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A szerencse árnyékában
Rég nem látott közönséget vonzott a február 11-én 

Enesén megrendezett lottósorsolás. A zsúfolásig megtelt 
kultúrházban méltán dicsérte a helyiek érdeklődését a mű
sorvezető: Oltványi Tamás.

A falu apraja-nagyja kíváncsi volt erre a rendezvényre, 
hisz ilyen még nem volt Enesén. A műsorban pedig minden
ki megtalálhatta az érdeklődésének megfelelőt, ugyanis szé
les volt a repertoár: a könnyűzenétől kezdve a paródián ke
resztül az operettig. Az a néhány perces divatbemutató, 
amely már a tavaszi modelleket vonultatta fel a parányi 
színpadon újabb színfoltot jelentett a gálaműsor menetében.

A pár hónapja alakult Borostyán énekkarnak is itt volt az 
első fellépése, s talán az elismerő taps is bizonyította, hogy 
éneklésük még több rendezvény műsorát emelheti.

Megtudhattuk azt is, hogy mennyi gondos előkészülettel 
jár néhány perces rádióközvetítés, valamint a számhúzókon 
kívül résztvevői lehettünk egy élő adásnak, ami többünk 
életében most fordult elő először, és lehet hogy utoljára is.

Büszkék lehetünk arra, hogy falunk a Szerencsejáték RT 
által kiválasztott lett, a nem csupán egy kulturális élménnyel 
gazdagodhattunk, hanem közvetve 250.000 Ft-tal, amelyet a 
Szerencsejáték Rt ajánlott fel a helyi Önkormányzatnak.

S mi lett a negyedmillió forint sorsa?
Azt a műsorvezető által kiválasztott személy dönthette el, 

aki az iskola számítógépes modernizációját részesíttette 
előnyben.

S ami számomra meglepő volt az az, hogy mennyire nem 
vesszük figyelembe a másik elképzelését, döntését. Más
más okok motiválják azt, akinek családja - általános iskolás 
korú gyermeke van, vagy lesz, máshogy érvel az, aki nap 
mint nap eljár Eneséről dolgozni és megint más okokat vett 
volna figyelembe az, aki a kultúrház tatarozása mellett dön
tött volna.

Mindegyik döntés helyes lett volna, hisz nem véletlen, 
hogy ezek közül kellett választani. Valamennyi falunk fejlő
dését szolgálja, valamennyire szükség lenne.

De talán nem felesleges a tanulságot levonnunk: tartsuk 
tiszteletben mások döntését, főleg akkor, ha az nem egyéni, 
hanem közösségi érdekeket szolgál.

Nagyné Dőry Andrea

1995. február 29.

Lánglelkű Március
M árcius L ánglelkű, éb red  a  te rm é sz e t té li 

álm ából s  a  rügvfakadás az új T avaszt, az új re 
m ényt hozza m agával. A XIX. század  m ásodik  
negyede sz in tén  v irág zást íg é rt s  a  la ssan  vo
nuló évek h o z ták  is  a  m aguk gyüm ölcseit. A 
nem zet Ö nm agára ta lá lá sa , a  feu d á lis ren d  
nyugodt erővel tö rtén ő  le ép íté se  s  egy új nem 
z e ti és lib e rá lis  p o litik a  h a tá ro z tá k  m eg a  R e
form kornak n ev eze tt időszakot. A R eform kor 
szép s  m ajdan  véres csúcspontja vo lt az a  k é t 
év, m elyet m ég a  leg sö té teb b  d ik ta tú ra  nap jai
b an  is  m eg ü n n ep eltek  F áklyakén t v ilág íto tt az 
u tódok  e lő tt a  k é t évszám  s  a  hozzáköthető  
esem ények  1848-49, fo rradalom  é s  szabad 
ságharc. Eggyé fo rro tt a  nem zet, közös erővel, 
közös ak a ra tta l k e re ste  a  jövő ú tjá t.

Az ország szíve együtt d o bban t E urópáéval, 
ső t erősebb  volt nála. H isz am ikor P árizsban  
és B erlinben a  rég i kerékvágásba té r te k  v issza 
a  tö rté n é se k , a  m agyar h u sz á ro k  m ég 
W indisch-gractz h a d a it k e rg e tték . M árcius, a  
Tavasz in d íto tta  ú tjá ra  a  H aza é s  H aladás 
ügyéért ten n i akarókat. A H aza h ív ásá t m eg
h a llo ttá k  s  önzetlenül, a  következm ényeket is  
vállalva te tte k , te tté k  le lk iism ere tü k  szavát. 
É rcnél m aradandóbb  em lékm űvet á llíto tta k  
m aguknak , n em csak  K o ssu th , D eák , 
Széchenyi -hanem  a  so k  ism ere tlen  ezer, ak ik  
je lte len  sírb a  szá lltak  szülőfö ld jükért, szabad 
ságukért.

É rte tté k  A költő  szavát: i t t  é ln ed  s  halnod  
kell.

M esterházy  Jó z se f
___________________________________ _______________I



Visszhang!
Tél van még, ezzel já r a hideg. Igaz, "Tél Tábor

nok" verte meg katonáinkat is Moszkva alatt, na
póleon is így vesztett csatát. Ez már történelem és 
a múlté. Térjünk vissza a jelenbe. Most fázunk, 
nemcsak a hidegtől, hanem az árak emelkedésé
től is. Érdekes a "víz" megfagy. /Szerintem./ Hát 
az árakat nem lehet befagyasztani? Víz hegyről le
felé, az árak pedig lentről felfelé "folynak" sebe
sen. Ez a Fizika törvénye? Mindegy. 1940-1944-es 
években súlyos háború, ágyukkal, tankokkal szán
totta végig Országunk. Csak menjünk be a győri 
temetőbe. Meglátjuk: a Szovjet harcosok. Magyar 
és német katonák mily csendben pihennek egy
más mellett. Itt már "BÉKE" van, csend és nyuga
lom. Halottak már nem ellenségek, nem lőnek 
egymásra. Parancsra tették: Tán szerették volna 
egymást. Erre emlékezvén koszorúzta meg az 
enesei "nyugdíjas Klub" a 26 enesei katona em
lék-szobrát, kik a Hazáért és értünk áldozták fiatal 
életűk. A tisztelet nekik jár. Visszajöttünk 
Enesére. Csendes kis falunkba. Igaz reggel 5.3o- 
kor már ébresztő. Legyen nyár vagy tél. A fű
részelő gépei indulnak. Csodálatos, mily pontos 
és munkájukat, családjukat szerető emberek van
nak itt. Műhelyük teteje a csillagoség, oldala 
"Bezinél" van. Sőt a füttykoncert sem marad el 
menetközben. Másik: Munkahely a "csipkések". 
Jártam náluk. Megnézni Őket élmény. Az apró női 
kezek mint a villám, futkosnak az oda készített 
anyagon. Kezük nyomán csodálatos térítők, füg
gönyök készülnek el. Igaz itt nyáron hűvös, télen 
pedig meleg van. De űgylátszik mindkettő helyen 
a kollektíva jó. Szerencse, munkahelyük helyben 
van, utazni nem kell.

