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A kakas mindig akkor kukoré
kol, de bármennyire is igyekszik, 
reggel 4 óra körül már sok helyütt 
átvilágít a szobák, konyhák abla
kán a lámpa. A langy-meleg leve
gő mozdulatlanul várja az ajtón 
kilépőket, akik hangya szorgalom
mal sietnek a buszmegálló és a 
vasút állomás felé.

Kezdődik egy nap Enesén. Leg
többen még érzik az ágy melegét, 
de a reggel mégis kellemesnek tű
nik, hisz a kánikula beköszönte 
még jó néhány órát várat magára.

A vonat, s a buszok, magukba 
szippantva az embereket, rövid 
ideig újra csendet parancsolnak a 
faluba.

Hat óra tájban nyitnak az üzle
tek, s újabb mozgolódás indul. 
Asszonyok, idősebb emberek 
szatyrokkal felszerelkezve indul
nak a mindennapiért. A 85-ös út 
forgalma már lüktető, a búgás, a 
zúgás folyamatos.

A nap is korán kel, s mihelyt lát
hatóvá válik, az orvostól és a bolt
ból haza indulók sietőssé szapo- 
rázzák lépteiket, hogy mielőbb ár
nyat lelhessenek. Mire a nap iga
zán megkeserítené a délelőttün- 
ket, mindenki igyekszik elmene
külni előle.

A kánikula, s a szárazság már jó 
ideje tart, s lassan a határ is meg
adja magát. A kultúrház termei
nek árnyékában, dacolva a hőség
gel muzsikálnak csak muzsikál

nak. A kiszűrődő Kodály dalla
mok üdítően hatnak a ház előtt 
ballagókra.

Nyári mindennapok. . .
S az ember olyan, akinek kelle

nek az ünnepek.
Enese nemrég elmúlt ünnepe a 

falunap, mely mindig augusztus 
20-ához kötődik. Nemcsak 
Enesén Szent István államalapító 
királyunk ünnepe, hanem az or
szágé, az egész magyarságé egya
ránt.

Reggel, szentmise után a gyer
mekeké a tér. Ki kerékpározik, ki 
rajzol, van aki úszni próbál.

Az ügyesebbek gólyalábon cif
rázzák lépéseiket. A gondtalan 
szórakozás látványa örömmel tölti 
el a szülőket és a felnőtteket. A 
délelőtti futball rossz ómenként 
nem hozott örömet a falunak.

A két enesei csapat kettőt rú
gott és tizenegyet kapott. A " gu
lyás ágyuk " tizenegy óra körül 
szólaltak meg, s egész éjfélig szol
gáltattak. A gyermekek discó tánc 
műsora kiváló bevezető volt a jó 
hangulatú délutánhoz.

Kovács Kati táncdalénekes hoz
ta magát. Elődásának színvonala 
ugyanaz itt élőben mint felvétel
ről a televízióban.

Enese kitesz magáért. Ennyi 
erős ember egy faluban, nem 
semmi. Lagzi Lajcsi pontot tesz 
a íré. Gyors, sodró előadásával 
és közvetlenségével megnyeri a

közönséget.
Az emberek pedig gyűlnek, 

csak gyűlnek..........hál’ Isten sen
ki el nem megy. A bál kezdetétől 
késő éjfél utánig csak a szórakozó, 
mulató, táncoló embereket lát
juk. Reméljük vendégeink, Csík
ból a székelyek, Csallóközből a 
bősiek legalább úgy érezték ma
gukat mint az eneseiek.

Söpréskor még mindig sokan 
voltunk. Négy óra körül kiváló 
hangulatban, dúdolgatva és a nap 
eseményeket kommentálva bal
lagtunk hazafele, örülve annak, 
hogy Enese egy kellemes napot 
hagyott maga után.

Tudtuk, hogy reggel hiába ku
korékol a kakas, az ablakon ke
resztül fény nem világít ki, mert 
ünnep van, pihen a falu.

Elmúlt a jubileumi 10. falunap 
is, s letelik egy periódus is, hisz új
ra négyévenkénti választások ide
je következik.

Október 18-án helyhatósági vá
lasztások lesznek. Egy időszak vé
ge és egy új korszak kezdete s eh
hez nem kell más mint állampol
gári akarat és alkotókedv.

Tegyük hozzá mi is részünket, 
hogy a falu polgárai közös akarat
tal együtt gondolkodva megvaló
síthassák elképzeléseiket, hogy új
ra falunapkor felhődén jókewel 
ünnepelhessünk valamennyien.

Böcskei György 
polgármester



T á jé k o z ta tó  az  ö n k o r m á n y z a t i
v á l a s z t á s o k r ó l

A Magyar Köztársaság Elnöke 1998. október 18-ára 
tűzte ki a helyi önkormányzati választásokat.

A névjegyzékbe való felvételről szóló értesítést az 
ajánlószelvényekkel együtt a  választópolgárok meg
kapták.

A Magyar Köztársaság területén élő minden nagy
korú magyar állam polgárnak joga van ahhoz, hogy a 
helyi önkormányzati választásokon választható és - 
ha  a választás napján az ország területén tartózkodik 
- választó legyen.

A választópolgár a  választójogát lakóhelyén gyako
rolhatja. Aki lakóhelye mellett legkésőbb a  választás 
kitűzését megelőző napig /1998. jú lius 31-ig/ tartóz
kodási helyet létesített, igazolással választójogát ta r
tózkodási helyén gyakorolhatja. Tartózodási helyen 
történő szavazáshoz igazolást kérni az állandó lakó
hely szerinti választási irodától 1998. október 16-án 
16. óráig lehet.

Községünkben polgárm estert és 9 képviselőtestüle
ti tagot választunk.

A választási kam pány jelölt ajánlással kezdődik. A 
választópolgár jelölési fajtánként /polgárm ester, kép
viselő, megyei közgyűlési je lö lés/ csak egy jelöltet ille
tőleg listát ajánlhat. Képviselőjelölt az, akit a  telepü
lés választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek aján
lott. Választópolgáraink szám a 1325 fő, tehát a  kép
viselőjelöltséghez felfelé kerekítve 14 ajánlás szüksé
ges.

Polgárm ester jelölt az, akit a  település választópol
gárainak legalább 3 %-a /  40 fő/ jelöltnek ajánlott.

Jelöltet vagy listát ajánlani, illetve bejelenteni a  vá
lasztási bizottságnak 1998. szeptember 25-én du. 16 
óráig lehet.

A szavazólapon a  választópolgár legfeljebb annyi je 
löltre / 9 /  szavazhat, ahány tagja a  képviselőtestület
nek lehet. Képviselők azok a  jelöltek lesznek, akik a 
megválasztható képviselők szám a szerint a  legtöbb 
szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorso
lással kell megállapítani hogy melyik jelölt szerez 
m andátum ot.

Polgárm ester az a je lö lt lesz, aki a legtöbb érvényes 
szavazatot kapta. Szavazni a  szavazás napján /ok tó 
ber 1 8 / 6  órától 19 óráig lehet. A szavazás lebonyolí
tásában  az önkorm ányzat által választott 5 tagú sza
vazatszámláló bizottság m űködik közre, akik ellátják 
a  választási bizottság teendőit is az egy szavazókörrel 
rendelkező településeken.

A szavazatszámláló bizottságba megbízott tagokat 
delegálhat a  független jelölt illetve ajelölő szervezet. A 
megbízott tagokat a  választási bizottsághoz kell beje
lenteni 1998. október 2-án 16 óráig.

Érvényes a  szavazás, h a  a  szavazáson a  választó- 
polgárok több m int fele szavazóként részt vett. Az ön- 
kormányzati választással kapcsolatos kérdéseikkel a 
helyi választási irodához fordulhatnak a  polgárm este
ri hivatalban.
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Június első péntekén nagy volt a 
készülődés és a forgalom az iskola
óvoda környékén. Európa napra 
vártuk a meghívott vendégeket. Az 
Európa gondolat szellemének 
megfelelően nem csak magyaror
szági csapatokat hívtunk vetélkedni, 
hanem határainkon kívülre is el
küldtük a meghívókat. A 
Csíkszentmmihályiak /Románia, 
Erdély/ egy nappal korábban ér
keztek s a környékkel, valamint 
Enesével ismerkedtek.

Szlovákia két csapattal képvisel
tette magát: Bős és Deáki. /Bős és 
Enese - nyugodtan mondhatjuk - 
immár minden korosztály szintjén 
ismeri egymást. A kialakulóban lé
vő kapcsolatok Deákival is biztatóki 
A szomszédos Rábapatona, a 
Rábcatorok TFT és a Nyugati kapu 
TFT csapatai voltak még jelen. 
Meghívtuk St. Stefant is, de ők saj
nos - egyéb elfoglaltság miatt - 
nem tudtak Enesére jönni.

A verseny első napját, annak el
ső részét szellemi vetélkedő alkotta. 
Három témakörben állítottunk 
össze feladatokat.

1. Az Európai Unió
2. A magyar történelem
3. Európa földrajza
Mindegyik blokkban három-há

rom kérdés várta a fiatalokat: vil
lámkérdés, teszt ill. egy kifejtő kér

dés. /Az általános vélemény szerint 
a feladatok nem voltak túl könnyű
ek, de érdekesek, hogy lazítsuk a 
szellemi feladatok okozta kábultsá- 
got: ügyességi versenyekkel próbál
tuk fűszerezni a meleg délutánt. Kü
lön sikert aratott, amikor egy fiú - 
egy lány alkotta "talicska" szedte 
össze a szétszórt pinponglabdákat. 
De a lufik is, főleg a verseny után.

Nem volt irigylésre méltó helyzet
ben a zsűri. Ügyes, jól megfogal
mazott előadásokat kellett értékel
ni, rangsorolni. /A zsűri elnöke Bo
tos Gábor a Megyei Közgyűlés el
nöke volt. helyet foglalt a zsűriben 
Tschurl Károly Enese díszpolgára, 
Papp József Csorna polgármestere, 
Lengyel Károly főtanácsos, Ihász 
Ferenc főiskolai tanár/ A verseny el
ső napján, a szellemi feladatok 
megoldása után még Rábapatona 
vezette a mezőnyt.

