
Gyertyák fényénél
Advent a karácsonyi előkészület, a 

reménykedés ideje. Egy- részt utalás a 
történelmi adventre, a választott nép 
Messiást váró évezredeire, másrészt ké
szület karácsony ünnepére, Jézus szüle
tésére. Ez a karácsony előtti négy hét 
Szent András apostol ünnepétől, no
vember 30.-tól december 24.-ig tart.

Az adventi időszak jelképe: az adven
ti koszorú, melyet legelőször 1860-ban 
Johann Wichern hamburgi lelkész ké
szített. A hatalmas fenyőkoszorún 24 
gyertyát helyezett el, minden adventi 
napra egyet. Ez a szokás napjainkra 
annyiban módosult, hogy az adventi va
sárnapoknak megfelelően csak 4 gyer
tyát rakunk, de a várakozás örömét, a 
készülődés hangulatát így is emeli laká
sunkban.

Advent vége, karácsony vigíliája, de
cember 24-e. Ez az este minden család
ban a béke és a szeretet erkölcsi paran

csát jelentse. A meleg, meghit fényt su
gárzó gyertyák közelebb hozzák egy
máshoz a szíveket. Ilyenkor érezzük 
igazán, mennyire fontos számunkra a 
másik, a család többi tagja, s mennyire 
nem is az ajándék, hanem az „ajándék 
lelke” a fontos. Szeretünk s viszont sze
retnek bennünket. Ez az a nagy élmény, 
ez emeli ki, teszi jeles napunká kará
csony estéjét. De ez egyben felelősség is, 
újra meg újra megfogalmazódó lelki 
melegség, hisz

Kicsit több békesség, jóság, szelídség, 
Kevesebb viszály, irigység.
Kicsit több igazság úton-útfélen,
Kicsit több segítség bajban, veszélyben. 
Kicsit több „mi” és kevesebb „én”
Kicsit több erő, remény... 
és sokkal több virág az élet útjára, 
mert a sírokon már hiába.

Nagyné Dőry Andrea

KARÁCSONYRA

Mire szívünk oly régen várt,
Itt van hát a szép karácsony, 
Üdvözöljük a szent estét, 
Legszebb ünnep a világon.

Békének és szeretetnek 
Melegénél melegedjünk,
S a karácsonyfa körébe 
Áhítattal telepedjünk.

Kérve kérjük a Teremtőt, 
Segítsen bennünket a jóra. 
Karácsonyfa szép jelképét 
Vegye lelkünk fontolóra.
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Önkormányzati hírek
Tisztelt Olvasó!
A Hírmondó előző számának meg

jelenése óta eltelt időszak önkor
mányzati híreiről az alábbiakban 
tájékoztatjuk Önöket.

Október hónapban tartott ülésén a 
testület tájékoztatót hallgatott meg a 
nyugdíjasklub tevékenységéről, 
megköszönve Varsányi Lajos volt 
klubvezető munkáját, amit a többség 
megelégedésére végzett.

Az egészségügy helyzetéről szóló 
beszámolóban háziorvosunk Dr. 
Szabó György elmondta, hogy a ren
delő felszereltsége jónak mondható, 
személyi állománya m egfelelő. Az 
önkormányzat előtt is ismert, hogy a 
lakosság rossz anyagi helyzete sok 
esetben összefügg azzal, hogy a felírt 
gyógyszereket a betegek kiváltani 
nem tudják.

A középületek, közterületek 
állapota kívánnivalót hagy maga után, 
de sajnos a felújításra az önkor
mányzat anyagi eszközökkel nem ren
delkezik.

November 5-én tartott testületi

ülésen az önkormányzat a 85-ös 
csomópontépítés kivitelezési munká
lataival megbízta a Győri Útépítő Kft-t. 
Az csomópont építési munkák bony
olítója a győri Közúti KFT. lett.

A december 3-án tartott ülésen a 
képviselőtestület meghallgatta a nap
köziotthonos konyha, a napköziot
thonos óvoda m űködéséről szóló 
beszámolót.

A testület örömmel nyugtázta, hogy 
a napköziotthon konyháján az étrend 
változatosabb, az étel minősége 
megfelelőbb lett a korábbi időszakhoz 
viszonyítva. Mindezek ellenére az 
élelmezést igénybevevők száma mint
egy 5o fővel csökkent. Ennek oka az 
óvodai gyermeklétszám csökkenése, a 
félnapos ellátást igénybevevő gyer
mekeket a szülők ebéd előtt haza
viszik az óvodából, kevesebb a nap
közis gyermekek, valamint a külső 
étkezők száma.

Az 1996. harmadik negyedéves 
gazdálkodásról szóló tájékoztatóból 
elhangzott, hogy a bevételek és kiadá
sok teljesítése időarányos volt, pénzü
gyi nehézség az év végéig sem

várható.
Az 1997. évi költségvetési koncep

ció tartalmazza a jövő évre várható 
bevételeket és kiadásokat. A szűkös 
anyagi lehetőség mellett az önkor
m ányzat arra törekszik, hogy az 
intézm ények m űködése zavartalan 
legyen, emellett még némi fejlesztésre 
is szeretne pénzt fordítani.

A polgármester ezek után a gázel
látás lehetőségéről, megvalósulási 
feltételeiről tájékoztatta a testület tag
jait, ez a napirend a közmeghallgatá
son is szerepelt, ahol a szép számmal 
m egjelent lakosság is hallhatta a 
legfrissebb információkat.

Elhangzott még, hogy a JCA. Sabo 
Kft. szim ering üzemének átadását 
1996. december 20-ára tervezik, ezt 
megelőzően kerül sor december 16-án 
a csomópont műszaki átadására.

M egköszönve a közügyek iránti 
érdeklődésüket, kellemes karácsonyt 
és békés, boldog új esztendőt kívánok 
minden kedves olvasónak és enesei 
lakosnak.

Kiss Lászlóné 
jegyző

l?>ékés, bőLdeg 

karácsonyi ünnepeket és 

eredményekben gazdag 

új éoel kíoán minden 

R a g já n a k  és (Ágbelinek  

a <J-ekértó és Vidéke 

c~Cakarékszöoetkezet
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Tisztelt Enesei Polgártársak!
Községünk életében döntő fontosságú időszak elé értünk. Nekünk, a település nagykorú lakosságá

nak a felelősségteljes feladata a jövő  meghatározása, most.

A fennmaradásunk, avagy a leszakadásunk a többiektől? Választanunk kell. Ajánlat érkezett a 

SZILGÁZ KFT-től, az Ikrény Kapuvár közötti 42 település, így Enese gázközművének kiépítésére is 

1997. november végi határidővel - 1996. december 17-i szerződés aláírás után. A településeknek a 

beruházási költségekhez 50 %-kal kell hozzájárulni, a közösségenkénti belépés százalékának 

megfelelően. Ezek alapján, amennyiben Enesén a lakóegységenkénti belépés százaléka:

60 % . . .  . 88.719. -Ft/egység /lakás/

70 % 76.045.-Ft.

80 % 66.540.-Ft.

Ezek a belépési összegek csak most érvényesek! Későbbi belépés esetén fizetendő díj mértéke ezt 

lényegesen meghaladó lesz!

A belépési díjakat előzetes írásos jelentkezés után az önkormányzat 1997. február végéig begyűjti, 

melyet bankban letétbe helyez.

A falu pénzének kifizetése a beruházó felé, csak a gázközmű megvalósulása után történik.

A lakossági hozzájárulás előteremtésének megkönnyítése céljából igény esetén a takarék- 

szövetkezet kedvezményes hitellehetőséget biztosít, lásd az alábbi példát:

Felvett hitel: 80. 0 0 0 .-Ft. 100. 000.-F t.

3 év futam idő 3.600.- Ft/hó 4.500.- Ft. /hó törlesztőrészlet

5 év futam idő 2.800.- Ft/hó 3.400.- Ft. /hó törlesztőrészlet

A törlesztő részletekhez viszonyításul: napi egy doboz cigaretta ára 3.300.-FT/hó,
napi egy üveg sör,vagy 2 fröccs ára 2.500.-Ft/hó

A fenti példa a je lenlegi, kedvezményes 28 %-os kamat és 2 %-os kezelési költség esetén értendő.

A következő években kamatcsökkenés várható, mely változást évente a takarékszövetkezet 
figyelembe vesz.

Ismerve községünk lakosságának gazdasági helyzetét, de figyelembevéve a lehetőség súlyát, kérjük 

Önöket, m ind egyéni m ind a közösség szempontjából kedvező döntés meghozatalára.

Enese, 1996. december 5.

Enese Községi Önkormányzat Képviselőtestület

Böcskei György sk. 

polgármester
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A ZENEMUHELY ENESE tervei 1997-ben
A következő évben immár működésének 5.-ik évfordulóját fogja ünnepelni. Ünnepnek számit, hogy nem szűntünk meg, sói 

továbbfejlődtünk. Remélhetőleg most már a kezdetben szkeptikusok is belátják, Enesének már jóformán tartozékává vált. Bál 
nem minden olyan zökkenőmentesen megy, mint ahogy itt leírva kinéz, mégis a szekér halad, tovább és tovább, néha jobb, né 
ha meg nehezebb útvonalon...