Szerencsém volt látni az óvodában rendezett 
Mikulás ünnepséget.

Látni az apró emberkékből álló sereget, akik iz
galommal várták az ajándékot hozó "Apókát". Vé
gül is nagy szakállal, piros köntösbe megjelenve 
osztotta szét a mosolygó és /eltörött a mécses/ 
közti gyerekeknek. Mivel utóbbi is volt köztük. Di
cséret az Óvoda vezetőjének, dolgozóinak, szü
lőknek kik ily csodálatosan szervezték meg. Meg
látszik mindegyik fél szereti a gyermekeket. To-

Március 15.
A házak falán lobog 

A nemzetiszín zászló,

S szívünkben lakik, az egyetlen jelszó:

Szabadság!

Melyet legyőzni nem lehet.

S szívünkből kitörölni? Nem, azt sem lehet.

Ez a szó, mely oly feledhetetlen,

Kísér minket végig, szüntelen.

Március 15. Március 15.

M i vagy te más nékem?

Mint a fájdalmas, a szomorú visszaemlékezésem.

Hagyd, hadd lobogjon a nemzetiszín zászló,

Hisz néped színe ez!

S mert piros a vér, fehér a fény, zöld az élet, 

Ámulattal nézed, mint akármely féltett kincsed.

Hagyd, hagyd meg szívedben a barátság jelét,

E jele, mely minden igaz kinccsel felér.

A barátságot, mely mint szó, velünk van szüntelen,

S, ez is, mint a Szabadság, feledhetetlen!

Horváth Violetta

vábbi ily nagy szeretetet és sikert adjon nekik az 
élet.

Labdarúgás : már eljön az ideje. Várjuk. Mivel 
jó  a csapat és vezetősége is. Jó a 90 percet sza
badba eltölteni, örömmel, igaz néha morcogással 
is. Utána jönnek a kritikák, nem  baj. Az élettel ve
le jár. Mi bízunk a fiukban, hogy több lesz a siker 
az öröm, mint a kudarc. Lényeg: minden mérkő
zés sportszerű és barátságos legyen, mégha a 
bajnokságért megy is. Haj rá "FIUK" start.

Örömmel tudatjuk: Megalakult az enesei ének
kar. Gondoltuk valaha, hogy ily szép együttest le
het összehozni: Lelkesek a  téli estéken idejüket 
töltik. Mint valaha a tollfosztásokon. Rákász Mária 
karmester vezetésével a régi népdalokat elevení
tik fel. Távlati terveik is vannak. Ez biztosan sike
rülni fog. Mivel háttérben is van támogatásuk. Na
gyon sok sikert kívánunk "NEKIK".

Varsányi Lajos
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P  O  t  I  T  I  K  A
A mai m agyar p o litik a i palettán 3 fö irányzat küzd a választópolgárok  szavazataiért: 
a szoc ia lizm u s, a lib eralizm us és a konzervativizm us. H árom  c ik k b en  k ísér lem  m eg  
a fen t n evezett irányzatok  e lem zését, kritikáját adni.
T erm észetesen  ezen  írások  egy  vélem én yt, egy m egk özelítést tükröznek  majd $ nem  
az abszolú t igazságot /m er t azt h iszem , az n in cs i s . /  Az írásokat akár v ita ind ítónak  
is tek in th etjü k ...

c ializmus
A három irányzat közül a legfiatalabb a szocializ

mus. A gyökerei a múlt század első felébe nyúlnak 
vissza, de igazi megerősödéséről csak a század má
sodik felében beszélhetünk. A hőskorban a mun
kásság életkörülményeinek jobbításáért küzdött a 
mozgalom. Magyarországi megjelenése szintén a 
múlt század második felére esik, akkor azonban 
még nem tud - a kor más választási rendszere mi
att sem - meghatározó szerepre szert tenni. A Hor
thy - Magyarországon hasonló a helyzet, mint a 
századforduló előtt. Azonban minket nem a neve
zett korszakok érdekelnek, hanem a “velünk élő 
történelem”, - mit okozott nékünk a legfiatalabb 
politikai eszmeáramlat?

Sajnos nem sok jót. Az 1947-től 199o-ig terjedő 
időszakot nyugodtan nevezhetjük történelmünk 
legviszontagságosabb éveinek, melyeknek hatása 
még hosszú időn keresztül érezhető lesz. A tatárjá
rás, törökvész emberéletekben okozott pótolhatat
lan veszteséget - a magát szocializmusnak mondó 
súlyosabb helyen: a lelkekben, a fejekben. S mind
amellett lejáratta szocializmus szót. Bűnlajstromá
nak előkelő helyén szerepel a régi falusi értékrend 
totális szétverése, annak minden, természetesen 
minden gazdasági alapjával együtt. Ezáltal felfor
gatta a rendet, az ideológiáját, ez utóbbit teljesen el 
akarta tiporni. Helyébe nem állított értékrendet, 
mert hisz saját értékrendje nem is volt. Legfőbb 
egyébként nagyon szép, de megvalósíthatatlan té
telét, az őskereszténységtől lopta: a társadalmi 
egyenlőség eszméjét. Hogy mindezt leplezze, éles 
Isten-tagadásba kezdett, melyet azonban a magyar 
falusi társadalom sohasem tett -  szívből -  magáé
vá. A szocializmust felszabadítóként ünnepelte -s 
hitt neki- a nehéz, lehetetlen gazdasági helyzetben 
lévő réteg /Ne feledjük: Magyarországot a 3 millió 
koldus országának nevezték a Horthy-korszakban!/ 
őket megtévesztette a tényleges gazdasági növeke
dés, ma a 3,6o téveszti meg: Miért? Magyarország

polgáriasodása s a nyugati minta szerinti berendez
kedése mindenképpen elkövetkezett volna -ha 
nem a szovjet-bolsevista érdekszférába kerülünk. A 
magyar kommunisták hathatós segítsége hozzáse
gített a ködösítéshez. Tehát óriási tévedés -hazug
ságszámba megy- az elért eredményeket a szocia
lizmusnak tulajdonítani. Illetve annak csekélységét 
kell felróni. Menjünk egy kicsit távolabb vissza az 
időben: a múlt században volt egy un. török-ugor 
vita. Elődeink azon vitatkoztak, hogy a magyarok a 
törököknek vagy a finneknek a rokonai-e. Akkor 
az előkelők elutasították a “halszagú rokonságot” s 
a török nép mellett tették le voksukat. Hova jutott 
ma Finnország? Bizony Európa elején van az egy 
főre eső nemzeti jövedelem nagyságát tekintve. S 
hol van a mi 1.100 éves hazánk?

A választ mindannyian tudjuk. Tehát hol tévesz
tettünk utat? Akkor amikor a szocializmusnak mon
dott formáció útját járatták velünk. Miért hisszük 
azt, hogy ami nem volt sikeres 4o éven át, a jövő
ben az lesz?? Könnyen urizál az ma aki 100.000,- Ft- 
ot vett fel kölcsönbe, de azt holnap vissza is kell 
ám fizetni. Báró Rotschildnak tulajdonítják a mon
dást: Ingyen ebédek pedig nincsenek. Az előre fel
élt jövőért a távolabbi jövővel -  s ami nekünk most 
nagyon terhes — a mával kell fizetni. S az eszmefut
tatás végén álljon a szocializmus internacionaliz
musa.

