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„A tanulság n
Enese nem az a község, ahol órákat bolyonghat a 

vándor az utcákon a nap bármely szakában, hogy ne ta
lálkozzon helybélivel. Az emberek jönnek-mennek, in
tézik ügyes-bajos dolgaikat, élik az életüket. Ez a dol
gok rendje. Most mégis csendes volt az utca. Senkit 
nem lehetett látni, csak az utca végén, a Templom mel
lett dolgozott a hivatal embere.

- Segítség, betörtek....fogják meg!!! - kiáltás 
süvített végig délidő táján a csendes Rózsa utcában. 
Báthory „Öcsi”, ki egy kis parkot alakítgatott Vargáék 
előtt, a kiáltásra felriadt monoton munkájából.

- Egy harminc körüli cigány nő futott feléje, s mö
götte Horváth Sanyi bácsi és felesége. Ők hívták a se
gítséget.

- Feléjük futottam az ásóval a kezembe. Pataiék 
előtt, úgy 5-8 m-re lehetett tőlem a nő, amikor mond
tam neki: Állj meg, az ... -ját, mert szétütöm a fejed! 
(Nem is tudom, hogy mit csináltam volna, ha tovább 
fut) Megállt. Sanyi bácsiék beérték, és visszavitték az 
udvarba. Én is biciklire ültem, és a hivatalba siettem, 
hogy hívják a körzeti rendőrt és a polgármestert.

A gyors telefont követően percek alatt megérkezett a 
rendőr, s a polgármester. Az udvaron akkor már többen 
álltak. Horváth Tibor bácsi, ifj.Balogh Lajos, a körzeti 
rendőr Sági Gyula, s természetesen Horváth Sanyi bá
csi, a felesége Mariska néni, a nagypapa, s a két mák
virág. Két jólöltözött, ápolt külsejű, úgy 30 év körüli 
férfi és nő. Pécsi cigányok voltak.

- Képzelje el - kezdte Sanyi bácsi- az ebédlőben ol
vastam az újságot, egyedül. Á feleségem és az apósom 
a konyhában voltak. Az épületben teljes csönd uralko
dott. Az „utcaajtó “ kulcsra volt zárva. Ahogy olvasom 
az újságot, arra lettem figyelmes, hogy egy barna arcú 
férfi néz be az ajtón. Rákiáltottam: - Mit keresel Te itt!
- s ugrottam a közlekedőbe, ahol meg is fogtam. Társa, 
a nő akkor jött ki a hálószobából, ahol a fiókokat már 
kiforgatta. Ázt is megfogtam. (Malacokat keresett tán?) 
A kiáltásomra jött a feleségem is. Segített fogni őket. 
Fiatalok voltak, erősek, így vonszoltak bennünket az 
udvaron keresztül, s még az utcán úgy 50 m-t. Kiabál
tam segítségért, de nem jött senki. A férfi vágott egyet 
magán, s nem bírtam tovább, elszabadult. Elfutott a 
zsákutcába. A kanyarban még láttam, hogy eldobott va

lamit. Hetven éves vagyok, s ahogy cibáltak bennünket 
elestem, agyon vágtam a vállam, így sajnos elszabadult 
a nő is. Ő ellenkezőleg, a Templom felé futott. A Tóni 
riasztotta vissza, így megfogtuk s bevittük újra az ud
varra. Ő kiabált a férfiért, aki nehezen de azért vissza
jött. Testvérek voltak. Sanyi bácsi elgondolkodik: sokat 
megéltem a feleségemmel együtt, s nem is vagyok gyá
va ember, de erre nem gondoltam, hogy 70 évesen pró
bálnak meg kirabolni bennünket. Mariska néni vissza
emlékezve mondja: - A Papa mondta a konyhában, a 
Józsi mászkál a folyosón. Az ajtó üveges, s az árnyat 
látta csak. Olyan csöndben mozogtak, hogy hang nem 
hallatszott.

Sági Gyula gyorsan a helyszínre érkezett, s munká
hoz látott. Értesítette a nyomozókat, s ők azonnal in
dultak ki Enesére. A „páros” ideges volt. A tettenért 
férfi zagyván magyarázkodott: A feleségem elhagyott, 
őt kerestük Pápán a rokonoknál. Ők meg malacokkal 
foglalkoznak, nekik akartunk segíteni. Senki nem szólt 
hozzájuk, de hogy hazudik, az egyértelmű volt. Játszot
ták a fölháborodottat. Ők becsületes emberek. A húga 
terhes, s feljelentést tesznek bántalmazás miatt. Ami
kor kiértek a nyomozók, elcsendesedtek. Véget ért a 
paláver, megbukott az alibi.

Hamarosan megtalálták a kulcscsomót, amit a „ma
lackereskedő” elrejtett, s előjött az a tolvaj kulcs is amit 
a testvér (lány) úgy „heccből” átdobott a kerítésen. 
(Talán ez a kulcs volt a disznóólé!) Miért írom ezt le 
most, mikor Gülch Csaba ezt már a Kisalföldben meg
tette?

Tanulság miatt ?.... Tanulság az van! Vagy legalább
is le kellene azt vonni! Feltétlenül fontos, szükségünk 
van egymásra. Ha magunk maradunk, ha nem segítünk 
akkor nekünk sem segítenek. Egyedül nem megy ez 
sem: Eneseiek! Ebben az elkeseredett világban a mi 
közösségünknek nem megy olyan jól, hogy magunkra 
hagyjanak bennünket, hogy magára hagyjuk egymást. 
Fogjunk össze! Segítsünk, figyeljünk egymásra ha 
szükséges, azonnal és feltétel nélkül.... Ha ez sikerül 
közösségünkön belül, mindnyájuknak sokkal jobb lesz.

Kérem Önöket, erre törekedjünk!
Böcskei György 

polgármester



Közösségi
munkavégzés
Az alábbiakban a közösségi munkavégzés feltételeit 

ismertetem.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

módosított 1993. évi ü l. törvény lehetővé tette az önkor
mányzatok számára a legalább 6 hónapja jövedelempót
ló támogatásban részesülő munkanélküliek közösségi 
munkavégzés keretében történő foglalkoztatását, mely
nek helyi szabályait a Képviselőtestület rendeletben sza
bályozta.

A közösségi munkavégzés havi időtartama minimum 
30, de legfeljebb 40 óra, naponta azonban 6 óránál keve
sebb nem lehet. A munkáért járó díjazást a Képviselőtes
tület a Szociális törvénynek megfelelően állapította meg. 
Ez a kötelező legkisebb munkabér (12.200.- Ft) és a jö
vedelempótló támogatás (6.720.- Ft) különbségének idő
arányos része, vagyis 32,- Ft/óra. Közösségi munkavég
zés keretében a lakosság vagy a település általános szük
ségleteit kielégítő feladatokat kell ellátni. Elsősorban 
köztisztaság, közterületfenntartás, utak tisztántartása, 
járdaépítés, temetőrendezés, intézményi kisegítő mun
kák végzése. Ha a munkanélküli a közösségi munkavég
zés lehetőségét nem fogadja el, vagy az alól kivonja ma
gát, részére a jövedelempótló támogatás 3 hónapig nem 
folyósítható. Kivéve, ha a háziorvos igazolása szerint 
keresőképtelen. Kéijük az érintetteket, ha kézhezkapják 
a közösségi munkavégzésre felhívó értesítést, ne szemé
lyük elleni rosszindulatnak minősítsék azt.

