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A Képviselőtestület 1996. január 9-én tartotta idei első ülé

sét, melyen az alábbi közérdeklődésre számottartó témákat 
tárgyalta:

APANN ON VÍZ RT. javaslatára az ivóvízdíjakat 1996. feb
ruár 1-től 61 ,6 0  F t + ÁFA-ban állapította meg a testület.

A kónyi fogászati rendelő tényleges költségeihez 127.100,- 
Ft-tal járult hozzá községünk, mivel az egészségbiztosítás ál
tal adott finanszírozás nem elég a tényleges kiadásokra. A  köz
ségi közkutaknál történő magas vízfogyasztás /évi 100.000,-Ft 
vízdíj/ miatt a testület úgy határozott, hogy a közkutakat - a 
Győri út 2. és a Petőfi út 23. sz előtti kivételével- lezáratja. 
Fenti témát lakossági kezdeményezésre tűzte napirendre a tes
tület, mert a kutak ivóvizét autók mosására, állatok itatására, 
öntözésre használják.

Tisztelt Olvasó!
Az alábbiakban a gépjárműadóval kapcsolatos módosítá

sokról szeretnénk tájékoztatást adni: M int már Önök is bizo
nyára értesültek róla, az önkormányzatok hatáskörébe került a 
gépjárművek adótételeinek meghatározása, a törvényi keretek 
között. Ennek alapján 4 0 0 -8 0 0  F t között határozhatott az ön- 
kormányzat. A  Képviselőtestület az 1995. decemberi ülésén 
úgy döntött, hogy a legalsó tétellel, 400  Ft-al fogja 1996. janu
ár 1-től a gépjárművek adóját megállapítani. A tehergépkocsik 
vonatkozásában megváltozott az adó alapja, mégpedig úgy 
hogy az önsúly növelve a terhelhetőség /raksúly/ 50  %-ával. A 
250 cm 3-nél nagyobb motorkerékpár, a lakópótkocsi, a lakó
autó, a sátras utánfutó adója pedig 2 .000 ,-Ft/év lett.

Továbbra is kedvezményt kapnak a katalizátorral ellátott 
gépkocsik, mert ezek után az egyébként járó adó felét kell 
megfizetni. Az eddigivel ellentétben az évi adót annak kell 
megfizetni, aki az év első napján, a forgalmi engedélyben fel
tüntetett tulajdonos, üzembentartó.

Nem változott a befizetés határideje, továbbra is március 
15, iU. szeptember 15. a gépjárműadó befizetési határideje. 
Ezzel kapcsolatban szeretnénk tájékoztatni a gépjármű tulaj
donosokat, hogy az 1996. évi fizetendő adóról határozatot fog
nak kapni, ezzel együtt a befizetési csekket is küldjük. Sajnos 
az új pénzforgalmi csekkek még nem készültek el, így csak 
február utolsó hetében tudjuk kiküldeni, addig is türelmüket 
kérve.

A gépjárműadóval kapcsolatban bármilyen problémájuk 
lenne, készséggel állunk rendelkezésükre a Polgármesteri Hi
vatalban.

Kiss Lászlóné 
jegyző

KlTBAVBNTA
Decemberben múlt két éve, hogy a Hírmondó első 

száma megjelent. Acélok között szerepelt a havonkén
ti megjelenés. Mint azt a Beköszöntőben írtam: napi hí
rekkel nem szolgálhatunk, hisz a lap jellege azt nem te
szi lehetővé. Sikerült sok, a falu közéletét szívén vise
lő, tenni akarót bevonni az írásba. De sajnos nem 
annyit, amennyit szerettünk volna. Pedig a hozzászólá
sok, tanácsok, vélemények „sokkszínűbbé” festettek 
volna az oldalakat. Az utóbbi időben úgy éreztük, egy
re nehezebb összehozni hónapról-hónapra a tizenkét 
oldalt. Az eladott lapok száma is jelentősen visszaesett 
az egy évvel korábbi “állapothoz" képest. Ezért döntött 
úgy a szerkesztőség, hogy a Hírmondó ezután kétha
vonta jelenik meg. A ritkább megjelenés ellenére a lap 
szerkezetében nem kívánunk változtatni. A megszokott 
beosztásban, a „régi" területekről vesszük témáinkat - 
önkormányzat, iskola, kulturális események, sport stb. 
így a hírek később jutnak el olvasóinkhoz.

Bízunk azonban abban, hogy, a lap borsos ára elle
nére, Enesének kell a Hírmondó és a jövőben arról 
számolhatunk be: a lapszám ismét emelkedett:

A Szerkesztőség nevében:

AZ ISKOLÁBAN
Aki valaha gyűjtött valamit -képeslapot, bélyeget, 

szalvétát, babát stb.- az tudja értékelni a más szenvedé
lyét. A gyűjtő lelket lehel szeretett tárgyaiba, dédelgeti 
őket. S bizonyára büszkén dicsekszik vele. Káldy Gizi 
néni évek hosszú során át gyűjtötte a babákat - a világ 
minden tájáról. Szemet gyönyörködtető látvány a sok, 
csinosan felöltöztetett apróság. Mesélnek - regélnek, szó 
nélkül, a népek öltözködési szokásairól, kultúrájáról. Gi
zi néni halála után testvére -az Ausztráliában élő Káldy 
Zoltán adományozta a babákat az iskolának. Szeptem
ber óta a diákok nap mint nap megcsodálhatják a vitri
nekben kiállított „teremtményeket”.

Akinek az iskola előtt visz el az útja, nem bánja meg, 
ha pár percet szentel e kiállításnak.

Mesterházy József



Cserekapcsolataink révén 1996. ja 
nuár 13-án és 14-én szervezett tanul
m ányúton vett részt az enesei Önkor
m ányzat Képviselőtestülete Szlovákiá
ban. Útunk első állom ása Bős volt. Fo
gadásunk tiszteletére m egjelent Bős 
polgárm estere Fenes Iván, hivatalveze
tője (jegyző) B ot Jenő, a Kultúrház 
igazgatója Eke József és az iskola igaz
gatónője Both Ilona.

Kis frissítő után a polgárm ester úr
tól ízelítőt kaptunk a nagyközség életé
ről. Bős lakosainak szám a 5000 fő. Fon
tossága az utóbbi években jelentősen 
m egnövekedett a D unára épített víz
erőmű kapcsán. A községben kis üze
m et m űködtet a hivatal, kb. 40 fő a 
munkások szám a. Itt részben m unka- 
nélkülivé vált em berek dolgoznak. Ők 
végzik 50 km-es körzetben a szem ét- 
szállítást, az asztalos és egyéb karban
tartási m unkát. A tűzoltők egy része is 
itt dolgozik. Ez az üzem  önfenntartó és 
részben nyereséges.