E területen /is/ szép munkát végeztek a fejek
ben. Bratyi volt mindenki -  az ordas kapitalistán 
kívül - , csak az önmeghatározást nem adták. Bra
tyi volt a szlovák, cseh, orosz, -bár minden interna
cionalisták, de azt nem tudta a magyar, hogy ő ki. 
Volt -van is csodálkozás, hogy Enesétől mintegy 
l.ooo km-re magyarul beszélnek. Ki tanított meg 
őket? Ennyire lehet érvényesülni a magyarral?

S hol maradnak az eredmények? Ezek az én ér
telmezésem szerint negatívumok.

Mesterházy József
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Építkezés a 
Sportpálya 

szomszédságában

A sportpályával szemben volt egy kis 
szabad terület, amely szinte kínálta ma
gát valamilyen vendéglátóipari egység 
felépítésére. Az alapok kiásása és az utá
na következő hosszabb építkezési szünet 
találgatásokra adott alkalmat. Ihász Csa
bát a leendő étterem és söröző egyik tu
lajdonosát kérdeztük az építkezésről: Az 
alapokat idén márciusban raktuk le. Két 
tulajdonosa van ill. lesz az épületnek, 
Ominger Tamás és én.

-  Milyenre tervezitek, terveztettétek 

az épületet?
Az épület egyszintes lesz, egyelőre ét

terem és söröző kap benne helyet. A tá
volabbi jövőben építeni szeretnénk a falu
si turizmusra is, ezért eleve úgy terveztet
tünk, hogy a későbbiekben a felső szin
ten, a padlástérben szobákat tudjunk ki
alakítani. De hangsúlyozom, ez még tá
voli terv. A távoli tervekben szerepel még 
egy iker automatapálya megnyitása. Min
denesetre a hely ennek a számára is 
megvan.

-  M int em lítetted lesz étterem és sö
röző Is.

Igen. Az éttermi rész mintegy 100 ven
dég befogadására lesz alkalmas. Színvo
nalas éttermet szeretnénk, a kínálatot pe
dig elfogadható árakon nyújtani. A sörö
zőben, amely kisebb lesz az étteremnél, 
csapolt sört is fogunk mérni.

-  Mikorra tervezitek a  megnyitást?
A megnyitót augusztus 20-án szeret

nénk tartani, ha meg tudjuk szerezni az 
állami támogatást, kölcsön formájában.

-  Elbír Enese egy 4  (5?!) vendólá- 
tóipari egységet?

Bízom benne: Talán az átutazók miatt 
és a falu közössége miatt is igen a vála
szom. Sőt remélem, hogy még a sportot is 
tudjuk támogatni.

Mesterházy József

ÖTVE N ÉVE T Ö R T É N T
I I .  RÉSZ

Néhány eseményt még szeretnék leírni. A bombatámadást követő délelőttön 
azért kimerészkedtünk a határba, mert hallottuk, hogy találtak néhány ki nem 
gyulladt világítótestet, a hozzájuk tartozó ejtőernyővel. Az egyik ott feküdt a 
Meggyesen, de erről már valakik elvitték az értékes ejtőernyőt. A magnézium
szerű anyagot próbáltuk meggyújtani, de a szél miatt szerencsére nem sikerült. 
Amennyiben lángra lobban, ránk nézve szomorú következményekkel járt volna. 
Közben észrevettük, hogy a Pippani hídon innen (a régi kónyi út és a volt vas
úti őrház között kb. félúton) valami fehéredik. Azon nyomban torony iránt oda
futottunk. Itt az egyik nyárfán akadt fenn egy be nem gyulladt világítótest ejtő
ernyője. Nagynehezen lecibáltuk és szétvagdaltuk. Nekem két zsinór jutott gyor
san rátekertem a kabátom alá a derekamra, és a kertek alatt rohantam haza a 
hadizsákmánnyal.

Esténként az volt a szórakozásunk, hogy elemi szálaira bontottuk és felspul- 
niztuk. Két-három évre biztosítottam az amúgy is hiánycikknek számító cérna
szükségletünket. Kellett is, mert műrostos kabátom és a nadrágom szinte na
ponta “valamilyen oknál fogva” kirepedt. Közben elérkezett az életünk legszo
morúbb és legszegényebb szentestéje. Karácsonyfánk nem volt. Egy fenyőágat 
akasztottunk fel a mestergerendára, kenyérhéjat vagdaltunk össze szaloncukor 
nagyságú darabokra, és ezeket csomagoltuk be fehér papírba kívülről egy kicsit 
hasonlított is az igazi szaloncukorra. Ezeket a szaloncukornak mondott figurá
kat akasztottuk fel a fenyőágra. Ha jól emlékszem, még egy darab gyertyát is ta
láltunk valamelyik fiókban. Előző este megkaptuk a nem várt “ajándékcsomago
kat”, és láttunk tűzijátékot is. Mit akartunk még? Békét. Békésebb karácsonyt 
szerettünk volna, de erre még várni kellett.

Gősi Sándor

Aratás közben 1958-ban a Külsőréten, Édesanyám Is a kaszával a kezében e sorok írója.
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Velünk élő tö r tén e lem
Az orosz katona kikísért a Bódva pa

tak partjára, kétségbeesve könyörög
tünk neki -  persze oroszul -  nehogy 
agyonlőjön bennünket. Annyit mon
dott: ne félj, nem lőlek benneteket 
agyon. Azzal a szóval vált el tőlünk: 
Áldjon meg benneteket az Isten, sose 
felejtlek el benneteket. Visszafordult. 
A román munkaszolgálatosoknak 
annyit mondott: Egyenest, egyenest, az 
útról ne téljetek le. Ott van egy kis tá
bori kórház, ott adjon át bennünket az 
oroszoknak. Aztán forduljanak vissza. 
Ez Aggtelek mellett egy községben 
volt. Egy nagy iskola termében egy
szerre 8-10 főt is műtötték. Hogy mi
lyen orvosok voltak, azt nem tudom. 
Engem is ott műtötték először. Sínekbe 
tették a lábaimat és fölpakoltak ben
nünket .un. dobozos teherautóra. 
Sajószentpéter meg Miskolc között a 
jégpáncélon lecsúszott a teherautó az 
árokba és felborultunk. Odasereglettek 
a ruszki katonák, kihúzkodtak bennün

ket, egymás hegyén-hátán voltunk. Ki
raktak bennünket az árok szélére és 
visszaborították a teherautót s újra föl
raktak bennünket. Bevittek bennünket 
Miskolcon lévő rögtönzött kórházba, 
valamelyik gimnázium épülete volt. 
Ott elkapott a sebláz, nem emlékszem a 
többire vissza. Újra műtötték. Kb. 1 
hónapig voltam ott, megkerestek ben
nünket miskolci asszonyok és hozták a 
felgyógyulásunkhoz szükséges élel
met. Név szerint megemlítem Dr. Gött 
Jenőné Megay Márta, francia nyelvta- 
námőt akivel utána volt levelezési kap
csolatom. Nagyon vallásos volt. Irta, 
hogy valamilyen írrel megkente a lába
mat, lehet attól gyógyultam meg. Igaza 
lett. Miskolcon le akarták vágni a lába
mat, de mivel megindult a csontosodás, 
így megmaradt. Húsvét előtti hetekben 
vagonba raktak bennünket és kivittek 
Romániába. Első kórház Nagyvárad. 
Szegény volt az ellátás és bizony ott is 
dugva hozták a jó kis avas szalonnát,