Figyelembe kell venni, hogy az önkormányzat költ
ségvetése nagyon szűkös, szinte kizárólag az intézmé
nyek fenntartására elég. Átlagosan havi 30 fő részesül 
jövedelempótló támogatásban, melynek éves költsége 
közel 2,5 millió forint. Ennek felét az állam, felét az ön- 
kormányzat viseli.

Mindenképpen indokolt, hogy csak azok a munkanél
küliek részesüljenek jövedelempótló támogatásban, akik 
rajtuk kívül álló ok miatt nem tudnak munkát vállalni és 
ha egészségi állapotuk engedi, hajlandók is tenni közös
ségi munkavégzés keretében a faluért.

Gecsei Gyuláné 
igazgatási előadó

VISSZHANG!
Húsvét ünnepét örvendezve köszöntöt

tük. Feltámadás volt az a nap, mikor Isten 
küldte a Fiát, hogy megváltsa a gonosztól 
a világot. Nem sikerült neki. Tévedett: Mert 
az ördög is megjelent. Isten Fiát, Jézust is 
megkörnyékezte. Isten saját gyermekét ál
dozta fel. Miért? hogy megváltsa a világot 
a bűntől. Mi lett Jézus sorsa! Keresztre fe
szítés, a Golgotán való hurcolás. Pedig Is
ten tudta, hogy Fia fél a haláltól. Keresztre 
feszítéstől. Utána dárdával szívét döfték át. 
Ezért van a Húsvét. Feltámadás ünnepe. 
Bízunk többé soha nem lesz háború, nem 
ölnek az emberek, hanem majd segítik 
egymást. Legyen e földön béke, szeretet 
és ne gyűlölködés.

Elég volt. Gondoljunk Sztálinra, Hitlerre, 
kik milliókat tettek a „Katyini” tömegsírba a 
gázkamrákba. Miért tették. Mert ölni, gyil
kolni szerettek. Nem embert akartak for
málni, nevelni, a meglévőt fejleszteni. Ha
nem pusztítani. Szenvedést, özvegyeket, 
árvákat hagyni a világra. Sorsukra.

Gyermek voltam és jártam a Zalai-Somo
gyi lankás vidékek tájait. Szerettem a lab
darúgást a bált és a természet szépségét. 
Soha gondolatom se volt, hogy bűntényt 
kövessek el. Dolgoznom kellett, hogy él
hessek. És emberré váljak. Ami sikerült is. 
Pedig gondolni kellene valakiknek arra is 
mit tettem az asztalra és jogom van-e on
nét valamit felvenni.

Vagy csak támaszkodjunk mindig az Ál
lam bácsira. Ő is miből tud a végtelenségig 
fizetni, ha nem fogok és nem is akarok dol
gozni. Sőt tanulni sem. Majd a nyugdíjasok 
eltartanak minket. Miért kell azoknak élni 
és miért kell nekik a pénz. Sajnos idáig 
mentünk. A Nagymama, Nagypapa arra jó, 
hogy a pénzt adja.

Köszönetét úgyse mondunk érte.
Varsányi Lajos
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1990 óta él családjával Enesén Illés Zoltán, akik az 
Erdélyi Zilahról települtek át Magyarországra. Az el
határozás kezdetéről és a letelepedés nehézségeiről be
szélgettem el a feleséggel Icuval. .

-  Mikor fogalmazódott meg a családban az életre 
szóló változtatás gondolata?

-  1989-ben orvoshoz jöttem Győrbe, mivel a kezelé
sek és a gyógyszerellátás itt sokkal magasabb színvo
nalúak, mint nálunk. Egy ismerős győri házaspárnak 
köszönhettük ezt a lehetőséget, akik többször jártak ná
lunk Erdélyben. Nem határozott szándékkal jöttünk 
Győrbe, de egy hirtelen elhatározás eredménye lett az 
a döntésünk, hogy férjemmel együtt maradunk Magya
rországon.

-  A döntés után milyen tettek következtek, ho
gyan kezdték el itteni életüket?

-  Első feladatunk: vettünk egy győri térképet, s men
tünk munkahelyet keresni. Odaát mint bolti eladó dol
goztam, de itt nagyon keveset fizettek volna ebben a 
munkakörben, így elmentem szerződéssel a Keksz- és 
Ostyagyárba dolgozni. Férjem foglalkozása villanysze
relő. Ő s Mezőgép-nél kezdett dolgozni. Nagy problé
mánk volt a lakás. Kezdetben munkásszálláson lak
tunk, albérletben, majd szükséglakásban.

A kezdeti beilleszkedés sikerét fájdalmassá tette vi
szont az a tény, hogy családunk - lányaink Kinga és 
Enikő - még mindig távol volt tőlünk. Édesanyám ne
velte őket, valamint a rokonaink szerető gondoskodá
sára voltak bízva. Családegyesítési kérelmet adtunk be, 
de a forradalom előtti időszakban nagyon sok akadályt 
gördített a Román állam az utunkba. Végül egy év után 
jöhettek lányaink! Ekkor, 1990-ben vettük meg ezt a 
házat - amelyben ma is élünk - Enesén.

-  Aki ismerős a Dózsa utcában az tudhatja, hogy 
rengeteg munkával töltött órának köszönheti ezt az 
otthonos „fészket” az ülés család.

-  A férjem hozzáértése, elképzeléseink varázsolták 
fokról-fokra barátságosabbá ezt az épületet. Lehet, 
hogy másoknak gyorsnak tűnik az a négy év, amialatt 
rendbe hoztuk ezt a házat, de nekünk nagyon hosszú
nak.

-  Történt-e valami változatos az ideköltözés óta a 
családban?

-  5 éve már, hogy a Gardenia-ban dolgozom a kon
fekció üzemben, féljem is változtatott munkahelyet, ő 
a Magyar Vagon- és Gépgyárban dolgozik jelenleg. 
Lányaink a győri 401-es Szakmunkásképzőben tanul
nak ruhakészítő szakmát. Valamennyien magyar állam
polgárok vagyunk. Férjem és én tavaly előtt kaptuk 
meg az erről szóló dokumentumot, lányaink viszont ta
valy. 1989 óta a múlt évben voltunk először Erdélyben.

-  Van-e a családnak hiányérzete? (Itt köny szö
kött beszélgetőtársam szemébe.)

-  Az édesanyám, a testvérem, apósom, a további ro
konok és a zilahi ismerősök, barátok. Az összetartás, 
ami az erdélyi magyaroknál a létezés záloga. Hol van
nak itt a feltétel nélküli emberi kapcsolatok, az egymás 
iránti felelősség? Ezek hiányoznak számunkra a legin
kább.

