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FELELET
....le nem írt de elhangzott vádra. Már
többektől hallottam, hogy a Falu nem ért
egyet a nemzetközi kapcsolatokkal. Név nél
kül -mármint az egyet nem értők neve nélkül
futnak a reakciók /jobb híján írok vádat/ Túl
sok pénzt emésztenek fel s ezt az anyagi for
rást másra is fel lehetne használni érvelnek
Enese kiterjedt kapcsolatai ellen lázadók. S
még a község egyik "pozícióban" lévő polgá
rától is hallottam ezt megerősítő egyetértő
hangot: Őszitén szólva értetlenül állok e vá
dak előtt s bizonyos szempontból megdöbbe
néssel is. Válasszuk ketté községünk
kapcsolatait.

A ..........

kiakkal. Ez tény és való. Minden filléres s fil
lérekben gondolkodónak tudnia kell: ide és
visszautazásuk Enese községnek nem került
egy lyukas petákjába sem, mert a határig ők
fizették útjukat, onnét pedig a Hadsereg bo
csátott rendelkezésükre egy buszt a Hargita
Alapítvány közreműködésével. Két nap ki
rándultak a falu pénzén: Itt ettek egy hétig
-a falu pénzén: Itt vége is lehet a mea culpanak, mert ezzel elfogyott a "kidobott pénz".

A többit -tisztelet Nekik- családok vál
lalták, akik szeretet; s anyagi áldozatot sem
kíméltek azért, hogy határainkon túlra sza
kadt 47 ember felejthetetlen élményekkel tér
1. Ausztria-St. Stefan. Kevés iskola diákjai hessen haza /ha az a haza tényleg haza/ !!
nak adatik meg, hogy egy évben két hétig né
Nagy lenne az az összeg? Lassan már oda
met szót halljanak s már gyermekfejjel "né jutunk: ez egy család pénztárcájában sem az
metet lássanak". Aki valaha németül /vagy a summa, amiért évek hosszú során át kell
más idegen nyelven/ tanult, az fel tudja mér küzedni -dolgozni. Milyen nagy, örök beru
ni ennek előnyét. Igaz, hogy a falunak pén házást lehetne -lehetett volna kezdemé- nyezzébe kerül, de ne felejtsük el: válalnak ni s végbevinni a "kidobott pénzzel"?
áldozatot a szülők is s a kapcsolatok ezentúl
Hölgyeim és Uraim: Biztos vagyok ben
saját zsebre szerveződnek s ami a lényeg:
szerveződnek: Nem akarok semmit elkiabál ne, hogy a nagyvonalúság /bár rossz érzéssel
ni, várjuk ki a szeptember végét. Remélem írom le itt ezt a szót/ megtérül -valami- kor,
akkor megkapják csattanós válaszukat a köz valamilyen formában. S nekünk a határain
ség kidobott pénzéért kiáltok. Anyagi téren kon túl élő véreinkkel nem nagyvonalúnak
kell lennünk, hanem az édesanya-gyermek
-anyagias szemmel tekintve.
kapcsolatot ápolni: Abban a tudatban dobog
2. Sajnos nemzetközi falunap volt azon jon a szívünk: felnéznek ránk, szeretnek ben
rendezvény, amelyet június 25-én szervezett nünket -s ez az amit nem lehet pénzzel
a Polgármesteri Hivatal. Lehetne másképp is. mérni. Se sokkal, se kevéssel.
Vendégeink voltak a bősiek és a csíkszentmiNe járjunk úgy, mint Móricz Hét krajcár
hályiak. Tán még a garasoskodók is egyetér
tenek velem: forint szempontjából a hő című írásában a szegény család -az utolsó
sieket kipipálhatjuk. Elfogyasztott ebédjük krajcárt a koldus helyezi az asztalra...
Mesterházy József
nem számottevő kiadás. Más a helyzet a csí
______________________________________ /
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Egyik szemem sír, a másik nevet. Választottunk. Ki így, ki úgy -mindenki saját lelkiismerete szerint,
magánügy- mondhatja s gondolhatja bárki. Ámde hiába szoktatom magam a csendhet, mégsem tudok
napirendre térni az Eset fölött. S ez a szemem sír: miért pont azok gurítanak 54 pontot, akiknek nincs
hitelük, akik magukat szakértőnek vallják s 88-89-ben súlyos schilling milliók vándoroltak osztrák ke
zekbe -szinte ugyanazon személyek vezényletével, akik ma prófétáknak mondják magukat ?: Miért pont
azok, akik valamilyen formában mégis a szabadság-eltiprók utódai? Olyan kérdések ezek, amelyekre
többoldalú megközelítéssel sem találhatok választ. Csakúgy mint azon kérdések -feltételezések, amiért
a másik szemem nevet. Újra 3,6o lesz a kenyér? Olcsó autózás reményében húzták az x-t? Vagy tán
ismét lesz olcsó hitel? Aki ezekben reménykedik -nem kell hozzá nagy jóstehetség s Delpho- iba se
zarándokoljon senki: -nagyon nagyot fog csalódni, már az első hónapok rácáfolnak a Kánaánt várókra.
Akkor miért pont ők? Lehetett volna még a fiatalokra, a magukat szabad demokratáknak mondókra s
vagy még 2-3 komolyabb csengésű indulóra szavazni. ...amikor a zsidók vándoroltak a pusztában s
Mózes nem tudott nekik azon pillanatban kiútat mutatni, a nép visszavágyott Egyiptomba. A rabságba.

Mesterházy József
v---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ;

Virágos, legyen virágos a falu !