bort, tojást és lassan már erősödtem. 
Nagyváradról tovább vittek bennünket. 
Brassó-Szinolja-Ploteiti, Piesti Buka
rest útvonalon. Majd egy németek által 
létrehozott tábori kórházban kötöttünk 
ki. Ott már szervezett gyógykezelést 
kaptunk, kiemelve a német precizitást. 
Ez egy Tito nevű falu volt, közel a Du
nához. Ünnep volt már a mi részünkre, 
ha a falubeli az ottani kórházban meg
halt, mert a román szokás szerint bi
valyfogatú társzekéren behozták a pá
linkát meg a kalácsot, amit ott nekünk 
szétosztottak. Itt sajnos volt egy elkü
lönítő osztály, ahova nem mehetett sen
ki. Aki odakerült, az ott van eltemetve 
a falu temetőjében. Az ottani lakosság 
nagyon jó volt hozzánk. Fatányéron 
beadták, dróton át a gyümölcsöt és ami 
kicsijük volt. Sajnos ennek a jobblét
nek vége szakadt, tovább vittek ben
nünket Bukarest (Gencsei fogolytábor
ba). (Folytatjuk.)

Takács László

HETVÉNYI ISTVÁN EMLÉKIRATAIBÓL
III. rész

Másnap éppen vasárnap volt. Ekkor összehívatta 
Enessey Kálmán a közbirtokosságot és bemutatott 
nekik. Megmutatták a régi iskolát, mely régebben 
pásztorház volt. Itt azonnal kijelentettem, hogy ez 
iskolának alkalmatlan. Aztán megmutatták a tervben 
lévő csereépületet. Ez alkal-masabb volt, de csak a 
padlózott szoba volt tanteremnek alkalmazható, a 
másik kicsiny volt, de magamnak lakószobának 
elégséges lett volna, csakhogy földes volt. Ezen kön
nyű lesz segíteni -mondtam- ily kis szobának a 
kipadlóztatása nem sokba kerül, a közbirtokosság 
kipadlóztathatja. Nem is mondtak ellene, utóbb 
mégis magamnak kellett kipadlóztatnom, olyformán, 
hogy a háziúrral akkép egyeztem meg, hogy az 
anyagot hozzá ő  veszi, az asztalos munkát pedig 
fizetem. Az anyag került 3 forintba, az asztalos 
munka pedig 4 forintba. A tanítói fizetés meg lett 
állapítva s a közbirtokos szülők kötelezték magukat 7 
forint élelmezési díjért havonként /minden hónapban 
más/ kosztot adni. Hogy ez csak súrlódással és 
kellemetlenséggel járt, azt könnyen be lehet látni.

Volt egy-két ház, ahol tisztességes kosztot adtak, de 
ezek nagyon terhesnek találták 7 forintért havonként 
kosztot adni. Amiből sok mindenféle panasz és 
mende-monda támadt, mert ezen teher a kisebb bir
tokosokat nyomta, mert nagyobb birtokosoktól az 
első években nem jártak gyermekek iskolába. Volt 
ismét olyan ház is, ahol nemcsak kimondhatatlan 
nagy piszkosság létezett, de olyan hely is volt hol az 
ételek....voltak s én 10 napi kosztérozás után meg
betegedtem s kénytelen voltam a kocsmában kosztot 
fogadni. Ezen a helyen, hogy csak egyféle esetet 
említsek fel: a káposztát nyárban, amidőn minden
nap le kell mosni, soha nem mosták le, ha csak akkor 
nem mikor főztek belőle vagy talán ekkor sem, mert 
akkor is a felül levő meglágyult és rothadásnak 
indult káposztát leszedték és hogy kárba ne menjen 
megfőzték, úgyhogy midőn ezen ételt az asztalra 
hozták, olyan dögletes szagot terjeszett, mintha egy 
elhullott állatnak erjedésnek indult testét hozták 
volna az asztalra.

(Folytatjuk)
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„Emlékezzünk régi időkről fényképeken,”

Anyai nagybátyám, Szabó Bálint a Don- 
kanyartól egészen hazajött.

Leszerelt. Újból behívták és 
Nyergesújfalunál halt hősi halált. Sírhelye 
ismeretlen.

(1945 március)

Enesei fiúk az Atlanti - óceánon 1957-ben

Keressék meg a képen az ismerősöket. (1960-as évek)
Nagyon sok mennyasszonyt elkísértem. (Bár 

ez a kép éppen Bezin készült.)
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Anyai nagyanyáin és családja 

Ez a kép kb. 1914-ben készült olyan céllal, hogy az 

orosz fronton harcoló nagyapámnak elküldje, illetve 

legalább képen hadd lássa a családját. Sajnos nem látta 

még képen sem a szeretteit, mert mire a posta odaért, 

nagyapám már halott volt. Hősi halált halt.

Idegen földön, jeltelen sírban alussza örök álmát.

A képen balról jobbra: Zsófia (keresztmamám) Lina 

(néném), nagymamám, Mariska (édesanyám), Bálint 

(bátyám) akinek a későbbi katonaképét itt mellékeltem.

Ő 1945-ben halt hősi halált a a katonaképhez mellékelt 

írásom szerint.

A fényképek G ősi Sándor album ából valók.

Enesei focicsapat az 1970- 
es évekeben.
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Az óvodában történt...
- Február 17-én volt az óvodai élet egyik legvidámabb 
eseménye a farsangi Morzsabál. A szülök ötletességét 
és gyermekeik iránti figyelmét, szeretetét mutatta az a 
sok fantáziadús jelmez, amit a gyerekeknek készítet
tek idejüket nem kímélve. Segítőkész szülök, anyu
kák, nagymamáik vállaltáik, hogy megsütik a sütemé
nyeket. Délig tartott a vígalom, ahol gyerekek és fel
nőttek egyaránt jól érezték magukat.
Március 2-án délelőtt Bende Ildikó színésznő vidám 
műsora szórakoztatja a gyerekeket.
- Március 9-én és 10-én nyílt napot tartunk az óvodá
ban. 9 órától 113o-ig várjuk az érdeklődőket.
Ezekben a napokban zajlanak a Tanulási Képesség 
Vizsgáló Szakértői Bizottság vizsgálatai. Az ő vélemé
nyük a meghatározó abban, hogy a hatodik életévü
ket betöltött gyermekek közül -az óvónők véleménye 
alapján- kik azok akiknek még egy évig óvodában kell 
maradniuk, hogy éretten kezdjék meg az egész életü
ket befolyásoló általános iskolai tanulmányaikat. Ők 
döntenek abban is, hogy esetleg speciális tantervű is
kolába kerű\j ön-e egy-egy gyermek.
A nagycsoportosok szüleivel egyenként és csoport- 
szülői értekezleten is beszélgettünk az iskolaérettség 
feltételeiről. A most vizsgáilatra küldött gyermekek 
szüleit egyenként is igyekeztünk meggyőzni arról, mi
lyen fontos, hogy a gyermek megfelelő időben és is
kolatípusban kezelje meg tanulmányait.