A beszélgetés után a hivatal vezető
je  végigvezetett m inket a kétszintes hi
vatal épületében. A  hivatalnak 10 dol
gozója van, szinte m indenkinek külön 
dolgozószobája. Gyönyörű, tágas há
zasságkötő term ük van, am it csak rit
kán használnak, m ert elegendő az egy
házi esküvő és kevesen tartanak igényt 
a polgári esküvőre (talán azért, m ert a 
tem plom ban m agyarul is kim ondhat
ják  az "igen"-t.) A  tanácskozótér 60-70 
fő is elfér. Itt tartják a testületi üléseket. 
A testület tagjainak szám a Bősön 20 fő.

A hivatal m egtekintése után az isko
la-igazgatónő m egm utatta az iskolát. 
A m agyar iskola 5 lapostetejű épület
ből áll. A  beszélgetéseink során kide
rült, heg}7 Szlovákiában az iskolák és 
óvodák finanszírozása nem  az önkor
m ányzat költség- vetésébe tartozik, ha
nem  a területi oktatási központtól kap
ják  a pénzt.

Ennek ellenére, ha lehetősége van a 
hivatalnak, anyagi tám ogatást ad az 
intézm ényeknek.

Néhány terem be benéztünk, és a fa
liújságon ezt az idézetet olvastuk:

"A  m agyar nyelv: létem , jövőm  és 
rem ényem ."

Juhász Gyula
A m agyar iskola szom szédságában 

van a szlovák iskola. A  bősi gyerekek
nek lehetőségük van akár magyar, akár 
szlovák iskolába járni. Irigylésre méltó 
a tornaterm ük, ahol bőséges hely van a

gyerekek tom áztatására.
Az iskola után m egnéztük a Kultúr- 

házat, szép, új, im pozáns épület. A 
m últ évben itt avatták díszpolgárrá 
Habsburg Ottót. Igyekeznek többféle 
tevékenységnek helyet b iztosítani, 
am iből bevételük is származik.

Az egyik term üket természetgyógy
ász bérli. M űködik a kultúházban csil
lagász szakkör, cserkész klub, könyv
tár, videó kölcsönző.

Bősnek két m űemléke is van. Az 
egyik a 14. században épült Szent M ar
git templom. A másik az Amade-kasté- 
ly, gyönyörű parkkal körülvéve.

Az Am adék és a kastély legfénye
sebb napja 1741. március 13-a volt, am i
kor itt, M ária Terézia királynő meg
szülte első fiát, a későbbi II. Józsefet, a 
"kalapos" királyt. Erre utal a bősi egy
házi krónika feljegyzése és a szájha
gyomány.

A kastélyt m ost nyugdíjas otthon
nak használják. Az idő ham ar elszállt 
és délután indultunk
Pocuvadlianskába. Bős polgármestere 
és a Kultúrház vezetője volt a kísérőnk. 
N yitrán keresztül m entünk és
Selm ecbánya felé autóztunk. U tcé- 
lunkhoz közeledve egyre magasabbra 
jutottunk, majd bő 2 órai autózás után 
megérkeztünk. 1000 m  m agas hegyek 
vették körül a panziót, ahol m egszáll
tunk. A ház előtt egy kis tó volt, amin 
télen korcsolyázni lehet, nyáron pedig 
kellem es fürdőhely.

Késő délután sétáltunk a környéken, 
a bátrabbak felcsatolták a süécet. Más
nap délelőtt folytattuk a barangolást a 
környéken, a csodaszép napsütéses té
li időben.

Ebéd után indultunk vissza, m ert 
D eákiban már vártak ránk. D eákiról 
röviden csak annyit, hogy az Árpád
házi királyok uralkodása idején már je
lentős szerepet kapott.

Először a Polgárm esteri Hivatalba 
m entünk, ahol a polgárm ester úr és a 
jegyző fogadott minket. Itt a körülm é
nyek szegényesebbek voltak, m int Bő
sön. Bukovsky János polgárm ester el
mondta, hogy folyam atban van az új 
hivatal építése, s talán az év m ásodik 
felében beköltözhetnek. Itt is a hivatal
nak üzem e, csak kevesebb a létszáma, 
m int Bősön.

A falunak van egy gyógyfürdője, 
am it részben a hivatal működtet. Nyá
ri időszakban akár 40 falusit is tudnak

dolgoztatni, télen 6-7 főt. A  fürdő mel
lett kem ping is van, helyes kis faházak
kal.

Több helyre invitáltak m inket, csak 
sajnos nagyon rövid volt az időnk a lá
tottak m egtekintésére.

A csökkenő gyerm eklétszám hoz óri
ási iskolájuk van. N éhány terem be be
nézhetünk és itt is elám ultunk az óriá
si tornacsarnoktól.

Bősön sajnos nem  láthattuk az óvo
dát, de itt D eákiban a program unkba 
iktatták.

Az igazat m egvallva kicsit irigyked
tem  az épület láttán. 35 óvodás 2 cso
portban (4 óvónő, 1 dajka, 1 takarító
nő) van elhelyezve. M indegyik cso
portnak dupla term e van. A  terem  
egyik részét használják az étkezésre, 
asztali játékok játszására. A m ásik te
rem  úgy van berendezve, hogy csak a 
fal m ellett vannak bútorok, a közepe 
teljesen üres. Itt alszanak, tornáznak, 
körjátékot játszanak.

N agyjából 4-szer akkor hely ju t 1 
gyerm ekre, m int általában nálunk.

A vezető óvónő nagyon kedves volt 
és a feltett kérdéseinkre szívesen vála
szolt. Elm ondta azt is, hogy büszke az 
óvodájukra, de Szlovákiában az óvo
dákat úgy építették, hogy 1 csoportnak 
akár 3 term e is van. B ízom  abban, hogy 
az enesei gyerekeknek sem  kell m indig 
szorongania, s m indenki igénye szerint 
teljes óvodai ellátást nyerhet.

Ellátogattunk az öregek otthonába 
és a k u ltú rházba. A  kultúrházban 
am úgy 35 főt tudnak elszállásolni.

K ét nyugdíjas bácsi vo lt az idegen- 
vezetőnk D eáki nevezetességében, a 
Szűz M ária tem plom ban, m ely a 10. és 
11. század körül épült.

A deáki kolostortem plom  m űvelő
déstörténeti értékét kiem elte, az ún. 
Pray-kódex m egtalálása. A  154. olda
lán fedezték fel a legrégibb összefüggő 
szövegű, a H A LOTTI BESZÉD  és KÖ 
N Y Ö R G ÉS néven ism ert m agyar 
nyelvem léket. A tatárjáráskor került el 
D eákiból és 1813-ig Pozsonyban őriz
ték.