-  Március elsejétől népesebb lett a Dózsa utcai la
kás, hisz ülés Zoltánt testvére, Mózes is követte Ma
gyarországra, Enesére. Beszélgetésünket innen Icu 
sógornője, Katalin folytatja:

-  Közjegyző által készített befogadó-nyilatkozatban 
vállalta férjem testvérének családja eltartásunkat és el
látásunkat. Férjem, Illés Mózes már többször járt 
Enesén, segített az építkezésnél, ismerik az utcabeliek. 
Többször lebeszéltem az áttelepülésről, de mostanra 
már bennem is megérett az elhatározás. Nem volt jö
vőnk! És gyermekünk - Erika - számára sem tudtunk 
volna kiutat találni abban a világban. Itt sem könnyű az 
élet, Erdélyben sem az, de ott még hátrányban voltunk 
amiatt is, hogy magyarok vagyunk.

-  Jövőjüket szintén Enesén képzelik el?
-  Jelenleg egy családi ház megvásárlásán fáradozunk 

itt a faluban, munkahelyet keresünk férjemmel együtt. 
Erika lányunk iskoláztatását elintéztük, szeptembertől 
középiskolás lesz Győrben. Azon Fáradozunk, hogy 
újra legyen otthonunk, nyugodt családi életünk, amihez 
óriási segítséget kapunk sógoroméktól.

Szinte egyszerre fogalmazódott meg mindkettőjük
ben a következő gondolat, ami talán letelepedésünk tit
ka is lehet: - „A honvágy még nem ért el bennünket, s 
ha az embert célok éltetik és vezérlik, addig nem gon
dol fájdalmasan az otthoniakra.”

Nagyné Dőry Andrea
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József Attila

M A M A

Már egy hete csak a mamára, 
gondolok mindig, meg-megállva. 
Nyikorgó kosárral ölében, 
ment a padlásra, ment serényen.

Én még őszinte ember voltam, 
ordítottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra. 
Engem vigyen föl a padlásra.

Csak ment és teregetett némán, 
nem szidott, nem is nézett énrám, 
s a ruháit fényesen, suhogva, 
keringtek, szálltak a magosba.

Nem nyafognék, de most már késő, 
most látom, milyen óriás ő - 
szürke haja lebben az égen, 
kéldtöt old az ég vizében.

Anyák napja
Az édesanyák halhatatlanok. Az Isten alkotta 

világ egyszeri és megismételhetetlen teremtményei. 
Ők az ős-örök anyag, ők a múlt, a jelen és a 
jövő. Szívük alatt hordozzák, óvják gyermeküket - 
a fájdalmat, aki majdan torokszorító keserű ízt ad 
szájukba. S néha örömmel ajándékozzák meg az 
élet elindítóját az édesanyát. Többször lenne szük
ségük a kacagásra. Az édesanyák csupa jóság. 
Nem tudnak haragudni, csak derűsen mosolyogni. 
Minden pillantásuk maga a megbocsátás, feloldo- 
zás a bűnök alól.

Honnét merítik energiájukat? Nem tudjuk, de 
látjuk - érezzük. Az édesanyákat nem lehet túl
szárnyalni, minden kísérlet hiábavaló lenne. Örök 
győztesei a Teremtésnek, az anyaság gyötrelmeivel 
együtt.

“Adassék nekik örök gyönyörűség 
szerelmükért örökös hűség, hogy kibírják a 
világ összegyűjtött kínját!"

Mesterházy József
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1994 novemberében alakult meg 
községünkben a Borostyán kórus. A 
kórus megalakulásáról kérdeztük az 
általános iskola énektanámőjét, Rákász 
Máriát, aki vezeti a próbákat a heti 
összejöveteleken.

A kórus Tschurl Károly 
kezdeményezésére alakult. Volt egy 
előzménye, egy régi kórus,egy korábbi 
próbálkozás. Ők fiatalabbak, 
elfoglaltabbak voltak, de a passiót 
énekelni mindig összejöttek. Most 
minden szerdán este 17.00 órakor tar
tunk próbát a Kultúrház zenetermében. 
Repertoárunkban rábaközi és 
szigetközi népdalok szerepelnek. A 
próbákon elsősorban azokat gyako
roljuk, amik műsorra kerülnek.

-  Milyen volt a fogadtatás?
-  A tagok nagyon lelkesek, 

szeretnek próbákra járni. Most már 
ugyanaz a 20 személy jár a próbákra - 
rendszeresen. Mindig ott vannak, még 
betegen is.

-  Hol léptetek fel eddig?

Eddig két alkalommal tudtunk 
közönség előtt énekeim, egyszer a lot
tósorsoláson, egyszer pedig március 
15-én. Következő fellépésünk április 
30-án lesz itt, Enesén a Kultúrházban, 
este 6 órakor.

Azon az estén az általános iskolások 
is szerepelnek majd.

-  Jövőbeni tervek?
-  Tartunk nyári szünetet, majd 

szeptemberben folytatjuk. Ha kapunk 
lehetőséget szívesen énekelünk, első
sorban a falu rendezvényein.

A kórus tagjai:
Bancsó Ferencné, Bencsik Imréné, 

Csöngei Jánosné, Ezres Lászlóné, 
Ihász Ferencné, Ihász István, Ihász 
Istvánná, Kerpics Lajosné, Kovács 
Lajosné, Lövei Mátyásné, Mesterházy 
Emőné, Nagy Lajosné, Németh 
Lajosné, Németh Lászlóné, Szekeres 
János, Szekeres Jánosné, Tóth 
Endréné, Tóth Lajosné, Varsányi 
Lajosné, Vrábel Istvánná.
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P O  L I T I K A
A m ai m agyar p o litik a i palettán 3 fő irányzat küzd a választópolgárok  szavazataiért: 
a szoc ia lizm u s, a lib era lizm u s és a konzervativizm us. H árom  cik kb en  k ísér lem  m eg  
a fen t n evezett irányzatok e lem zését, kritikáját adni.
T erm észetesen  ezen  írások  egy vélem én yt, egy m egk özelítést tükröznek  m ajd s nem  
az abszolú t igazságot /m er t azt h iszem , az n in cs i s . /  Az írásokat akár v ita ind ítónak  
is  tek in th etjü k ...

A  k o n z e rv a t i v i z m u s
Az u tó b b i 40 évben  (1950-1990) a  konzerva

tív szó c sak  n eg a tív  ta rta lo m m al telítődött. A 
következő so roka t o lvasha tjuk  az Új M agyar 
Lexikonban: „ ra g a sz k o d á s  az elavult, önm a
gukat tú lélt tá rs a d a lm i viszonyokhoz, életfor
m ákhoz, eszm ékhez, szem b en á llá s  a  h a la 
d ás, az  új m inden  fo rm ájával".

Ezek a la p já n  nem  csodá lk o zh atu n k  azon, 
hogy a  konzervatív  eszm éket m agukénak  v a l
ló p á rto k a t o lyan  eg y sé g e se n  u ta s íto tta  el a  
tá rsa d a lo m  tav a ly  m á ju sb an .