K ocsis Nándorné

Taníts meg beszélni!
Az előző cikkben szó volt arról, hogy a még meg nem született gyermeket 

hogyan lehet a beszédre tanítani. Most a születés utáni beszédfejlesztés

ről írnék. A  beszédfejlődéshez állandó társas kötődés /anya-gyermek kap

csolat, család/ szervezett differenciált környezet kell. Hiszen tudomásunk 

van róla, hogy a természetben, állatok által felnevelt embergyerekek nem 

sajátították el a beszéd képességét. A  társas környezet segítségével a 

megszületett gyermeknek bonyolult tanulási folyamaton kell átesnie, meg 

kell tanulnia a hangok észlelését, létrehozását, majd a szavak megértését 

és produkcióját. Természetesen a tanulási folyamat feltétele a beszéd ér

zékeléséhez és létrehozásához a megfelelő központi idegrendszer, más

felől az ép beszédszervek és hallásszervek.

A  beszédfejlődés első nagy állomása a “gagyogás”. A  hangképző szervek 

önkéntelen mozgásainak játéka a gagyogás. A  harmadik hónap végéig a 

süket újszülött gagyogása is olyan színes mint a halló gyermeké. 3 hóna

pos kor után a hangképzés és hallás közötti kapcsolat jut szerephez. El

kezdi utánozni saját hangjait. A  gagyogás hónapjaiban több mint 2oo féle 

hangot ad a gyerek, minden hangot kipróbál, amit a hangképző szerve lét

re tud hozni. Ebből a hangáradatból lesznek majd az anyanyelv hangjai. 

Ebben a folyamatban döntő szerepe van a nyelvi környezetnek, hallásnak. 

Sok GYED-en G YES-en levő édesanyát hallottam panaszkodni, hogy 

unatkozik, mert egész nap nincs kivel beszélgetni. Egy jó tanács az a pici 

baba nagyon jó partner a beszélgetésre. Tisztábatevésnél, etetésnél és 

bármikor ha fent van, beszéljünk hozzá kedvesen, szeretetteljesen, de ne 

“gügyögve’: Afelnőtt mindig egy példa és jó péda legyen a gyermekei előtt 

a szép beszédben is.

Szabóné Horváth Judit

1943 februárjában a  ném etek m egszállta Európa 
Sztálingrád halottait gyászota. A magyar sajtó a  német
tel versengve dicsőítette az ellentámadó Város H adse
reg Áldozatait. A Magyar Katonaújság is a  német kato
nák hősiességét hirdette:"icsőség hősiességgel tartotta 
m agát a  6. Német Hadsereg", s ez a  vesztes védekezés" 
a  legnagyobb és legfényesebb hőstett, amit a  világ vala
ha megélt".

Ugyanekkor semmisült m eg a  2. Magyar Hadsereg is. 
Bár ez a  hadsereg  az utolsónak hagyta el a  Dán-parti ál
lásait, és százötven ezer emberit vesztett két hét leforgá
sa  alatt, csak hogy a  német csapatok nyugodtan kiürít
hessék Voronyezsi, és háborítatlanul visszavonhassanak, 
a  m agyar sajtó egy sóhajtást sem küldött utána.

A m agyar katonáknak még veszteni sem volt szabad!
A 2. Magyar H adsereg másfél százezer halottjának 

m egsiratása később is elmaradt.
Azok a  zömében hős katonák 1.500 km távolságban 

harcoltak hazájuktól, olyan távol, amilyen messzire leg
feljebb a  portyázó magyarok kalandoztak el fegyverrel a  
kezükben valamikor a  honfoglalás után.

Mit kerestek ezek a  m agyar katonák 1.500 km-re a  ha
zájuktól, a  Dón folyó partjánál, ahol az egész - magyar

katonák által megszállt - terület nagyobb volt, mint a  je
lenlegi Magyarország?

Áldozatok voltak!
Róluk emlékezett m eg nemrég, 1995. február 2.-án dél

után két órakor az Enesei Nyugdíjas Klub. Mert elhallgat
ta az akkori és későbbi m agyar sajtó a  doni halottakat, 
de Enesén vannak még akik nem felejtették el azt a  hero
ikus küzdelmet, amit kétszázezer m agyar katona - köztük 
eneseiek is - végigharcolt. Az a  26 enesei hős nem kér
dezte, hogy mit keres a  Dón partján. Harcolt magyarért, 
és, meghalt hazájáért.Koszorúzással, gyertyagyújtással 
emlékeztek most az ismerősök, rokonok, olyanok is, akik 
nem ismerték Őket. A II. Világháborús emlékműnél 
Mesterházy József ismertette a  2. M agyar H adsereg tör
ténetét, majd Gülch Eszter szavalta el a  Szózatot. Varsá
nyi Lajos, a  Nyugdíjas Klub vezetője felolvasta Gyóni Gé
za versét: „Csak egy éjszakára küldjétek el Őket"

A megemlékezés a  Himnusz eléneklésével ért véget.
A gyertyák még egy darabig égtek. M ára m ár a  ko

szorúk is elhervadtak. A Hősök emléké azonban nem 
csak a  kereszteződésben álló kőoszlop, hanem  az ene
sei emberek szíve is érzi.

Varga István
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Tisztelt Olvasó!
Gyakran fáj a fejünk. Kinek ezért, k i
nek azért. Komolyra fordítva a kér
dést, a fejfájásoknak orvosi szem pont
ból is lehet jelen tősége. Term észete
sen, az esetek többségében, banális, 
hétköznapi fejfájásokról van szó, ame
lyet munkahelyi konfliktusok, nehéz
ségek okoznak. M ostani világunkban 
nem is igen szükséges ennek további 
bizonygatása. Fejfájásaink oka orvosi 
szempontból, 13o-14o olyan betegség  
következménye is  leh et, am elyeket 
nem is igen lehet kimutatni egyszerű  
módszerekkel, talán nem is érdemes, 
mert “többe kerül a leves, mint a hús” 
és mégis gyógyszert kell rá adni. Szá
mos esetben a fertőző betegségeinket 
nézzük, pedig kaphatunk fejfájást a 
legegyszerűbb náthánál, influenzánál 
is. Ezek m egoldása viszonylag egy
szerű, gőzö lésse l, m ézes-citrom os teá
val, fekvéssel, esetleg  kis lázcsillap í
tóval. Vannak azonban makacsabb fej
fájások, am elyeknél már komolyabb  
vizsgáló m ódszereket kell alkalmazni, 
melyek eredményeként kiderülhet kró
nikus arc és hom loküreg gyulladás, 
aminek m egoldása már esetleg műtéti 
beavatkozással is járhat. Előfordulhat 
az is, hogy fejfájásunkat szem ünk  
gyengesége “vagy valam ilyen beteg
sége” okozza. Szem ének ellenőrzését 
mindenki nagyon egyszerűen m egte
heti otthonában, csupán kellő  önkriti
ka szükséges a kellem etlenségek belá
tásához. Gyakran nyaki m eszesedés, 
csontelváltozások okozzák fejfájásun
kat. Ezekkel már nehezebb mit kezde
ni, mert részben -örök ifjúságunk- leg 
megbízhatóbb je le i. De amennyiben 
tudomásul vesszü k  öregedésünk e 
“megdönthetetlen” bizonyítékait, m in
denképpen könnyebb szívvel és keve
sebb m éreggel viseltetünk fejfájásunk  
iránt. A fejfájásban nagyon gyakran 
lehet szenvedő alanya, különböző  
menstruációs zavarokban szenvedő nő 
is. Ezek különböző okai lehetnek, pél
dául nem szerencsés fogam zásgátló  
tabletták szedése, vagy egyéb gyógy
szerek szedése. Bár ezt könnyen lehet 
orvosolni, más tabletták kipróbálásá
val. Mint tapasztalhatták fejfájásaink 
okainak csak egy részét tudtuk e le 
mezni, ezért még erre a témára v issza
térünk, ha nem is a teljesség igényé
vel, de annak reményében, hogy újabb 
érdekességeket tudhatunk m eg, ezen  
kellemetlen, de esetleg  veszé ly essé  
válható dologról.