Önkormányzati Hírek

Európában járva, ahogy átlépjük a magyar határt é
sutána bármerre megyünk is délre vagy nugatra, a néet
vagy az olasz nyelvzónában, Franciaországban avagy

A Képviselőtestület május 29-én tartott ülésén a pol
gármester tájékoztatást adott a gázellátásról, mely sze
rint 1996-ban lesz lehetőség a gázbekapcsolásra a Győr
II: gázátadó állomásról.
A Képviselőtestület döntött a szúnyogirtás szüksé
gességéről. Mivel az irtás teljes költségét az Önkor
mányzat nem tudja finanszírozni, ezért a lakosság
támogatását kérte. A szúnyogirtás két alkalommal meg
történt. Előreláthatólag még egy alkalommal kerül rá
sor. A lakosság 8o %-a járult hozzá a szúnyogirtás
költségeihez.
1994. junius 7-én tartotta következő ülését a testület.
Egy napirendi pont keretében Mesterházy Ernőné, az
általános iskola igazgatója beszámolt az iskola mun
kájáról. Ismertette az iskola tanulóinak szaktantárgyi
versenyeken elért eredményeit, az iskola működésének
tárgyi és személyi feltételeit.
Az önkéntes tűzoltóegyesület tagjai közül 2o fő /fel
nőttek és gyerekek / az önkormányzat anyagi hozzá
járulásával egy hetes táborozáson vesz részt
Kunszigeten.

Angliában, az ablakokban, előkertekben köztereken ta
vasztól őszig, mindenütt virágok pompáznak. Tőlünk
keletre érve elvétve látható mindez. De mivan itthon?
A hazánkba látogató, nálunk is megcsodálhatja az egy
re több helyen látható muskántli füzéreket sokszinben
pompázva árvácska és petúnia bokrokat, s főként ta
vasszal az utcákon virágzó díszfákat.
Alakulgatunk. A példa előttünk nem kelet- ebben
sem, hanem nyugat- ebben is. "Hál Istennek " nagyon
sokan gondot fordítanak utcarészükre is. A járdán kí
vül s a járdán belül is uj,avagy böngészett fűnyíróval
csodálatos gyepet varázsoltak. Ők a többség.
Vannak azonban olyan falubeliek, kik külső portá
jukra nem vagy csak részben fordítanak gondot. Túl
terheltek? Nincs fűnyírójuk, vagy kaszájuk? De talán
ágnyiró ollójuk sincs, mert a járdákon közlekedve nem
magasra nőtt, mélynövésű embereknek sem sikerülne
az elhanyagolt fáktól kalapban sétálgatni. Miért? Vá

Emse, 1994. julius 13.

Az 1994. évi országgyűlési kpviselőválasztás 2. fordulójának eredménye:

laszt nem tudok, csak rögzítettem magamban a ténye
ket.

Választópolgárok száma:
1.247
Szavazóként megjelentek száma: 653
Érvényes szavazatok száma:
644

Jó ez igy? A kérdések önmaguktól adódnak, s úgy
gondolom megválaszolásuk közösségünk ügye.

Jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma

Enese, 1994. július 12.

Varga József MSZP
Krankovits Ferenc SZDSZ
Hatvani László FKGP

Böcskei György
polgármester
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Kilométerek ezerszámra 2.
Árpásiné dr. Tóth Erzsébet ma a Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskola igazgató-helyettese. 1972-ben járt a
Szojvetúnióban s úti élményeit akkoriban a Kisalföld közölte. Mint hajdanvolt enesei, hozzájárult az Enesei Hírmondó
is közölje írását.
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Vasútépítés a "maskák" rohamában

Novaja Igirma - itt lesz nem
sokára a táborunk. Egyelíre ez a
név nem sokat mondott nekünk.
Az állomáson vártak bennün
ket a táborból, és még "valakik"
- elmaradhatatlan követlink az
igirmai tartózkodás alatt - a szú
nyogok és maskák. Nagyon hű
ségesek, kitartóak, éhesek - és
ami a legkellemetlenebb, túl so
kan - voltak mindvégig. Minde
nesetre,
azt elérték,
hogy
munkaközi pihenőidőben sem
lustálkodtunk, mert a kezünkkel
állandóan ezeket hajtottuk, pe
dig mindent kipróbáltunk elle
nük, de nem használt semmi. És
már csak emiatt is nagyon érté
keltük azok munkáját, akik előt
tünk dolgoztak itt, még a
"hőskorban", amikor az őserdőt,
a táj gát irtották, felépítették a
falvakat, megépítették a vasutat.
Mindez csak 4-5 éve történt.
Teherautóval mentünk a tá
borba, WOORDEWIND - 72 ez a mi táborunk. Szép tisztás az
Igirma-patak partján, tábor a fe
hér törzsű nyírfák között - ezek
az első benyomások. Megtud
tuk, hogy a táborban összesen
hatvanan vagyunk: csupa egye
temista. A parancsnokság, a
konyhások, az orvos szintén
egyetemisták. A 60 táborlakó 3
sátorban talált otthonra, ezen kí
vül egy parancsnoki és egy or
vosi sátor volt, a faépítmények:
a konyha, az ebédlővel, a beteg
szoba a színpad.
V _________________________

Az éjszaka és nappal közötti
nagy hőmérséklet-különbséggel
már számoltunk az otthoni cso
magoláskor is (a fürdőruhától a
télikabátig majdnem minden
szerepelt a ruhatárunkban), de
azért egy kicsit féltünk a sátor
tól. Nem volt semmi vész, a há
rom rétegű, padlós sátor, a
három takaró, melegítő megvé
dett bennünket a szibériai éj sza
kától.(Nappal
annál
több
meleget gyűjthettünk, hiszen
rendszerint 36-40 fokos meleg
ben dolgoztunk.)
A megérkezés napján mi ma
gyarok, még nem dolgoztunk,
pihentünk, ami bizony ránk is
fért mert ugyan márötödik napja
voltunk egy másik földrészen,
még mindig nem sikerült az al
kalmazkodás, a legfurcsább idő
pontokban voltunk álmosak,
éhesek. Az én órám egész végig
a hazai időt mutatta, úgy hogy
egy pillantás elég volt, és mind
járt tudtuk, hogy otthon mit csi
nálnak.
Július 13. csütörtök az első
munkanap. Ébresztő fél 7-kor,
reggeli 7-kor, közben zuhogott
az eső. Tíz óra körül elállt, ak
kor kimentünk dolgozni. A
műnk - vazútépítés. Pontosab
ban: 2-3 éve készült vasút javí
tása.
Ez
a vonal
vezet
Uszty-Ilimszk-be, ahol az egyik
legnagyobb vízierőmű épül., és
ehhez kapcsolódva több iprai
kombinát. Az eddig megépült