1997 ápr. 6 (7).-tői 13.-ig a Bonner Orchesterverein tartózkodik 25-30 személlyel Enesén. A győri Palestrina 
(Székesegyház) és Pedagógus Kórussal lesz egy közös produkciójuk: Beethoven C-Dur Miséjét 
fogják előadni Győrben a Székesegyházban és Budapesten. Ez egyrészt csereakció, június második 
felében a kórus megy Bonnba és fogják ugyanezt a művet ott előadni. Nem egyszerű a két, ill. három 
együttest összehozni, van bőven megoldandó probléma, ezért csak akkor merem biztosra mondani 
ha már lezajlott..............

Jún. 16 -tói 25-ig ismét a Tóth Aladár Budapesti Zeneiskola jön 50-60 személlyel hasonló módon mint az 
elmúlt nyáron.

Jún. 28.-tól júl. 6 -ig a Hamburgi J. S. Bach Kamarazenekar lesz kb. 30 személlyel vendégünk.
Fertődön júl. 6.-án délelőtt lesz koncertjük, azon kívül előtte Győrben, vagy Pápán.

Júl. 18 (19).-tői 27-ig a Müncheni Szakfőiskola immár 3-szor lesz Enesén. Ez alkalommal nemcsak zenekaruk, 
hanem kórusukkal is jönnek, ami kb. 60-80 vendéget fog jelenteni. Egyházi műsorukon fognak 
dolgozni, többek között Haydn Üstdob miséjén.

Júl. 24.-én Budapesten a Mátyás templomban lesz hangversenyük,
25. -én esetleg a Tihanyi Apátság templomában (?),
26. -án Fertődön,
27. -én d. e. esetleg még a Székesegyházban a mise keretében.

Júl. 25.-től aug 3.-ig az IÁM 5.-ik Nemzetközi Zenekari Kurzusa
aug. 1.-én Győrben a Klastrom szálló udvarán, 
aug. 2.-án Fertődön lesz koncertjük.

Még nagyon bizonytalan választ kaptam Münchenből a kóruskarmester-kurzussal kapcsolatban. Nem tudják szabad lesz- 
e a megszokott időben (aug. elején) Herr von Ábel, a kurzus vezetője, vagy esetleg szeptember elejéről is szó van. Ok minél ol
csóbban szeretnének jönni, itt azon is múlik a bál...

Komoly érdeklődőnk van Cottbus-ból a konzervatórium zenekara részéről (40-50 szem.) októberre, de még nem tudják 
megvalósul-e tervük 1997-ben.

Volt még szó egy bajor együttesről is Pünkösd utánról, de végül is ők inkább Olaszországban egy tömegszállásnál kötöttek 
ki (ebből is látható, azért van konkurenciánk bőven).

Most még egy nagyon fontos ügyet szeretnék megemlíteni, amiről a szállásadók még pontosabban értesítve lesznek. Enesén 
egy egészen speciális turizmust vezettünk be, ami nemcsak zenei, hanem az emberekkel való közvetlen kapcsolat alapján 
épül fel. Ez az amivel szállodák és nagyobb helységek nem tudnak velünk konkurálni, de ennek érdekében tennünk is kell 
valamit!!! Kérdőívek és beszélgetések alapján tudjuk, mennyire sajnálják a vendégek, ha szállásadójukkal egy szót sem tudnak 
váltani. Pedig mennyire szeretnének erről, arról kicsit beszélgetni! Sőt már azt is megfigyeltük, szívesebben térnek oda vissza, 
ahol ilyesmi lehetséges.

Ennek érdekében vezettük be a kurzusok kezdetén a szállásadók részére, hogy bizonyos vizsga létété után ingyenes volt a 
németoktatás. Sajnos annak idején nagyon kevesen éltek ezzel a lehetőséggel. Most kénytelenek vagyunk azt bevezetni, hogy 
ott, ahol ennek érdekében kurzust látogatnak és sikeres vizsgát tesznek le, lényegesen magasabb lakbért fognak kapni a ven
dég után, mint ahol semmit sem tesznek ez ügyben. Részletes felvilágosítat erről még kapnak a szállásadók. Kérem értsék meg, 
erre igenis szükség van, nem elég a turizmusnál csak a tenyerünket tartani, hanem tenni is kell érte valamit, hogy a ven
dég ne csalódva távozzon, hanem „jó hírünket” vigye tovább.

Karcsi b.
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VÖRÖSKERESZTES HÍREK
Az enesei Vöröskereszt 1996. október 2-án új 

vezetőséget választó taggyűlést tartott, ahol a 
tagok közül 38 fő jelent meg. A taggyűlést Rákász 
Edit, védőnő nyitotta meg. Beszélt a Vöröskereszt 
alakulásáról, múltjáról, működésének lényegéről.

A Vöröskereszt alapítója Henry Dunant, svájci 
állampolgárságú üzletember volt, aki végignézte 
a Solfericói csatát 1859-ben. A látottak 
döbbenetes hatására megszervezte a sebesültek 
ápolását. Tapasztalatait a Solfericói emlék című 
könyvben ösz-szegezte. 1863-ban megalapította a 
Nemzetközi Vöröskeresztet, amelynek zászlója a 
svájci zászló fordítottja lett, székhelye Genfben 
van. Magyarországon 1881-ben alakult meg a 
Vöröskereszt, elődje a Magyar Szent Korona 
Országainak Vöröskereszt Egylete volt. 
Megalakulásának kiváltó oka a háborús sérültek 
ellátása, összegyűjtése volt, hiszen évszázadok 
múltak el úgy, hogy a csaták sebesültjei valami
lyen intézményes védelmet kaptak volna.

Ma már a világ 163 országában működnek 
Vöröskereszt és Vörös Félhold Szervezetek. 
Európán túl Amerikában, Afrikában és a Távol- 
Keleten is.

A Vöröskereszt célja a segítségnyújtás, rá
szoruló, elesett embertársaink megsegítése, 
helytállás esetleges természeti katasztrófák ide
jén. Békében is van tennivaló, hisz 
munkanélküliség, hajléktalanság, szenvedély
betegségek jellemzik a mai kor emberének 
életkörülményeit. A fentiekből következően a 
voroskeresztes tagság önkéntes dolog, ahol min
denki ingyen, szeretettel dolgozik, tesz valamit 
nemes célok érdekében.

A gyűlés következő felszólalója Dr. Szabó 
György elmondta, hogy Enesén is feltétlenül 
szükség van a Vöröskereszt működésére, amely 
jószándék nélkül nem megy.

Ezután Mezeiné Nagy Zsuzsanna legyengült 
egészségügyi állapotára hivatkozva leköszönt 
titkári tisztségéről. Végül Takács Viktorné beszá
molt a gazdasági helyzetről, kérte a jószándékú 
embereket, szervezeteket felajánlásaikkal segít
sék munkánkat.

Megtörtént az új vezetőség megválasztása, 
amely a következőképpen alakult:

elnök: Dr. Szabó György

titkár: Varga Istvánná
gazdasági felelős: Takács Viktorné
véradás felelős: Horváth Veronika
ifjúsági felelős: Bedőkné

Gecsei Aranka
szociális felelős: Gecsei Gyuláné
egészségügyi felelős: Rákász Edit
Megválasztottuk az egyes falurészek 

képviselőit, akikhez kérem mindig bizalommal 
forduljanak, ha bármiben segíteni tudunk:

Petőfi ut Sándorné Horváth Márta
Szabadság utca Bálintné Káldy Dóra 
Sport utca Horváth Jánosné,

Fincza Jánosné
Csalogány utca Takács Viktorné 
Fecske utca

Tóth Lászlóné 
Horváth Tiborné 
Hajzer Istvánná 
Lőrincz Jánosné

Külsőréti Dűlő 
Rózsa utca 
Radnóti utca 
Bartók utca 
Deák utca 
Kiskerti-sor 
Győri ut 
Soproni ut 
Árpád utca 
Kossuth utca 
Dózsa utca 
József A. utca 
Eper utca 
Jókai utca

Horváth Józsefné 
Ferenczi Imréné

Kóltai Gyuláné

Babos Zoltánná

Bedőkné Gecsei Aranka 
Görcs Zoltánná 

Vörösmarty utca Benkő Barbara 
Rákóczi utca ifj. Ferenczi Istvánná 
Október első napjaiban az aktivista asszonyok 

személyesen kopogtatak be a házakhoz, kértek 
mindenkit, ha tud, erejéhez mérten támogassa 
szervezetünket, illetve jöjjön vért adni. Munkájuk 
gyümölcseként a faluban 43.ooo,- Ft gyűlt össze, 
sokan jelezték véradási szándékukat.