Késő délután - hogy a fiatalok ne 
csak a boldogságban és az izzad
ságban fürödhessenek - egy gyor
sasági teknő-tolóúszó feladat várt a 
vállalkozó kedvűekre.

A tó egyik partjáról a másikra 
kellett eljuttatni csapattársaikat a jól 
úszóknak. Estére megéhezett min
denki. Több kondérban, bogrács
ban készítették a csapatok kijelölt 
mesterszakácsai a finom falatokat. 
Gecsei Gyula, mint önkéntes jelent

kező, főztje készült el a leghama
rabb s fogyott el leghamarabb! De 
kiönteni semmit nem kellett, az 
éhes csapatok s az ízletes étkek vol
tak erre a garancia!

Már majdnem sötétedett, amikor 
megérkezett Várszegi Asztrik pan
nonhalmi főapát. Az apátúr ne
gyedórás előadást ígért, több lett 
belőle - bár ennek mindenki csak 
örült. Lebilincselően, érdekesen be
szélt az atya a ma emberének 
problémáiról, a ma és a holnap 
egy- házáról. Az előadás kellemes 
társalgásba ment át. Akik jelen vol
tak, biztos nem bánták meg! Más
napra már "csak" a kerékpárver
seny maradt. Voltak kicsik-, na
gyok, voltak amatőrök és profik. 
Mintegy ötvenen. Az első kört, óo 
km, még szinte mindenki bírta, a 
másodikra már tízen se neveztek. 
/Az össztáv 12o km lett volna, s ab
ban a melegben.../

A 120 km-es táv győztese a pro
fin kerékpározó győri Stein László 
lett. Az Európa nap végeredménye 
pedig a kerékpározással kiegészít
ve, a következőképpen alakult:

I. Rábcatrok TFT csapata
II. Csíkszentmihály
III. Deáki
Enese, 1998. június ló .

Mesterházy József
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enesei i
1998. július 22-én a reggeli vo

nattal egy kisebb nyugdíjas cso
port Sopronba utazott kirándul
ni. Dacolva a meleggel, sok mű
emléket és a régebbi korok épí
tészeti remekműveit látogattuk 
meg. A kis csapattal tartó 
Mesterházy József tanár úr hoz
záértő magyarázatával mutatta 
be az ódon város főbb 
nevezetességeit és látnivalóit. 
Voltunk a Széchenyi téren, a Fő 
téren és a Várkerületben. Sok 
múltszázadbeli épületet láttunk. 
Több templomot és két zsinagó
gát is megnéztünk. Sétáltunk 
keskeny, ódon utcákban.

Gyönyörködtünk az Orsolya - 
tér múlt századot idéző hangula
tában. Több római kori emléket 
is megnéztünk. Az egyik múze
umban a valóságban lehetett lát
ni, hagy az akkori időkben 4-5 
méterrel alacsonyabb volt a város 
színje a mostanihoz visszanyitva. 
Sétánk közben találkoztunk egy 
Sopronban lakó, volt enesei is
merőssel, Horváth Sándorral. Is
merősként üdvözölt bennünket. 
Boldogan sétált velünk az ódon

falak között. Sok mesélnivalónk 
volt egymásnak. Közben közele
dett a dél. Megéheztünk. Ebé
delni a Gyógygődörbe mentünk 
le. Itt nagyon kellemes volt az 
idő, nem éreztük a nyár forrósá
gát. Sanyi barátunk nagyon szíve
sen hallgatta az enesei híreket. 
Utána aztán ő is mesélt a régi 
/szép és nem szép/ időkről. Na
gyon sok mindenre emlékezett. 
Hihetetlen memóriával mesélt a 
régebbi enesei esemény ékről és 
a gyermekkari élményekről. 
Közben jóízűen kortyolgattuk a 
kékfrankost és az egyéb innivaló
kat, amikkel ő látott bennünket 
vendégül. Olyan jó  volt a hangu
lat, hogy a kis társaság hölgytag
jai vidám nótázásba kezdtek. Las
san búcsút kellett venni a kelle
mes klímájú pincétől. Többen a 
Tarodi vár felé vettük az irányt. 
Sanyi barátunk elkísért bennün
ket a megfelelő buszmegállóhoz. 
Itt elköszöntünk a kedves isme
rősünktől és rövid buszozás után 
elég meredek úton értük el a vá
rat. A nagy melegben egy kicsit 
megizzadtunk. Beszéltünk a vár

tulajdonosával is. Rengeteg 
munka, és óriási mennyiségű 
anyag van beépítve. Még mindig 
folytatja az építkezést. Mindig az 
volt a vágya, hogy valami mara
dandót alkosson. A további mun
kájához jó  erőt és egészséget kí
vántunk és elköszöntünk. Én 
még elugrattam azt a szanatóriu
mot megnézni, ahol öt évvel ez
előtt szívoperációm után három 
hetet eltöltöttem, Kíváncsian 
léptem be a kapun. Furcsa érzés 
fogott el. Beszéltem "szíves" bete
gekkel is. Beléptem néhány pilla
natra a társalgóba is. Ismerősö
ket természetes, hogy nem lát
tam. Vegyes érzelmekkel távoz
tam. Azzal a busszal mentem le 
az állomásra, amely után öt évvel 
ezelőtt olyan sokat integettem a 
hozzátartazóimnak és a láto
gatóimnak.

A kirándulás remekül sikerült. 
Kissé fáradtan, de sok szép em
lékkel tértünk haza.

Köszönjük a jó  szervezést, re
méljük hogy lesz még folytatás.

Gősi Sándor

Enesei nyugdíjasok a Pákozdi emlékmű előtt
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A sorompó
Sok polgártársunknak okozhatott időlegesen 

kellemetlenséget a lezárt szeméttelep.
Miért lett lezárva? Többen tették fel a kérdést nekünk, s 

még többen gondolták! A környéken több község nem 
rendelkezik szemétlerakó teleppel, s a városok pedig 
szigorúan betartott szabályok szerint kezelik ezeket, s 
keményen megkérik a hulladék elhelyezésének az árát. Mi 
Enesén a megszokottak szerint, őrzés nélkül, szabad 
bejárást engedélyezve mindenki használhatta a lerakóhe
lyet. Az enesei hulladéklerakó legális, vagy talán megtűrt 
objektum. Megfelelő vízzáró rétegekkel sem, sem pedig 
csurgalék vízelvezető rendszerrel nincs ellátva. A szigo
rodó környezetvédelmi szabályok, az egyre komolyabb 
ellenőrzések, és a telepünk nyitottsága mind elősegítették 
a jelen helyzet kialakulását, melynek következtében Enese 
a környék hagyományos és veszélyes hulladékainak a le
rakó helyévé vált. Mindenki saját szemével láthatta, hogy a 
folyékony hulladéktároló gödörben tehergépkocsiszám 
borították az elhasznált gépjármű gumikat. Hihetetlen 
mennyiségű, más településen felhalmozódó vegyes hul
ladék került rendszeresen elhelyezésre.

Folyékonyhulladékszállítók is előszeretettel használták 
telepünket a veszélyes véres hulladék elhelyezésére is. 
Nem tudtuk elérni, hogy saját lakosságunk az állattetemek 
kiszállítását bejelentse, aminek a telepről való elszállítása 
pedig ingyenes volt. Sokszor rothadó, bűzös állattete
meket kellett jóval magasabb költségen elszállíttatni. 
Mindezek hatására szükségessé vált a sorompó elhe
lyezése, az út lezárása. A lakosságot házanként értesítet
tük erről, s a nyitvatartás idejéről is. Igyekeztünk a gyalo
gos és a kistraktoros megközelítést folyamatosan lehetővé

tenni, de az illegális szemétlerakók megfékezése további 
akadályok felállítását kívánta.

Tudjuk, a probléma megoldása nem lehet egy útaka
dály, vagy egy kiküldött szórólap. Kérjük ehhez polgártár
saink megértését, támogatását, vagy jobbító ötleteit. Nem 
engedélyezhetjük más községekben szolgáltatást végző 
magánvállalkozók tevékenységét a faluban, mert 
tevékenységük ellenőrzése nem megoldható. Ezért válasz
tottuk a drágább de hitelesebb megoldást, a Florasca szol
gáltatását, melyet remélhetőleg szükségtelenné tesz, a 
mielőbb megépülő szennyvízrendszer.

Nagy eredményeket értünk el Enese belterületének 
szeméttelenítésében. Utcavégeink, a közvetlen külterületi 
részek, utcáink és tereink már nyugati szemmel is tisztának 
mondhatók.

Bebizonyosodott, Enese nemcsak a tisztaságot, hanem 
a szép virágot is szereti. Mindezek nem tűrik a szeméttelep 
megoldatlan állapotát, aminek kezeléséhez és célszerű 
használatához, sokadszor is kérjük az Önök segítő 
megértést, támogatását.

A hulladéklerakó nyitvatartási ideje minden héten ked
den 8-12, csütörtökön és szombaton délután 14-18 óráig.

Rendkívüli igénybevétel és állati hullák elhelyezése 
céljából a sorompó kulcsa a polgármesteri hivatalban 
elkérhető. Azt is kérjük, hogy az állati hullák elhelyezését 
jelentsék, hisz annak elszállításáról időben kell gondos
kodnunk. Az elhelyezésért és a szállításért a lakosságtól 
nem kérünk térítést.

Böcskei György 
polgármester

Reiss János vegyeskereskedése
A polgármesteri Hivatallal szemben 

volt egy kis csilingelő ajtós vegyeskeres
kedés. A 30-as évek közepétől vannak ma
radandó emlékeim ezzel a kis boltocská
val kapcsolatban. Először a Berta néni 
volt az egyedüli tulajdonos. A leánykori 
névre már nem emlékszem. Élte a maga 
kis egyszerű életét.