vasúti szakasz egyrészt a még
nem tökéletes talaj (még nem
teljes a vízlevezetés) és az eddi
gi nagy igénybevétel miatt erő
sen lesüllyedt. Ezt emeltük mi
meg (sok helyen 30-40 centimé
ret is), utána a talpfák alatti közötti hézegot kővel töltöttük
be.
A munkaidő reggel fél 8-tól
este 8-ig tartott. Legtöbbször 9kor kezdtünk, mert az odauta
zással egy óra eltelt, általában
óránként tartottunk pihenőt,
másfél óra ebédszünetet kettőtől.
A nagy hőség, és még a "mas
kák" miatt nem volt gyerekjáték
a négy hét. Persze, ezt nem pa
naszképpen mondom, hiszen
mindegyikünk tudta, hogy dol
gozni megyünk és azt is, hogy
Szibériába, ezt vállaltuk is.
Egyébként ez a hosszú munkai
dő nem éltalános, a szovjet
egyetemisták vállalták. Termé
szetesen mi is együtt dolgoztunk
velük, és ennek megfelelően ke
vesebb napot. A lányok és a fiúk
rengeteget segítettek, nekünk.
✓
Úgy könnyebb volt a "munká
hoz akklimatizálódni". Ez a gon
doskodás, törődés nagyon jól
esett nekünk. Négy-öt brigádban
dolgoztunk, a napi norma 500
méter volt. Hogy teljesítettük,
vagy túlteljesítettük, az attól
függött, 10 centimétert vagy 40
centimétert emelkedett-e a sín,
na meg a szervezéstől is.

T. E.
_________________________ )

Életre

szóló

A hét Tóth testvér közül ma már csak egy él
Amerikában, de vannak leszármazottjaik Német
országban, Angliában és Dél-Afrikában is. Kosa
ras Tóth Antal feleségével - Matild nénivel beszélgettem el Hollandiai kapcsolatairól, élmé
nyeiről. Hisz belépve a József Attila utcai házba
két holland fapapucs tárul az odaérkező szeme elé
az előszobái falon. Hogy milyen emlékek rejlenek
e falidíszek mögött, ezt tudtam meg beszélgeté
sünk során.
A férjem 1932-ben ment ki először Hollandiá
ban munkát vállalni. ( évig tartózkodott kinn, egy
farmon segített be a gazdálkodás különböző terü
letein. 25 tehenet és melléjük egy pár lovat tartot
tak a gazdájáék a takarmány betakarításához. A
párásabb és a csapadékosabb éghajlat lehetővé tet
te, hogy már kora tavasszatól késő őszig a legelőn
tartsák az állatokat. A fejés is gépesítve volt már
abban az idíben, s a tej elszállítása is könnyen
megtörtént, hisz csak ki kellett rakni az útra, és
egy tejesautó összegyűjtötte a kannákat. Másnapra
már az üres edények tetején ott volt az előző napi
bevétel is.
A férjem a munkájáért fizetést nem kapott, de
ruházták, szállásolták és kosztolták 8 éven keresz
tül. Levélben tartották a szülei a kapcsolatot vele,
olykor küldtek neki csomagot is. Az egyik külde
mény tartalma mák volt, amiből az uram készített
magának mákos tésztát, de munkaadói nem kós
tolták meg , mert a mákot méregnek tartották.
Egyszerűen étkeztek, szalonnát, tejet, krumplit,
kenyeret ettek a legtöbbször. Bár tojás is volt bő
ven, de inkább elvitták a piacra. Nagypénteken le
hetett annyit enni, amennyit csak megbirt belőle.
A világháború kitörése miatt kellett hazajönnie, de
a 8 év nem múlt el eredménytelenül. Tökéletes
holland nyelvtudással lett gazdagabb.
Én 1946-ban kerültem ide Csapodról Enesére.
1956-ban már lett volna lehetőségünk, hogy ki
menjünk Hollandiában, hisz ismerőseink mindent
elrendeztek a kitelepüléshez, de a kinti nehézsé
geket és a cselédséget nem akartuk vállalni. Egy
életre szóló barátság azonban fennmaradt, s amint

barátság

lehetett menni, bár nagyon sokára, 1962-ben a fér
jemmel és is kijutottam.
Hajaj! De más volt már akkor is az az ország.
Tiszta, szép utcák virágos kertek. A házak között
nem volt kerítés, csupán alacsony kis sövény je 
lölte a telekhatárt.
Kinn az udvaron nyugodtan kávézgattunk a
szomszédokkel együtt, a férjem pedig hollandul
társalgón ismerőseinkkel. Négyszer voltam már
Hollandiában. Mindig vonattal mentünk, de az úti
költségeinket barátaink fizették. Hengelo város
környékén laktunk, de megmutatták nekünk
Amszterdamot, elmentünk a tengerpartra is. Isme
rőseink aztán évről-évre jöttek hozzánk. Mi azt ta
pasztaltuk, hogy ők már akkor nagyon könnyedén
éltek itt Magyarországon, s az akkori 1.200 guldenes nyugdíjukból - ami itt nálunk 30-40 ezer
forintot jelentett - ezt meg is tehették. Került be
lőle kristályporra, sok értékes magyar árura.
A magyaros ízeket először csak ízlelgették, ke
veset vettek mindenből, de később azonban már
nekibátorodtak, és kintartózkodásunk alatt arra is
kértek, hogy készítsek nekik paprikás csirkét nokedlivel. A legnagyobb nehézségeket a megfelelő
finomságú liszt beszerzée jelentette, mivel ők hin
tőpor finomságut használtak. Kint nem csináltak
olyan felhajtást a vendéglátásból, mint mi magya
rok. Italában félkész ételekből főztek, a hússal na
gyon szűkösen bántak, de zöldségfélékből bőven
kínáltak minden étkezésnél.
Kedvesség volt tőlük, számunkra meg nagy se
gítség, hogy ruhákat és anyagokat gyarkran küld
tek, amit és átalakítottak, megvarratam magunk és
lányaim részére.
1991-ben meghalt a férjem, és azóta nem talál
koztam Holland ismerőseimmel. Lehetőség lett
volna, hogy ismét kiutazzam, de velem már nem
tudnak beszélgetni. így mára csak levelezés ma
radt meg közöttünk, amit egy kint élő magyar há
zaspár segítségével magyar nyelven folytathatok.
Nagyné Döry A ndrea

AZ

ORVOS

Versbe foglalt életképet!