Az idő ham ar elszállt, sok beszélni- 
valónk lett volna m ég, de indulni kel
lett haza.

N éhány tapasztalattal gazdagabbak 
lettünk, lett néhány viszonyítási ala
punk, m i az, am it jó l csinálunk, m i az, 
am in változtatni lehetne.

Szab ó n é H. Judit
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Élünk, élünk...
...de hogyan

A
?

Z E N E M Ü H E L Y - E N E S E
T Á J É K O Z T A T Ó J A

A HVG január 13-i számában közel 2 oldalas cikket olvashatunk 
arról, hogy élünk itthon s összehasonlítást szomszédainkkal. Magya
rországon tavaly többet kellett dolgozni egy-egy termékért, mint az 
azt megelőző évben -állapítja meg a lap. Ez nem is csoda, hisz az inf
láció növekedése jóval nagyobb volt a bérek "hízásánál" A szerzők a 
fogyasztói kosár összeállításánál az egyhavi bruttó ipari átlagbért vet
ték alapul és ezeket hasonlították össze a volt szocialista tábor orszá
gaiban ill. Ausztriáéval valamint Portugáliáéval.

A táblázat szerint:
1 liter tejért
Magyarországon
Csehországban
Oroszországban
Ausztriában
1 kg kenyérért
Magyarországon
Csehországban
Oroszországban
Ausztriában
1 liter benzinért
Magyarországon
Csehországban
Oroszországban
Ausztriában

15 percet kell dolgozni.
16 percet 
80 percet

4 percet

19 percet 
14 percet 

144 percet 
8 percet

28 percet 
24 percet

48 percet
3 perc 21 másodperc 

Gáz- és vízszerelés 1 órai munkadíj 
Magyarországon 2 óra 28 percet
Csehországban 3 óra 40 percet
Oroszországban 4 óra 26 percet
Ausztriában 3 óra 17 percet
A 27 árucikket magában foglaló kosárért - melyben szerepel még 

tégla, cement, kávé, vaj stb- a következő óraszámot kellett teljesíte
ni 1995-ben.

Magyarországon 135 órát
Csehországban 190 órát
Oroszországban 555 órát
Ausztriában 50 órát
Tehát ez azt jelentené, hogy az osztrákok mintegy háromszor él

nek jobban mint mi - legalábbis a statisztikák szerint...
Mesterházy József

Enese Községi Önkormányzat Képviselőtestülete elfogadta a 
szilárd hulladék szállítás 1996. február 1-től érvényes díjak, amik
d KUVclKvíüK.

3 főig 77,- Ft/fő/hó+ Áfa
4 fő 70 ,-Ft/fó/hó+Áfa
5 fő 62,- R/fó/hó+ Áfa
A képviselőtestület várhatóan megerősíti új rendeletében is a 

falu lakosságának továbbra is kötelező hulladékszállítás igény
bevételét. A szemétszállításba újonnan belépők részére a szol
gáltatás egynegyed évig ingyenes. A tartósan hátralékos - több 
éve nem fizetők - lakosok részére az 1995, évi szemétszállítási díj 
rendezésekor a vállalat elengedi az 1995. év előtti tartozást.

A képviselőtestület eladásra meghirdeti a Csalogány u. 15. 
szám alatti pedagógus szolgálati lakást. Irányár: 3.200.000,- Ft. 
írásos jelentkezést 1996. február 29-ig fogadunk el a polgármes
teri hivatalban. Bővebb felvilágosítási szintén a polgármesteri hi
vatalban kapnak az érdeklődők.

Értékesítésre kerül az orvosi rendelő fűtésére használt Jo tya” 
típusú kazán. Az ár szakvélemény alapján megegyezés szerint.

Böcskei György polgármester

(hangsúlyoznom kell, 100 %-osnak mindegyik csoportot csak akkor 
tudom mondani, ha már Enesén vannak, a következő sorok az “elő irány
zottakat" jelzi, mindig jöhet nekik valami közbe;)

1996. június 17 - 26 - lg: Tóth Aladár Zeneiskola, 
Budapest, ca. 60 - 70 személy;

(1995 december 8.-án dől el, az adott enesei körülmények megfelel- 
nek-e nekik. Tévedések elkerülése miatt még: a magyar zeneiskolák nem 
tudnak többet fizetni, de aki a keveset nem becsüli meg, az a többől se 
várhat sokat!!!!)

1996 július 11. -18. • ig; A Einstein Zenei 
Gimnázium, Stuttgart-Bóblingen zenekara,

cár 30 szem. 14-19 évesek;

jul. 13.-án a “Bükfürdői Ünnepi Hetek" keretében 
jul. 17.-én az Eszterházy Kastélyban lépnek fel; azon kívül aránylag 

sokat kirándulnak;

1996 július 20.- 30.-ig IÁM (immár) IV. kurzusa
magyartanárokkal Enesén, 60-70 szem. 16-79 évesék, 

(kellőszámú jelent kező esetén)

júl. 21.-én Enesén két világhírű magyar cimbalomművész estje (la
kosság részére díjtalan belépés, népi tánc helyett).

júl. 24.-én D. u. kirándulnak Eisenstadtba (Kismarton) az ottani 
Eszterházy Kastélyt megnézni. Előre láthatóan lesz néhány szabad hely 
a buszban, pár enesei is velünk tarthat; Néhányan már előtte megérkez
nek vagy később távoznak, mert kirándulásokat szervezünk, nekik, 

júl. 26.-án Enesén, (a zenekar) 
júl. 27.-én a fertődi Eszterházy Kastélyban, 
júl. 28.-án Győrben a Clastrom szálló udvarán 
júl. 29.-én Enesén lépnek fel;

96 augusztus 1.-9.-ig; Collegium Vocale Frisingae,
egy ca, 20 tagú ifjúsági kamarakórus Bajorországból, 

átlagos koruk 17, 4;

aug. 3.-án Fertődön világi műsorral,
aug. 4.-én ?? Győrben a bencés templomban egyházi műsorral 
aug. 7.-én ?? Csornán a premontrei templomban lépnek fel.
Még ugyan nagyon kérdéses, de a fenti ifjúsági kórussal egyidőben, 

ha minden jól megy;