Dr. Szabó György háziorvos

S U L I S P O R T
1. A városi Atlétikai Szövetség által rendezett tehetségkutató sprint-versenyen iskolánkat 
három tanuló képviselte. Az itt versenyző tanulók többsége már atlétikai szakosztályokban 
edz. Kíváncsi voltam arra, hogy a mi tanulóink milyen eredményt érnek el ezek között a 
versenyzők között. Mi csak a szabadban készülhettünk, hiszen tornaszobánk mérete erre nem 
alkalmas. Viszont az állóképességre nagy súlyt fektettünk. Szép eredmény született, mert mind 
a három tanulónk oklevelet kapott. Természetesen különböző korcsoportokban versenyeztek.

198o-ban született k. cs.:
I. Jankovich Eszter Bercsényi 8,6
U. Szíjjártó Gabriella Bercsényi 8,7

m . Dombi Éva Enese 8,9

1981-ben született k. cs.:
I. Nyári Tamás Jókai 7,9

D. Fekete Imre Enese 8,1 Behívták a megyei atlétikai szakosztályba.
in. Markotics Róbert Rado 8,4

1979-ben született k. cs.:
1. Lukács András Révai 7,8

U. Deribó Gábor Enese 7,9
in. Kovacsics Gábor Dunaszeg 8,6

2. Az 5-5. osztályos női kézilabda körzeti mérkőzése Pannonhalmán volt
I. Pannonhalma

II. Enese

A csapat tagjai: Dobrádi A., Varga N., Hegedűs T., Janács Zs., Tóth Zs., Szakács M., Szakács 
V., Gösi K..

3. A 7-8. oszályos női kézilabda döntőt Győrzámolyon játszottuk.
I. Győrzámoly

II. Enese 
ül. Abda
A csapat tagjai: Németh Sz., Göncz Zs. Takács N., Hokstok A., Dombi É., Erlicz Sz., 

Bessenyei A., Lakner V., Sándor L., Balatoni A., Nagy V..

A S Z T A L I T E N I S Z

Asztalitenisz házibajnokság eredménye az 1994/95-ös tanévben.
HU
5. osztály

LEÁNY

1. Kovács János 1. Doktor Zsuzsanna
2. Nikovits Zoltán 2. Káldy Bea
3. Vécs Jácint 3. Szakács Mónika

Fehér Zoltán
4. Gecsei István
5. Nagy József

4. Dőry Kinga

6. osztály
1. Élő Adrienn1. Horváth János

2. Gősi András 2. Ratatics Ilona
3. Fincza János 3. Janács Zsuzsanna
4. Takács Péter 4. Ratatics Ágnes

7. osztály
1. Czigle Szabolcs I. Balatoni Andrea
2. Bognár Krisztián 2. Nagy Veronika
3. Rácz Benedek 3. Hima Tímea
4. Szalai Csaba 4. Bencsik Rita
5. Csillag Norbert 5. Nagy Krisztina

8. osztály
1. Kótai Imre 1. Hostok Adrienn
2. Deribó Gábor 2. Takács Nikolett
3. Varga Sándor 3. Dombi Éva, Erlicz Szabina
4. Kiss Tibor 4. Bessenyei Anasztázia
5. Boda Tibor 5. Sándor Linda

A járási versenyen, Győrújbaráton is bizonyított iskolánk asztalitenisz csapata. Három 
versenyzőnk szép sportéremmel tért haza.

5-6. o. Doktor Zsuzsanna II. helyezett 
5-6. o. Gősi András II. helyezett 
7-8. o. Hokstok Adrienn IV. helyezett 
7-8. o. Kótai Imre III. helyezett

Füsi András
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Műveljük kertjeinket-óvjuk édes italunkat
A málna gondozása

(Metszés-ritkítás)

"a

I
A metszés három fontosabb időben történik.
1. A tarjak  eltávolítása ritkítással.
2 . Letermelt vesszők visszametszése.
3. A vesszők visszametszése.
A málnafajták minden évben nagyszámú tő, és gyökérsarjat 
fejlesztenek. Ezek egyrészt még a vegetációs időben el kell 
távolítani, ha el akarjuk kerülni az állomány elsűrűsődését. A 
sarjak ritkítása: töves művelés esetén a tövek közt előbujt 
gyökérsarjakat a tavaszi és nyári talajművelés során kapával 
távolítjuk el. Csak a tövekben vagy közelében nőt sarjakat 
hagyjuk meg. Ebben az esetben csak tövön belül megmara
dó sarjakat kell megritkítani. Az időben elvégzett ritkítás a tö
vek szellőztetését is jelenti. Ugyanis a sűrű állományban ter
jed a gombabetegség -nehezen található meg az érett mál
na. A sarjak ritkítását késhez hasonló szúró, vagy vágó szer
számmal végezzük el. Az őszi ritkító metszést feltétlen el kell 
végezni a következő év termése érdekében. Nem szabad az 
állományt ritkán hagyni, de nagyon sűrűn sem. A berende
zéstől -a talaj tápanyagtartalmától- függően m2-ként 5-7 db 
termővesszőt hagyhatunk meg kh-ként, 5755x5 = 28,775 
termő vesszőt. Célszerű egy-két vesszővel többet hagyni a té
li kipusztulás miatt. Sűrű állomány= nehéz talajművelés, rit
ka á llom ány= alacsony terméshozam. A ritkítással 
egyidőben alakítsuk ki magának a sornak a szélességét. Ez 
kiskertekben 3o-4o cm legyen, a tövek közti növényápolás 
könnyebb elvégzése érdekében.
A letermett vesszők eltávolítása:
A termővesszők a termés beérése után fokozatosan elhalnak 
-elpusztulnak. A vesszők farésze hal el, mely felfelé szállítja a 
vizet, és feleslegesen fogyasztja a talajvízkészletet. Továbbá a 
letermett vesszők már fertőződtek és tovább fertőznek. Na
gyon fontos az ilyen vesszők gyors eltávolítása és elégetése. 
A vesszőket földközelben vágjuk le, mert a magas csonk, is 
fertőz.
A vesszők visszametszése:
A visszametszés magassága nagyrészt a növelési módtól 
függ. Támaszberendezés esetén 15o-16o cm legyen a ma
gasság. Karós gyalogművelésnél 13o-14o cm. Az erősen 
visszametszett vesszők termése kevés lesz. A magasan lévő 
elágazásokat 2o-3o cm hosszúságban metsszük vissza. A 
vesszőket legjobb tavasszal visszavágni rügyfakadás előtt, a 
fagyok elmúltával.
Ekkor már látható a fagykár és a tőkipusztulás.
Tápanyag utánpótlás:
A málna az évenkénti trágyázást terméstöbblettel hálálja 
meg. A trágyázás nemcsak a termésre hat -segíti a sarjak fej
lődését is. Főleg igényli a málna a trágyát öntözés esetén. A 
szerves trágyák minden területen jól érvényesülnek. A táp
anyag biztosítása mellett a talaj vízgazdálkodás javításában 
is nagy szerepük van. Ha van elegendő trágyánk célszerű az