ROVATA

A fejfájás mindenki számára ismerős dolog, hisz ki
az a szerencsés akinek nem volt?
Azt hiszem olyan ember még nem volt, talán nem
is lesz, akinek nem lesz fejfájáshoz köze. Előfordult,
hogy megpróbálták összeszámolni orvosok, mi min
den fajta betegségben lehet tű- net a fejfájás. Több mint
15o féle betegséget szedtek össze. Ez is mutatja, hogy
rendkívül sok probléma okozhat fejfájást.
Leggyakrabban a magas vérnyomás és rossz szem
okozhat fájdalmakat. Ezenkívül számtalan elsősorban
nyaki reumás betegség, fog, gége betegség az ok. A
fejfájás már felbukkanhat gyermekkorban is, ekkor
legtöbbször jóindulatú betegségről van szó, de mindig
nagyon fontos, hogy meggyógyuljon, mert gyakran egészség károsodás lehet a háttérben. Persze ilyenkor
nem ez lesz az egyetlen panasz, de bizony előfor
dulhat akár agyhártyagyulladás miatt is. Gyakran is
kolában vesszük észre, hogy a gyerek nem tudja a
táblán lévő írást rendesen elolvasni. Ilyenkor egysze
rűen egy szemüveg a megoldás, persze szemészeti
vizsgálat után. Sokszor nátha után is tapasztaljuk sövődményként. Szintén ajánlatos orvoshoz fordulni.
Felnőttkorban először jelentkező fejfájást komolyan
kell venni, mert a háttérben mindig lehet komoly be
tegség. Azoknak, akiknek egész életükben fáj a fejük,
sokszor megszokják és tudják mitől van és........
Az új fejfájósoknak azonban javaslom, hogy minél
előbb forduljanak orvoshoz, mert sok bajnak lehet
még idejekorán elejét venni.- Következő alkalommal a
fejfájás lehetséges mechanizmusairól is írok.
Dr. Szabó György
Angol

Elizabeth Barrett Browing az apa büszkesége. Elizabeth
vagy ahogy öccse Edward hívta Bé már gyerekkorában is ki
vívta verseivel apja büszkeségét és nevelőnője rosszallását.
Miss Orme a nevelőnő soha nem tudta megérteni, hogy egy
tizenéves leány miért a görög nyelvet és költészetet tekinti fon
tosnak a hímzés és a zongorázás helyett. Az egyetlen ember
aki megértette és akivel Elizabeth megoszthatta örömét és bá
natát Bro azaz Edward, Elizabeth öccse volt. A sok verset át
szövő melankólia, szomorúság oka édesanyja, öccse halála, apja
zsarnokoskodása, Elizabeth betegsége, idősebb húgának el
vesztése. Majd a későbbi szerelmes verseiben úgy tűnik az ol
vasónak, hogy Elizabeth B. Browning számára egy kicsit álom
szerű Róbert Browning szerelme és csodás. A költő szinte
kitagadja Elizabethet az apja által felépített zsarnoki világból.
Titokban házasodnak össze egy kis templomban. A frigy hal
latára az apa kitagadta leányát. Elizabeth érzékeny lelkén mély
nyomot hagyott apja kegyetlensége. Edward Barrett akkor sem
engesztelődött, amikor Elizabeth elküldte neki fia Pepini haj
fürtjét. Elizabeth Barrett Browning versei révén, nay tiszteletre
és sok barátra tett szert. Firenze, ahol a költőnő sokáig élt és
ahol 1861-ben meghalt hálából lakására a Casa Guidi homlok
zatára a következő feliratú márványtáblát állíttatta:
Itt írta verseit és itt halt meg
Elizabeth Barrett Browning
aki asszonyt lelkében egyesítette
a tudás bölcsességét a költö ékesszólásával
és aki aranydalát fűzte egybe
Itáliát Angliával

Figyelmébe ajánlom mindenkinek Kertész Erzsébet: Eliza
beth című művét, melyben csodálatos szépséggel írja le Eliza
beth B. B. életét.

Magyar

Mealos I.
/mílz/
There are three main meals.
/deör ár szrí méjn mílz./
I have breakfast at home.
/áj hév brek foszt et houm./
I drink a cup of tea.
/áj drink ö káp ov ti./
The children drink cocoa.
/dö csildrön drink koukou./
My hosband drink the coffee with su- ’
bar.
/Máj házbönd drink dő kofi vid sugör/
I eat somé vollos with butter and cold!
plate fór breakfast.
/aj ít szám rolz , vid bátor end kőid
pléjt fór brekföst.
The chidren like the bread and butter
with jam or honey.
/dö csildrön lájk dö bred end bátor vid
dzsem or háni./
Rákász Mária

Az étkezések I.
Három fő étkezés van.

Ottón reggelizem.
Iszom egy csésze teát.
A gyerekek kakaót isznak.
A férjem a kávét cukorral issza.

Reggelire vajas zsemlyét eszem felvá
gottal.

A gyerekek szeretik a vajas kenyeret
lekvárral vagy mézzel.