A véradás fontos, nemes cselekedet, hiszen 
életet ment az az ember, akinek vérét életmentő 
műtéteknél használják fel. Ugyan akkor egy 
egészségügyi szűrés is az egyén részére, hisz 
rutinvizsgálatok történnek /vizelet, vérkép, bel
gyógyászat/, melyből a véradó meggyőződhet 
arról, hogy egészséges-e, igényel-e valamiféle 
kivizsgálást. A véradás október 24-én délután 4-7 
óráig tartott, ahol a falu lakói közül 97-en nyúj-
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VOROSKERESZTES HÍREK
tották karjukat segítő szándékkal. A 97 főből 5 
személy egészségügyi probléma miatt nem adha
tott vért, 19-en voltak olyanok, akik először szán
ták rá magukat, 73-an már sokadszorra jöttek el. 
A véradási vacsorát az idén a napközis konyha 
dolgozói készítették, és szolgálták fel társadalmi 
munkában. /Takács Istvánná, Fodor Lajosné, 
Káldy Ernőné, Dombi Józsefné, Csillag Imréné, 
Bencsik Gyuláné/

Az 1996-os véradók névsora:
Szabadság utca: Bartók utca:
Hécz Istvánná Hima Zoltánná
ifj. Hécz István Ponty János
Nagy Károly ifj. Farkas Pál
Káldy János Kiskeri-sor:
Bognárné Bilácz Éva Báthori Antal
Luka Ferenc Báthori Antalné
Nagy Gáborné Horváth Józsefné
Horváth Szilveszter Petőfi utca:
Stoiber János Meleg Ferenc
Bölöndi Imre Hokstok Miklós
Káldy Zsolt 
Kerpics Annamária

Mesterházi Sándor

Rózsa utca: Kossuth utca:
Felller Emil ifj. Wölfinger Józsfné
Vargáné Merkóné Róka Veronika
Thüringer Emma 
Molnár János

Nagy Istvánná

Végső Csabáné Dózsa utca:
Babos Zoltán

Bartók utca: Nagy Imre
Farkas Pál Horváth Ferencné
László Antal Hegedűs Lajos
Hima Zoltán 
Takács Istvánná

Hegedűs Tibor

Farkas Pálné Radnóti utca:
Farkas Attila Mikó Endréné
Erdélyi Jenőné 
Radnóti utca:

Németh Csaba

Németh Józsefné Csapó Gyuláné
Csonka Mihályné 
Káldy Szabolcs 
Deák utca:

Czigler Zsolt

Farkas Csaba Bári Antalné
Járóka Sándor 
Galambos Kálmánná 
Sport utca:

Bödő Csabáné

Csapó Jenő Varga István
Varga Sándor Vargáné Ács Gizella
Buda Ferenc Kiss László
Takács Béláné Csalogány utca:
Bessenyei Ferencné Dani Istvánná
Horváth Róbert Boros József
Boros Józsefné Horváth Gyuláné
Hancz György 
Győri ú t :

Csillag Ferencné

Böcskei György Csorba László
Fejes Pálné Markó Zoltán
Molnár János Lőrincz Jánosné
ijf. Lőrincz János 
József A. utca:

Böcskei Györgyné

Bedők József 
Kozma Jenő

Gecsei Pál

Kozmáné Németh Erzsébet 
Fecske utca:
Tóth László 
Külsőréti Dúlő: 
Horváthné Csikai Erika 
Soproni út:

Nemes Imréné

Szlovacsek Dezsőné Szlovacsek Péter
Horváth Péter 
Körmendi Miklós 
Árpád utca:

Körmendi Péter

Koltai Gyula 
Csánig Imre 
Ady utca : 
Bancsó József 
Eper utca: 
Dombi Jánosné

Csánig László

B ékés karácson y i ünnepeket és 
eredm ényes új eszten dőt k ív án ok  
minden enesei lakosn ak .

Varga Istvánná Takács Ágnes
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Önzetlenségből jeleskednek
A Véradók napja alkalmából november 28-án ünnepélyes rendezvény szín

helye volt az enesei kultúrház. Önzetlen segítségadásuk elismeréseként díszok
levélben részesültek azok a lo és 2o-szoros véradók, akik karjukat nyújtják beteg 
embertársaik megsegítésére, biztosítva számukra azt a cseppfolyós anyagot, 
ami semmi mással nem helyettesíthető.

A díszokleveleket Markovszky Béla Győr Város és Környéke Vöröskeresztes 
Szervezet titkára adta át az ünnepeiteknek. Méltatta önzetlenségüket, 
áldozatvállalásukat. Elismerően szólt arról, hogy idén Enesén 97-en tettek élet
mentésből tanúbizonyságot. A helyi vöröskeresztes szervezet részéről Varga 
Istvánná titkár és Takács Viktorné gazdasági vezető nyújtott át ajándéktárgyakat 
a véradóknak, megköszönve valamennyiük tenniakarását.

Ezután következett a rendezvény csúcspontja, amikor ismetelten 
Markovszky Béla adta át Mezeiné Nagy Zsuzsa részére a Véradó Mozgalom 
Érdekében végzett szervezői munkájáért a Véradó M ozgalomért ezüst 
emlékérmet.

Majd a rendezvény hivatalos menetét egy kötetlenebb beszélgetés váltotta fel, 
ahol egy-egy ital, szendvics mellett az ünnepeltek osztották meg gondolataikat 
egymással.

Mezeiné Nagy Zsuzsa:
"Öröm számomra, hogy több mint 10 éves önkéntes vöröskeresztes munkámat ilyen 

magas kitüntetéssel ismerték el. Két védőnői körzetem mellett láttam el ezt a feladatot, s 
munkámat hivatásomnak tekintettem. Keserűségem abból adódik, hogy rokkantságom 
miatt nem tudom a jövőben vállalni ezt, amitől megválni rengeteg fájdalmas pillanattal 
jár".

Varga Istvánná Giziké (20-szoros véradó):
"A családomban kb. 3o éve történt egy olyan eset, amikor a testvéremnek volt szük

sége vérre. A család összefogása mentette meg életét. Akkor megfogadtam, hogy 18. 
életévem betöltése után én is rendszeres véradó leszek, hisz a beteg emberek rászorulnak 
a vérre. "

Molnár János Rózsa utcai lakos 20-szoros véradó:
"A segítségadás motiválja cselekedetemet. Készenléti véradónak számítok, ami azt 

jelenti, hogy bármikor, amikor szükség van a véremre, hívhatnak. Szívesen vállalom ezt 
az életmentő feladatot, mert bajbajutott embertársaimon segítek. "

Sütöri Jánosné, Joli néni nyugdíjas véradónak számít:
"1968-ban adtam először vért Győrszemerén, s 26 éven keresztül vállaltam ezt az 

önzetlen segítségadást. Jó érzéssel töltött el, mikor köszönőlevelet kaptam olyan személy
től, aki véremet kapta műtétje során. Az utóbbi két évben korom miatt nem adhattam 
már vért."

Polgár Gyula 26-szoros véradó:
"Édesanyám súlyos betegsége vezérelte cselekedetemet, ezért vállaltam az önkéntes 

véradást. S az azóta eltelt évek alatt kb 9-10 l vért adtam. Talán a társadalom jobban 
megbecsülhetne bennünket, és méltán gondolnék valamennyi véradótársamnak annyi 
kedvezményt az egészségügyben, hogy szakrendelésekkor igazolványunk felmutatásával 
soron kívül behívnának bennünket."

A 97 enesei véradó egyike:
"Terhességem alatt kaptam először vért, majd szüléseim után s már akkor megfogal

mazódott bennem, ha egészségem engedi, önkéntes véradó szeretnék lenni. Célom a 20- 
szoros véradók táborába bekerülni, hisz rosszabb az, mikor az ember vért kap, mint az, 
amikor adhat."

Nagy Károly 20-szoros véradó:
"Katonaságom alatt adtam először vért, s akkor még pár nap szabadságot is kaptam 

érte. 0-ás vércsoportom van, így vérem bárki életét megmentheti. A vér levétele után pár 
nappal nem csak lelkileg, de fizikailag is frissebbnek érzi magát az ember."

A vér életet ment, nem az a lényeg, ki kapja, hol és mikor, hanem érezni, 
hogy szükség van rá... s talán épp az enyémre!

Nagyné Dőry Andrea

Ifi. Gősi Sándor
( 1 9 7 2 - 1990 )

Kettesben

T egn a p  éjjel p á r  órára  
k e tte s b en  m a ra dtunk , 
az É jsza k a  m eg én.

K is bo kor tö v éb en  ültem , 
hallgattam  mint szu szo g  
a  vén B akony.

C sillagpor szállt f e l  
a H old tányérjáról, 
m eteo rz á p o r hullt 
a  fö ld i m ezők re.