Dogozott, kereskedett és ő  is egy szür
ke polgára volt ennek a kis falunak. Egy 
dologban azonban mégis eltért a többi 
enesei embertől. Egyedül ő  volt zsidó val
lásit a faluban. Ettől eltekintve semmi kü
lönös viselkedést, vagy formaságot nem 
lehetett körülötte észrevenni. Úgy emlék
szem, hogy szerették, tisztelték és ő  is jó  
viszonyban volt mindenkivel. A 30-as 
évek vége felé aztán ő  is férjhez ment. Ak
kor került a cimbéli tábla az ódon hangu

latú boltocska homlokzatára. Reiss uram 
ugyanolyan halkszavú, egyszerű ember 
volt, mint Berta néni. Ha kiállt az ajtóba, 
minden arra járóhoz volt néhány szava. 
Majdnem mindig mosolygott.

Kissé pocakos volt. Abban az időben 
történt velem kapcsolatban egy érdekes 
eset. Valahol a vasútállomás környékén 
találkoztam a Győrben lakó Juliska né- 
némmel. Rokonlátogatásból jött Beziről 
az állomásra.

Nagy boldogságomra kaptam tőle 50 
fillért. /Nem tévedés!/ Egyenest futottam 
a Reiss boltba cukrot vásárolni. Amikor 
mutattam neki a „rengeteg,, pénzt, mele
gen érdeklődött, hogy kitől kaptam. Tiszta 
lelkiismerettel elmeséltem az eredetét és 
„csak,, 25 fillérért adott cukrot. így is 
annyit kaptam, hogy az utca gyerekei fél

napig segítettek szopogatni, mire elfo
gyott. A „nagy,, összeg másik felét pedig 
odaadta édesanyámnak. A jelenkornak 
csupán tájékoztatásul írom le, hogy 2 fil
lérért adtak 10 dkg úgynevezett gyermek
cukrot, illetve aprócukrot. /Különben az 
akkor forgalomban lévő Pengő konverti
bilis volt./ Közben kitört a második világ
háború. Ezzel aztán megkezdődött a kis 
zsidó család kálváriája. Központilag 
megszabták, hogy mit árulhatnak. Német 
nyomásra aztán később kötelezővé tették 
számukra a zsidócsillag viselését. Ezután 
következett a bolt bezárása és a teljes va
gyonelkobzás. Németországba vitték őket 
valamelyik gettóba.

Soha többet nem jöttek vissza Enesére. 
Egy kis család tragédiája a sok közül.

Gősi Sándor
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Egy kis csillagászat Összeállította: Gősi Sándor

Néhány gondolat Hédervári Péter „Képes csillagvilág” című 
könyvéből. Amíg a naprendszer határain belül jártunk, viszony
lag könnyen kiismerhettük magunkat, hiszen csak kevés égitest- 
típusssal találkoztunk. Először egy közönséges átlagcsillaggal, a 
Nappal. Azután a Föld típusú, szilárd kérgű, kis térfogatú, nagy 
sűrűségű égitestekkel, a Merkúrral, a Vénusszal, Földdel, 
Holddal és a Marssal. Majd a Jupiter nagyságú óriásokkal, ame
lyeknek nagy a térfogatuk, nincs kérgük és kicsiny a sűrűségük. 
Magával a névadóval, vagyis a Jupiterrel, továbbá a 
Szatumusszal és a Neptunusszal. Beszéltünk még néhány holdról 
is, amint láttuk közéjük soroltuk a Plútót is, valamint az 
üstökösökről és meteorokról. A naptól eltekintve a Naprendszer 
legfontosabb égitestjei a bolygók. Amint tudjuk, ezek a Nap körül 
keringenek, s hozzá viszonyítva aránylag kicsinyek. A Nap azon
ban csillag. Izzó gázokból áll, s saját energiatermeléssel ren

delkezik. A továbbiakban a Naphoz hasonló égitestekkel, távoli 
napokkal, azaz csillagokkal fogunk /egy keveset/ foglalkozni.

Ha azonban kilépünk a Naprendszerből, az anyagi világ még 
jobban kitágul előttünk, s nemcsak a méretei miatt. Hanem azért 
is, mert igen nagy számú, különböző jellegű csillagokkal 
találkozunk. Magányosokkal, kettősökkel, hármasokkal és még 
többszörösökkel, változó csillagokkal, nóvákkal szupernóvákkal, 
neutroncsillagokkal, kvazárokkal, fekete lyukakkal, s mindezek 
mellett, különböző csoportokkal és rendszerekkel.

Nyílt gömbhalmazokkal, tejutendszerekkel, alaktalan, sötét 
ködökkel, és így tovább... Egyet azonban hangsúlyoznunk kell. A 
Naprendszeren belüli innen kezdve a könyv óhatatlanul is 
nehezebb olvasmánnyá válik mint volt az eddigiekben. A továb
biak megértéséhez még alaposabb figyelemre és türelemre van 
szükség.

Egy cseresznye Budapesten -  egy Prágában
Már a Naprendszeren belül is óriási 

távolságokkal ismerkedtük meg, hiszen 
pl. a Föld átlagosan 150 millió km -re ker
ing a Naptól, a Plútó pedig 5899 millió 
km -re. De még sokkalta nagyobb távolsá
gokkal kell megbarátkoznunk akkor, 
amikor elhagyjuk a Naprendszert és a 
csillagok világában teszünk képzeletbeli 
kirándulást. A legközelebbi csillag is 40 
billió és 850 ezer millió km -re van tőlünk. 
Ekkora távoldágokat nem lehet elképzel
ni. Hogyan tudnánk mégis érzékeltetni? 
Ezt csakis egyféleképpen tehetjük meg. 
Lekicsinyítjük a Naprendszerünket. 
Lekicsinyítjük, mégpedig olymódon, 
hogy a mi modellünkben egymillió 
km -nek csupán 1 cm feleljen meg. Ebben 
az esetben a kereken 1 millió 400 ezer km 
átmérőjű Nap, 1,4 cm átmérőjűvé zsug
orodik, vagyis akkorává, mint egy 
cseresznye. A Földet jelképező parányi 
porszem, amelynek átmérője csupán 
0.127 milliméter, a cseresznyétől másfél 
méternyire lesz. így felépíthetjük az egész 
bolygórendszert. A Plútó még a Földnél 
is kisebb porszemm válik, és kb. 59 m -re 
lesz a cseresznyétől. Már ez a modell is 
mutatja, hogy a Naprendszer tulajdonkép
pen rendkívül üres. Néhány porszem ker
ing egy cseresznyemag körül /a Nap 
körül/ egy akkora térségben, mint mond
juk egy futballpálya. Ha viszont még a 
legközelebbi csillagot is figyelembe 
vesszük és a naprendszere távolabbi 
környezetének szerkezetét tanulmányoz
zuk, arra a megállapításra jutunk, hogy a 
Naprendszerünk még viszonylag zsúfolt
nak mondható. Ugyanis a legközelebbi 
csillag -  ha továbbra is az eddig haszált

léptéket alkalmazzuk -  408.5 km -re van 
tőlünk! Képzeljék el, hogy Budapest észa
knyugati határánál elhelyezzük a Napot 
jelző cseresznyét, s köréje egy 60 m -nyi 
sugarú körön belül még 9 homok és 
proszemet, amely a Merkúrtól a Plútóig 
szemlélteti a bolygókat...

A kilencedik, vagyis a Plútót jelző 
porszem után pedig végtelen nagy üresség 
következik, bármerre indulunk is. Tegyük 
fel, hogy a legközelebbi csillag is akkora, 
mint a Nap, tehát jelzésére egy második 
cseresznyét használhatunk. Ezt hová kell 
ezt elhelyeznünk?

Nos Prága délkeleti határához. S ha 
még tovább építjük a modellt, és 
feltételezzük, hogy a Tejútrendszernek 
abban a részében, ahol a Naprendszer 
helyet foglal, a csillagok közötti távolság 
átlagosan 4-5 fényév, akkor a többi 
cseresznyét, szőlőmagot, mákszemet, 
diót, almát, görögdinnyét, amely mind 
egy-egy, a Napnál kisebb, vagy nagyobb, 
esetleg vele azonos méretű csillagot 
jelképez, körülbelül ugyanilyen távolság
ban kell egymástól elhelyezni. Már egész 
Eurázsia telis-teli lesz magokkal, és 
gyümölcsökkel, de mindegyiküket néhány 
száz kilométernyi távolság választja majd 
ela szomszédaitól...

A Naprendszeren túl, célszerű azt a 
távolságot választani alapegységnek, 
amelyet a fény légüres térben, egy év alatt 
befut. Minthogy a fény 1 mp alatt kereken 
300 ezer km -t tesz meg, egy évben pedig 
31 millió 556 ezer 926 mp van, ezért egy 
fényév: 300 000 x 31556926 =
9467077800000 km. Vagyis kimondva és 
kerekítve: kilenc és félbillió km. De a

fényévéi nagyobb egységgel is dolgoznak 
a csillagászok. Ez a parszek....

Egy parszek 3.26 fényévvel egyenlő, 
vagyis -  ezúttal kerekítve -  csaknem 31 
billió k m -t jelent. Szokás még kilo- 
parszekről és megeparszekről is beszélni. 
Az előbbi a parszek ezerszerese, az utób
bi a milliószorosa.

Vagyis a csilagászati távolság 
egységek:

1 fényév= 9.5 billió km 
1 parszek = 31 billió km 
1 kiliparszek = 31 ezer billió km 
1 megaparszek = 31 trillió km 
A legközelebbi csillag, amely model

lünk szerint Prágánál lenne, a Proxima 
Centauri távolsága tőlünk 4.3 fényév, 
vagyis 1.32 parszek.
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Mivel fűtünk a télen
Lesz-e gáz, avagy maradunk a réginél ?