Gülch Eszter
Német

Die Mahl2eiten I.
/dí Málcej ten/
Es gibt drei Hauptmahlzeiten.
/Esz gibt drej Hauptmáicejten./
Ich frühstücke zu Hause.
/lh früstüke cu Hauze./
Ich trinke eine Tassé Tee.
/Ih trinke ejne Tassze Té./
Die Kinder trinken Kakaó.
/Dí Kinder trinken Kakaó./
Mein Mann trinkt den Kaffc mit Zucker,
/Mejn Mánn trinkt dén Káfé mit Cuker,
Zum Frühstück esse ich Brötchen mit
Butter und Aufschnitt dazu.
/Cum Frústük essze ih Brötyhen mit
Butter und Aufsnitt dazu./
Die Kinder essen Butterbrot mit Marmelade oder Honig gern.
/dí Kinder esszen Butterbrot mit Marmeláde oder Hónig gern./
Élöné Rúzsa Brigitta

MŰVELJÜK KERTJEINKET
Növényvédelmi tanácsok
A korábbi évek aszályos időjárása után most
az állandó esőzés nehezíti a növényvédelmi
munkálatokat. A legtöbb növényi kórokozó el
szaporodásának kedvez a sok csapadék, a leve
gő magas relatív páratartalma, ezért fokozott fi
gyelmet kell fordítani az ellenük való védeke
zésre. Az uborkán megjelent egy új betegség, tü
netei a levélen jelentkeznek. Eddig egyetlen szer
bizonyult hatásosnak a kórokozó ellen: a
CHAMPION: E kontakt hatású készítmény peonoszpóra ellen is kiváló, felszívódó szerekkel
/ ALIETTE, MIKAL, CURZATE/ felváltva hasz
náljuk.
Paradicsomon, paprikán gyakran előfordul a
kalcium hiány, mely felismerhető a termés csú
csán látható barnás fekete, száraz besüppedt fol
tokról. Kalcium tartalmú levéltrágyával pl.
KALCIDOLLAL megszüntethetjük a tápanyag
zavart.

hagymafejben táplálkoznak, rothadó, bűzös tö
meggé változtatják a növényt. Az eredményes
védekezést a felszívódó szerek biztosítják pl: Bi
58 EC, ROGOR. A hagyma peronoszpóra fellé
pése esetén a hagymafej növekedé- se lelassul, a
levelek idő előtt elszáradnak. Védekezhetünk
MIKÁLLAL, CURZATTAL, RÉZOXIDKLORIDDAL...stb.
Kultúrnövényeinken a levétetvek évről évre
rendkívüli mértékben elszaporodnak. Szívogatásukkal okoznak kárt, valamint a vírusok terjesz
tői.
A rovarölőszerek széles skálája kiválóan írtja
a levéltetveket, ám többnyire a levéltetvekkel
táplálkozó hasznos katicabogarakat, fátyolkákat
is elpusztítja. Levéltetvek ellen elsősorban a PIRIMOR használatát javaslom, mivel hasznos kis
segítőtársainkra ártalmatlan.
Nemesné Csicsmán Emőke

A terméskötódés elősegítésére NEVIROLT
juttassunk ki.- Különösen nehéz feladat megbir
kózni a káposztafélék rovarkártevőivel. Komoly
kártételre számíthatunk, ha nem védekezünk a
káposzta lepke és a káposzta moly lárvái ellen,
mivel ezek a káposztafélék levelével táplálkoz
nak. Fontos, hogy a petéből kikelő fiatal hernyó
kat permetezzük, mivel ezek a vegyszerekkel
szemben jóval érzékenyebbek, mint az idősebb
egyedek.

Köszönettel tartozom.
Köszönettel tartozom minden eneseinek,
akik a Csiki székelyek itt tartózkodása idején
vendéglátással, lakással, barátsággal ’és jó szó
val segítettek. Azoknak is köszönet jár, akik a
nem is csekély létszám ellenére sem juthattak
vendéghez, de segitő szándékuk megvolt, ajta
juk, szivük nyitva állt.
Enese jó hire, lakóinak vendégszeretete az

Hasznaihatunk BANCOLT, SHERPÁT, RIPCORDOT, KARATÉT, FENDONÁT, UNIFOSZT: A káposzta bagolylepke kifejlett
hernyóinak elpusztítása, azért sem lehetséges,
mivel -a kicsikkel ellentétben- a sötét helyet ke
resik, a fény elől menekülve berágják magukat
a káposzta közepébe.
A hagymát jelenleg a hagymalégy 2. nemze
déke veszélyezteti. A kártevő apró nyüvei a

osztrák és német ismerősök révén messze túl
jutott a határokon nyugatra, de most már ke
leten looo km-re tőlünk Csikban is tudják ezt.
Mindezek felett kiemelkedő munkát végzett
Mesterházy Emőné igazgató és Mesterházy Jó
zsef tanár.
Enese, 1994. julius 12.

Böcskei György
polgármester
I

>
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Kedves Gyerekek! Nevelök! Kedves szülök!
\ ______________________________________ ________________________________________

A gyermekek számára talán lefontosgbb nap
a mai, az értékelés, az eredményhirdetés napja.
Szinte elröpült ez az év, bár esenrényekben bő
velkedett. Talán ezért is érezzük Így, mivel az
egyik feladatot alig hajtottuk végre, már ott volt,
a másik.
Az őszi túrák, kirándulások után novemberben
a szaktárgyi versenyek követheztek, Majd Miku
lásra, Karácsonyra készültünk. Aztán jött a ne
heze, januárban e témazáró dolozatok. Az
ellenőrök kiosztása, otthon egy kis fejmosás. Ezt
hamar kihevertétek. Már a farsang, a karnevál
zenéje csengett-bongott mindenkinek a fülében.
Közben a tehetségesek, szorgalmasok készültek
a körzeti, megyei vetélkedőkre, ahol többen
eredményesen szerepeltek.
Matematikából, fizikából, kémiából: Tóth Szil
via, Takács Nikolet. Magyarból Molnár Móniké,
Kovács Cecília, Hima Ildikó, Varga Balázs. Né
methiI Szabó Anikó, Kovács Cecília, Takács Vik
tória, Janács Zsuzsanna. Sohan vettek részt
levelezés TIT versenyeken, ahol nemcsak saját
tudásukét, hanem az iskola hírnevét is örebitették.
Sportban a jó versenyehen kívül az eredmé
nyes szereplés is sikerült. Megyei 3. helyezettek
váltófutásban Deribó Gábor, Fekte Imre, Horváth
Csaba, Kovács Róbert, Fazekas Péter - távol
ugrásból. Sok élményt nyújtott a tavaszi kirán
dulások, színházlátogatások. 100-100 vett rajta
részt. A 7. osztály pedig Budapesten a Nemzeti
özinházban volt.
Megrendeztük a vers- és prózamondó ver
senyt, könyvvel jutalmaztunk 12 tanulót. A tanul
mányi munkát segítették
a szakkörök.
Matematikából 8 o., szármitástechnikából 7-8 o.,
német alsó-felső, angol fakultáció 7-8 o.
Bevezettük második idegen nyelvként az an
golt, azok részére akik ezt is tudják tanulni.
Amint látják, a lehetőségek adva voltak ahhoz,
hoy érdeklődése képessége szerint tudásukat
gyarapithassák tanulóink. Hiányzás több volt,
mint az előző években, 6,5 nap jut minden ta
nulóra több mint egy hét. Tanulmányi eredmé
nyeink a következők: 24 tanulóból 10 tanuló /4% /
kapott elégtelen oaztályzatot, ők augusztus vé