96 aug. 2.-11. -ig; a VII. Nemzetközi Kórus 
Munkanapok énekesek és karmesterek részére; 

ca. 45-50 személy, felnőttek,

Ha ez sikerülne nagy szó lenne, mert a müncheni Montceverdi kórus 
és még nemzetközi (nem csak németek) társaság jönne össze. A kurzust 
pedig a világhírű karmester CELIBIDACE asszisztense tartaná. Szorítsuk 
a hüvelykujjunkat, hogy legyen elég jelentkezőjük. Ha pedig valóra válik, 
igyekezznünk kell, hogy visszatérjenek minden évben, akkor hasonlót ér
tünk el, mint az IÁM zenekari kurzussal, sőt talán még messzebb is vin
nék hírünket

96 október 3. és 13,-a között 4-5 napot “A” Lübecki 
Kamarakórus fog Enesén tartózkodni, 

ca. maxi műm 30 felnőttel
ez egy kiváló, jónevű kamarakórus. Egy világi és egy templomi műso

rukkal a környéken és Pesten is fel fognak lépni, remélem Enesén is. Jö
vetelüket éppúgy mint a ratzeburgi zeneiskolát, Henning Zarnkownak 
köszöhetjük, ki az IÁM kurzuson kezdettől fogva immár törzsvendégünk 
(6 is tagja e kórusnak).

Tschurl Károly
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" E m lé k e z ze n e k  ré g ie k rő l,
A z S zith iá b ó l k é jü tte k re l,
M a g y a ro k n a k  e le jik re l,
És a zo k n a k  v ité z sé g e k re !."

C s á t i D em eter: P annónia m eg vételérő l cím ű ve rse .

V  JL  _  _  jM TM  Í J  M k M  M M  ^ ^ M  JL M ^ M  JEs i u u  eve a notpoF^nteoenteoen  ( •

ŐSTÖRTÉNET - Ő S H A Z A
Mit mond a tudomány? Mit monda- őshazája/ a másik a füves pusztákon. vetkezett fordulat felveti a külső hatás

nak nemzeti hagyományainkat őrző 
krónikák? Mit jegyeztek fel a középkori 
szerzetesek arról, hogy mit tartott ma
ga a magyar nép saját származásáról.

Ha egy pusztai népet, vagy erdőlakó 
vadászt megkérdeztek származásáról, 
akkor nem tudományos értekezéssel 
válaszolt, hanem elmondta népe ere
detének mondáját a messze-messze 
múltról, amikor a nép ősanyja, vagy 
ősapja még szelíd patás állat, vagy vé
rengző ragadozó volt. Nekünk két vá
laszunk is van erre a kérdésre, az Ar- 
pádcsalád turulmondája és a csoda- 
szarvas monda.

Turulmonda -Árpádok családjának 
eredetmondája: Ügyek, Magóg király 
vezére, feleségül vette
Dentümogyerben Eunedubelianus ve
zér, Emes nevű lányát. Ettől fia született, 
Álmos. Csodás eset következtében ne
vezték el Álmosnak, mert teherben levő 
anyjának isteni látomás jelent meg tu
rulmadár képében. Ágyékából dicső 
királyok származtak, de nem a saját 
földjükön sokasodtak el.

Csodaszarvasmonda:
Hunor és Magyar, akiktől a hunok és 

magyarok származtak, apjuktól meg
válva, külön sátorba költöztek. Egy 
nap, mikor kimentek vadászni, egy 
szarvasüsző bukkant fel előttük, amint 
űzőbe vették a meotiszi ingoványba 
menekült. Egy puszta helyen Belár fiai
nak feleségeire bukkantak, kiket el is 
ragadtak. Köztük volt Dulának két leá
nya is, egyiket Hunor, másikat Magyar 
vette feleségül. Ezektől az asszonyoktól 
származnak a hunok és a magyarok. A 
két vadásztestvért a krónikák gyalogos 
erdei vadászoknak ábrázolják. A turul
madár pedig sólyomfajta vadászma
dár, ezzel főleg nyílt, füves pusztaságo
kon lehetett vadászni. A magyar nép
nek tehát két őshazája volt, egyik, er
dős területeken /ez lenne a finnugor ág

Nehéz a múltban visszafelé menni, 
mert nincs más vezetőnk a homályban 
lévő évezredek felé, mint a nyelvünk. 
Márpedig a nyelv története nem mind
ig azonos a nép történetével. Meg kell 
alkudnunk addig, míg a régészet, em
bertan és állattan bőségesebb adattár
ral segítségünkre nem siet.

A magyarság a finnugor nyelvcsalád 
egyik ágából alakult ki. Erre vall alap
szókészletünk és nyelvünk egész nyelv
tani építménye. Ez az ősi szókészlet 
idők teltén más nyelvekből gazdago
dott, úgy hogy újabb népekkel kerül
tünk kapcsolatba. Legközelebbi roko
naink az obi-ugorok, permiek, a keleti
tengeri finnek. A finnugor nyelvcsalád
dal egy tőről hajtott a szamojédek öt 
ágának nyelve is. Ennek a nyelvnek és 
kornak a neve az "uráli" és hazája, az 
"uráli őshaza". Kb. 8-10.000 évvel ez
előtt az uráli népesség gyűjtögető, ha
lász, vadász életmódot folytatott az 
Ural hegység középső szakaszán.

I. e. 3.000 körül a finnugorok, köz
tük a magyarok távoli elődei már a 
Volga-Káma vidékén élhettek. A terület 
gazdag bővizű folyókban. A települé
sek, tanyák a folyók, vízpartok mentén 
helyezkedtek el. Hálóval, horoggal, az 
árterületeken felállított karókból, cölö
pökből rótt csapdákkal folyt a halászat. 
Fatörzsből csónakot égetéssel, vájással 
készítettek. Az Ijas, dárdás és hurkos
csodás vadászat zsákmányai a jávor- 
szarvas, vaddisznó, őz és prémes álla
tok. Gazdag a terület vitamindús erdei 
növényekben, erdei málna és áfonya 
féleségekben.

I. e. 2. évezred közepétől, a szarvas- 
marha, ló, kecske, házisertés-csontok 
után ítélve, a tenyésztett állatok húsá
nak fogyasztása elérte a 90 %-ot. Meg
kezdték a tönkölybúza és a köles ter
mesztését. Megjelent a területen a tö
mör kerék. A gazdálkodásban bekö-

eredetét. A termelő gazdálkodás lassú, 
délről északra való terjedése, etnikai, 
nyelvi, műveltségi keveredésekkel is 
járt. Nomád iráni népek /szkíták, szar
maták/ később bolgár-török népek 
szomszédsága okozhatta a változást?