Enesén is, mint a térség többi falujában, ha késve is, megkez
dődött a gázközmű kiépítése. Ennek szemmel látható jele, az út 
szélén húzódó árokrendszer, földhányások és más egyéb forgal
mat lassító akadályok.

A faluban járva sokan kérdezik: lesz-e gáz télre, avagy vásá
roljanak szenet, vagy fát? A gázközmű szervezésekor, ill. az 
ÉGÁZ-zal kötött első megállapodás idején azzal kecsegtetett ben
nünket a szolgáltató, hogy amelyik lakás december 15-ig fogadó
képessé válik, magyarul a lakásba beszerelték már a fűtőeszközö
ket, bekapcsolják a rendszerbe. A későbbiek során valószínű az 
időhiány ill. a határidők csúszása miatt módosult az álláspont, e 
szerint nem tudnak minden igénylőt ez év végéig ellátni gázzal, 
hanem csak egy bizonyos százalékát.

Legutolsó nem hivatalos információnk szerint, Enese község 
belterületi gázhálózatának kiépítésére a megbízást, az ÉGÁZ-ÉP 
KFT. kapja. Számunkra ez a választás megnyugtató lenne, hisz 
egy közeli, tőkeerős, megbízható cég végezné a munkálatokat.

Enese vonatkozásában negatív hírek is érkeztek. A KACO 
simering üzem először nem járult hozzá a község belterületi 
gázhálózának kiépítéséhez. Szerencsére az álláspontokban vál
tozás történt. „Ezért bízunk abban, hogy az üzem tulajdonságai és 
az ÉGÁZ kompromisszumos megállapodása megoldja a 
felmerült problémákat”.

A Polgármesteri Hivatalnak is, és igazából minden szereplő
nek érdeke lenne a közmű mielőbbi megépítése és használatba 
vétele. Reméljük, hogy az ÉGÁZ és az üzem képviselői a veze
ték elhelyezésében mielőbb megegyeznek, így akadálytalanul 
folytatódhatna a beruházás.

Kis szerencsével azonban megvalósulhatna a belterületi elosz
tóhálózat 100 %-os műszaki kiépítése ez évben, ami lehetőséget 
nyújthatna Enese polgárainak gáz igénye kielégítéséhez. Puhato- 
lódzásaink során a valószínű kivitelező cég vezetői konkrétumo
kat nem mondtak, s nem is mondhattak, mert a terület átadása 
még többek között a fent jelzett probléma megoldatlansága miatt 
sem történhetett meg. Akkor mivel is fűtsünk a télen? Felelősen

csak azt javasolhatjuk, hogy valamennyi tüzelőről feltétlen gon
doskodjanak. Minden család saját maga döntse el, hogy a fűtési 
idény kiszolgálásához szükséges szén, vagy fa 50, 60, avagy 100 
%-át vásárolják meg.

A községben az elosztóhálózat építésnek megkezdése után 
várhatóan szakaszosan adják át a megépített vezetékhálózat ré
szeket, illetve egy-egy településrész elkészülte után történhet a la
kóházak bekötése. Újból felhívjuk a lakosság figyelmét arra, 
hogy a lakások gázhálózatának kiépítéséhez tervre, építési ill. ha
tósági engedélyekre van szükség. Kérdéseikkel forduljanak a Pol
gármesteri Hivatalhoz, ill. Szigeti Ferenc építési előadóhoz, aki 
minden hét hétfőjén áll rendelkezésükre. Javasoljuk azt is, hogy 
olyan kivitelezőket válasszanak, akikben 100 %-osan megbíznak, 
és az esetleges hibák elhárításához később is megtalálhatók és el
érhetők lesznek. A Takarékszövetkezet is támogatja a lakosságot, 
hogy mielőbb hasznosíthassa a gázközműhálózat használatának 
áldásos előnyeit. Tudjuk, hogy mindig azok járnak jól, akik elő
ször teszik meg a szükséges lépést, most azt javaslom minden 
kedves olvasónknak gondolják át még egyszer, s tegyék meg ezt 
a lépést. Az építkezés folyamán sok probléma fog előadódni, zö
mében közlekedésiek, melyeknek elviseléséhez kérjük az Önök 
megértő türelmét. Nem tudni hol lesz a nyomvonal a padkában 
vezetve, vagy az úttest valamelyik oldalán /ezért nem újítottuk fel 
az útfelületeket/, így ezeket és más fontos, lakosságot érintő in
formációkat is csak a terület átadás után fogjuk tudni közölni 
Önökkel. Szeretnénk remélni, hogy polgártársaink igényei és 
anyagi lehetősegei megengedik, hogy még többen vegyenek részt 
a gázközmű programban, mellyel segíthetjük községünk füst
mentessé tételét, lakásaink komfortossá válását, kényelmünk fo
kozását és az önkormányzat anyagi terheinek csökkentését.

Enese, 1998. augusztus 31

—  Böcskei György
polgármester

Törlesztőrészletek lejárat, valamint az igényelt hitel összege
Hitel összege L ejárat

1 év 2 év 3 év 4  év 5 év

76.500,- 8.100,- Ft 4.400,- Ft 3.200,- Ft 2 .700,- Ft 2.400,- Ft
100.000,- 10.500,- Ft 5.500,- Ft 4 .200,- Ft 3 .500,- Ft 3.000,- Ft
200.000,- 2 1 .0 0 0 ,-Ft 11.200,- Ft 8.400,- Ft 7 .000,- Ft 6.000,- Ft
300.000,- 31.000,- Ft 16.800,- Ft 12.300,- Ft 10.000,- Ft 9.000,- Ft
400.000,- 41.300,- Ft 22.200,- Ft 16.300,- Ft 13.500,- Ft 12.000,- Ft
500.000,- 51.500,- Ft 27.700,- Ft 20.300,- Ft 16.800,- Ft 1 5 .0 0 0 ,-Ft

Törlesztések száma 11 23 35 47 59

Gázfejlesztési hozzájárulás befizetéséhez maximum 76.500,- Ft hitelt (kamat: évi 26 %, kezelési ktg.: egyszeri 2 %), a gázfűtésre 
történő átálláshoz maximum 500.000,- Ft hitelt (kamat: évi 24 %, kezelési ktg.: egyszeri 3 %) biztosít a takarékszövetkezet minden 
jelenlegi és leendő ügyfelének.

Enese, 1998. szeptember 02.
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Iskolai híradó
Az előző szám megjelenése óta iskolánk

ban több fontos esemény történt.
Fontosnak tartom, hogy az enesei emberek

nek értesüléseik legyenek az iskolában zajló 
eseményekről, rendezvényekről. Különösen 
azokról, melyek ugyan kapcsolatosak a neve
lő-oktató munkával, de mégsem a tanórai 
munkát képezik.

Márciusban az 1848-49-es szabadságharc 
150. évfordulójának emlékére iskolai kirándu
lást szerveztünk Nagycenkre. Itt Széchenyi 
István életével és munkásságával kapcsolatos 
emlékeket láthatták a tanulók.

Az előző esemény tapasztalatait használták 
fel a kirándulást követően, a felsős tanulók 
számára rendezett vetélkedőn. Ehhez kapcso
lódott egy szavalóverseny is. Az alsós tanulók 
számára is volt szavalóverseny. Erről 
Merkóné Róka Veronika szülő, mint zsűritag, 
vetette papírra élményeit.

Márciusban az alsó tagozatos tanulók a 
"Gergely járás" néphagyományát felelevenít
ve felkeresték a nagy csoportos óvodásokat és 
"verbuválták" őket az iskolába. Ezt az ese
ményt követően került sor az iskolába való be
iratkozásra. 20 jövendőbeli kisdiákot írattak 
be az első osztályba a következő tanévre.

Április utolsó hetében 15 enesei, nagyobb 
részt negyedik osztályos tanuló St.Stefanban 
/Ausztriában/ gyakorolta az iskolában tanult 
német nyelvet, ismerkedett az ott élő emberek 
szokásaival, Ausztria nevezetességeivel.

Az enesei szülők, az önkormányzat és a 
MOBILITÁS Ifjúsági Szervezet anyagi támo
gatása tette lehetővé, hogy a május végén itt 
tartózkodó osztrák és a vendéglátó magyar 
gyerekek számára gazdag és érdekes progra

mot tudtunk biztosítani.
Április utolsó napján az iskola összes tanu

lója tanítás nélküli munkanapon hasznos mun
kát végzett. Az alsós tanulók a falu minden ut
cájában gyűjtötték a szemetet. A felsősök egy 
része a faluba vezető utak mentén takarított, a 
másik része facsemetét ültetett a temetőben. A 
mellékelt gyerekrajzokat ez az esemény ihlet
te.

Májusban a felsős tanulók egy vasárnapon 
Budapestre kirándultak. A tanév végéhez kö
zeledve az alsós tanulók közül a néptánc cso
port és a népi hagyományt őrző tanulók egy 
kellemes "Hagyomány őrző napon" vehettek 
részt Gyömörén.

A nyolcadikosok ballagása, az iskolától va
ló búcsűzása június 12-én, az utolsó tanítási 
napon volt. A 36 nyolcadikos tanuló közül 5- 
en gimnáziumban, 20-an szakközépiskolában, 
9-en szakmunkásképzőben tanulnak tovább. 2 
tanuló nem megy továbbtanulni.

Az utolsó napon délelőtt gyermeknapi ren
dezvény keretében akadályverseny volt mind 
az alsó mind a felsős tanulók számára.

A bizonyítványt a tanévzáró ünnepélyen 
június 16-án kapták meg a tanulók.

Nem lenne teljes az iskolai híradó, ha nem 
írhatnám ide azoknak a tanulóknak a nevét, 
akikre az 1997-98-es tanév második felében 
büszkék lehettünk. Doktor Zsuzsanna 8. osz
tályos tanuló a megyei matematika versenye
ken több esetben is kiemelkedő eredményt ért 
el.