R ám  terült, m e g rem e g e tt  
az erdő, p a lástsu hogá s  
v együ lt a  lom bok  
c s e n d e s  á rn y ék a  közé.

Vállam on  
az ősöreg  
rán cta la n  k ez e :
S z e m é b e  n éztem , 
s z e m e m b e  nézett.
M iért is sz ó ln á n k ?
J o b b  ez  így!...

A V ég te len  S em m ib e  ülve  
hallgattuk a  vadon  
álm ait.

S  lám  reg g e lre  a f ü  
eg y  h e ly en  lelapult...
Itt já r t  hát!

S ah ogy k ö rb en ézek , 
f e k e t e
bá rsony leb b en  
a tü sk ére  akadva...
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/Hágkéseit kalácsény
Ez a kis történet valam ikor a 

negyvenes évek elején ját
szódott. Közeledett a kará

csony. Már nagyon vártuk a 
Jézuskát. B ékés karácsonyt szeret
tünk volna, de annak idején ez nem 
adatott meg nagyon sok em ber szá
mára. A háborús időszak elhom á
lyosította ennek a szép ünnepnek a 
csillogását. Hozzátartozóink, isme
rőseink voltak távol a családtól. K e
gyetlen körülm ények között har
coltak és szenvedtek a kietlen orosz 
hóm ezőkön. Mi idehaza valahogy 
csak megvoltunk, már sok m inden
ből már hiányt szenvedtünk. B eve
zették a jegyrendszert. Ez az intéz
kedés inkább a városi lakosságot 
érintette. Mivel falun laktunk, enni
való szem pontjából m ég nem  volt 
gond. Lassan elérkezett a karácsony 
este. Mi gyerekek elm entünk 
mendikálni. ez akkor m ég nagyon 
szép szokás volt. M ajdnem minden 
háznál öröm mel vártak bennünket. 
Amikor a kis tarisznyánk már m eg
telt, kíváncsian indultunk hazafelé. 
Bekukucskáltam  az ablakon. Öröm 
mel állapítottam meg, hogy a feldí
szített karácsonyfán már égnek a 
gyertyák. Izgatottan léptem  be az aj
tón. Első tekintetem  term észetesen 
a m estergerendán lógó karácsony
fára esett. Dénes öcsém  már boldo
gan játszott a Jézuskától kapott 
ajándékaival. Kíváncsi tekintettel 
kerestem  a karácsonyfa alatt az én 
ajándékomat.

Többször is körülnéztem , de 
szom orúan állapítottam  
meg, hogy a karácsonyfán 

kívül nekem  nem  hozott a Jézuska 
semmit. Ekkor a szüléim re néztem 
és az enyém nél nagyobb szom orú
ságot vettem  rajtuk észre. Édes
anyám  szem ébe könny szökött. 
Édesapám pedig egy aznap érkezett 
értesítést vett elő a m ellényzsebé
ből. Tudatták vele, hogy az előző

leg m egrendelt harm onikát azért 
nem tudták elküldeni, mert az a tí
pus a m egrendelés m egérkezésekor 
már elfogyott. Ilyen szép ajándékot 
kaptam volna karácsonyra? Ennek 
tudatában még jobban elszom orod
tam. Próbáltak vigasztalni, de hasz
talan. Szem em  előtt elhom ályosod
tak karácsonyfagyertyák fényei. Ek
kor a velünk lakó Pista bátyámtól 
két darab ceruzát kaptam. Egy kicsit 
megvigasztalódtam. Bánatosan tér
tem  nyugovóra. Azt álm odtam , 
hogy sok ajándékot kaptam és köz
tük volt egy szép harm onika is. 
R eggel szom orúan állapítottam  
meg, hogy csak álom volt az egész.

Közben kinéztem  az abla
kon és a szépen hulló hó 
egy kicsit megvigasztalt. 

Ö ltözködés közben csizmáinkban 
diót, almát és szaloncukrot talál
tunk. Ez a szép szokás annak idején 
divat volt. Közeledett a tíz óra. A 
harangok hívószavára a falu apra- 
ja-nagyja elindult a tem plom ba.

Ki jobbra, ki balra. Mindkét he
lyen a Názáreti Jézus születését ün
nepelték. Viszonylag gyorsan eltel
tek az ünnepek. Utána néhány nap 
múlva véget ért a karácsonyi szü
net. Nem éppen vidám hangulatban 
indultunk el az első tanítási napra. 
Általában az volt a szokás, hogy az 
első napon karácsonyi élm énybe
szám olót tartottunk, Adamecz János 
tanító úr mindenkitől megkérdezte, 
hogy mit hozott a Jézuska? Eszem be 
jutott az a szomorú este. Ha az iga
zat m ondom  el, megtudja az egész 
osztály, hogy milyen szegény kará
csonyom  volt. Míg az előttem  levők 
sorolták az ajándékokat, azon gon

dolkoztam , hogy 
m e g m o n d -  
jarn-e az iga 
zat. Lassan 
rám került 
a sor.
Úgy dön- 
t ö t - 
t e m , 
hogy a 
v a ló s á 
got m e
s é l e m  
el. M ondó-
kám nak elég  gyorsan a végére ér
tem. láttam a tanító úr arcán, hogy 
néhány m ásodpercig együtt érzett 
velem . Aztán ment tovább. Közben 
lassan , de elérkezett a tavasz, majd 
a nyár és a vakáció. Egy szép napon 
édesapám  elvitt magával Győrbe. 
K ülönösebbet nem  sejtettem , mert 
ehhez hasonló eset m áskor is meg
történt. Ha jól em lékszem  a Kazin
czy utcában volt annak idején a 
M ogyoróssy féle hangszerkereske
dés.

Ide bevitt engem  és nagy meg
lepetésem re azt mondta, hogy 
válasszak ki egy harmonikát a 

sok közül. (Term észetesen nem a 
legdrágábbikat) Ez most valóság 
volt és nem  álom. A bolt tulajdono
sa nyakam ba akasztotta és boldo
gan billegettem  a gombjait. Az a 
hang volt talán az életem  legszeb
ben csengő zenéje. Mire (lovas) ko
csival hazaértünk, megtanultam raj
ta a boci, boci tarkát. Számomra a 
karácsonyi boldogság nyáron jött el. 

Az én Jézuskám  nyáron érkezett.
Gősi Sándor

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog új évet kívánunk minden kedves vásárlónknak:

A  BOLTI K A dolgozói
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Kirándulás
Ausztriába

Már szinte hagyom ánnyá válik, hogy a rokkan
takat és az énekkart közös kirándulásra viszik. Az 
idei k irándulás novem ber 9-én  volt am ikoris 
csodálatos szép őszies idő volt.

A résztvevők a reggeli órákba elfoglalták  
helyüket a buszba és elindultunk Tét-Pápa 
valamint a Búcsúi határ fele,ahol a magyar határt 
átléptük.

Az idegenvezetői teendőket M esterházy Ernőné 
iskola igazgató és Böcskei György polgárm ester 
látták el.

A határ túloldalán gyönyörködhettünk a nagyon 
szép tájban. A lakott területeken haladva úgy a falu 
mint a város tisztasága csodálattal töltött el m in
dannyiunkat. A házak előtti kerítések nagyon szín
vonalasan voltak elkészítve.

A közlekedési utak szintén jó  állapotba vannak, 
és így b iztonságosabb  a közlekedés. Végső 
uticélunk Gráz volt, a várost végig jártuk a busszal, 
mely szintén szem et gyönyörködtető volt. M inden 
utitársunknak nagyon tetszett a színház épülete, 
ahol Kovács József is sokáig szerepelt.

A buszból k iszállva gyalogosan elindultunk 
további városnézésre. Az itthonm aradott 
szeretteinknek egy kis ajándékot akartunk vásárol
ni, de az árak m iatt nagyon csekély édességet 
tudtunk venni.

Akik a gyaloglást bírták a város legmagasabb 
pontjára felm entünk, és m egtekintettük a várrom ot 
valam int a hatalm as nagy órát. A magaslat tetejéről 
kitűnő látványosságot nyújtott a város panorám á
ja. A szerpentin gyalog úton mind lefele, mind 
felfele óvatosan  kellett haladnunk, a nagy 
em elkedő m iatt. A fáradságos séta után 
igyekeztünk vissza az autóbuszunkhoz, és jól esett 
egy kis pihenés.

Élm ényekkel gazdagodva hazafele vettük az 
útirányt, jókedvűen énekeltünk.

A határon átkelve egy Kis vendéglőbe finom 
vacsorával vártak bennünket. A vacsora elfo
gyasztása után a jókedv tetőzött. A vendéglős 
hölgy gitározott és velünk együtt énekelt. A kedves 
fogadtatás, valam int a jó hangulat miatt nehéz volt 
elindulni. Az utón a jókedv m egm aradt, és egész 
hazáig szólt a nóta.

Akik lehetővé tették a Kirándulást, valam int az 
anyagiakat b iztosították  a kirándulók nevében 
hálás köszönetét m ondunk.