I. e. 500 körül a finnugorokból kivá
ló előmagyarság már a Volga kazanyi 
könyöke táján élhetett, ott ahol a ké
sőbbi források Magna Hungáriát felté
telezik /Nagy vagy ősi Magyarország/ 
A Volga jobb partján széles sávban le
telepedett magyarság eredetileg 3 
szárnyra oszlott. Itt érhette őket egy be
senyő /kangár/ támadás, mely a közé
pen elhelyezkedő vezértörzset és a jobb 
szárnyat kimozdította helyéről. Az észa
kabbra lakó balszárny nem szenvedett 
komolyabb veszteséget és a helyén 
maradt. Ezt a balszárnyat találta meg 
Julianus barát 1235-ben. A támadás 
során a törzsek egy része nyugatra in
dult, más részük a Kaukázus lejtőin te
lepedett le -írja László Gyula.

A Magna Hungária kérdése vitatott. 
Nem minden kutató ért egyet őstörté
netünknek ezzel a magyarázatával, és 
hol a Káma mentén, az Észak-Uraiban, 
vagy éppen Nyugat-Szibériában kere
sik az őshazát. A régészet sem sokat 
segít, de az bizonyos, hogy eddig 
egyetlen hazánkon kívül előkerült tar
solylemez ezen a területen található. A 
mescser és mozsár helynevek is ezen a 
területen fordulnak elő. /jelentése férfi, 
vagy ember fia / Napjainkban a ma
gyar nép lélekszáma sokkal több, mint 
az összes többi finnugor népé együttvé
ve. Szerte a világon élő magyarok szá
ma kb. 1 7 millió, az összes többi finn
ugor ennek a számnak csak egyhar- 
mada. Feltehetjük, hogy a magyarság 
a múltban is a legnagyobb lélekszámú 
legerőteljesebb nép volt a "családban". 
Talán ennek is van valami jelentősége?

Horváth M argit
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Visszhang!
Nem igaz, hogy 1996-ot írunk. Miért? Mivel a Kisalföld ja

nuár 31-i számának 4. oldalán fénykép: Felirat: „Úton a ma
gyar kontingens főereje".

Igen úton van: De úton voltak ám a „Horthy" csapatai Hit
ler oldalán a „D on" kanyarba: Miért? Csak azért, hogy hősi 
halottjaink, megbénult embereink, hadiözvegyeink és árvá
ink legyenek. Oly szép az „ÉLET" mikor zajlik.

Gyermekkoromban láttam az ilyen katonavonatokat. Mi 
büszkén néztük, mikor a fekete-gőzös által kigördült a kato
nai szerelvény, a tölgyfalevéllel díszített rohamsisakos kato
nák énekelték, hogy „Kívül a kaszárnyán... "

Érdekes a dal, mivel a német és ráadásul az amerikai csa
patok Párizsba ezen dallal vonultak be. Igen, akkor nem gon
doltuk, hogy vesztesen és nem győztesen jövünk, jönnek ha
za. Utána idegen katonák éljék világukat "Szent István Kirá
lyunk" földjén. Sokáig: Nagyon soká várták: Jön a férj, az 
Apa. Majd csak nyitja az ajtót, kopogtatni nem kell. Itthon 
van. De nem jött. Ha életben maradt a véres harc után, „el
ment" Szibériába, mint fogoly és ólom-,szénbányász lett. 
Száraz kenyér, 1 pohár víz volt az élelme. Csak azért, mivel 
volt egy gyilkos háború. Pedig ezt nem az egyszerű katonák 
csinálták. Már volt „Jugoszláviában" „HŐSI" halált halt fran
cia, amerikai katona. Magyar áldozat is szerepel a listán. 
Gondolkodni kellene.

Érzékeny vagyok: Idős néni, beteg férjének almát vásárolt 
(1 szemet), m ert annyi pénze volt, hogy 1/4 kg kenyér, 2 
zsemlye, 1/21 tej árát ki tudja fizetni. Elszomorodva, gondol
kodva mentem haza. Kérdeztem magamtól, megint hova is 
jutottunk. Pedig az életszínvonalunk emelkedését másképp 
gondoltuk. Hittük, hogy hosszú „Tél" után jön már a virág
zó "Tavasz". Gondoltuk, hogy pénzecskénkből idős korunk
ra félre is tehetünk. Hát akkor tegyük Nyugdíjas Klubról: 
Amikor az újságban olvasom ? Markota, Gönyü, 
Ménfőcsanak, Kóny, Dam ózseli (Kisalföld II. 5-i száma) 
ugyan olyan m int az enesei Klub. Büszkék lehetünk. Mi há
rom kirándulást tettünk 1995-ben. Megelégedve tértünk ha
za. Pedig mélyen a zsebbe nem nyúltunk.

A tagok lelkesek. Hogy aztán van ellenség? Az már irigy
kedés. Ráérnek, az ő dolguk. Mi pedig „talpon maradunk". 
Azért is. Várjuk a jó  időt és megint indulunk kirándulásra.

Lássuk szép, lankás, domb- és hegyvidékeket és újabb él
ménnyel, boldogan térjünk haza.

Mily szép volt az iskolások szereplése. Gyönyörködtető. 
Igen, ezt csinálni kell és a kulturális életben összefogni, nem 
széthúzni. Reméljük végül is beteg és végleg búcsúzó lesz a 
tél, utána felébredéskor a madarak énekével telizsongva szo
bánk, ébredünk vidáman, gyermekek kacajával színesítve 
napjaink.

Gondolkodjunk az orvosok életén: reggel 5-kor kel, 6-tól 
rendel 10-ig. Délután 4-től, amíg beteg van. Éjszakának ide
jén hányszor hívjuk? ő  pedig ugrik, megy. Mivel tudja, hogy 
esküje kötelezi rá.

Életet mentsen. Pedig számtalanszor eszébe jut neki is: 
„Halál ellen nincs orvosság". De segíteni akar ha mást nem, 
legalább a fájdalmat enyhíteni, akár gyógyszerrel és kedves, 
vigasztaló szóval.

Köszönet jár Nekik érte. Van ám úgyis, hogy néha-néha ők 
is betegek. Akkor is segítenek másokon.

Tisztelettel:

Varsányi Lajos

A m e r ik a i  p il ó t a

ENESEIEK FOGSÁGÁBAN
1944 nyarán történt a nem mindennapi eset. Verőfényes reg

gelre ébredtünk, és biztosak voltunk abban, hogy kis falunk 
egén megjelennek gyilkos terhükkel az angol-amerikai bombá
zó kötelékek. Délelőtt úgy tíz óra körül jelezték is a riadót. Mo- 
rajió hanggal jöttek is a bombázók Kondenz-csíkot húzva men
tek Németország felé. Félelmetes volt a látvány. Lassan elcsen
desedett az égbolt. Általában egy-két óra múlva aztán ugyan
azon az útvonalon jöttek is vissza. Lassan aztán az utolsó rajok 
is eltűntek a déli égbolton. Vártuk, hogy jelezzék a riadó végét, 
de ez valami miatt nem következett be.