A konzervativ izm us sem  form álódott e lőbb 
szervezett po litika i m ozgalom m á, mint az  e lő 
ző két c ikkben e lem zett ve té ly tá rsa . A zonban 
ezen  g o n d o la tis á g  lén y eg éb ő l fakad , hogy a 
m últhoz, a  gyökerekhez nyúl v issza . Ezért te
kinthetjük a  leg rég ib b n ek . Fontosnak, egyik 
lényeg i v o n á sá n a k  tek in thetjük  a  „honnan  
jössz" k é rd ést. De az  eszm eirán y za t nem  ta 
g a d ja  a  k é rd és  p á r já t sem , a  „hova m ész"-t. A 
so rren d iség  kö te lező  - h isz a  konzervatív  gon
dolkozók h an g sú ly o zzák , hogy a  nem zeti tör
ténelem  ism ere te , v á l la lá s a  nélkül nem  lehet 
jövőt ép íten i.

A konzevativ izm us örök erkölcsi értékeket 
állít a  k ö zép p o n tb a . Múlt sz á z a d i fo rm ájábó l 
te rm észe tesen  sok m inden  á ta lak u lt. A leg 
fo n to sab b  - a  hagyom ány , a  fo ly tonosság  tisz
te le te  a z o n b a n  nem  veszhet ki a  m agukat 
konzervatívnak  vallók é rték v ilág áb ó l. Ma m ár 
nem  az a  tá rs a d a lm i h á tte re  sem , am i volt a 
XIX. s z á z a d b a n  és  szá z ad u n k  közepéig .

E lő térbe került - am i a  k ö z tu d a tb an  sajnos 
nem  igy él! - a  szo c iá lis  g o n d o sk o d ás  fo g a l
m a, a  szo c iá lis  h á ló  k iép ítése . Ezt ó riási téve
dés a  szo c ia lis ták  ja v á ra  írni. Ha N ém etorszá
got nézzük m eg e szem pontbó l, akkor első  p il
la n tá s ra  v ilá g o ssá  válik, hogy a  jóléti á llam 
b a n  a  szo c iá lis  b iz to n ság o t a  CDU-CSU, te
hát m élyen konzervatív  pártok , ép íte tték  ki. 
M ag y aro rszág o n  m a n a p s á g  ép p en  a  m ag át

szo c iá lisan  érzékenynek  m ondó MSZP kez
dett hozzá  a  jóléti, szoc iá lis  k iad áso k  m eg
n y irb á lá sáh o z  - az  á llam cső d  m eg v a ló su lá 
sán ak  fenyegetésével. Tehát a  szoc iá lis  ki
ad áso k  m e g ta r tá sa  leh e tő ség  szerin ti növelé
se eg ybevág  a  konzervativ izm us gondo la tv i
lág áv a l.

A m ai m ag y ar konzervativ izm us nem  eg y sé 
ges, több párt p ró b á lja  képviseln i, m egvalósí
tan i az  irányzat e szm eiség é t. L eg p o n to sab 
b a n  m inden  b izonnyal a  k isg az d á k  - Isten, 
H aza, C sa lá d  - je lszav a i fejezik ki a  lényeget. 
Sajnos, hogy az  együttm űködés leg fő b b  a k a 
dályozói is ép p en  ők. Most, am ikor nagyobb  
szükség  lenne az ö ssze fo g ásra , mint k o ráb 
b a n  bárm ikor.

A c sa lá d  központi sze rep é t nem  lehet e lé g 
gé hangsú lyozn i. Az új m a g y ar fe ltá m a d ás  
csak  a  tá rsad a lo m  leg k iseb b  sejtjébő l indu l
hat el. Ha az  a la p  rossz, a  felép ítm ény  sem  le 
het tökéletes. A h a z a  fo g a lm a  a  m a g y a rsá g  
e se téb en  nem  á llh a t m eg az o rsz á g h a tá ro k 
nál, ezt n éh a i m in iszterelnökünknél, Dr. An
tall Józsefnél, senki sem  fo g a lm azh a tja  m eg 
töké le tesebben : „15 millió m ag y ar m iniszter- 
elnöke kívánok lenni".

A keresz ténység , a  v a llá s  -ősi je llegéné l 
fogva - szin tén  ö ssze ta rtó  e re je  a  nem zetnek . 
O rszág h a tá ro k  felett á ll. A három  elem zett 
politikai irányzat közül a  konzervativ izm ust 
tartom  a  leg érték eseb b n ek , s h iszek  a b b a n , - 
a  m ai g y en g eség e  e llen ére  -, hogy  a  pokol k a 
pui sem  fogják m egdön ten i.

S mi lehet a  3 irán y za t jövőbeni so rsa?
V alószínűnek tartom , hogy a  jövő két nagy  

irán y za ta  a  konzervativ izm us és a  h ite lte len  
em berektől való m e g sz a b a d u lá s a  u tán  a  szo
cializm us valam ilyen  fo rm ája  lesz . A lib e ra 
lizm us p ed ig  - a  m a g a  e rő sz a k o ssá g á v a l - a  
p a rlam en tb e  kerü lésért küzd m ajd .

M esterházy József
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1848-as március 15-i megemlékezést tartottunk a MAGYAR HÁZBAN Torontóban, ami március 19-én vasár
nap volt. Az ünnepséget rendezte a Ház vezetősége és a Kanadai Magyarok szövetsége. Az ünnepség megnyitó
ján a Szenterzsébet Egyházközség Kórusa elénekelte a Magyar himnuszt, amit zongorán kísért Zadubán György. 
Az ÁRPÁD terembe vagy ötszáz magyar gyűlt össze. Mátrai Rózsa a ház elnöke elmondta a megnyitó beszédet, 
és utána N.T. Wass Zoltán református lelkész mondta el az ünnepi beszédet. Méltatta a 48-as iijúság kiállását és 
szabadságvágyát.

Az ünnepi beszéd befejezése után is maradt még műsor. Petőfi verseket szavaltak az Arany János iskola tanu
lói, Kossuth nótákat énekelt a leánykórus és Marostuti György vezetésével a Citerazenekar adott elő ugyancsak 
Kossuth indulókat. Meghívott vendég volt a torontói magyar Követ úr, Illyics Lajos, aki nagyon népszerű a ma
gyarok között, többször beszéltem már én is vele rendezvényeken és a hivatalába is. A műsor záró akkordjaként 
elénekeltük a Székely himnuszt és pár csornai barátommal levonultunk a Mátyás pincébe, mivel József nap volt 
és ittunk egy üveg sört a Józsefek egészségére.

Béla Horváth

Két enesei Torontóban Szeven Rosinszky és Béla Horváth.

50 éve már, több is talán Enesei 
Iskolába karácsonyi Betlehemes játékot 
játszottunk a három királyok:

Szekeres Jani,
Király Laci 
Horváth Béla

Ő meg a legfiatalabb enesei habár 
Torontóban született, de eneseinek vallja 
magát, ő a fiam, akit fát kidönteni tanítok, 
amit én is az apámtól tanultam.

Szeven Horváth aki csak magyarul 
beszél idehaza, és ír is néha a nagymamá
nak magyarul.
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Az enesei tanács hazánk felsza
badulásának a 35. évfordulója al
kalmából kormánykitüntetésben ré
szesült. Ezt az elismerést pénzjuta
lommal is honorálta a Magyar Ál
lam. A szép kis összeg nagyobb ré
szét a vasútállomás és a falu közöt
ti alagút építésére fordították. A 
megmaradt összeget pedig szociális 
célokra használták fel. A falu vénjei 
úgy döntöttek, hogy a maradék 
pénzből kárpótolják azokat a nőket, 
akik a felszabaduláskor- bár nem 
nagyon szívesen de - testközelbe 
kerültek a felszabadítókkal.