első terméstől évente 1 oo q érett trágyát kiszórni. Ha csak 2- 
3 évenként tudunk trágyázni szórjunk ki 15o-2oo q-át kh- 
ként. Ha mód van rá egészítsük ki, nagy adag műtrágyával. 
A műtrágya adagokra nem lehet receptet adni -mivel tala
jonként más-más az igény, (talajvizsgálat kellene,de ez drá
ga.) azonban kiinduló pont lehet Iq -a  termés előállításához 
szükséges adag. Nitrogén 5 kg Foszfor 5 kg Kálisó ló  kg 
összesen 26 kg vegyes műtrágya. Arány N2 FI K 3. a szerves 
trágyát ősszel, sekély talajműveléssel dolgozzuk a talajba, 
hogy a talajszinthez közel lévő gyökereket ne sértsük mega 
műtrágyák közül a Foszfort-Kálit ősszel szórjuk ki. A Nitro
gént két részben adjuk ki. 2 /3-át ősszel vagy kora tavasszal, 
1/3-át virágzás után. A műtrágyákat géppel vagy kesztyűs 
kézzel szórjuk ki a talajba fogassal vagy gereblyével keverjük 
be.
Talajművelő*:
Egészséges jól termő málnánk csak akkor lesz, ha az ültet
vényt rendszeres talajműveléssel gyommentesen tartjuk. Leg
főbb gyomnak tartjuk a sorok között kinőtt sarjakat. Ezeket 
növekedésük kezdetén kell eltávolítani, mert ilyenkor könnyű 
kapával kivágni. Előforduló gyomok még (tyúkhúr-tarack- 
kakaslábfű-Paré-Szulák) Irtásuk kis kertekben hatásosan ka
pával történik. Gyomirtószer használata nem ajánlatos -ha 
használni akarjuk kérjünk szakvéleményt szakembertől, mely 
megtalálható a vegyszer-zöldmag boltban. A kapálás mély
sége ne haladja meg a 1o-15 cm-t a gyökerek megsértése 
miatt. A sorközek művelése lehet sekélyen lókapával -kézika
pával- gereblyével. A kapálások száma a gyomosodástól 
függően lehet 4-5.
Öntöző*:
A málna vízigénye nagy, csapadékos helyen szeret, ott jól fej
lődik. Legtöbb csapadékra május közepétől július végéig van 
szüksége. így nagyon fontos a víz az érés ideje alatt, hogy ki
fejlődjön a gyümölcs. Fontos, hogy a felszívó gyökerek 
körzetében a talajnedvesség 5o-6o %-os legyen. Általában 
tavasszal nem kell öntözni. Egyenletes -enyhén lejtős terüle
ten alkalmazhatunk barázdás öntözést. Jó az esőszerű öntö
zés is, nem kell hozzá berendezés csak csapról tömlő -csat
lakoztatva állványos szórófejjel. Öntözésre egy-egy alkalom
mal adjunk 4o-5o mm vizet. A sok víz nem hasznos, gyorsan 
lemossa a feloldott talajerőt.
A málna mint gyümölcs vagy szörp egészséges a szervezet
nek. Tartalmaz 1 oo g-ra vonatkoztatva: 5,4 szénhidrátot o,8 
g fehérjét o,8 g zsírt 28 g kalóriát és még más vitamint és ás
ványi sót. Cukorbetegek is fogyaszthatják számolva a napi 
adag terhére.
Befejezésül ajánlom a málna termesztését mivel előrelátha
tólag egy darabig keresett lesz. Köszönöm annak aki meg
tisztelt írásom elolvasásával.

GOlch Dezió
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Rábcatorok Regionális 
Fejlesztési 

Társulás
Nem tudom, hogy hány enesei polgár 
gondolt már valaha is arra, hogy Enese 
a Rábcatorok régióban fekszik. Győr 
vonzásában lévő, tőle Nyugatra elhe
lyezkedő hét a Rábához közeli község 
hasonló gondokkal, problémákkal, le
hetőségekkel rendelkezik. Ennek a te
rületek alapvetően mezőgazdasági ha
gyományai vannak. Győr közelsége mi
att azonban jelentős az iparban, a ke
reskedelemben dolgozó lakosok, de 
még a hivatalnokok száma is.
Ezeket a közös jellemzőket ismerték 
fel Enese és Ikrény polgármestere, és 
nem sokkal késő hat másik önkor
mányzattal karöltve létrehozták a 
„Rábcatorok" Településeinek Regioná
lis Fejlesztési Társulatát.
A Társulás Tagjai következők: 
Győr-Moson-Sopron Megye Önkor
mányzata
Abda Község Önkormányzata 
Enese Község Önkormányzata 
Ikrény Község Önkormányzata 
Kunsziget Község Önkormányzata 
Öttevény Község Önkormányzata 
fíábapatona Község Önkormányzata 
A Társulás Célja Rábcatorok Térségé
nek gazdasági fejlesztése, jövedelem- 
termelő képeségének fokozása. Köz
pontja Ikrényben van, az Ikrényi Önkor
mányzat adott erre helyet.
Ez a Társulás sikerrel pályázott , és a 
PHARE Területfejlesztési Program Se
gélyalapjából elnyert ez idáig 2.680.000 
Ft-ot. A PHARE kikötötte viszont, hogy 
ezt az összeget a térség kutatására, a 
fejlesztési lehetőségek kidolgozására 
kell fordítani. Amennyiben a kapott 
pénzt hasznosan és eredményesen si
kerül felhasználni, vagyis a térség fel 
tud mutatni egy olyan kidolgozott, 
szakértői véleményekkel is alátámasz
to tt és dokumentált közös fejlesztési 
irányt, elképzelést, ami a PHARE Se
gélyprogram szerint is megvalósítható, 
úgy további és nagyobb összegekkel is 
támogatná a létrejött Társulást. Jelen
leg ezeknek a lehetőségeknek a kidol
gozása folyik.