Egyszer csak Fehértó irányából egy alacsonyan szálló hatal
mas repülőt pillantottunk meg. Először azt hittük, hogy egy né
met szállítógép, de tévedtünk. Ahogy közeledett, már lehetett 
látni a fehér csillagos felségjelzést. Sérült amerikai bombázó 
volt. A következő pillanatban egy vadászgépet vettünk észre a 
Liberátor mögött. Egyszer csak egy hosszú géppuska sorozattal 
megadta neki a kegyelemdöfést. Magyar vadászgép volt. A le
adott sorozat után aztán egy óriási fehér kupola jelent meg a 
hány felett. Állítólag ő volt a pilóta, aki utoljára hagyta el a sé
rült gépet. A társai Fehértó és Győrsövényház térségében értek 
földet. A személyzet nélküli bombázó aztán Szalatsi-tavon lan
dolt. Először a szárny szélességében letarolt egy búzatáblát és 
vészesen közeledett a kis puszta cselédházai felé. Szerencsére a 
házaktól 40-50 méterre lévő kacsaúsztatóban elakadt. A rombo
lást megakadályozták a kis tó partján lévő nyárfák és fűzfatőkék. 
Azért még így is kigyulladt. Füstjét még Eneséről is lehetett lát
ni. A kis településen nagy volt a riadalom. Egymás után robban
tak a gépágyú és géppuska lövedékek.

Visszatérve Enesére, a pilóta a hányban az Eőri-réten ért fö l
det. Mire lecsatolta magáról az ejtőernyőjét és megszabadult a 
felesleges ruháitól, addigra már a civilek odaértek. Az eneseiek 
aztán egyszerűen megadta magát. Valaki még egy pofont is le
kent neki a sok ijesztegetésért. Utána aztán békén hagyták. Á l
lítólag nagyon tetszett neki a hanyi táj. A m i utcánkon keresztül 
kísérték be a faluba. (A mai Kossuth L. u.). Addigra már a kör
nyéken leereszkedett személyzetet is összegyűjtötték és adták 
őket a csendőröknek. Nyomban bilincset raktak a kezükre. Köz
ben megjelentek a német katonák is. Rögtön levették a bilincset 
a kezükről és cigarettával kínálták őket A magyar csendőröket 
pedig finoman eltessékelték a közelből. Egyszer csak Győr felől 
egy magyar katonai autó jelent meg. a helyszínen. Fiatal repü
lős hadnagy lépett ki a kocsiból. M in t utólag kiderült, ő volt az 
a magyar pilóta, aki megadta a kegyelemdöfést a sérült ameri
kai bombázónak. Szerényen félrehúzódva szemlélte az esemé
nyeket. A legyőzőitek talán nem is sejtették, hogy ő az a magyar 
pilóta, aki matt fogságba estek.

A hadifoglyokat szállító gépkocsi aztán Győr felé vette az 
irányt. Sorsuk egyenlőre megpecsételődött. Később aztán vala
melyik semleges országon keresztül valószínű kicserélték őket. 
Abban az időben mindkét oldalon, fogytak a pilóták. Falusi v i
szonylatban ezek az események szenzációnak számítottak. Már 
jóval a háború befejezése után olvastam, hogy általában 6-7 
százalékos veszteséggel jártak ezek a bevetések. Sok pilóta esett 
még fogságba, vagy meghalt, mire sikerült a német hadiipart az 
angolszász bombázóknak megsemmisíteni.

Gősi Sándor
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Óvodai helyzetkép
Az óvoda minden kisgyermek életében központi helyet foglal el. Itt találkoznak 

először a közösséggel, itt kezdenek el formálódni, alakulni.
A z óvoda v ezető jét, Kocsis 

Nándomét kérdeztük az apróságok 
m indennapjairól, hogy telik egy em 
berpalánta hétköznapja az oviban.

-  A  napirendünk rugalm as. A  gye
rek legfőbb  tevék en y ség e a já ték , 
eközben sajátítja el a tudásanyagot. 
Fix időpontok: az étkezés és az alvás. 
Ezek alapján a gyerekek tudnak tájé
kozódni, van n ak  a n ap ban  b iztos 
pontjaik. Az egyes csoportok m ás-m ás 
program m al töltik k i napjaikat. A  kis- 
és középső csoportban a foglalkozások 
kötetlenek, id őp on tju k  és id ő tarta
m uk. K ötelező foglalkozás a testneve
lés, ezen m indenkinek részt kell venni.

A z óvónőnek gyerm ekenként szá
m on kell tartani a tudásszintet, az ér
deklődést, hogy be tudja vonni őket az 
ism eretátadó tevékenységbe. A  nagy
csoport kötelező az iskolai előkészítés 
m iatt. Vizuális nevelésre hetente 2 óra 
jut, m atem atikára egy, testnevelésre 2, 
ének-zenére, környezetism eretre, iro
dalom ra szintén kettő.

A  felkészítés az iskolára azonban 
m ár a kiscsoportban elkezdődik. Fel
m érjük a gyerekek testi-értelm i fejlett
ségét, m ajd ennek ism eretében szer
vezzük m eg tevékenységünket. Nagy 
segítségünkre van  a logopédus. A  kö- 
zépsősöket év végén egy teszttel m éri 
fel, m ajd akinek szüksége van rá, azzal 
heti 3-4 órában foglalkozik.

-  Az utóbbi években a társadalom 
egyre inkább eldurvul. Jelentkezik 
ez az óvodában is?

-  A  m ostani gyerekek beilleszkedé

se nehezebb, m int m ondjuk a 10 évvel 
ezelőttieké. N ehezebben viselik a kö
töttséget, ingerültebbek, idegesebbek. 
Toleranciaszintjük alacsonyabb. N a
gyon rossz hatással van rájuk a túlzott 
videózás, tévézés. Rendszeresen nézik 
a korukhoz nem  illő filmeket.

-  Ha összehasonlítanánk az enesei 
óvodát a többi óvodával, mit lehetne 
mondani? Milyen lehetőségeink van
nak a gyerekeknek, mi hiányzik?

-  N álunk lényegesen nagyobb a 
zsúfoltság. A gyereklétszám  lényege
sen nem  csökken. Anyagiakban nem  
tudok hasonlítani. Az utóbbi években 
a legszükségesebbeket m egkaptuk. Az 
épülettel vannak gondok, egy új óvo
da építése lenne a vágy. Például a kis
csoport term e sötét, nincs term észetes 
m egvilágítás. A  játékokkal való ellá
tottság jó . Az óvónők barkácsolást is 
szerveznek a gyerekeknek, ahol kéz
ügyességüket tudják fejleszteni. Szük
ség lenne -az udvaron- m ozgásfejlesz
tő játékokra, m ivel a gyerm ek m ozgás
fejlettsége m eghatározza az értelm i 
fejlődést, a m ozgáskoordináció fejlő
dését.