Kihirdették a faluban, hogy azok 
a nők, akik annak idején „idvezül- 
tek” a Szovjet hadsereg valamelyik 
keménykötésű katonája, vagy kato
nái által, jelentkezzenek a tanács
nál, mert megjutalmazzák őket. 
Meg is hallották a hangosbemondó 
hirdetését az „érintettek”, de annyi
ra meglepődtek, hogy nem akartak 
hinni a saját fülüknek. Teltek, múl
tak a napok. Azt mondja Julcsa né
ni az egyik ,érintett”, hogy régen 
volt, igaz sem volt. Jól jön az a pénz 
a háztartásba. Összekapta magát és 
elindult tanácsháza felé. Senki nem 
tudta, hogy ő hova megy. Mehetek 
és akárhova, igaz? így bátorította 
magát. Illedelmesen bekopog. A ta
nácselnök fogadja. Leüteti és szé
pen elbeszélgetnek. Hozzák a stam
pedlit, hogy bátrabban mesélje el a 
történteket. Egy kis szünet és rátért- 
nek a lényegre. Na Julcsa néni, 
hogy is történt, illetve 
hány szór...izé, kérdezi a tanácsel
nök egy kicsit zavartan. Ne cifráz

zuk, essünk át rajta minél előbb. 
Szóval jött az ukrán vitéz elvtárs 
elölről kétszer is. A többi azért nem 
sikerült, mert éppen akkor jött haza 
a Jancsi, az uram a málenki robot
ból. Megszökött. Kicsit korán jött. 
Akkor itt van kettőezer forint. Gra
tulálok, használja egészséggel Jul
csa néni boldogan átveszi a jutalmat 
és elbúcsúzik. Az ajtón kívül újra 
megszámolja az összeget. Egy ki
csit elmélázik. Csak nem egy újabb 
orosz bevonulásról álmodik? Talán 
nem.

Ballag hazafelé és útközben talál
kozik a Maca nénivel, akit annak 
idején két oldalról is „érintettek” az 
események. Julcsa néni elmeséli fo
gadtatást és erre fel Maca néni is 
veszi a bátorságot, hogy elmenjen a 
megérdemelt jutalomért. Hazasza
lad, ünnepi ruhába öltözik és irány a 
tanácsháza. Nem néz ő semerre, 
már markában érzi a négyezer fo
rintot. Bekopog, köszön, ünnepé
lyesen fogadják. Hozzák a stamped
lit, megissza. Még repetát is kér. 
Nosza erre úgy beindul a nyelve, 
hogy ő kezdeményez.

Elnök elvtárs az Isten szerelmére 
térjünk már a tárgyra. Egye csuda, 
ha annyira siet Maca néni, én nem 
tartóztatom. Hogy is volt? Hány
szor volt? Kétszer elölről jött az a 
kozák katona. Ez nem volt neki 
elég, mert ugyan annyiszor hátulról 
is... Csak úgy dőlt belőle a pálinka 
szaga. Ott is felejtette az üveget 
üresen. Tessék Maca néni, itt van 
kettőezer forint, költse el egészség
gel. Gratulálok a tanács és magam

nevében is. De tanácselnök elvtárs, 
itt valami nem stimmel? Nekem 
négyezer forint jár. Nem kedves 
Maca néni, mert amikor hátulról 
történtek a dolgok, elszaladhatott 
volna.

Elnök elvtárs én akkor Maca néni 
voltam nem hülye. Lassan azért 
megnyugodtak a kedélyek. A ta
nácselnök az unokákról érdeklődik. 
Maca néni büszkén meséli, hogy a 
nagyobbik fiú unokája egy zenekar
ban játszik. Szakszofonos. Hát az
tán Maca néni látott-e már szakszo- 
font? Hát alighanem láttam, de az 
nem az volt. Kedélyesen beszélget
nek tovább és attól lesz Maca néni 
még közlékenyebb, hogy felhajtja a 
harmadik kupica pálinkát is.

Vidám beszélgetés közben beko
pog a postás és hozza a Kisalföld 
újságot. Egyet Maca néni is vesz és 
ameddig a tanács-elnök elintézi a 
telefonos ügyeit, átböngészi a fris
sen hozott újságot. A politikai hírek 
már nem nagyon érdeklik. Itt-ott 
azért talál magának olvasnivalót. 
Hosszan elidőz a házasság hirdeté
seknél, de rájön arra, hogy ez már 
nem az ő oldala.

Az elnök leteszi a telefont és 
megkérdezi Maca nénit, hogy mi 
érdekeset talált az újságban? Olvas
tam jót is, meg rosszat is. Képzeld 
földrengés volt Kaliforniában. Egy
szer Enesét is megrázhatná egy 
földrengés. Maca néni, miért akaija 
hogy Enesén is rengjen a föld? 
Azért, mert akkor én is éreznék egy 
kis lökést. Maca néni szeme huncu
tul csillog. (Folytatás a 8. oldalon.)
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Megtörtént, meg nem is, higgyék is meg nem is!
Áp r i l i s i  t réfa l esz  c s upán!

(A 7. oldal folytatása.)
Van még mondanivalója. Az el

nök már nem tudja, hogy mit is kér
dezzen, mert minden kérdésre csat- 
tanós a válasz. Azért óvatosan ér
deklődik tőle, hogy hogy áll a sze
relemmel? Sajnos már nem molesz
tál senki. Tudod azért ellenállnék én 
még most is, de már nincs kinek.

Egy kicsit elszomorodik. Eszébe 
jut hites ura, a megboldogult. Elme
séli, hogy milyen rendes ember 
volt. Egyik házassági évforduló al
kalmából éppen Győrben jártunk és 
bementünk a Gergácz féle vendég
lőbe ebédelni. Evés közben mon
dom az István bácsinak, hogy te ap
juk, én olyan melegséget érzek itt a 
szívem alatt. Tudod-e, hogy miért 
anyjuk? Beleér a melled a levesbe.

Egyszer elkísértem a Micskó

doktor úrhoz, mert már nagyon ne
hezen tudott járni. Türelemmel ki
vártuk sorunkat, amíg a doktor úr 
szólította az én aranyos uramat. 
Maca néni jöjjön be maga is nyu
godtan - mondta a doktor úr. Köszö
nöm, én is így gondoltam. Nagyot 
köszöntem és csendben figyeltem a 
vizsgálatot.

Egyszer csak azt mondja a doktor 
úr az uramnak, hogy tolja le a nad
rágját. Szegény azt kérdezte melyi
ket? Mind a hármat István bácsi. 
Tudod szegény, akkor már nagyon 
fagyos volt. Még aratáskor is rázta a 
hideg. Utána aztán meggyógyult. 
Utálta az aratást. Nagy nehezen 
megtörtént a vetkőzés de a doktor 
úr szemei valami fennakadtak. Én 
már tudtam előre, hogy ebből mi 
fog kisülni. Azon a tájon ahol az

uram lábai kétfelé ágaznak, ott ta
lálta meg a doktor úr a rendellenes
séget.