gén javító vizsát tehetnek. 23 kitűnő, 21 jeles
tanuló van, összesen 44 fő /18i%/. Az iskola ma
gatartási átlaga 4,35, legjobb a 7.b, a szorgalmi
átlaga 3, 92 legjobb 7.b. Búcsununk most a ki
maradó 8. osztályosoktól. Gimnázium: 6 Szak
középiskolás 17, Szakmunkás, 18. Szakiskolás.
Búcsúzom a tantestület nevében a szülőktől
is. Kívánom, hogy sok örömöt találjanak még
gyermekeikben.
Külön búcsúzom Hollósné Bojnár Ferencnétől, Bősze Sándornétól, SZM tagoktól. Köszön
jük, hogy segítették munkánkat. Nikovits Tiborné,
Hajzer Istvánrié SZM elnök. Táborozás júl. 1825.
Mebeszélés július 12. kedd 11 óra. Gyakorló
kért minden kedd 8-tól.
Tanévnyitó ü n n ep ély aug. 31-én.
M es te rh ázy Ernőné

Nyári élet az óvodában.
Vége az óvodai takrílási szünetnek és július 11-től
újra nyitva van. A nagycsoport mennezetén a beázást ki
javították, Varga István az óvoda fűtője és karbantartója
szépen kimeszelte a termet.
Augusztus végéig az óvoda egy csoporttal működik,
a gyerekek életkorát tekintve vegyes csoport. A nyár fo 
lyamán tegezett foglalkozások nincsenek, ami nem azt
jelenti, hogy nem foglalkozunk a gyerekekkel. Jó idő ese
tén sokat tartózkodunk az udvaron. A nap perzselő su
garai ellen sem kell félteni a gyerekeket, mert a nag fák
kellemes hűvöset adnak. Most, hogy kisebb a létszám a
homokban szép várakat építünk: Nincs harc az udvari
játékokért, mindenkinek jut a kedve szerint. Egy-egy lé
tesített pléden babázhatnak a kislányok, viszünk le mesés
és verses könyvet amit közösen nézegetünk. Sokat beszél
getünk, mesélünk egymásnak. A hinta mindig éneklésre
ösztönzi a gyerekeket, főleg a nagycsoportos lányok pro
dukálják magukat. Új játék számukra a hullahopp karika.
Ügyesen megtanulták a technikáját, még fiúk is vannak,
akik kitartóan próbálgatják. Van egy boltospavilonunk,
amit az udvaron használunk. Üres dobozokat és kiürült
flakonokat rak ki a "bolto" és a gyerekek vásárolni men
nek, mint a felnőttek. Nagyon szeretnek vonatozni, lovas
kocsit hajtani, autógumiba bújkálni. Ha nincs túl meleg,
kirándulunk a rétre, virágokat széfünk, megft- gyeljiik
milyen bogarak, lepkék és egyéb állatok vannak ott. Vi
szünk le labdát focizni és versenyfutást is szervezünk.
Esős időben a csoportszobában vagyunk, rajzolunk fes
tünk, kockából építünk és néha egy-egy meséfilmet meg
nézünk a tévében. Augusztus végén készülünk a
nagycsoportosok búcsúztatására és új gyerekek fogadá
sára.

Szabóné H orváth Ju d it

S t St ef ani g y e r e k e k Enesén
Június elején 15 negyedik osztályos St Stefani-i
kisdiák érkezett enesére, hogy viszonozza enesei
kortársaik áprilisi látogatását az ausztriai Leobenhez közeli faluban.
Itt-tartózkodásuk második napján betekintést
nyerhettek a német és a magyar nyelv magyaror
szági oktatásába. Természetesen őket is belevonták
a játékos tanulásba, s nagy kedvvel oldották meg
a közös feladatokat - közös erővel, a németórán
magyar szavakkal ismerkedtek, énekekkel.
A hét következő napján közös sétát tettek a köz
ségben, a polgármesteri hivatalban szomjukat olt
hatták, majd Fehértó és Vidéke Takarékszövetkezet
kedveskedett a gyerekeknek kisebb ajándékokkal.
Délután a Rába menti kisközség, Mérges mellett
kóstolták meg az enesei pedagógusok bográcsgu
lyását, miután kelemesen elfáradtak a fociban, kergetősésben.

sebb diákok édességet kaptak fürgeségükért. A csü
törtöki napot iskolabál zárta - megválasztották a
legjobban táncoló párost, s a végén olyan jó han
gulat kerekedett, hogy mindenki maradni akart nem
hazamenni.
Nagy várakozás előzte neg a budapesti kirándu
lást, hiszen a mostani negyedik osztályosok már
hallottak a tavalyiaktól a nagy élményről: a cir
kuszról. Előtte még a budapesti vér s a pesti bel
város hangulatából kaphattak egy kis Ízelítőt. A
cirkusz igazolta a nebúlók várakozását, hiszen
mindegyikük lelkesedéssel beszélt a porond varázsalatos világáról.
A St. Stefan-iaktól szombat reggel vettek búcsút
az eneseiek.Vezetőtenáruk, Gertraud Mader el
mondta: fontos ez a kapcsolat nekik is, hiszen gye
rekeik láthatják: nem mindenhol élnek úgy, mint
Ausztriában, s megismerkedhetnek Enesén egy más
A hét folyamán részt vettek a gyermeknap kere kultúrát.
tében szervezett akadályversenyen, ahol a legügye
M . J.