Bné. Iné.

Meghívót kaptunk a fenti jelzéssel, Enese, Bős, 
Székelyföldön járt tagjai. Nagyon szépen felkészültek a 
hősiek, na meg az eneseiek fogadására. Kicsit késtek a 
hősiek, mivel országhatár választ el minket. Üdvözlő 
beszédek, a két falu vezetői részéről. Igaz, hogy 
ismerősökkel találkoztunk, akikkel együtt voltunk székely
földön, a Hargitán, Gyimesi-szorosba, Békási-szorosba, 
Gyilkos tónál, Szent-Anna tónál, Csíkszeredán, 
Csíksomlyón, Csíkszentmihályon, Marosvásárhelyen, 
Parajdon, Kovásznán, Kolozsváron, Nagyváradon... Nagy 
élmény volt az újbóli baráti találkozás. A kirándulási 
emlékek! Baráti beszélgetések! Nem túlzás, több mint ezer 
felvételben láthattuk újra egymást, ki így,ki úgy s a 
csodálatos tájakat. Mert hogy Erdély szép, az nem kife
jezés, csodálatos. A  Székely emberek szorgalmára, 
vendégszeretetükre, nincs a magyar nyelvben kifejezés.

No de vissza az esti találkozóra. Beszélgetés, összeke
veredett a két falu kiránduló csoportja. Szája íze szerint volt 
mit fogyasztani, úgy a bősi mint az enesei vezetőség 
megtett mindent, hogy az ottlévők jól érezzék magukat. Az 
Iván kitett magáért, mivel hangadó volt. Meghívott minket 
Bősre a kapcsolat folytatására. Ének, nóta közel éjfélig. 
Szerintem nagyon jól érezte magát minden résztvevő. 
Javaslatom, hogy így tovább, mert nincsen annál jobb 
dolog mint barátkozni, szeretni egymást, még ha más 
ország is, mert összetartozunk születésileg, hiszen ők is 
Magyarok.

Tisztelettel: Laci bácsi
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20 ÉlOS A BOROSTYÁN NYUGDÍJAS KLUB
Ü nneplőbe ö ltözött idős 

em berek gyülekeztek a ku I - 
turházban d ecem b er e le jé n . A 
szépen megterített asztalokon az 
adventi koszorú és gyertyák 
fényében Ízlésesen díszített 
hidegtálak, szem et-szá ja t ingerlő 
sütemények sorakoztak.Ü nnepelt a 
falu idősebb lakossága.

2 0  éve alakult Enesén a 
Nyugdíjas Klub, hogy havonta egy 
alkalom m al ö ssz e jö jje n e k , s a 
hétköznapi gondokon kívül valami 
másról is szót váltsanak, halljanak.E 
idő alatt so k -so k  előad ást, 
útiélm ény beszám olót, orvosi 
tanácsokat, kertészeti ism ertetést 
hallhattak. K ezdetben aTSZ 
autóbuszával évente egyszer kirán
dultunk, később bérelt autóbusszal 
már ősszel és tavasszal is útnak 
indultunk, jártunk a környék je len 
tős kastélyaiban, m úzeum aiban, a 
Balatonnál, a V e le n ce i-tó n á l, a 
D u na-kanyarban és Budapesten

még az Országházban is. A nyolc
vanas évek második felében külföld 
felé is elindultak azok az em berek, 
akik addig főleg a munkát ismerték.

Egyszerre 4 0  útlevelet c s in á l
tatunk, hogy aki kevésbé jártas az 
ügyintézésben, az is el tudjon jönni. 
Crátzban, Bécsben jártunk. Olyan 
igény van már, hogy évente három 
szor is elm ennének. Az 1996-o s 
évnek nagy és em lékezetes irán- 
dulása az ópusztaszeri volt a hon
foglalás 1100. évfordulója alkalm á
val.

Lassan egy új nem zedék lett tagja 
a Klubnak, akik új igényeket 
képviselnek. M ost ennek kell 
m egfeleln i. Az ünnepélyen az 
iskolások adtak kedves műsort, a 
Borostyán Dalárda énekelt. Böcskei 
György polgármester köszöntötte a 
klubtagokat és a m osonszentmiklósi 
vendégeket. Perlaki Árpád a 
Kisalföldi ÁFÉSZ elnöke szavalattal 
és zen éjével a legszebb em beri

érzésről a szerétéiről vallott.
A jándékcsom aggal köszöntöttünk 

2 0  a lap ító  tagot, am it a 1 
Polgármesteri Hivatal és az enesei 1 
Vöröskereszt adom ányozott.

Az elhunyt nyugdíjasok em lékére 
gyertyát gyújtottunk és egy perces 
ném a felállással tisztelegtünk.

A továbbiakban a hangulat fér-j 
getegesen jó  volt, ez a talpalávaló 
zenének, a figyelmes kiszolgálás
nak, a jó  hangulatú vendégeknek, s 
a m agunk igyekezetének volt 
köszönhető.

Hiszen:
"M inden nap megszűnik valami, 
Amiért az em ber szomorkodik,
De minden nap születik valami, 
Amiért érdem es élni és küzdeni." ] 
Ö t év múlva újra ünnepelünk, 
és rem élem  sokan találkozunk.

Mesterházy Ernőné 
klubvezető

Húsz éves az enesei 
nyugdíjas klub

Találkozóra hívták úgy az enesei és a mosonszentmiklósi nyugdíja
sokat. Szép délután volt. Szinvonalas műsort adtak, úgy az enesei iskolá
sok, mint az enesei Borostyán énekkar. Szerintem így tovább: Tisztelet a 
szervezőknek, köszönet az anyagi hozzájárulóknak. Színfoltja volt a ren
dezvénynek az ÁFÉSZ elnökének, a kónyi alpolgármesternek zenei hoz
zájárulása. O azt mondta, hogy jobb zenész van, de nála olcsóbb nincs. 
Igaz. De ajánlom az Árpinak, hagyja ott az eddig munkahelyeit, /többet 
keresne egy éjszakai discóban./

Nagyon jól érezte ott magát -szerintem- mindenki, az őszülő idősek a 
jóleső érzés volt a színes megemlékezés, a szép ajándékkosár. Később 
elszabadult a pokol. Szűnni nem akaró nótázás alakult ki. Egy faluval újra 
bővült az enesei barátság, ismeretség, rokonság. Látszott úgy az enesei, 
mint a mosonszentmiklósi időseken a jókedv, öröm. Jó volt,nem akart az 
ünnepségnek vége lenni. Köszönet a szervezőknek, mindenkinek, akik 
bármilyen módon hozzájárultak a nyugdíjastalálkozó sikeréhez.

Laci bácsi

Kellemes
karácsonyi 
ünnepeket és 
boldog új évet
kívánunk a
B0D0 KFT
dolgozóinak és

üzletfeleinek

Bödő Csaba 

Bödő Csabáné
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GYÜMÖLCSÖK HÁZI TÁROLÁSA
A gyümölcsöskert termését ma már egyre kevesebb helyen 

tárolják házilag. A nyári gyümölcsöket mindössze 1-2 napig 
igyekszünk megőrizni, amire a hűtőszekrény és a pince mélye is 
elegendő.

Az alma és a körte tárolása:
A tárolásra való előkészület 

tulajdonképpen m ár a ter
mesztés során kezdődik. Már 
az ápolási munkákat úgy kell 
irányítani, hogy beérett 
gyümölcs teremjen /metszés
permetezés/ Tárolásra szánt 
gyümölcsöknél különösen 
ügyeljünk a harmonikus trá
gyázásra, szüreti időpont 
helyes megválasztásaira. Trá
gyázás fontos, hogy a termés 
kialakulásához szükséges 
alkotó elem ek m eglegyenek. 
N.P.K. szüret időpontja érett 
gyümölcsöt szedjünk csak le 
tárolásra. Csak teljesen 
egészséges, ép kiváló m inő
ségű gyöm ölcsöt érdemes 
hosszabb ideig tárolni. Ezért a 
tárolást közvetlenül és 
feltétlenül előzze meg az alma
körte szigorú válogatása. Az 
alma és körte eltartására a 
hűvös, de fagymentes, jól szel
lőztethető helyiség alkalmas. 
Az a legkedvezőbb, ha a tároló 
hőmérséklete nem emelkedik 5 
°C foknál magasabbra és nem 
süllyed -1 °C fok alá. A 
hőmérséklet szabályozását 
szellőztetéssel oldjuk meg. 
O k t ó b e r - n o v e m b e r b e n ,  
amikor a nappalok még 
melegek, de az éjszakák 
hűvösek, éjjel szellőztessünk. 
Decemberben-Januárban a déli 
órákban szellőztessünk.