Idefigyeljen István bácsi! Mit je
lent ott az a felírás, h o g y .......róza?
Tudja doktor úr, hogy mi volt arra 
ráírva 20 éves koromban, amikor a 
NOVARA csatahajón szolgáltam? 
Vitéz Nagybányai Horthy Miklós 
legbátrabb matróza.

Maca néninek úgy látszik elfáradt 
a nyelve, mert lassan szedi a sátor
fáját és elköszön. Az elnök udvaria
san kikíséri egészen a lépcsőig. 
Ennyi bolodságban még életében 
nem volt része. Ismét melegséget 
érez, de most nem a szíve körül. 
Máshol. Egy kicsit lejjebb. Siet ha
zafelé. Utján végig kíséri az áprilisi 
szél.

Gősi Sándor

Ki  k i c s o d a ?
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Testépítő klub
Ez év februárjában kezdte meg mun

káját a Kultúrház pincéjében a Testépí
tő klub, A kezdeményezésről, az ott fo
lyó munkáról kérdeztük LAKATOS 
GYÖRGYÖT, a klub vezetőjét:

-  Böcskei György polgármesterrel, 
közös megbeszélés alapján hoztuk lét
re a klubot. Hétfőn szerdán és pénteken 
- két csoportban - erősítjük testünket, 
eddzük magunkat. Az első csoportba 
az általános iskolások jönnek, az ő fog
lalkozásuk 17 órakor kezdődik. A má
sodik csoportba a középiskolások jön
nek 18 órára.

-  Milyen a klub felszereltsége?
-  Sajnos elég gyenge. Két pár súly- 

ponttartó-állványunk, fekvenyomó- 
padunk, kézisulyzóink vannak. Van 
olyan eszköz is, pl. a hátgép, amit én 
csináltam, Vettem egy kézisulyzó soro
zatot is, ezek a sajátjaim.

-  Milyen eszközök hiányoznak?
-  Elkelne egy comberősítő, a gyere

keknek nem kifejezetten jó a guggolás. 
Egész izomtömegeket át lehet mozgat
ni ezekkel az eszközökkel.

Az edzéseken nem kötelező az én 
irányításom, aki akarja, az maga csi

... a Bödő családot.
Mikor a vállalkozás kezdeteiről 

kérdezem a ház asszonyát, - Ágit - 
így kezdi mondandóját: Vállalkozó 
család vagyunk. Úgy gondolom, ezt 
kis falunkban - Enesén - mindenki 
így tudja.

Majd következik a folytatás:
A férjem 1982-ben kezdett egy 

darus autóval. Az ő vállalkozása 
jobban fejlődött, mint az enyém. Éj
jel-nappal dolgozott, betongerendá
kat fuvarozott, egész enesei utcák 
épültek a fuvarozásával. Éjjel ubor
kát, málnát szállított. Így kezdődött 
a vállalkozás. Akkor sem volt kön
nyű, ma sem az. Ma már 8 autó és 
2 rakodó áll az udvaron, járja az 
utakat. Alkalmazottak is dolgoznak, 
Csaba 10 embernek ad munkát, ne
kem 4 alkalmazottam van.

nálhatja a gyakorlatokat - saját elgon
dolás szerint.

-  Kaptok esetleg valami támoga
tást?

-  A teremért nem kell fizetni. A pin
ce sajnos pici, alacsony és levegőtlen. 
De tudomásul kell ezt venni, mert jobb 
körülmény most nincs. Bevételünk 
van, ebből gazdálkodunk. Az általános 
iskolások havonta 200 forintot, a kö
zépiskolások 450 forinntot fizetnek.

-  Mennyien vagytok a két csoport
ban?

-  Nem mindenki van itt minden 
edzésen, változó a létszám. A két cso
portban mintegy harmincán vagyunk.

-  Megkérdeztünk pár fiatalt is az 
edzés ezekről a lehetőségekről:

Boda Tibor. Szerintem nagyon jók a 
foglalkozások. Le lehet vezetni a fölös 
energiát és erősödünk is.

Varga Balázs: Aránylag olcsó, erő
södni is jó. Akinek nincs lehetősége 
más sportra, lejön ide, s jó kondícióban 
marad.

Horváth Csaba: Lehet erősíteni, Jó 
lehetőségnek tartom.

-  S hogy alakult a Te vállalkozá
sod?

-  1991-től vagyok önálló vállalko
zó. A BOLTIKA azelőtt egy cég bolt
ja  volt, használt ruhával kezdtem 
közös családi elhatározás alapján.

-  Mi m indent lehet venni a 
BOLTIJÁBAN?

-  Igyekszem igazodni az igények
hez, olcsó áron próbálom beszerez
ni áruimat. Mindenkinek szeretném 
meghozni, amit igényel. Gyerekru
házattól a felnőttruházatig, ital, 
cipő, vegyiáru között válogathatnak 
vásárlóim a BOLTIKÁBAM.

-  Tervezel fejlesztést a jövőben?
-  Itt a jelenlegi boltban már nem 

tudok bővíteni, mert kicsi a hely. 
Tervek vannak, remélem megvaló
sulnak.

M. J.

Ifjúsági Klub
Szabadidejükben - Nagy At

tila, Buga Tamás, Káldy Sza
bolcs... - sokat tevékenyked
nek a nem rég (újjá) alakult if- 
úsági klub körül. Káldy 
Szabolcsot kérdeztük az ifjú
ság szórakozási lehető
ségeiről:

-  Március 3-án kezdtük meg 
a munkát. Célunk az volt, 
hogy a fiatalok szorosabb 
kapcsolatba kerüljenek egy
mással s jól érezzék magukat 
a faluban,

-  Milyen gyakran jöttök 
össze?

-  Hetente, m inden pénte
ken nyolc órától éjfélig. Játé
kunk, felszerelésünk nincs, a 
zene-lehetőség  adott.
H étközben iskolában va
gyunk, tanulni kell. Állandó 
klubot most még nem  tervez
tünk, majd a nyáron.

-  Lenne igény arra, hogy 
hétköznap is találkozzanak s 
fiatalok?

-  Ezt meg kell kérdezni, 
kérdés hétköznap ki mennyi
re ér rá, kedvük lenne-e lejár
ni? Ahogy eddig megfigyel
tem, szívesen jönnek, korha
tár nincs, most volt nyuszi-bu
li csütörtökön. Rendezvénye
inkre átlagban 40-50 fő jön 
elé.

-  Milyen terveitek vannak?
-  Szeretnénk fejleszteni a 

zenei felszerelést, bővíteni. S 
szeretnénk egy tágasabb he
lyet, a zeneterm et. A felelőtle
neket ki kell zárni, a polgár- 
mester úrral egyeztetve.

Talán így megvalósul a ter
vünk.

Mesterházy József

M. J.

B e m u t a t j u k . . .
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TISZTELT OLVASÓ!
Most a fiatalok zenehallgatási szokásainak veszélyes 

oldalaira szeretném felhívni a figyelmet. Ma már köztu
dott, hogy a nagy zajjal dolgozó gépeknél nagyon sok 
embernek komoly nagyothallása alakult ki. Pl.: légkala
pács, textilüzemek gépei, fonodák gépei.