Takács Viktória 8. osztályos tanuló a me
gyei német nyelvi versenyen jeleskedett. Tüs
kés Katalin 4. osztályos tanuló szintén szép si
kert ért el a megyei német nyelvi versenyen.

Nagy József 8. osztályos tanuló a sportban 
tűnt ki.

Rövid összegzés az 1997/98-as tanév ered
ményeiről:

A tanévben 227 tanulója volt iskolánknak. 
Közülük 32 tanuló ért el kitűnő tanulmányi 
eredményt, 28 tanuló lett jeles. Sajnos 3 tanu
lónak a nyári szünetben javítóvizsgára kell ké
szülni.

Nyári programajánlat: A felsős tanulók 
számára június 22-től 26-ig kerékpáros tábo
rozást szervezünk a Szigetközbe. A szállás
hely a Püski Általános Iskolában lesz. A ki
rándulás fő szervezője Mesterházy József. 
Ezen 20 tanuló vesz részt.

Az alsós tanulók augusztus 12-től 15-ig tá
boroznak Mérgesben. Az ő vezetőjük Varga 
Istvánná. Ez a táborozás felkeltette a kisdiák
ok érdeklődését, 38-an jelentkeztek. Mindkét 
táborozáshoz a szülők befizetése mellett jelen
tős összeggel járult az önkormányzat. A tűzol
tó táborozás Sárás pusztán július 6-tól kerül 
megrendezésre. 8 enesei diák vesz ezen részt.

Előzetes információk az 1998-99-es tanév
hez:

A következő tanévben az első osztályban a 
Nemzeti Alaptanterv szellemében készült he
lyi Pedagógiai program és tantervek alapján 
indul a nevelő-oktató munka. A 7. osztályos 
tanulók átmeneti tantervek szerint tanulnak 
majd. A tanévnyitó ünnepély időpontja: 
aug.31. (hétfő) délután 163o. Az első tanítási 
nap: szeptember 1. (kedd).

Enese,1998. Június 16 
Ferenczi Imréné 

igazgató
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^ ím á n i^m v  a/ u^ismandóy um&emp/ií...
Márciusban az alsó tagozatos 

osztályok részvételével versmondó 
versenyt rendeztek. M int szülő, 
abban a megtiszteltetésben 
részesültem, hogy a zsűritagjaként 
megtekinthettem a műsort. Nagy 
élmény volt számomra az aprósá
gokat figyelni a készülődés lázában. 
A nagyszámú résztvevő mellett 
meglepett, hogy egyesek milyen 
hosszú verseket mondtak, 
különösen az elsősök és a 
másodikosok között. Olyan szépen 
szavaltak, néha megnevettettek, de

volt olyan vers is amely majdnem 
könnyeket csalt a szemünkbe. Nem 
akarok kiemelni verseket, én minden 
kisdiáknak gratulálok a szép szere
plésért. Mint szülő tudom, hogy a 
sok tanulnivaló mellett a játszási 
időből vontatok el a felkészüléshez. 
Szeretném még a Tanár néniknek is 
megköszönni a fáradozásukat, a 
versek kiválasztásában való segít
séget és a verseny lebonyolítása 
körüli munkálatokat.

Merkóné Róka Veronika 
A verseny eredményei.:

1.0.
I Gecsei Szilvia 
Ir. Merkó Ildikó 
III. Pál Zsófia 
Különdíj: Kettinger Csaba

2 .0 .

I. Botka Dóra
II. Horváth Eszter 
Irr. Dombi Patrícia 
Különdíj: Hajner Zsuzsanna 
3.o.

I Szeli Katalin 
li. Varga Csilla 
III. Nagy Ildikó 
Különdíj: Busa Orsolya 

Gecsei Kata 
4.0.
I. Szórádi Andrea 
rl. Szabó Szilvia 
III. Schmidt Adrienn 
Különdíj: Varga Virág 

Szakáts Ibolya

Iremesö a győri atlétikai ..
Háromtusázó alsó tagozatos 
tanulóink kissé meglepődve, de 
ügyesen szerepeltek.
I. Háromtusa lány csapat 
VI. helyezett:
Szabó Szilvia 
Bári Nikolett 
Szabó Enikő 
Nagy Ildikó 
Varga Virág 
Szakács Ibolya
II. Háromtusa fiú csapat II. 
helyezett:
Mezőff Richárd 
Nemes Balázs 
Vrábel István 
Erdős Zoltán 
Lukács Balázs 
Rácz József
Egyéni összetett versenyen 
Mezőfi Richárd II. helyezést
ért el. Ez azt jelenti, hogy 
Richárd a járás második 
legjobb háromtusázója. A járási 
versenyre 8-10 csapat nevezett 
be. A négytusázó lányaink négy 
ponttal maradtak le a 
dobogóról. Lelkiismeretes 
munkájukért dicséretet 
érdemelnek.
Csépi Hajnalka 
Dobrádi Krisztina 
Kiss Marianna 
Botka Réka 
Nagy Klára 
Öttusa:
Öttusa lány csapatunk nagyon 
erős mezőnyben az előkelő 3. 
helyet szerezte meg. 
Gratulálunkl 
Bertalan Zsanett

Szalay Andrea 
Nemes Andrea 
Horváth Noémi 
Dőry Kinga 
Major Szabina
Az öttusa fú csapat járási első 
helyezett. A csapat 6 tanulója 
minden lehetőséget megra
gadott a pontgyűjtésre. Kiváló 
teljesítményükért megdicsérjük 
őket és gratulálunk.
Nagy József 
Bödő Csaba 
Németh Tihamér 
Vécs Jácint 
Horváth Attila 
Szabó Zoltán
Egyéni összetett versenyben:
I. Nagy József (A járás legjobb 
öttusázója)
Csapatunk többi tagja is szép 
pontszámot gyűjtött össze.
Bödő Csaba V.
Németh Tihamér Vili. 
Váltófutás:
A 4 x 100 m-es váltófutás lány 
csapata az előkelő második 
helyen végzett.
A csapat tagjai:
Horváth Noémi 
Bertalan Zsanett 
Nemes Andrea 
Szalay Andrea
A 3 x 600 m-es lány váltó a 
bronzérmet szerezte meg.
A váltó tagjai:
Homonovszki Regina 
Hima Adrienn 
Giczi Éva
A 3 x 1000 m-es fiú váltónk 
szintén bronzérmes dobogós

helyen végzett.
A váltó tagjai:
Horváth Dániel 
Vécs Jácint 
Horváth Attila
A 4 x 100 m-es fiú váltó a járási 
verseny első helyezettje. 
Fergeteges hajrával utasította 
maga mögé a járás hét csap
atát.
A váltó tagjai a váltás sorrend
jében teljesítették az elvárá
sokat.
Balatoni Zoltán indult az első 
helyről. Bíztam a pon
tosságában és a jó rajtjában. 
Igaz, hogy nem elsőként, de 
pontosan adta át a váltóbotot 
Bödő Csabának. Csaba, mint a 
váltó második tagja igen nagy 
hajrával kerülte le a többi futót 
és előnnyel, jól adta át a botot 
Németh Tihamérnak. Tudni kell,

hogy a váltóbot rossz átadása 
miatt utolsó helyre kerülhetünk. 
Tihamér mozgás közben biz
tosan vette át a botot és 
dinamikusan vette fel a versenyt 
társaival. A kanyarban nem 
könnyű futni, de szerencsére 
semmi baj nem történt. A 
negyedik futónk Nagy József 
úgy várta a botot, mint a "nagy" 
versenyzők. De nem csak várta, 
mint a szélvész, a célba is jut
tatta. Ismét miénk lett a 4 x 
100-as aranyérem. Enese csap
ata képviseli a járást a megyei 
versenyen.
A megyei versenyen az öttusa 
csapatunk a 4 x 100 m-es váltó 
és Nagy József a járás legjobb 
versenyzője vesz részt.

Füsi András 
testnevelő

Mór az alsóban ke ll kezdeni a sportot
Immár második éve indult 

a 6-12 éves MINI FOCI (1- 
ó.osztályig), is a 6-12 éves 
ATLÉTIKA.

A mi iskolánk is benevezett, 
bár nagyon nehéz ennyi 
diákkal utazni versenyekre.

Körzetünkhöz a 
falvak tartoznak:

Nyúl 
Ikrény 
Rábapafona

Győrújbarát
Koroncó
Atlétikában és mini fociban 

is a második helyen 
végeztünk. Minden fordulót 
más-más faluban rendezünk. 
Egy-egy versenyen az 
atlétikában 96 tanuló, a mini 
fociban 84 tanuló vesz részt.

Füsi András 
testnevelő
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Krúdy Gyula Gimnázium, Vendég
látóipari, Idegenforgatmi Szakközépiskola 
és Szakmunkásképző Intézet.

Az iskola története az 1986-os évvel 
kezdődik. Ekkor hozta Győr város vezető 
testületé azt a döntést, hogy a város egyik 
lakótelepén, a Marcalvárosban középisko
lát létesít. 1988-ban kezdődött el az első 
tanév, a Krúdy Gyula nevet pedig 1989- 
ben vette fel az intézmény.

Milyen igény hozta létre iskolánkat?
A "Nyugat Kapujában" megnőtt az 

igény a vendéglátóipari és az idegenfor
galmi szakemberek iránt. A városban ele
inte nemcsak a szakképzés volt nehéz 
helyzetben, kevés volt a gimnáziumi férő
hely is. A megoldás az építkezés volt.

Az intézményben tehát gimnáziumi, 
vendéglátóipari szakközépiskolai és 
vendéglátóipari szakmunkásképzés folyik, 
szakács, cukrász, felszolgáló és 
vendéglátóipari eladó szakmákban. Ezen
kívül 199o-ben - az országban második is
kolaként - bevezették az 5 éves, két tanítá
si nyelvű idegenforgalmi képzést.