Varga István

1995. január 21-én került sor a Kultúrházban a falugyűlésre. A legfőbb na
pirendi pont az elnökségi tagok újraválasztása volt. Tóth László, az újraválsza- 
tott elnök ismertette, hogy tavasszal versenyen kívül ismét lesz utánpótlás csapa
ta Enesének, ezért a mérkőzések is a régi megszokott időben kezdődnek.

A gyűlést vezető elnök fontosnak tartotta, hogy mindkét csapatnak legyen in
tézője s edzője is. Az elnökség bővítése mellett foglalt állást s személyi javaslat
tal állt elő. A vezetőségbe felkért Mezei László és Füsi András azonban más 
egyéb teendőkre hivatkozva nem vállalták el a felkérést. Tóth László hangsúlyoz
ta, hogy az elnök feladata nem a szögletzászlók összeszedése.

Még személyi kérdésekről volt szó, amikor Böcskei György polgármester kért 
szót. Felszólalásában kiemelte, hogy jobban elő kellett volna készíteni a sport
gyűlést, a jelöltekkel előre beszélni kellett volna. Örömét fejezte ki a tartós sike
rek miatt, s ő is fontosnak tartja az utánpótlást.

Utána Csonka Zsolt szólt a kérdéshez. Kiemelte: a falunak többet ér a csa
pat mint az Önkormányzatnak. Erre Böcskei György válaszolt: a megyei II. osz
tályban szereplő Ikrény és Rábapatona sem kapott több Önkormányzati támo
gatást mint Enese.

A szócsaták után a labdarúgócsapat költségvetése került előtérbe. A megsza
vazott összeget rendeltetésszerűen kell felhasználni. Ami feltétlenül kell, az egy 
garnitúra mez. Az utazás költségei nagyok, 8-9 autó kellene - hangsúlyozta Tóth 
László.

Szó volt a második csapatokra vonatkozó szigorú szankciókról. Ha a második 
csapat háromszor nem jelenik meg a mérkőzéseken, akkor az első csapatot is 
kizárják a bajnokságból!!! Majd ismét Csonka Zsolt kapott szót, a második csa
pat indításának nehézségeit vetette fel.

A sportelnök szólt az öltöző rendbehozatalának fontosságáról, a kapu meg- 
csináltatásáról - hiszen azért is pontot vontak le! - valamint új játékosok esetle
ges szerzéséről.

Az anyagi helyzet javításának megoldására felvetődött egy un. tagsági könyv 
ötlete.

Akik tagsági könyvet váltanak, havonta 50-100 forintot fizetnének be a 
kasszába, a játékosokat is beleértve.

A gyűlésre a helyenként kemény szócsaták rányomták bélyegüket, de utána - 
mint a mesékben - minden, vagy látszólag minden tisztázódott. Reméljük a sport 
javára.

Mesterházy József

* * *

Vezetőség:
Elnök: Tóth László
Intéző: Göncz Gyula
Edző I. csapat: Szabó Gábor
Edző II. csapat: Zsenák György
Elnökségi tagok: Orbán Tamás 

Ifj. Tóth Endre 
Göncz Gyula 
Szabó Gábor 
Zsenák György

Valamint a mindenkori két csapatkapitány. Az önkormányzat még nem dele
gált senkit a vezetőségbe.
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- Hogy lefogyott a felesége szomszéd:
- Igen. Egy régi kínai diétának köszönheti. 
Már három hete nem eszik mást, csak tyúk
húslevest.
- Cérnametélttel?
- Nem, pálcikával.

Gyógyszertárban
- Asszonyom, a gyógyszert használat előtt 
fel kell rázni! -  figyelmezteti a beteget a 
patikus.
- Nem szükséges, mert beveszem, és azon
nal megyek autóbusszal haza kőbányára.

Vonzerő ""WtílkS
A vendéglőből felsóhajt egy férfi:
- Azelőtt futottak utánam a nők.
- És most miért nem?
- Mert már nem lopok retikült.

Megértés
Két barátnő beszélget:
- Képzeld-dicsekszik az egyik, aki már rég
óta férjnél van. - Tegnap a KÖZÉRT-ben 
valaki „kisasszonynak” szólított.
- Világos. Ki gondolná rólad, hogy akadt 
valaki, aki elvett?

Pistike leteszi a bizonyítványát az asztalra 
és azt mondja a filmrendező apukának:
- Ne búsulj apa. Netncsak te buktál meg.

Két lány beszélget:
- Az én számomra minden fiú levegő.
- És nem árt neked a gyakori levegőváltoz- 

w tatás?

Apremier után a primadonna mérgesen ro
han az öltözőjébe.
- Mi a baj? -  kérdezik. -  Hiszen öt virág- 
kosarat kaptál.
- Igen, de én hetet rendeltem a virágüzlet
ben!

Abajnok atléta fekszik az ágyban és a lázát 
méri a doktor;}
- Milyeo^ltagas? -kérdi az atléta.
- Harminckilenc.
- Na, és mennyi a világrekord?

Pistike kérdezi az anyukájától:
- Mikor fogtok elválni?
- Miért kisfiam?
- Azért mert mióta Móricka szülei elváltak, 
azóta 2 autót és 2 tortát kap születésnapjá

ra.
Egy nő és egy férfi beszélget:
- Kedves kisasszony, találkozhatunk még?
- Hát persze, a telefonszámomat megtalálja1 
a telefonkönyvben -  feleli a nő.
- Na és a becses neve?
- Az is ott áll mellette.

Két lány beszélget.
Megszólal az egyik:
- Képzeld! Az az álnok Micike mindenféle 
hazugságot téveszt rólam,
- Örülj neki, képzeld el mi lenne, ha az iga
zat terjesztené— válaszolja a másik.

- Miért tesz üfes levelet a borítékba -  kérdi 
az egyik ember a másiktól.
- Az Iszonynak  írok, csakhogy már egy 
hónapja nem beszélünk egymással -  feleli 
a másik.

Két fiú beszélget, megszólal az egyik:
- Tudod mit csinál egy skót, ha talál egy 
csomag tyúkszemtapaszt?
- Honnan tudjam?
- Sürgősen egy szűk cipőt vesz magának.

Balatoni Andrea-Nagy Veronika

F I G Y E L E M ! Az Ö n k o r m á n y z a t  n e v é b e n  a

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét ar- H ír m o n d ó  s z e r k e s z t ő s é g e
ra, hogy a Takarékszövetkezet kedvező felté

telek mellett
s z e r e t e t t e l  k ö s z ö n t i

>? -í

1995. március 01-jétől a februárban

ismét foglalkozik
j u b i l á l ó  l a k o s o k a t :

Devizaszámla-vezetéssel a 6 0  éves :

E r d e i  J á n o s i t  é t  és
Valutakeretét nálunk váltsa ki! G e c s e i  P ú i n  é t

Keressen fel kennünket! a 7 0  éves :

Feh értó  és Vidéke 
Takaréks zövetke % et

B e n c s i k  I s t v á n n é t  és 
S i í t ö r i  J á n o s t .

E n esei Kirendeltsége
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