Van azonban egy veszélyesebb dolog ami fiatalkor
ban közkedvelt, az pedig a Discók világa. A Nép. Szöv. 
F.ü. Hív. komoly felméréséből szeretnék néhány adatot 
ismertetni. Pl. a napi zenehallgató fiatalok között 12-16 
év korosztály, a régi 1,5 óráról, kb. 2,5-3 órára emelke
dett.

Érdekes módon az idősebb nemzedék egyre keve
sebb zenét akar hallgatni. A Discó látogatások száma 14 
éveseknél havi 1 volt, a 16-18 éves korosztálynál havi 2- 
3. A Németeknél van egy készülő törvénytervezet a 
Discók és egyéb zajjal járó gyárak, játéktermek, tevé
kenységek, zajszintjének korlátozására. Németország
ban olyan automatikus zajszint korlátozó készülékekkel 
látják el a Discókat, amelyek le vannak plombáivá és ez 
biztosítja, hogy ne károsodjon a fül hosszú távon. Ez a 
zajszint kb. 90 dB körül van. Ez azt jelenti, hogy vi
szonylag hosszú ideig hallgatva, átlagos embernél itt 
még komoly halláskárosodással nem kell számolni. Saj
nos már ez is azonban, tartósan pl. napi 8 órával mun
kahelyen nagyon komoly halláskárosodást okozhat.

Kimutatták, hogy átlag 10 órakor a Discókba kb. 90 d 
B hangerősséggel kezdenek és óránként 2-3 dB-el 
emelkedik ez a szint hajnali 1-2 órára 100-110 dB a 
hangerősség. Ez nagyon csúnya halláskárosodást tud 
okozni. Sajnos az ifjúság tekintélyes részének a Discó a 
fő időtöltése és fő találkozási helye, ennek megfelelően. 
Kérdés, hogy azok a fiatalok, akik hetente 5-10 órákat 
Discóban töltenek el 100-120 dB-es zajban, mit tudnak 
csinálni 10-20 év múlva, mikor a halláskárosodásuk 20- 
40 dB lesz, vagyis a normál társalgási beszédet már 
csak szájról olvasási segítséggel tudják megérteni. Saját 
rendelői megfigyelésem, különösebb műszeres mérés 
nélkül, hogy a fonőnők 40 éves kor körül, már kérdés 
nélkül is elmondják, hogy ők nagyot hallanak.

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy akik zajos mun
kahelyen dolgoznak, ha lehet tartsák be a munkaköri 
előírási zajvédelmi szabályokat, ha más nem, saját ma
guk vattát vagy füldugót tegyenek a fülükbe, mert kü
lönben a süketek népes táborához fognak tartozni. Ami 
ámbátor viccesnek tűnhet, de borzasztó kellemetlen le
het.

Ezúton szeretném felhívni a szülök figyelmét, hogy 
ez csak egy veszély forrás volt a Discók vadregényes vi
lágából.

Tisztelettel:
Dr. Szabó György

BEMUTATÓ-NAP AZ 
ÓVODÁBAN

Április 6-án óvodánkban találkoztak a Győr 
környéki óvónők.

Ezek az óvónők az egyéni bánásmód és diffe
renciált képesség fejlesztés munkaközösség 
tagjai. 12 vendég óvónő nézte meg, hogyan, mi
lyen módszerrel foglalkozik Szabóné H. Judit és 
Busáné B. Márta a középső csoportokkal, külö
nös tekintettel a gyengébb képességű és hátrá
nyos helyzetű gyerekekkel. Figyelemmel kísér
ték a csoportban végzett munkájukat. Utána 
megbeszéltük munkájuk sokrétűségét, ame
lyekkel hatékonyabban tudják gyermekeik ké
pességét fejleszteni. Nagyon jó alkalom volt ez 
tapasztalatcserére és módszereink átadására. 
Munkánkat segíti a munkaközösség, továbbá a 
gyógypedagógus-logopédus is.

A gyengébb képességű gyermekek fejlesztése 
mellett fontos feladat a kiemelkedő képességű 
gyerekek továbbfejlesztése.

H Í R E K
Az Óvodai beíratás május 22-26-ig lesz az 

óvodában 8-16 óráig. Azokat a gyerekeket kell 
beíratni, ill. előjegyeztetni, akik 1996. május 
31-ig betöltik harmadik évüket és szüleik sze
retnék ha óvodába járnának.

Kötelező az óvodába járás a gyermek 5 éves 
korától.

A beiratkozáshoz szükséges:
Az egyik szülő személyi igazolványa
Gyermek személyi adatlapja
A nyári takarítási szünet június 26-től július 

14-ig tart.

Az Önkormányzat nevében a Hírmondó 
szerkesztősége szeretettel köszönti az áprilision 

jubiláló lakosokat:
a 60 éves:

Galambos I.ásziónét,
a 65 éves:

Bancsó Károlynét és Horváth Lajost 
a 70 éves:

Horváth Ferencnét (Ady utca)
Horváth Istvánnét (Szabadság utca)
Kovács Imrét,
Szálló Sándort és Tóth Antalnét (József A. utca) 

a 75 éves Bence Injosnét és Id. Nagy Lajost.
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Növényvédelmi

tanácsok
A márciusi, áprilisi hideg, csapadékos 

időjárás sok gombabatagség terjedésének 
kedvezett. Különösen nagy veszélyt jelent az 
őszibarackfán élő, levélfoltosodást okozó 
Taphrina. A  gomba ellen rügypattanás előtt 
rezes lemosó permetezés szükséges, rügypat
tanás után - 10 naponként a következő 
szereket használhatjuk: Delan, Bravó, Buvicid, 
kb május közepéig tart a fertőzésveszély.

A  levélfoltosodás ellen megelőző jeleggel 
szükséges védekeznünk, a tünetek megje
lenése után már nagyon nehéz megállítani a 
betegség terjedését. Az enyhe tél nem tudta 
megtizedelni a rovarkártevőket, sikeresen 
átteleltek, emiatt komoly kártevőkre 
számíthatunk, ha a megfelelő időben nem 
lépünk fel ellenük.

A szilvafán megtelepedő szilvadarázs 
károsításától virágzáskor tudjuk megvédeni a 
fát, mivel a darázs ebben az időszakban 
rakja petéit a virágba.

Méhkimélő technológiával (a méhek 
repülése után az esti órákban) Zolanc 
rovarölőszerrel pusztíthatjuk el a szil
vadarazsat. A  szilvadarázs károsítása 
nyomán az apró termések lehullanak a fáról, 
a gyümölcs belsejében fejlődik ki az álhernyó. 
Körtén a levélbolhák elleni védelem okozhat 
fejlődést, mivel ezek a károsítok a vegysz
erekkel szemben nagyfokú ellenál
lóképességgel rendelkeznek.
Elszaporodásukat Agrolos lemosó perme
tezéssel akadályozhatjuk meg, fakadás után 
pedig DIMILIN használatot szükséges. A 
hatékonyságot az Ágról csökkentett dózisával 
fokozhatjuk.

