍNT kÖRET is, jó l illik  A 

SÜlTEldlEZ.KONZERVZÖldsÉqEkbŐl kÉSZÍTVE RÖvi- 

dEbb idEiq kEÜ sütní.

Nem zörög a haraszL
Azt beszélik a faluban, hogy a pol

gármesteri hivatal ajándékba kapott 
autóját a polgármester saját céljára 
használja.

A hír annyiban igaz, hogy a Pol
gármester használja a saját tulajdo
nú gépkocsiját, esetenként a falu cél
jára is. A vitatott autót az országban 
magánszemélytől vásárolta a család.

A község gépkocsival nem rendel
kezik:

Böcskei György

Az Önkormányzat 

nevében a Hírmondó 

szerkesztősége 

szeretettel köszönti a

januárban
jubiláló lakosokat: 

a 6 5  vés:

Gősi Sándornét, 

Király Lászlónét, 

Varsányi Lajost 

a vés:

Finta Imrénét, 

Horváth Istvánnét, 

Horváth Sándornét és

a 8 5  vés

Sallai Józsefijét.

-TIT................  ' ............................

NAqyNÉ Dőay A nörea

T A K A R É K O S K O D J O N  
a Fehértó és Vidéke Takarékszövetkezetnéll

Megemeli kamatok 1995. február 1 -tői

I. Könyves betétek
1. Kamatozó betétek

-  látra szóló betét évi 10%
-  1 éven túli betét évi 21 %

II. Takaréklevél-betét
-  1 éven túl évi 23,5%
-  2 éven túl évi 24,5 %
-  3 éven túl évi 25 %

III. Számlabetétek
1. Folyószámla-betét évi 10%
2. Lakáscélú betétek (Ifjúsági betét, otthonteremtő betét)

-  1 -5 év között évi 24 %
-  5 éven túl évi 25,5%

sst-wiM ■■■ r .. ...... •. ■ . .     .............................................

F I G Y E L E M !  I L Y E N  MÉ G NEM V O L T !

Próbálja ki szerencséjét gépi átvételű lotto- és totószelvényekkel a 
Fehértó és Vidéke Takarékszövetkezet egységeiben.

Külön meglepetéssel várjuk a lottosorsoláson!

Ezt ne s z a l a s s z a  el !  Ját sszon és nyerj en!

E N E SE I H ÍR M O N D Ó  K iadja:P olgárm esteri H ivata l, E nese  
M egjelen ik: havonta , 450 példányban

S zerk esztők : B öcsk ei G yörgy, É lő  G ábor, N agyné D őry A ndrea, V arga István
F ele lős szerkesztő: M esterházy J ózsef  

Nyomás: Text-Print Nyomdaipari Kft. Győr, Mester u. 9. Tel ./Fax: (96) 317-512