A szellőző nyílásokat lássuk 
el ráccsal, nehogy verebek,

m acskák a tárolóhelyiségbe 
behatoljanak. Igen fontos a 
tároló levegőjének nedvesség- 
tartalma. Magas légnedvessé
gen az alm a-körte könnyen 
romlik. Alacsony légned
vesség mellett pedig fonnyad
ni kezdenek a gyüm ölcsök. 
Legkedvezőbb a 90 %-os 
relatív páratartalom. Ha érez
zük, hogy száraz a levegő, 
vizet párologtatunk a tároló 
helységben. Ha magas a 
páratartalom szellőztetni kell. 
A tároló helységet a betárolás 
előtt fertőtleníteni kell. 
Helységet ki kell meszelni és 
m senként 1/2 kénlapot el kell 
égetni, és a helységet 24 órán 
át hagyjuk zárva. A tárolandó 
alm át-körtét hollandi re
keszekbe rakjuk és 8-10 rekeszt 
célszerű egym ásra rakni. A 
rekeszeket takarjuk le fóliával. 
Ez lassítja az érést és a bom 
lást, csökkenti a tárolási 
veszteséget. Lehet az almát 
fólia zsákba rakni, légmente
sen lezárni, ez csökkenti az 
alma légzését így nő az 
eltarthatóság ideje.

Időnként egy kis lyukon át 
adjunk levegőt a zsákba. Lehet 
az almát és a körtét tárolni pol
cokon is, sorba rakva, hogy 
egymást ne érjék. Az elrakott 
gyümölcsöt takarjuk le fóliá
val. A jelenleg termelt fajták 
közül tárolásra legérzé
kenyebb alma a Jonathán.

Sokkal kedvezőbb a tárolása 
a Golden-Bodul-Téli piros 
pogácsa almának. Az alma és a 
körte könnyen beveszi az ide
gen szagot. Ezért birsalmát- 
h ag y m át-sav an y u k áp o sztá t 
nem célszerű tárolni egy 
helyen az almával-körtével. A 
betárolt alm át-körtét két
hetenként célszerű átválogat
ni. A puhuló-romló gyümölc
söket szedjük ki és ha lehet 
azonnal használjuk fel /kom- 
pótnak/.

Dió-mandula tárolása kön
nyű, hisz a csonthéj megvédi a 
belső term ést a romlástól. 
Száraz szellős padláson célsz
erű a tárolásuk.

A csemege szőlő tárolása: 
száraz helyen padlón papírra 
rakva sorba tároljuk. De cél
szerűbb mennyezetre akasztott 
lécre egyenként aggatni, úgy 
hogy egymást ne érjék. Újab
ban celofán zacskóban is 
tárolják télire a szőlőt. 
Legközelebb szeretném  az 
olvasókat tájékoztatni a 
tavaszi zöldségek vetési mód
jairól.

Köszönöm  írásom  elolva
sását.

Gülch Dezső
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ZÖ LD SÉG  FELEK  
ELTAR TÁSA  ÉS T Á R O L Á S A
A könnyen romló, sok vizet 

tartalmazó zöldségfélék 
minőségi megőrzése-vesz- 
teség nélküli tárolása-nem 
könnyű feladat. Különbséget 
kell tenni a gyorsan romló 
termények átmeneti és a 
kevésbé romló termények 
tartós tárolása között. Az 
eltartás, tárolás sikere nagy
ban függ a termény 
minőségétől. A hosszabb 
ideig eltartható zöldségfélék 
fajtájától is függ az ered
mény.

Lényeg az áru érettsége is, 
mert éretlen termény hamar 
romlik vagy fonnyad, a 
túlérett hajlamos a 
repedésre, csírázásra.

Befolyásolja az eltartást az 
is, hogyha a zöldséget sokat 
öntözzük - magas lesz a víz
tartalma - lazul a növény 
szövetszerkezete. A tárolás 
során mindig számolnunk 
kell veszteséggel, amit bioló
giai folyamatok (légzés-páro
lgás) egyéb romlások és állati 
kártevők okozhatnak.

A tárolótér ideális 
hőmérsékelte 0-30 °C fok. 
Fontos a tároló levegő ned
vess tartalma is. Száraz le
vegőn az áru fonnyad, 
súlyából veszít, nedves leve
gőben az áru gombásodik. A 
zöldségfélék tárolása során a 
75-95% relatív páratartalom 
a elgmegfelelőbb. Ezt érezni 
lehet légzéskor, hisz különb
séget tudunk tenni a száraz 
levegő és túlnedves levegő 
közt. De lehet vásárolni 
páratartalom mérőt, mely

mutatja a hőfokot 
is. A tárolás 
fontosabb szab- 
aályai:

1. minden tá
rolásra kerülő ter
ményt gondosan át 
kell válogatni, be
teg-hibás darabo
kat el kell 
távoltani.

2. Csak egészséges 
sérülésmentes árut szabad 
tárolni.

3. Gondoskodni kell a 
tárolt áru fagyvédelméről.

4. A tároló helyet leve
gőztetni kell, mert ellenkező 
esetben az áru befülled.

5. Csak teljesen száraz árut 
szabad tárolni. A zöld
ségféléket kis termelésben 
csak átmenetileg tudunk 
tárolni, hisz hosszú idei 
tárolásra berendezés kell.

Évszázadok óta ismert és 
egyszerű tárolási mód a ver- 
melés-prizmázás. Kevesebb 
mennyiség tárolható pincé- 
ben-jégveremben.

Zöldség verem 0,5 m mély 
1 m széles 2-3 m hosszú. A 
vermet víz mentes helyen 
alakítsuk ki. A veremben a 
terményt ömlesztve vagy 
sorolva helyezhetjük el. 
Sorolni és rétegezni
általában csak a gyökér
féléket szokás a gyökerükkel 
befelé rakott termény egyes 
sorai közé száraz
homokréteget teszünk. A 
verem fenekét oldalát
szalmával szigeteljük, ami
vel megóvhatjuk a terményt

földtől és egyéb szeny- 
nyeződéstől. A vermet talaj
szintjéig töltsük meg - takar
juk le szalmával és 20-25 
cm-es földréteggel. A 
földelést ne egyszerre végez
zük el, csak rétegenként, 
ahogy a hőmérséklet 
hidegül. Nagy hideg esetén 
trágyával vagy falevéllel is 
lehet takarni, rá fejelni.: 
Pincékben az áru ömlesztve 
vagy sorolva tárolható fagy
mentes helyen - takarva 
időnként szellőztetve.
Pincékben tárolható zöld
ségfélék: tök-taralábé-zeller- 
káposzta-cékla-burgonya 
stb. Burgonya tárolása lehet 
veremben is a tárolandó 
mennyiségnek megfelelő 
méretű veremben.

A burgonyával együtt tárol
ható a dália gumó is. De 
lehet kevés zöldséget fólia 
zsákban - zacskóban is tárol
ni. Ha van hűtőláda lehet 
konyhakész zöldséget is 
tárolni. A tároló helyeket 
időnként ellenőrizzük, nincs 
e romlás. Soros tárolásnál 
szagról - vermes tárolásnál 
süllyedésről állapítjuk meg a 
bajt.

Gülch Dezső
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A diákönkormányzat 
munkájáról

a

Óvodai hírek
-  December 6-án 81 kisgyerek várta a Mikulás érkezését. Köszönjük a szülőknek, 

Fazekas Ildikó és Horváth Zsolt anyukájának, hogy megvarrták az ajándékot 
rejtegető kiscsizmákat.

-  Októberben alakult a „Margaréta” csoport, ahol a gyerekek Kettingerné Tóth 
Tünde és Busáné Bognár Márta óvónők irányításával népi szokásokat és gyer
mekjátékokat elevenítenek fel.

Első bemutatkozásuk a Mikulás-ünnepély előtt volt.
-  Mikulásra érkezett meg az udvaron felállított kombinált mászóállvány, amire 

40.000,- Ft-ot pályázaton nyertünk, ezt egészítettük ki a költségvetésből.
A játék elszállítását Visegrádról Kettinger Csaba apukája vállalta ingyenesen. 

Köszönjük.
-  Karácsonyra készülődve érezzük a helyi vállalkozók figyelmességét. Görcs 

Zoltánnétól és Bödő Csabáéktól pénzt kaptunk, amiből hasznos játékokat vehetünk 
a gyerekeknek. Köszönjük.

-  A középső- és nagycsoportosok készülődnek a hagyományos karácsonyi 
ünnepélyre. A nagyok már tanulják a betlehemes játékot.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a december 20-án 4 órakor kezdődő 
ünnepélyünkre a kultúrházba.

Mindenkinek boldog Karácsonyt kívánunk. Az óvoda dolgozói nevében:
Kocsis Nándorné 

Vezető óvónő

AZ ISKOLA HÍREI
A tanévet 211 tanuló kezdte az iskolá

ban. Jelenleg 11 tanulócsoport 3 napközis
sé 1 tanulószobás csoport működik. A tan
testület létszáma 20 fő, de Mesterházy Jó
zsef csak februártól tanít, Németország
ban tanulmányúton van. A tanévkezdés
hez a tankönyvek időben megérkeztek, az 
Önkormányzati Hivatal személyenként 
1.000,- Ft tankönyvtámogatást adott.