1993-ban önálló étteremmel és konyhá
val gyarapodott az iskola. így igényesen 
megtervezett és kivitelezett étteremben fo
gadhatják vendégeiket, egyben gyakorló 
teret adva a tanítványoknak. Mint már em
lítettem, iskolánkban a képzés több terü
letre oszlik. Gimnáziumi képzés az iskola 
indulása óta folyik, felfutó rendszerben. 
Elsődleges feladata a felsőfokú intézmé
nyekben való továbbtanulásra történő fel
készítés. Ezenkívül a továbbtanulni nem 
szándékozók szánmára gyakorlati hasznú 
fakultációk vannak: idegenvezetői, gép
írói, utazás és turizmus fakultatív képzés, 
valamint tantárgyi pl. történelem, magyar 
fakultáció is évente indul.

A gimnáziumi képzésben két kiemelt 
terület van: az intenzív idegennyelv /an
gol-német vagy német-angol/, valamint 
matematika-számítástechnikai. Az első 
idegennyelvet az első 2 évben heti 5-5, a 
3-4. évfolyamon heti 7-7 órában tanulják. 
Ezzel összefüggésben a középfokú nyelv
vizsgával rendelkezők aránya a sikeresebb 
osztályokban ma már 7o-8o % körül mo
zog. Az emelt óraszámú matematika kép
zés pedig heti 5 órát jelent. 
Vendéglátóipari szakközépiskolai képzés 
felszolgáló, szakács, cukrász, vendéglátói
pari eladó és szállodai területekre vállalja 
a felkészítést úgy, hogy a 4 évi tanulmá
nyokat érettségi-képesítő vizsga zárja. A 
szakmai gyakorlati képzés az iskola tan
műhelyeiben tanétterem, tankonyha, stb. 
folyik, heti egy alkalommal.

A tanulók az első 3 év után nyári gya
korlaton is részt vesznek, viszonylag sza
bad munkahelyválasztással. A szakközép
iskolai tanulók is angol és német nyelvet 
tanulnak.

A két tanítási nyelvű idegenforgalmi 
szakközépiskolai képzésben az oktatás 
speciálisan kidolgozott, külön engedélye
zett tanterv szerint folyik. A képzési idő 5 
év. A képzési cél: továbbtanulásra felké
szítés illetve az idegenforgalmú szakmá
ban minden középfokú képesítéshez kötött 
munkakör betöltése. Az első évben a tanu
lók hármas csoportbontásban heti 2o órá
ban a célnyelvet, a németet tanulják. Ma
gyar nyelvet, történelmet, matematikát, il
letve a második idegennyelvet az első osz
tályban csak előkészítés és szintentartás 
jelleggel tanulnak. A második osztálytól a 
szakmai elméleti tantárgyakat német nyel
ven tanulják. A közismereti tantárgyakat 
magyar nyelven tanulják a tanulók. Az 5.

év végére ők már felsőfokú nyelvvizsgával 
rendelkeznek. Az érettségi-képesítő bizo
nyítvány, amelyet ezzel a képzéssel kap
nak meg a diákok, az alábbi munkakörök 
betöltésére jogosít:

-idegenforgalmi ügyintézői
-idegenvezetői
-Szállodai portás, szobafőnök, szállodai 

üzletvezető, szállodavezető és helyettes.
A képzési forma rendkívül népszerű, a 

túljelentkezés eddig 10-20-szoros között 
ingadozott.

A vendéglátóípari szakmunkásképzés 3 
éves, hagyományos képzési rendszerben.

Oktatott szakmák: szakács, cukrász, 
felszolgáló és vendéglátó-ipari eladó. A 
négy nappali képzési terület mellett levele
ző és tanfolyami képzés is folyik. Isko
lánkban a diákönkormányzat jelentős sze
repet tölt be. Ezt már a kezdetekkor IDT- 
nek nevezték és ez máig is megmaradt. 
1990-től indultak az évenként azóta is 
megrendezésre kerülő IDT táborok.

A diákok - köztük én is - szeretik az is
kolát, magukénak tekintik, érződik a 
"krúdys szellem". Hagyományaink van
nak, pl. a Krúdy Nap rendezvényei: próza
mondó verseny, Krúdy életrajzi vetélkedő, 
vendéglátó-ipari szakmai verseny, város
történeti vetélkedő, sportversenyek, ezen
kívül az évente megrendezett diákdiri vá
lasztás. Örülök, hogy ebbe az iskolába je 
lentkeztem és tudom, hogy mindig szere
tettel fogok vissza emlékezni az itt eltöltött 
4 évre.

Kívánok sok sikert azoknak a gyere
keknek, akik a mi iskolánkba jönnek tanul
ni.

Jó választás volt!
Sándor Linda 

Krúdy Gimnázium 3/A
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Gyümölcsök zöldségek tárolása
Gyümölcsök házi tárolása: A nyári gyü

mölcsöket mindössze 1-2 napig igyek
szünk megőrizni, amire a hűtőszekrény 
és a pince is elegendő. Hosszabb tárolást 
az alma, körte, dió és a mandula igényel 
a tárolásra való előkészület tulajdonkép
pen más termesztés során kezdődik: 
ápolási munkákat már úgy kell elvégezni, 
hogy a fák egészséges gyümölcsöt te
remjenek, trágyázás-öntözés-perme- 
tezés; csak teljesen egészséges ép, kiváló 
minőségű gyümölcsöt érdemes hosszabb 
ideig tárolni. Ezért a tárolás közvetlenül 
előzze meg egy szigorú válogatás 
ütődött-sérü lt-repedt-kocsánysérült- 
varas gyümölcs ne'kerüljön tárolásra. Al
ma-körte eltartására hűvös, de fagy men
tes, jó l szellőztethető helység alkalmas. 
Az a legkedvezőbb, ha a tároló hőmér
séklete nem emelkedik 5 C foknál maga
sabbra és nem süllyed -1 C fok alá. Az 
alritát körtét válogatás után papírral bélelt 
rekeszekbe rakjuk sorba, nem szorosan 
egymáshoz nyomás végett. Erre legalkal
masabb az 5-ös rekesz. A megrakott re
keszeket takarjuk le lazán fóliával a 
fonnyadás elkerülése végett. Ugyanakkor 
törődni kell a párátlanításról is, lukakat 
csinálunk a takaró fóliára a hőmérsékletet 
szellőztetéssel szabályozzuk. Október
november hónap még kissé meleg a nap
pal-éjjel szellőztessünk. December-január 
hidegebb, nappal kell szellőztetni. Fontos 
tényező a tároló levegőjének páratartal
ma, ennek mérésére alkamas egy egysze
rű páratartalom mérő. /hidrométer/ A leg
alkalmasabb a 9o %-os páratartalom tá
rolásra. Magas légnedvességen az alma

és a körte könnyen romlik, alacsony lég- 
nedvesség mellett fonnyadás következik 
be. Az alacsony páratartalmat növelhet
jük, lapos edénybe vizet teszünk (páro
logtatás). A tároló helyet betárolás előtt 
fertőtleníteni kell. Ablakokra rács-háló, 
rágcsálók befészkelése végett. Alma-kör
te könnyen átveszi az idegen szagot - 
ezért birsalmát - hagymát savanyuká- 
posztát nem szabad almával együtt tárol
ni. A tárolt gyümölcsöt 2 hetenként át kell 
válogatni. A már kissé romló gyümölcsö
ket szedjük ki. Dió mandula tárolása: 
csonthéjasok, könnyen tárolhatók. Padlá
son vagy más száraz helyen vékony ré
tegben óvni kell a túlnedvességtől és az 
egerektől.

Csemegeszőlő tárolása: Tárolása tisz
tára meszelt fagymentes helyen történik. 
A gondosan megválogatott fürtöket pad
lóra fektetett papíron egy sorba helyez
zük el. Alkalmasabb, jobb ha a helység 
mennyezetére léceket tudunk elhelyezni, 
és a fürtöket párosával rafia vagy mű
anyag szálra kötve akasztjuk fel.

Általánosságban a termelt gyümölcse
ink tárolása fontos, hisz piacon való be
szerzése költséges, drága s így lassan 
csökken a fogyasztása. Egészségügyi 
szempontból fontos fogyasztásuk, főleg 
saját termelésű gyümölcsé, mivel annak 
ismerjük elkészülését. Fontos a válogatás 
utáni gyors felhasználása a beteg gyü
mölcsöknek: /kompót, vagy lereszelve té
lire eltenni fagyasztóba tölteléknek. /

Tárolásra legalkalmasabb fajták: 
Starking-Golden Érzékeny tárolásra a 
Jonathán gyakran megfoltosodik.

Zöldségfélék téli tárolása: az utóbbi él
vek zöldség árai köteleznek bennünket, 
ha lehetséges magunk termeljük meg a 
házi szükségletet (pl.: gyökér-hagyma.) 
Elöljáróban a zöldségek tárolásának sza
bályait be kell tartani, mivel hamar romla- 
nak-karósodnak. Feltétel érett- 
egészséges-válogatott legyen a tárolásra 
elkészített zöldség.

1. Petrezselyem  gyö kér! tárolá
sa: Az első. hogy fejlett egészséges le
gyen a gyökér. Rágás-repedés-varasodás 
mentes. Kiszedésnél vigyázzunk, ne sért
sük meg, mert hamar rothad. Kiszedés 
után hagyjuk sikkadni és leveleit eltávolít
juk.

Az egészséges gyökeret verembe 
vagy pincébe homokba rakjuk. 1 réteg 
homok 1 sor gyökér s így tovább. A táro
ló helyiség legyen féreg mentes, mivel a 
rágcsálók kikezdik, majd megeszik. A sé
rült gyökereket letisztítva egészben vagy 
darabolva fólia zacskóba fagyasztóban 
tárolhatjuk. De lehet reszelék formában is 
eltenni gyorsabb fogyasztásra.

2. Sá rgarépa  tárolása azonos, de 
fokozottabb ellenőrzést igényel, mivel 
gyorsabban romlik. Lereszelve zacskókba 
hűtőbe is tárolható.