Évente úszásoktatásra visszük az 
ovisokat, 10 alkalom m al. Ez inkább 
vízhez szoktatás. A  szülőknek a tanfo
lyam  költségeit kellett állniuk, az úti
költséget egyéb forrásból terem tettük 
elő. A  bábszínház, a kirándulások is 
szerves részét képezik az éves progra
m oknak.

Köszönöm  a beszélgetést:
Mesterházy József

ÓVODÁSOK AZ ÓVODÁRÓL
- M i t  szeretsz az oviban? - így  hangzott a kérdés.

Kiscsoport
Szalal Ádám: játszani. A Barnlnak 

vagyok a barátja.
Gülch Bálint: Könyvet nézegetni, 

mesét hallgatni, meg játszani feste
ni.

Bozsoki Dániel: Versenyautóval 
játszani. Várat építeni, mesét hall
gatni.

Középső csoport:
Szalai Szabina: A kirakóval szeret

nék mindig játszani. Rajzolni is sze
retek - királylányt.

Lőrincz Gergő: Társasjátékkal sze

retek játszani. Kirakózni.
Mayer Dávid: Szeretek itt, mert 

olyan jó játszani.
Mayer Lacika: Mert itt mindig lesz 

jelmezbál.
Bári Dávid: Tudunk mindig főzni a 

babaszobában.
Kettinqer Csaba: A nagy autóval 

szeretek játszani. Tudok várat építe
ni.

Nagy csoport
Szakács Dóra: játszani.
Rácz Jocó: Autózni, Könyvet néze

getni, legózni, kirakózni. Mást nem.

Az óvoda 
a számok tükrében

Az óvodások szám a 8 7 .
K iscsop ortos: 3 2 .
Középsó cso p o rto s : 2 9 .
N agycsop ortos: 2 6 .

-  62 étkező van, 25 csak tízó
rait kér,

-  6 óvónő, 3 dajka, 1 fűtő-kar
bantartó tartozik az óvoda sze
mélyzetébe.

-  Az óvoda területe: 134 m2. 
Általában 2 m2 jut egy gyerekre, 
Enesén-kevesebb. A törvényileg 
előírt dajka-létszám: csoporton
ként 1,5.

-  Az óvoda "nyitva tartása": 7- 
16.00-ig. A reggeles dajka 1/2 7- 
re jön, így azokat a gyerekeket 
akiknek édesanyja dolgozik már 
1/27-re lehet hozni.

Kocsis Nándomé

Óvodai hír
Az óvodások karácsonyi ünnepélyén 

megtelt a kultúrház érdeklődő szülők
kel, rokonokkal. Köszönjük mindenki
nek az adományokat. Annak is, aki a 
kis pásztorok tarisznyájába tette a pénzt 
és azoknak is, akik utána az óvodába 
hozták be.

A vállalkozók közül Bödő Csabáék 
10.000, Görcs Zoltánná és Böcskei 
Györgyék 5.000-5.000 Ft-ot ajándékoz
tak.

Kocsis Nándomé
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Tisztelt Olvasó!

Sajnos a tél beköszöntével a fa
gyoskodások és tüsszögések m ellett 
m ás k ev ésb é banális kellem etlensé
gekkel is szám olhatunk.

A gyerm ekeknél szerencsére nem  
túl gyakran jelen tk ezik  egy nagyon 
kellem etlen  és veszélyessé válható 
betegség , am elynek fő tünete egy 
nagyon csúnya köh ög és, m ely hirte
len  kezdődik. Ez a k öh ög és nagyon 
száraz, m élyről jövő és kissé érdes 
“kutyaugatáshoz” hasonlítható. Ez a 
köhögés elsősorban  6  éves kor alatti 
gyerm ekeknél leh et veszélyes. Ez a 
légutak egy részének, elsősorban  a 
g égének , g ég efed ő n ek  a gyulladásos 
m e g b e teg ed é se , am i elh an yag olt 
esetben  nagyon veszélyessé válhat. 
E lsősorban délután, estefelé  szokott 
kezdődni és típu sosán  é jje l m ár 
ijesztővé válik a száraz, ugató, rend
kívül erős fület sértő  hang. így na
gyon sokan ek k or fordulnak orvos
hoz. Ez elsősorban  szőke, fehér bő
rű, barna g yerekeket betegíti meg. 
Persze előfordulhat sö tétebb  bőrű,

barna gyerm ek is a m egbetegedettek 
között. Ez a betegség gyorsaságával 
és ijesztő tüneteivel megrémíti a szü
lőket, és ezért szerencsére orvoshoz 
is fordulnak hamar.

Ilyenkor a m egfelelő in jekciók és 
ellenőrzés után a beteg  állapota 
gyorsan javul, de ez a későbbiekben  
is fokozott ellenőrzést igényel, na
ponta kétszer szoktuk ellenőrizni a 
beteg  gyereket. A szülők feladata, 
hogy otthon lehetőleg ne csináljon 
nagy m eleget a lakásban, éjszakára 
18 C foknál több sem m i kép ne le 
gyen az alváshoz. Mert részben a 
központi fűtés száraz levegője lelas
sítja a gyógyulást vagy újra vissza
esik a gyerek.

A központi fűtéses lakásokban 
m indenképp ajánlom  az esti lefekvés 
előtti szellőztetést a szobanövények 
és virágok fokozott locsolását és a 
gyerm ek alvó helyéhez közel, több 
nedves ruha és párologtató eszköz 
elhelyezését.

Ezáltal a levegő páratartalma je 

lentősen em elhető. Term észetesen a 
dohányzás és új vegyszerek haszná
lata, ill. festés jelen tősen  rontja a 
gyerm ek állapotát. Sajnos sokszor 
ezen  p árásító  ó v in tézk ed ések  is 
kevésnek bizonyulnak és ilyenkor, 
ezért szükséges kom olyabb párásító 
berendezés használata. Ez lényegese 
javítja a gyerm ek közérzetét, szem 
m el látható m ódon és  ham arosan ja 
vul a gyerm ek betegsége.