Szeptemberben iskolaszéki és alapítvá
nyi megbeszélést tartottunk, ezen döntöt
tek a szakkörök működéséről. 100,-Ft-os 
havi támogatást kérünk az angol nyelv, a 
számítástechnika, a matematika szakkör 
és a tanulószoba működtetéséért.

Továbbra is ingyenes a sportkör, ének
kar és könyvtár használata. A szeptembe
ri összevont szülői értekezleten az iskola 
oktatási nevelési programjával ismerked
hettek a megjelentek. Megtörtént a Szülői 
Munkaközösség tagjainak megválasztása:

Elnök: Takács Istvánné, helyettes: 
Bödő Csabáné, pénztáros: Busáné Bognár 
Márta. Tagok: Szakácsnő Tomicsek Tí
mea, Pintérné Bári Mária (I. o.) Vrábel 
Ilona (2.o.) Takács Istvánné, Nemes 
Györgyné, Varga Gyuláné (3.o.) 
Burányiné Eszes Éva (4.o.) Gecsei Pálné, 
Kormosné Csapiár Erzsébet (5.o.) Giczi 
Istvánné (6.a) Varga Istvánné, Janács 
Jánosné (6,b) Szakács Józsefné (7.a) Buga 
Gyuláné, Gaál Ferencné (7.b) Fincza 
Jánosné (8.a) Ratatics Gáborné, Hajner

Márta (8.b)
Októberben színvonalas műsorral ün

nepeltük a Köztársaság ünnepét. Novem
ber 4-én fogadóórát tartottunk, ennek lá
togatottsága jó  volt.

Novemberben több szaktárgyi versenyt 
rendeztünk: matematika, fizika, biológia, 
német nyelv tantárgyakból. Történelem
ből új résztvevőkkel megtartottuk a Hon
foglalás c. vetélkedőt. December 5-én 
nyílt nap volt az iskolában, ahol az alsós 
szülők elég nagy létszámban látogatták a 
tanítási órákat. Köszönjük az érdeklődésü
ket. Szaktárgyi versenyre készülnek most 
a továbbjutott tanulók. Több verseny még 
decemberben lesz, pl. matematika, német 
nyelv. A 8. osztályosok pályaválasztása 
megkezdődött. Megérkeztek a Pályavá
lasztási útmutatók, amit a szülők, tanulók 
a téli szünetben tanulmányozgatnak. Az 
adventi gyertyák minden hétfőn kigyul
ladnak az iskolában. Az igazi fény majd a 
karácsonyi gyertyákon ragyog.

A téli szünet december 21-től január 5- 
ig tart. Tanítás 1997. január 6-án páros 
héttel kezdődik. Jó pihenést, kellemes ün
nepeket boldog új esztendőt kívánok tanu
lónak, szülőnek, olvasónak.

Szeretettel várunk mindenkit a decem
ber 21-én délután 15 órakor kezdődő ad
venti ünnepélyre a Kultúrházba.

Mesterházy Ernőné 
Iskolaigazgató

Az iskola ifjúsági szervezete szep
temberben kezdte meg munkáját. Az 
idei tanévben a környezetvédelem és a 
hazafias nevelés kiemelt feladat. Sokat 
tettünk már ez idáig a környezetvéde
lem terén. A nyolcadik osztályosok 
kéthetente végeztek szemétszedést a 
faluban. Minden osztály vállalt egy- 
egy területet az iskola környékén, amit 
rendszeresen gondoz. Október hónap
ban a felső tagozatosok a falu kijelölt 
utcáiban végezték a munkát, az alsó 
tagozatosok és napközis tanulók pedig 
az iskola udvarán. Az egyes osztályok 
kerékpártúrája, uticélja is kapcsolódott 
a környezetvédelemhez.

Másik fontos feladat a M ille- 
centenáriummal kapcsolatos élmények 
elmélyítése. November végén az isko
la udvarán ünnepélyes külsőségek 
mellett tulipánfát ültettünk. Néhány 
nappal később felavattuk a M ille- 
centenáriumi emlékparkot. Tanulóink 
a parkot „MC-park”-nak nevezték, 
ami találóan utal arra, hogy honfogla
lásunk 1.100 évfordulójára emléke
zünk. Ugyancsak ennek jegyében 
szerveztük a honfoglalási vetélkedőt a 
6-7. osztályosok számára. A feladato
kat Horváth Margit tanárnő állította 
össze, és ő vezette a színvonalas vetél
kedőt.

Az első helyezettek a „Gyula” és a 
„Bulcsú” csapatok lettek.

Tagjaik: Horváth Noémi, Buga Ju
dit, Gaál Viktória illetve Doktor Zsu
zsanna, Káldy Beatrix, Nemes Andrea.

December az ünnepvárás hónapja 
is. A testvérosztályok december 6-án 
tartják a hagyományokhoz híven a Mi
kulás ünnepséget. December 2-án fel
lobbant az adventi koszorún az első 
gyertya lángja jelezve, hogy kezdetét 
vette a várakozás, a készülődés a sze
retet ünnepére. Az utolsó tanítási héten 
egy „munkadélután” keretében fenyő
díszeket készítünk az iskola kará
csonyfájára.

Az utolsó tanítási napon pedig ben
sőséges hangulatú műsort adnak az is
kolában a napközis tanulók.

NOVEMBER-DECEMBER 1996. ENESE! HÍRMONDÓ 13



ILYEN NINCS, DE MÉGIS VAN!
Kispályás labadarúgó mérkőzés volt Ikrényben. 

Enese-Ikrény 1:1 
Enese-Rábapatona 0 :0

Bödő Csaba, Bencsik Péter, Doktor Tamás, Kiss 
László, Balatoni Zoltán, Horváth Attila, Szabó Zoltán, 
Farkas Péter, Elő Szilveszter, Sándor Ernő: Mi vagyunk 
a jobbak!

7.400 MÉTER KERÉKPÁRON

Az őszi kerékpárversenyen a felsőtagozatos tanulók 
közül 16-an vettek részt.

5. oszt.
FIÚK

I. ÉLŐ SZILVESZTER
II. DANI TAMÁS

6. oszt.
I. Kiss László

II. Bödő Csaba
III. Takács Gábor
IV. Varga Jácint 

V. Boros József
7. oszt. I. Varga Balázs

II. Lenzsér Norbert
8. oszt. I. Szórádi Attila

II. Gősi András
III. Takács Péter 

Őszi Iskolabajnokok:
I. Szórádi Attila

II. Gősi András
III. Takács Gábor
IV. Élő Szilveszter
V. Balázs Varga

VI. Kiss Marianna

15 perc
15 perc 40 mp
16 perc 10 mp
16 perc 45 mp
17 perc 5 mp 
17 perc 10 mp

LÁN YOK
I. K ISS MARIANNA
II. BÁTHORI NÓRA

III. CSAPÓ ESZTER

I. Lövei Csilla

MEZEI FUTÓVERSENY

1. osztály lány:

2. osztály lány:

3. osztály lány:

1. Besenyei Alexandra
2. Botka Dóra
3. Böcskei Gyöngyvér
1. Nagy Ildikó
2. Varga Csilla
3. Fincza Fatime
1. Varga Virág
2. Szabó Szilvia
3. Schmidt Adrienn

4. osztály lány: 1. Dobrádi Krisztina
2. Danilla Barbara
3. Horváth Barbara

1. osztály fiú: 1. Csorba László
2. Rácz József
3. Csillag Tamás

2. osztály fiú 1. Walli Patrik
2. Lőrincz Szabolcs
3. Gecsei Mátyás

3. osztály fiú 1. Nemes Balázs
2. Pintér Szabolcs
3. Mezőffi Richárd

4. osztály fiú 1. Káldy Gergely
2. Kiss Milán
3. Boda Gábor

Legeredményesebb futóink Győr város versenyére
meghívást kaptak. Ennek a versenynek a célja is a tehet
ségek kiválogatása.

8oo m-en II. helyezést ért el Horváth Attila 
6oo m-en I. helyezést ért cl Bödő Csaba 
4oo m-en II. helyezést ért el Káldy Gergely 

Értékes érmekkel gazdagították atlétikában elért ered
ményeiket.

F U T Á S

A Győr és környéke atlétika versenyen több mint loo 
résztvevő volt. A résztvevők legalább 2 futószámban 
indultak.

I. korcsoport: 4oo m-en II. helyezett Káldy Gergely
IV. helyezett Kiss Milán

Dobrádi K. Bári N. Nagy I. a középmezőnyben jó  
eredményt ért el.

II. korcsoport: 4oo m-en II. helyezett Bödő Csaba
8oo m-en II. helyezett Horváth Attila

Varga Katalin, Homonovszki Regina, Csépi Hajnalka, 
Balatoni Zoltán, Szabó Zoltán a mezőny első felében 
végzett.