3. Ze lle r táro lása  könnyebb mivel 
nem oly érzékeny hidegre. Csak éretten 
tárolható, akkor szedjük ki, mikor az alsó 
levelek lesárgulnak.

4. Paprika  táro lása  nem terjedt 
el, mivel a konzerv ipar különböző formá
ban forgalmazza. De lehet darabonként 
papírba csomagolva, zsíros vindőbe vagy 
rekeszbe tárolni.
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Ismerjük meg a fagyasztott zöldségeink tulajdonságait.
...................  i a r  P  \ 7Ítam i-n  t f l r t f l l m í l  F o n t O S  P V P .m i c k

Egészségünk megtartása érdekében 
szükséges, megismernünk zöldségeink 
belső tulajdonságait. Jó ha tudjuk, hogy 
egyes zöldségek mit tartalmaznak, aminek 
fogyasztása jó  hatással van szervezetünk
re. Hisz népességünk jobbára egyoldalúan 
táplálkozik. Tömény zsíros, sok állati ere
detű élelmiszert fogyasztunk, ami káros: 
koleszterinszint növelés-érelmeszesedés.

Ezeket az élelmiszereket ki kell egészí
teni növényi eredetű élelmiszerekkel zöld
ség-gyümölcs. Továbbá fontos szerveze
tünk vitamin és ásványi anyagokkal való 
ellátása. Ezeket megtaláljuk zöldségeink
ben. Egyes zöldségfélék jó  hatással van
nak szervezetünkre, gyógyító hatásuk, van 
pl. Cékla Tüdőbetegség -fehérvérsejt nö
velés. Torma szemideg javító. Ismereteink 
bővítésével annak helyes alkalmazásával 
sok esetben megelőzhetünk betegséget. Az 
elhízás elleni diéta szerves részét alkotják 
a zöldségek. Az alábbiakban fontosabb fo
gyasztott zöldségfélék jellemzése:

Paradicsom: Kedvező étrendi hatása 
van. Magas a C vitamin tartalma 100 g- 
ban van 40 mg. Epe betegeknek ajánlatos 
leforrázni, héját lehúzni úgy fogyasztani. 
Fogyasztható nyersen - f  főzelék formájá
ban- ivólének.

Paprika: Vitamin és magas ásványi 
anyag tartalma van. C vitamin tartalm a 
magas. Piros állapotban 100 g tartalmaz 
350-400 mg-ot. Epe betegeknek nem aján
latos.

Burgonya: Emberi táplálkozás fontos 
eleme. Ipari célra felhasználható keményí
tő gyártás

Cukorbetegek számolva fogyasszák, 
mivel 100 g-ban 20 gr szénhidrát van /1 át
lag burgonya

Uborkában van 30 mg Calcium 30 mg 
Foszfor 5 mg B 1 15 mg B2 és 5 mg C vi
tamin.

Görögdinnye: Kedvező étrendi hatása 
van. Magas a Szénhidrát tartalma. Cukor
betegeknek csak számolva ehető. Vitamin

tatalma nagy
Sárgadinnye: Szénhidrát és vitamin- 

tartalmalma nagy. B l, B2, C vitamin.
Tök: Zukini-Patiszon: Étrendi hatásuk 

kitűnő, alacsony a szénhidrát tartalma, cu
korbetegek fogyaszthatják. 15 dkg-ig nem 
kell beleszámítani a napi adagba: pl. ha el
fogyasztunk 40 dkg-ot, csak 25 dkg-ot kell 
beszámítani.

Borsó: Kedvelt zöldségfélénk. Magas a 
szénhidrát tartalma, van bent fehérje -zsír
foszfor- kalcium-vas. Fogyasztható fris
sen, éltévé, fagyasztva. Epebetegek óvato
san fogyasszák, csak pépes formában. Ér
demes másodvetésként is alkalmazni.

Zöldbab: Táplálkozásban fontos szere
pe van. Tartalmaz szénhidrátot-fehérjét- 
zsírt-és vitaminokat. Fogyasztható nyersen 
vagy éltévé fagyasztva.

Földimogyoró: 20-30 %-ban tartalmaz 
étkezési olajat, továbbá emészthető fehér
jéket. Lehet fogyasztani pörkölve is.

Vöröshagyma: Táplálkozásban van sze
repe, valamint piaci jelentősége is nagy. 
Diétába nem alkalmazható, csak enyhe 
ízesítésre.

Fokhagyma: Gyógyászati jelentősége 
nagy -érelmeszesedés-magas vérnyomás 
vonatkozásában. Baktériumölő hatása je 
lentős. Fogyasztható nyersen vagy pépes 
formában, még tea is készíthető belőle.

Póréhagyma: Zöld hagymának, leves 
ízesítőnek is használható. Saláta keverék
be is jó.

Káposztafélék: A káposzta rostanyaga 
növeli a bél mozgást és az emésztést előse
gíti. Magas a C vitamin tartalma savanyít
va. Főzéskor ha a káposzta megfőt a fazék
ról vegyük le a fedőt, és így forraljuk 5-10 
percig. Ez idő alatt elpárolog az illóolaj a 
káposztából és nem érezzük hasunk telí
tettségét.

Spenót: ásványi só és vitamin tatalma 
magas, Fiatalon magas a vas tartalma 

Sárgarépa: Táplálkozás és élettani je 
lentőségét növeli a nagy Karotin tartalm a

Növény Kalória V'íz % Nyersrost% Szénhidrát'k F ehérje i C  v. mg. Karotin

Borsó 89 76 2,6 14 7.2 10 0

Bab l i l l l l 87 1,4 H B l l l i l 2.5 20 0,2

Sárgarépa 35 89 1,0 p É l J l l l 1.2 2 6.0

Cékla 30 ö0 1,0 l m . 6 . V 1.3 12 0

Petrezselyem 30 90 1,3 i H I l i l l * 1.2 llllftfilll 0

Paprika 20 94 1,0 ■iiii i í i ... 1,2 150 0.1
Paradicsom 22 94 0,6 in — H a li 1.0 25 0.5

Uborka 10 96 0,6 2 1.0 5 o

Karfol 30 92 0,8 fflllllB lllll 2.5 60 0

és C vitamin tartalma. Fontos gyermek 
táplálék és ételízesítő. Nyersen is fo
gyasztható. Cukorbetegek óvatosan fo
gyasztják.

Petrezselyem: Gyökerét-lombját étel
ízesítésre használják. Levelében sok C vi
tamin van. 100 g-ban van 140-150 mg. Le
vele apróra vágva vajaskenyérre szórva 
egészséges. Ide sorolható a jól termő pasz
ternák, mely átmenet gyökér és sárgarépa 
közt. Jó leves ízesítő főve, nem ehető a 
gyökere.

Zeller: Ételek ízesítésére -saláták ké
szítésére használják. Illő olaj tartalma mi
att óvatosan fogyasztjuk.

Retek: magas a C vitamin tartalma 100 
g-ban 30-40 mg van.

Cékla: Jelentős C vitamin tartalma van. 
Tüdő betegség megelőzésében is szerepe 
van.

Spárga: C vitamin tartalma magas. 100 
g-ban 30-40 mg C vitamin, de tartalmaz A 
és B vitamint is.

Torma: Savanyításhoz-húsételek ízesí
tésére is használják. Könnyeztető hatása jó 
a szemidegekre. De sorolhatnám még sok 
zöldség-gyümölcs tulajdonságait, egyen
lőre elég.

Tök tárolása ritka, mivel nem őszi be
takarítást Igaz ajánlatos július végén ül
tetni, a fagyokig kifejlődik. Csak ütés nyo
más mentes tököt érdemes későbbre elten
ni. 5 cm kocsány és csak állítva, minél ki
sebb felületen érje nyomás. Érdemes téli 
tárolásra termelni Laska tököt, mivel héja 
páncélos, kevésbé nyomódik és soká eláll. 
Termesztése azonos más tökfajtákkal.

Káposzta tárolása: leszelve, savanyít
va, vagy 40 cm-es árokba levermelve. Ne 
feledjük el minden vizet tartalmazó nö
vény tárolása körültekintést igényel és 
gyakori ellenőrzést. De lehet a petrezsely- 
met-sárgarépát-zellert lereszelni megszárí
tani és úgy tárolni, és esetenként levesek
be ízesítésre alkalmazni. A zöldségek táro
lását megkönnyíti az enesei jó l ̂  termő 
pasztinák. Petrezselyem, sárgarépa átme
nete -ízletes levest ad, de nem fogyasztha
tó főzve sem. Könnyen tárolható veszteség 
mentesen.

Még néhány zöldség alkotó elemét sze
retném felsorolni: 100 g-ra vonatkoztatva 
(lásd táblázat).

Befejezésül annyit a zöldségek fo
gyasztásának szerepét saját tapasztalatom
ból is megerősítem, mivel 6 éve diétázók 
és használt.

Üdvözlettel:
Gülch Dezső
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Tisztelt Választópolgárok!

Köszöntőm Önöket a Győr- 
Moson-Sopron Megyéért Egyesü
let nevében. Engedjék meg, hogy 
bemutathassam egyesületünket, 
szóljak céljainkról és indokoljam 
azt a döntésünket, amely alapján 
szeretnénk Önökért és Önökkel 
együtt a megyei önkormányzat
ban, tagjainkon keresztül a megye 
egészéért szakmai tudásunkkal és 
megyénkhez való kötődésünkkel 
felvértezve - munkálkodni.

dr. Cseh Sándor 
egyesületi elnök

„E föld,
amelyet szeretni kell!”

Győr-Moson-Sopron megye Ma
gyarország nyugati kapuja. Jó
részt sík vidék, mégis a vizek szab
dalta, erdők borította és hegyek 
karéjozta táj a változatosság sok
sok jellemzőit mutatja fel.