N É V S 0 R
Székely Károly
Székely Éva
Petre Ignác
Pertes Julianna
Pertes Emőke
Fercncz Mária
Ferencz Lajos
Pertes Ferenc
Pertes Julianna
Kósa Kovács Árpád
Kósa Kovács Mária
Süket Rozália
Süket Márton
Tatár Zoltán
Talár Edit
Máté József
Máté Erzsébet
Szakáli Enikő

Mesterházy Emőné

Tokovicz Eszter
Apor Péter

Sándor Edit
Csíki Erzsébet
Kosa Gyárfás
Dr. Kovács Albin
Szőgyör Domonkos
Szőgyör Mária

Élő Gábor

Szőgyör Domonkos
Gyerekek:

Varga István

Borbély Antal
Nagy Lajos
Lcnzsér Gábor
Varga István

Ambrus Judit
Ambrus Tünde
Fazekas Anna
Fábián Mária

Szalai Miklós

Forró Hajnal
Bucur Aurélia

Füsi András

Ratatics Gábor

Kosa Károly
Miklós Levente
Szakáli Gyula
Szőcs István
András Isván
Gál Lóránd
Németh Attila
Antal CSaba
Antal Ervin
Bucur Auróra

Sándor Ernő
Doktor Zsuzsanna
Mesterházy József

Böcskei György

Burányi Attila
Bödő Csaba
Kiss László
Giczi Viktória-Gaál Viktória
Szabóné Horváth Judit
Koltai Imre
Rácz Gábor
Varga Zalán
Hajzer Tamás
Csépi Zsuzsanna Csapó Koméi

Kosa Mónika
Lőrincz Balázs Tokovicz Eszter
Lakatos Erzsébet
Buga Judit Takács judit
Búzás Kinga
Wölfinger Anita
Máté Klára
Németh Kamilla
Nagy Veronika, Gecsei István
Kellncr Enikő
Szalai Andrea

------------------------------------ ------------------------------------- \

SULISPORT
Május 17-én iskolánk 4xloo m-es váltó
csapata megyei versenyen vett részt. Erre
a versenyre csak a járási első helyezettek
nevezhetnek: Győr, Sopron, Fertőd, Kapu
vár, Móvár, Csorna, Enese. Csapatunk lel
kiismeretesen készült a megyei versenyre.
Horváth Csaba, Kovács Róbert, Fekete Im
re, Deribó Gábor naponta egyénileg is ké
szült a megmérettetésre. Munkájuknak
meg lett az eredménye. Iskolánk ismét a
legjobbak közé jutott.
I. Kapuvár 48,8 mp
II. Sopron 5o,6 mp
III. Enese 5o,7 mp

Autós sírfeliratok
Száz alatt ő sosem haladt,
S most itt nyugszik-e hant alatt:
Lejtőn lefelé hátszéllel,
Száguldott, de szerte széjjel:
Bal kanyar volt mint kiderül,
S ezért jobblétre szenderült:
Két út egymást keresztezte,
S ez lett szegény ember veszte:
Fellobant a gyufa lángja,
S volt még benzin a tartályban:
János sávot alig váltott,
Míg itt hagyta-e világot:
Az van írva-e fejfára,
Ha ajtót nyitsz, nézzél hátra:

Csak egy tizeddel maradtunk le a sop
roni váltótól.
Enese, 1994. május 17.
Füsi András

Az úttestre szólt ki Locsi,
S elvágta egy hullakocsi:
Samu kanyarba fékezett,
S a temetőbe érkezett:
Gyűjtötte: Horváth István
-----------------------------------------

Keresztrejtvény
.. Újév: újév, ii/esztendő, /friss szelekkel n:esz~

szezcngő" - cgv magyar népdal nyomán út a
Újesztendőre c. versét Káldi Járos; az utolsó
versszak második tele a rejtvényben.
Vízszintes: I. A beküldendő idézet első sora
(zárt betűk: O, F. U, Á). 13. Alant. 14. Kerület
rövidítése, keverve. 15. Komp. i6. SMJO, 18.
Női név. 20. Hordó talapzata vagy szüretien sör.
22. Birtokos névmás, előtagként: saját, tulajdon.
24. Hajtómű. 26. Svéd és indiai autójelek. 27.
Antilla-lenger másik neve. 29. Abe .... japán
regény- és drámaíró. 30. ZLO. 31. Kijavít
franciául. 33. KSS. 34. ÁIZ. 35. Magyar Állam
vasutak. 37. Forró, latin-amerikai tánc. 38.
Idézet latinul, fordítva! 40. Kutya. 41. Német
névelő, keverve. 43. Izgalom, hév. 44. Devich