III. korcsoport: 4xloo m-es váltó II. helyezést ért el. 
Teljesítményük még javítható, de elégedettek vagyunk 
helyezésükkel.

A váltó tagjai: Szórádi Attila, Takács Péter, Ihász 
József, Horváth Albert.

A versenyen résztvevők helytálltak, dicséretesen 
képviselték iskolánkat.

Fiisi András

14 ENESE! HÍRMONDÓ 1996. NOVEMBER-DECEMBER



A BÉRM Á LÁ S szentség, amelyben a megkeresztelt 
megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, 
hogy Krisztusnak élő tanúja legyen az Egyházban és a vi
lágban.

Ebben a szentségben részesültünk szeptember 29-én, va
sárnap, a kónyi templomban. A bérmáláson Eneséről 14-en 
vettünk részt.

A 8. b. osztályból: Fekete Klaudia, Élő Adrienn, Janács 
Zsuzsanna, Szórádi Attila, Gősi András, Takács Péter és 
Szabó Zoltán, a 8. a osztályból: Gősi Krisztina, Varga Ni

kolett, Hegedűs Tímea, Dobrádi Anikó, Dani István, Hor
váth Zoltán és Fincza János vett részt.

A szentség felvétele a kónyi bérmálkozókkal együtt tör
tént 10 órára kellett a templomba érkezni, és a több, mint 
egy órás szentmisét türelmesen hallgattuk végig.

Köszönjük a hitoktatóknak, hogy felkészítettek, a hely- 
nök úrnak, hogy megbérmált minket, és Istennek, hogy 
ennyire szeret bennünket.

Szeretnénk igazi, felnőtt keresztényként élni!
Janács Zsuzsanna

Hadiárvák Himnusza
I. P a n a sz k o d o m  az  Is ten n ek , nem  terem tett en g em  b o ld og ság ra ,

S z eg én y  sz ív em , d e  rég óta  a g y ö tre lm ek , bú b án a t tan yája .
N em  v o lt n ékem  g y e rm ek  évem , á g y u fü stö s  n y om or  n ev e lt en g em ,
H ős A p á m ér t  d id ereg v e  im átkoz tam , h a za jö tté t lestem .

II. K érg es  v o lt  a k is ten y erem , ron g y os  ru h ám  m ezítelen  lábam ,
M en ed ék e t  v ig a sz t én  az  em b erek tő l m in d  h iába  v ártam .
N em  v a g y o k  m ár a k i vo ltam , e lfog y o tt m ár m in d en  im ád ság om ,
N em  v o lt n ékem  az  é le tb e  eg y  ó rá n y i igaz  bo ld og ság om .

Inétól

Az önkormányzat nettében 
a Hírmondó Szerkesztősége 

szeretettel köszönti a 
november-decemberben 

jubiláló lakosokat:

a O o éóes 

Bencsik Imrénét 
Nagy Lászlónét 
Tóth Ferencnét 
Helyes Miklóst 
Szalai Miklóst

a 05 éőes
Káldy Kálmánná 

a l ó  éves 
Doktor Józsefet 
Knoll Andrást 

Szammer Vilmost

a 75 éves
Horváth Gyulát 
László Jánost 
Szalai Gyulát

a 9 o  éves 
Kovács Istvánt
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É T E L E K  fi S Z E N T E S T É R E j
December 24-re, karácsony ünnepének vigíliájára valaha az egyház szigorú böjtöt rendelt el: j 

legtöbben semmi mást nem vettek magukhoz csak sót, kenyeret és vizet. A böjt valójában az éjféli mis 
éig tartott, de idővel az emberek szentestén, a karácsonyfagyertyák meggyújtása után leültek va 
csorázni, természetesen böjti ételeket. így alakultak ki a hagyományos karácsonyi fogások, melyekké 
a legtöbb családban ma is találkozunk.

A hal mindig hozzátartozott a böjti étrendhez. A karácsonyi asztalról elmaradhatatlan. A legtöbbszöi 
rántva, majonézes burgonyasalátával szokták tálalni, de természetesen a halnak másféle elkészítés 
módja is szokásos.

ROSTON SÜLT BUSA 
PÓRÉS VAJJAL

Hozzávalók:
4 patkó alakú busaszelet, 

(egyenként 20 dkg-os), 4 evőkanál 
olaj, 2 evőkanál citromlé, 1 kis fej 
hagyma, só, törött bors, petrezse
lyemzöld,

A pórés vajhoz: 8 dkg csökken
tett, zsírtartalmú vaj, 1 evőkanál 
finomra vágott póréhagyma, só, 
fehér bors, petrezselyemzöld, cit
romlé, mustár 
A tálaláshoz 
1 db citrom

A halszeleteket sózzuk, borsoz- 
zuk, és egy lapos edénybe 
tesszük. Vékony karikára vágott 
hagymát, apróra vágott petrezsely
met szórunk rá, és ráöntjük az olaj
jal elkevert citromlevet.Ebben a 
marinádban pácoljuk legalább egy 
órán át. Ezalatt elkészítjük a fű
szeres vajat. A szobahőmérsékletű 
vajhoz hozzákeverjük a nagyon 
finomra vágott póréhagymát és 
petrezselyemzöldet, sózzuk, bor-

sozzuk, kevés citromlével, mustár
ral ízesítjük.Jól összedolgozzuk, 
majd henger alakúra formázva 
alufóliában, tálalásig mélyhűtőben 
dermesztjük.A halat kivesszük a 
pácléből, és grillsütőben 
oldalanként kb. 5 percig sütjük, 
közben a visszamaradt páclével 
kenegetjük. Tálaláskor minden 
halszeletre egy karika citromot, 
arra pedig egy karika fűszervajat 
teszünk. Könnyű zöldsalátával, 
például .citromos fejes salátával 
vagy zsázsás paradicsomsalátá
val tálaljuk.

GOMBÁS FOGAS VAGY
•• tt

SÜLLŐ
Hozzávalók: 1 kg hal,
10 dkg vaj, 25 dkg gomba, 1 

evőkanál liszt, 1 dl tejszín, só, őrölt 
bors, 1 csokor finomra vágott 
petrezselyem.

A megsózott halat a vajban 
ropogósra sütjük, és tűzálló tálra 
fektetjük. A visszamaradt vajban 
addig pároljuk a felszeletelt, sóval, 
borssal ízesített gombát, amíg a

saját levét el nem főtte. A liszttel 
meghintjük, a tejszínnel felenged
jük, és a halra öntjük. A tetejét a 
petrezselyemmel meghintjük, és a 
sütőben csak jól átmelegítjük, de 
nem pirítjuk meg.

ZÖLDSÉGES PONTY |
Hozzávalók: 1 kg halszelet, 1 

csomó leveszöldség, 2 dl fehérbor, 
1 fej vöröshagyma, 9 dkg vaj, 3 dk() 
liszt, só, culor, mustár.

A leveszöldséget kis kickákra 
vágjuk, és sós vízben félig megfőz
zük. A halszeleteket besózzuk, a 
vaj felével kikent zománcos 
tepsibe vagy tűzálló tálra fektetjük, 
és a leszűrt, félig főtt zöldséggel 
meg a karikákra vágott hagymával 
beborítjuk.A borral leöntjük, és a 
sütőben addig pároljuk, amíg a hal 
meg nem főtt. A maradék vajból a 
liszttel vikágos rántást készítünk, a 
zöldséges lével felengedjük, felfor
raljuk, és egy csipet cukorral meg 
mustárral ízesítve, a zöldséges 
halra öntjük.

Nagyné Dőry Andrea

MÉZESKALÁCS FIGURÁK
Hozzávalók: 25 dkg méz, 7,5 dkg cukor, 2,5 dkg vaj/vagy margarin/ 1-1 lapost 

teáskanál fahéj, őrölt szegfűszeg, gyömbér, szerecsendió Aehet kapni ezek helyett mézes 
fűszerkeveréket/ 45 dkg sima liszt 2 lapos teáskanál sütőpor, 1 egész tojás.

Készítés: Gyenge tűznél felmelegítjük a mézet, a cukrot és a zsiradékot és a fű
szereket. Hagyjuk kissé kihűlni, majd hozzáadjuk a lisztet és a sütőport, majd a tojást. 
Jól összegyúrjuk, egy éjszakán hideg helyen pihentetjük. Másnap 1/2 cm-re kinyújtjukj 
és kiszaggatjuk. Zsírozott sütőlemezen előmelegített sütőben kb. 15 percig sütjük.

Díszítés: 1 tojás fehérjét lo dkg porcukorral habosra verünk. Különböző színűre 
színezhetjük ételfestékkel/ A kihűlt tésztákat ezzel díszíthetjük. Használhatunk még 
cukorgyöngyöt is. /A kiszaggatással egyidőben kis lyukat is készítsünk a formákon, 
hogy fel tudjuk fűzni./
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