Megyénkben az ipar, a mező- 
gazdaság az országos átlagnál 
magasabb színvonala nem csupán 
történelmi múltja és ennek során 
megalapozott gondolkodásbéli és 
gazdálkodási hagyományain 
nyugszik, hanem az itt élő népes
ség tudásán, magas fokú iskolá
zottságán is.

Mindennek fundamentuma az a 
fejlett magyar iskolarendszer, 
amelynek bölcsője Pannonhalma 
volt, s amelyre épült a ma is magas 
szintű általános és középiskolai 
képzési rendszer, a Mosonmagya
róváron működő patinás gazdász- 
képző, az Európában is rangot je
lentő Soproni Erdészeti és Faipari 
Egyetem, a tradícióval rendelkező 
óvóképző, a több mint 200 éves 
győri tanítóképzés, valamint az 
egyre dinamikusabban fejlődő 
Széchenyi-főiskola.

Büszkék lehetünk szellemi éle
tünk múltbéli és jelenkori eredmé

nyeire is. Itt fogantak Széchenyi 
István magas ívű országépítő ter
vei, itt alkotott Jedlik Ányos, 
Xántus János, itt születtek Czuczor 
Gergely és a Kisfaludy testvérek 
versei, innen indult nagy ívű művé
szi pályája Borsos Miklósnak, Ko
vács Margitnak, Somogyi József
nek, de itt érhetők tetten a világhí
rű Győri Balett, a rendkívül gazdag 
zenei és színházi élet, az irodalom 
és képzőművészet mai rangos 
eredményei is.

Van tehát mivel büszkélkednie 
az itt élő embernek. A gyorsan vál
tozó világunkban azonban nem 
elég a múlt gazdag örökségét elé
gedettséggel nyugtázni.

A Győr-Moson-Sopron Me
gyéért Egyesület céljai

Az egyesület a megyéhez való 
kötődést, a polgárosodási folya
mat erősítését, a megye kiegyen
súlyozott fejlődésének segítését 
fogalmazta meg alapvető célja
ként.

Kötelességének érezte vállalni a 
hegyek lábánál, a folyók-tavak 
partján, az országhatár mentén el
terülő Pannonhalma és Sokorói 
dombvidék, Rábaköz, Fertőmente- 
Hanság, Tóköz, Szigetköz és a 
Mosoni-síkság különböző fejlettsé
gű területeinek, Fertőd, Nagycenk, 
a világörökség részeként elismert 
Pannonhalma, az Európa díjas 
Sopron és Győr természeti, kultu
rális és építészeti értékeinek védel
mét, bemutatását, a hűség város
ának patriotizmusát, Győr történel
mi szerepét, melyet Kosztolányi 
így fogalmazott meg:

„Győr Kelet és Nyugat között,
Állj, hazánkban kedves őr”

Az egyesület tagjai eltökélték, 
hogy szövetséget köthek az el
hunytak, az élők és a még meg

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYÉÉRT 
• E G Y E S Ü L E T  •

nem születettek között a hagyomá
nyok ápolására, megtartására és 
új dolgok létrehozására.

Az egyesület célja, hogy találko
zási és együttműködési lehetősé
get teremtsen a megyében műkö
dő civil szerveződések és a velük 
együttműködő, őket támogató ma
gánszemélyek, intézmények, ön- 
kormányzatok számára.

Az egyesület hozzá kíván járulni 
a megye kiegyensúlyozott gazda
sági, társadalmi, politikai, humán 
fejlődéséhez, a megyéhez való kö
tődés, a polgáriasodás erősítésé
hez, a közéleti aktivitás növelésé
hez.

Az egyesület valamennyi tagja 
hiszi, hogy a megye polgárai kö
zös akarattal, közös cselekvéssel, 
együtt gondolkodva megvalósít
hatják elképzeléseiket.

Széchenyit idézve:

„Egynek minden nehéz,
Soknak semmi sem lehetetlen. ”

A Győr-Moson-Sopron Me
gyéért Egyesület néhány ki
emelt programja:

Rendezvényeink célja, s ezt si
került is elérni, hogy a települése
ken élő emberek közel kerüljenek 
egymáshoz, megismerjék egymás 
problémáit és közösen oldják meg 
azt. Igyekeztünk az emberek ér
deklődésére számot tartó, az 
életük fontosabb elemeit taglaló 
előadást szervezni.

(Folytatás a 14. oldalon.)
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(Folytatás a 13. oldalról)
-  Kunszigeten a "Bősi szindró

ma" címmel dr. Sámsondi Kiss 
György egyetemi tanár

-  Agyagosszergényben "Böjt és 
lelkiség" címmel dr. Pápai Lajos 
megyés püspök úr,

-  Ágfalván Csoóri Sándor, a Ma
gyarok Világszövetségének elnöke 
tartottak tájékoztatókat.

Legnagyobb rendezvényünk a 
"Morzsák falunk életéből" című 
fesztivál megrendezése volt. Célja 
a hagyományok felkutatása, ápo
lása és őrzése, a különböző kor
osztályok együttes szereplése, a 
kis falvak és térségek értékeinek 
megismertetése volt. A több hóna
pon át zajló rendezvénysorozaton 
27 település vett részt, több ezer 
emberrel.

Értékeinket, történelmünket mu
tatta be a településekről készült 
képeslap-, címer- és zászlógyűjte
mény. Vándorkiállítás formájában 
nagyon sok településre eljutott az 
egy év alatt. Ünnepélyes megnyi
tója 1997. október 23-a tiszteletére 
Sokorópátkán volt.

Az 1848-49-es forradalom és 
szabadságharcra az iskolák között

meghirdetett vetélkedősorozattal 
emlékeztünk.

Ezentúl dr. Bajtay András 
tisztifőorvos, Somfai András terve
zőmérnök előadásai, szakvélemé
nyei, a börcsi Európa-nap rendez
vényei gazdagították programjain
kat.

Tisztelt Választópolgár!

Bízunk benne, hogy sikerült rö
vid képet adnunk az egyesület cél

jairól, munkájáról. Szeretnénk 
hangsúlyozni, hogy egyesületünk 
pártoktól és a napi politikától füg
getlenül fejti ki tevékenységét.

Éppen ezért döntöttünk úgy, 
hogy a megyei önkormányzat 
testületébe a kistérségi, települési 
képviselők kerülhessenek be mi- 
nélnagyobb számban.

Olyanjelöltjeink vannak, akik 
már elismerést vívtak ki szú'kebb 
pátriájukban és hitelesen vettek 
részt a közéletben. Meggyőződé
sünk, hogy a civil szervezetek - kö
zöttük az egyesületünk is - egyre 
nagyobb szerepet kell kapjanak a 
térség, a megye sorsának alakítá
sában.

GYŐR-MOSON-SQPRON MEGYÉÉRT 
• E G Y E S Ü L E T  *

Az egyesület véleménye szerint 
a megyei önkormányzatnak első
sorban - ráruházott feladatai és fe
lelőssége alapján - valamennyi te
lepülésért és az ott élő, dolgozó ál
lampolgárért kell tevékenykednie.

Kérjük, hogy szavazatával segít
se térsége, települése további fej

lődését, adjon jogot és lehetősé
get a pártoktól függetlenjelöltek
nek saját sorsa alakítására is!

Botos Gábor 
alapító tag, 

egyesületi elnök,

dr Cseh Sándor 
a megyei közgyűlés elnöke 

főigazgató-helyettes

Szavazzon a 
Győr-Moson- 

Sopron 
Megyéért 

Egyesületre és 
annak 

jelöltjeire!
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Képek Enese életéből

Evés, ivás, jó hangulat, nagyszeró idő. Kell ennél több? 
(Tschurt Öcsi felvétele)
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RECEPTEK
Paraszt gombóc

Tisztított reszelt hagymát olajon vagy zsíron megdin- 
sztelünk, majd karikára vágott petrezselyem gyökeret, 
sárgarépát teszünk hozzá és tovább dinszteljük. Vízzel 
hígítjuk és ízlés szerint paradicsomot, zöldpaprikát 
teszünk hozzá, összefőzzük. Lisztet kívánság szerint 
sózzuk, forró vizet adunk hozzá úgy, hogy összeálljon 
majd forró zsírral vagy ollajjal leöntjük és gombóccá 
formáljuk. A gombóc dúsítható füstölt kolbásszal, 
tepertővel. A gombócokat forró vízben kifőzzük, majd a 
levessel együtt tálaljuk. A kifőzött gombóc paradicsom 
szósszal is tálalható. Az étel fél óra alatt elkészíthető, 
kedvenc egytál étele volt a régi időben a paraszt csalá
doknak.

Töltött krumpli

8 db közepes krumplit meghámozunk, közepét kifúr
juk, kívül, belül megsózzuk. 30 dkg darált húst sóval, 
borssal, egy tojással jó l összekeverünk és a krumpli 
közepébe töltjük. Közepes, kizsírozott tepsibe rakjuk, 
pirosarannyal, sóval, olajjal összekevert tejföllel /kb 5 
dl/ leöntjük.

Fóliával letakarva lassú tűznél sütjük, majd a fóliát 
levéve megpirítjuk.

Túró gombóc

Fél kg túrót összekeverünk 3 db. apró kockákra 
vágott zsemlyével. Hozzáadunk 4 tojás sárgáját, pici 
sót, 1 vaníliás cukrot, 4 dkg olvasztott vajat, 10 dkg 
réteslisztet valamint a 4 tojás felvert fehérjét. Az össze
gyúrt masszából gombócokat formálunk, amit lobogó 
sós vízben kifőzünk. A kifőzött gombócokat pirított 
zsemlyemorzsába forgatjuk. Tálaláskor vaníliás cukor, 
tejföl és olvasztott vaj keverékével leöntjük. Aki éde
sebben szereti porcukrot szórhat rá.

Jó étvágyat kívánunk!

A hegytetőn a birkák csendesen delelnek!

Szent Anna tó. így védekeztem Erdélyben a kiszáradás 
ellen. Sikerült...!
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