Sándor. 45. Moszvai áruház. 47. Bőrbeteg. 50.
TI A. 51. Ittrium, szelén, foszfor. 53. Ereklye.
54. Apát betűi. 55. Katonai alakulat. 57 Álta
lában vetni szokták. 58. Gyümölcs. 59. Férfinév.
61. Majdnem teljesen lerág! 62. Argon, nitro
gén. 64. Nem mozdul. 66. Pusztítandó.
Függőleges: 1. Ima. 2. Ónod szélei! 3. Vég
telenül hasznos! 4. Amit álmodtál. 5. Arab
tőrzsfő. 6. Cink, oxigén. 7. Katona Tamás. 8.
Kötőszó. 9. Iparszerű Kukoricatermelési Rend
szer. 10. Félsziget a Fekete-tengerben. 11. Ka
száló emberek. 12. Folyadék. 17. Becézett Te
réz. 19. Tartó. 21. Tartalmi kivonat. 22. Hajófar.
23. Szerbiai város. 25. Vulkáni üveg latinul. 27.
Eleje. 28. Meresztem a szememet. 31. Alarm.
32. Szemünk feladata. 34. Befejezetlen ábra! 36
Kerékpár fontos alkatrésze. 37. Az idézet máso
dik, befejező sora (zárt betűk: N, Z, S. Á). 39.
Latyakos. 42. Fejfedő. 46. „Bús donna barna
balkonon / ... a bíbor alkonyon” (Babits). 48.
VMM. 49. Hajdan. 50. Rejtély. 52. Bírósági
tárgyalás. 54. Néhányan. 56. Diát készít. 58.
Csaknem metál! 60. Kevert lik! 61. Lőrév
páratlanjai! 63. Félig régi! 65. Zenében: zengetni. 66. Jegyez. 67. Skálahang.

Az enesei Önkor
mányzat nevében a
Hírmondó Szerkesz
tősége sok szeretettel
köszönti a június és
július hónapban ju
biláló lakosokat.
A 60 évesek közül:

Erdélyi Árpádnét
Krajczár Pálnét
Horváth Jenőt
Mező Sándort

-ZsiralBeküldendő a vízszintes 1. és a függőleges
37. számú sorok mecfeitése

A 70 évesek közül:

Káldy Sándomét
Horváth Sándort
(Ady utca)
V_______________________)
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A hónap receptjei elé
Modem konyháinkba átmentett eszközeink egy része ma már múltat marasztaló emléktárgy csupán.
A palacsintasütőt azonban több évszázadnyi előétele után sem akasztottuk szögre, segítségével szám
talan ízletes, változatos palacsintaféleséget varázsoltak korok háziasszonyai és szakácsai asztalunkra.
A palacsinta más népek konyháján is "őshonos ételféleség. Széles körű elterjedését számos körül
mény magyarázza: eszközszüglete szerény, ha kell szabadtűzhelyen is gyorsan elkészíthető, szükség
esetén alapanyagai jól helyettesíthatők egymással, búzaliszt helyett pl. megfelel a burgonya-, kukori
caliszt. A palacsintaféleségek népszerűségének igazi titka azonban a változatossság, a töltelékek és
ízesítőanyagok sokfélesége, a saját alkotás megteremtésére nyíló alkalom. A palacsintapalettán szám
talan szint keverhetünk aszerint, mely égtájk alatt élünk, s ez hogy alakította fantáziánkat és lehetőségeinkat.
A hangulati töltés több közös jegyet hordoz különböző népek palacsintáinál, mint a töltlék. kisebbnagyobb ünnepet jelöl gyakran készítésük, a beduinok lakodalmi ételsorán foglaltatik az ataif, az arab
palacsinta, ezzel fogadja a vőlegény a mennyasszonyt házához kísérő vendégsereget. Ramadán idején
pedig a napi büjt végét jelző müezzin hangjával együtt száll fel a frissen sülő ataif illata, Medioci
Katalin vadászatból hazatérő férjét fogata ünnapi vacsora keretében e híressé vélt étellel. Gyermekko
runkig visszatekintve - ha nem is ünnep -, de jó hangulatú, népes asztal emléke merül fel bennünk
palacsinta hallatán.
Népi konyhánkon a 18. század óta ismerik, elsősorban sütőkövön készülő, sűrűbb változatát. A
polgári konyha vékony palacsintája a 19-20. század fordulójára válik általánossá, amikor a német
eredetű tűzhely parasztkonyháinkon is elfoglalja máig betöltött helyét.
A palacsintafélék jó keretet kínálnak különféle étkezésekhez: gyors otthoni vacsorát varázsolhatunk
belőlük, pompás vendégváró egytálételt készíthetünk elő palacsintából, csak felforrósítást hagyva a
tálalás perceire.

Gyümölcsös palacsintametélt:
Hozzávalók: 8 db sima édes palacsinta, 3 tojás, 10 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 25 dkg
idényjellegű gyümölcs (őszibarack, meggy , alma), 2 dkg vaj
A kisütütt palacsintákat ujjnyi csikókra vágjuk és egyharmadát kivajazott mély tűzálló tálba tesszük.
Simára keverjük a tojások sárgáját a cukorral, a vaníliáscukorral és tejjel. Óvatosan beleadjuk a tojások
habbá vert fehérjét. Ezzel a vaniliáskrémmel meglocsoljuk a lerakott palacsintacsikokat, majd meg
szórjuk a kockára vágott gyümölccsel (illetve reszelt almával.) Erre ismét palacsintametélt jön, majd
gyülölcs, a vaniliásöntettel meglocsolva. Tetejére palacsintacsikokat terítünk és az egészet a maradék
krémmel leöntve sütőben sütjük.

Palacsinta parasztosan
Hozzávalók: 8 db sós palacsinta, fél csomag metélőhagyma, a töltelékhez. 10 dkg húsos kolzsvári
szalonna, 1 nagy fej vöröshagyma 31 dkg főtt burgonya 10 dkg kolbász 1 nagy zöldpaprika, paradicsom,
só
A már imert módon elkészítjük a palacsintatésztét, és belekeverjük az apróra vágott metélőhagymát.
A húsosszalonnát kockára vágjuk, félig kiolvasztjuk és leszűrjük. A szalonna zsírjába beletesszük a
kockára vágott hagymát és a húsos zöldpaprikát. Aranysárgára pirítjuk. Ekkor beletesszük a kockára
vágott kolbászt, majd a hasonló nagyságugra szelt főtt burgonyát. Végezetül visszatesszük az előzetesen
leszűrt kissé megpirult szalonnát is. Még egyszer átpiritjuk az egészet, és megsózzuk, ezután a kisütött
palacsintákat gazdagon megtöltjük a raguval, és a palacsintát éthajtva paradicsom- és paprikaszelettel
díszítve tálaljuk.
Nagyné Dőry Andrea
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