A szőlő lemosó permetezést a rügypat
tanáshoz minél közelebbi időpontban végez
zük el, ez elsősorban a levélatkák 
megfékezését szolgálja. Az idei tél a levél
atkákat sem gyéritette, s most a rügykártételük 
nagy veszélyt jelent. Nevikénnel 
védekezhetünk ellenük.

Nemesné Csicsmán Emőke

FALUNK SPORTJA I.
Elérkezett a várva várt tavasz. S ha elérkezett akkor a labdarugó 
bajnokságok is folytatódnak. Községünk a Csornai körzetben 
az előkelő negyedik helyen áll.
Először Árpáson kellett bizonyítani a játékosainkat elkísérő 
szurkolóknak, s jó játékkal 1-1-es döntetlent értünk el. Egy hét 
múlva, szakadó esőben Rábaszentandrás csapatát fogadtuk. 
Ifjúsági csapatunk szinte eltüntette az ellenfelét a pályáról s 4- 
2 arányban megérdemelten nyertek. A meccs végére az eső 
elált, de a felnőtt csapattal együtt újra megérkezett. Nem úgy 
mint partjelzőnk, aki tíz perc késéssel érkezett, mert máshol 
vezetett meccset. A mérkőzés elején vezetést szereztünk. Ezt 
későbbiekben növelni tudtuk, szerencsénkre az ellenfélnek, 
amely végig sportszerűen játszott csak szépítésre futotta ere
jéből. Csapatunk megfogyatkozva fejezte be a meccset, mert 
egyik győri „vendégjátékosunk” saját figyelmetlenségéért a 
kiállítás sorsára jutott, de itt a bíró volt a hibás! Itt jegyezném 
meg, sajnos vannak olyan emberek akik azért járnak meccsre, 
hogy játékosainkat vagy a bírót, aki nem tehet semmiről hisz ő 
is ember, ő is tévedhet -a nagymamája meg végképp ártatlan 
ebben az ügyben-, nyomdafestéket nem tűrő hangnemben, s 
szavakkal „dicsérik”. Nekik üzenem, hogy van a tv-ben is lab
darúgás, s a 4 fal között nyugodtan lehet dühöngeni, még meg 
sem sértődik a bíró.

Üdvözlettel:
Báthory Gábor 

szurkoló

FALUNK SPORTJA II.
Egy idegenbeli kisiklás után (Bágyogszováton szenvedtünk 

2-1-es vereséget) nem a legjobb előjelekkel fogadtuk 
Rábacsécsény csapatát. Orkán erejű szélben kezdődött a meccs, 
ráadásként a vendégeket támogatta először, ami még nagyobb 
bonyodalmat okozott egynéhány játékosnál. Az előjelek) 
kezdtek beigazolódni, hisz óriási védelmi hibából vezetést 
szerzett az ellenfél, Rácz Peti nem tehet róla hisz egyedül 
hagyták és szabályosan nem lehetett közbeavatkozni, szabály
talankodni meg abszolút felesleges, dicsérem, hogy nem tette. 
Ha lehet még nagyobb kapkodás következett, furcsa módon az 
ellenfél játéka is kapkodóvá vált, talán ők sem hitték, hogy ide
genben vezetnek. Végül Niederhoffer kapu előtti kavarodásból 
szerzett szerencsés gólt, s nyugtatta meg az eneseiket. A má
sodik félidőben sok szép támadást vezetett csapatunk, s egyik
ből Ihász vezetéshez juttatta a hazaiakat. A meccs vége félé 
távoli lövésekkel próbálkoztunk, de góljaink számát nem 
tudtuk növelni. Már minden játékosunk a meccs végét jelző sip- 
szót várta, mikor egy fejelés döntetlenre módosította az ered
ményt.

Végül egy sportszerű mérkőzésen, jó bíráskodás mellett, 
igazságos döntetlen született. Bár sokat kell javulni ahhoz, 
hogy a kitűzött célt, az első három hely bármelyikét elérjük, 
talán már a következő meccsen, Bodonhelyen.

Báthori Gábor 
szurkoló
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METEOROL OGIAI TA VPROGNOZIS 
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É-Dunántúl területére
A csapadék valószínűsége nem jelent konkrét csapc- 
dákot. a  jel magassága elsősorban a  csapadék előfor
dulásának lehetőségére utal. Az etőrejelzett adatokhoz 
viszonyítva a  tényleges helyzet egy-két nappal eltolód
hat. Az eltolódás hosszabb szakaszon következetes. A 
tényleges adatok feljelölésével az eltolódás mértéke 
megállapítható és nyolc-tíz napra előre vetítve, az előre
jelzés a felhasználó által pontosítható.
A prognózis sárga tónussal Illa színnyomású.
A fekete színű változatok hamisítványok. Ilyet ne fogad
jon el.

A csapadék valószínűsége és je llege

Jelek: liliiillli -  a  csapadék valószínűsége, V - erős szél, 
=  -  kőd, z  -  zápor, f *  -  zivatar, •  -  vasárnap
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T Á J É K O Z T A  T O
'.az  alábbiakat kell figyelembe venni:

1. )  Az előrejelzés a  változások tendenciájára utal. A kővetkező napokra vonatkozó ad a to k a t a  m ár megtörtént
események figyelembevételével kell értelmezni.

2. ) A. csapadék valószínűsége és Jellege a táblázatban a  jelek viszonylagos rendben helyezkednek el.
A tényleges adatok folyamatos feljelőlése esetén, a jelek rendje figyelembevételével esetleg • egy-két nap 
eltolássá' - a  következő hónap eseményei Is pontosított rendben várhatók.

3. ) Döntések megalapozásánál úgy kell alkalmazni, hogy a  hozott döntés egyértelműen előnyös és csak kevés
bé kockázatos legyen, pl. etőrejelzett esőre számítva;

- az öntözést m ég nem szabad abbahagyni.
- a  félben lévő betakarítást meg kell gyorsítani.

4. ) A megjelölt érvényességi területen kívül csak a nagy változások tendenciáinak figyelem be vételével, és
csökkent pontossággal alkalmazható.

Az  1995-re vo n a tko zó  tóvn rognóz is  k ivona ta- 
Hőmérséklet:
A hőmérséklet februárban és márciusban a  sokévi átlagnál alacsonyabb lesz. Viszonylag hideg lesz; Január 2. 8.18. 26. február 3. 
8. 18. március 20. november 5. 23. december 8. 18 és 25 közelében.
Viszonylag meleg lesz: január 5. 15. 25. február 13. március 20. április 1 közelében, április 15 - május 22 között, június 8, 20. 28. július 
10. közelében, július 15- augusztus 12 között, szeptember 10. 17.25. november 8. december 13.22 közelében.
Az utolsó talajmenti fagy április 13 közelében lesz. de még május 31-én is hideg lesz az éjszaka. Az első őszi talajmenti fagy október 
8 közelében Hl. azt követően várható.
Csapadék:
Az évi csapadékősszeg az 1994. évinél 50-100 mm-el több lesz. Csapadékhiány április és május hónapban várható. Az utolsó 
tavaszi havazás március 5 közelében, az első őszi havazás november 25 közelében. Hl. azt követően lesz.
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