Ezek a készü lékek  azonban -már 
mint a m egbízható jó  készülékek 
nem  olcsó  m ulatságok. Ezúton is 
szeretnénk köszönetünket kifejezni 
a Polgárm esteri H ivatalnak és n é
hány olyan család részéről, akik már 
használták e  k észü lék ek et. Guth 
Ján osék  szám ára akik  cégünknél el
intézték, hogy egy  ilyen készüléket 
jótékonysági célra m egvásárolhassa
nak, és az en esei rászorulók számá
ra felajánlják.

Nagyon jó  szolgálatot teszünk ve
le, folyam atosan sok  rászoruló gyer
m ek szü lő jének nagy öröm ére. Kö
szönöm  a m agam  n evében  is, hisz 
így gyorsabban, biztosabban gyó
gyíthatom  a kis betegeket.

T isztelettel:

Dr. Szabó György

Ha a felhő nyugatra megy kiderül. Nyugati szél esőt-ke- 
leti derülést hoz. Hajnali eső nem kér szállást. A  januári me
leg Isten csapása. Gyenge januá r forró nyár, hűvös tavasz. 
Téli mennydörgés jó  termés. Am ennyi ködös nap van feb
ruárban, annyi esős lesz nyáron. A  márciusi ködös napok jú - 
niusban esőt hoznak. Hűs kikelet, nedves nyár. Ha korán 
jönnek a fecskék nem lesz már kom oly hideg. Jó április 
rossz május. Májusban 
ha sokat dörög  jó  te r
més lesz. Meleg nyár 
hideg tél. Ha vakond 
magasra túr, rosszra 
fordul az idő.

Ha a vadludak szep
tem berben dél felé 
húznak, korán beáll a tél. Am i ősszel esőnek nem hull le, le
hull hónak télen. Hosszú ősz, késő tavasz. Fekete Kará
csony, fehér Húsvét. Meleg karácsony, hideg tél. Hideg de
cember, korai tavaszodás. Ha vízkeresztkor /I. 6 ./ olvad ko
rán tavaszodik. Ha fénylik Vince, m egtelik a pince /I. 22./ 
Február 2 ha süt a nap nagyobb hideg jö n . Ha Zsuzsanna 
napján megszólal a pacsirta, vége a télnek /II. 19./ Mátyás 
jeget tör, ha nincs csinál /II. 24 ./ Megrázza Gergely a szakál-

lát /III. 12./ Ha Irén napján nedves az idő, szűk lesz az esz
tendő /IV. 6 ./ Ha május elseje e lő tt esik az eső akkor nagy 
termés lesz. Ha Fülöp-Jakab napja száraz és meleg, akkor 
bő termést remélj /V  I./ Pongrác-napi eső jó  a mezőnek, de 
árt a szőlőnek /V. 12./ Pongrácz-Szervác-Bonifác-fagyos 
szentek./V  12-13-14./

Ha Medárd napján esik, 40 napig esik /VI. 8 ./ Péter-Pál
napi jó  idő, jó  termést 
je le n t. M a rg it ritkán 
megy el vihar nélkül 
/VII. 23 ./ Ha Anna nap
ján  a hangyák bolyo
kat építenek, esős idő 
lesz /VII. 26./
Ha Szent János napján 

esik nem lesz dió /V ili. 29./ M óric napi derültség, szeles tél. 
/IX. 22./ Ha M árton napi lúd mellescsontja véres, akkor na
gyon hideg, ha fehér akkor havas, ha fekete, akkor esős lesz 
a tél /XI. 11./ Oszkár napi éles szél négy heti széllel já r  /XII.
I./ István napi napsugár drágaságot hoz /XII. 2 6 . /A  néhány 
megem lített szokások időpontok esetenként lehetnek fi
gyelmeztetők, az e lő ttünk álló feladatok elvégzésénél.

Gülctl Dezső

N ÉPI  S Z Ó L Á S O K  
A Z ID O J A R A S R O L
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Sokan vagyunk,akik évről évre megfogadunk ehhez hasonló 
dolgokat: Január 1 -jétől elkezdek fogyókúrázni! Holnaptól többet 
sportolok! Na lássuk az eredményt!

Eltelt egy hónap, nehezebb vagyok mint voltam. Újabb radiká
lis változtatás következik. Másnap délben már szédülök az éhség
től. Hogyan tovább?

íme egy recept: Nem kell hozzá sok és drága hozzávaló; egy 
sportcipő, egy póló, egy biciklisnadrág és amiből a legtöbb: kitár*, 
tás türelem, akaraterő.

Már október elejétől tagja lehetne/nél/ annak a csoportnak, 
amelyet Füsi Dóra vezet hetente két alkalommal a kultúrházban. 
Dóri a győri Balázs Béla Általános Iskolában tanít nérhetet, hobbi
ként pedig aerobikot oktat. Mi is adta az aerobikhpf az indíttatást?

-  Mindig szerettem a sportot, a mozgást, a táncot. 
Augsburgi (Németo.) kinntartózkodásom alatt hiányzott az itt
hon már megszokott rendszeres testmozgás. Szerencsémre 
megtaláltam abban a környezetben is a számomra megfelelő 
tehetőséget, tagja tettem egy évig egy helyi Fitness- 
Stúdiónak.

Az egyéves munka mély benyomást tett rád,de hogyan folyta
tódott itthon?

-  A véletlennek és a 94-es budapesti OMEGA-koncertnek 
köszönhetem, hogy egy pótfelvételi kapcsán - mivel az előz
ményekről nem tudtam - felvételt nyertem a Testnevetési 
Egyetem aerobik-edzői szakára, amit tanári munkám mellett 
végzek, s az idén fejezek be.

A bevezetőben említett recept hol és hogyan áll össze itt 
Enesén?

-  A kultúrházban szerdán és pénteken két csoporttal fog
lalkozom diákokkal és felnőttekkel. A foglalkozások egyórá
sak, ami állt. 10 perces bemelegítésből, 20 perces aerobik fő

részből,ahol koreográfiát tanítok be,majd ezt követi egy 20 
perces erősítés, ahol különböző izomcsoportokat mozgatunk 
meg, amit a 10 perces levezetőben megnyújtunk. Ehhez meg
felelően a zene is más és más az egyes szakaszokban.

Akkor most néhány tévhitet is el kell oszlatnod!
-  Igen, tudniillik sokan azt hiszik, hogy az aerobic nem 

más,mint ugrabugra kifulladásig! Többen úgy gondolják, ha 
kezdettől fogva nem járnak, lemaradnak. Odafigyelek az új 
résztvevőkre,célom az,hogy ne rossz szájízzel térjenek haza. 
S egy harmadik téves felfogás,hogy néhány altalom után ma
nókén alkatot eredményez az aerobic. Kétségkívül jó alakot 
érhetünk el rendszeres mozgással,de nem azonnal, hanem 
csak hosszabb idő elteltével.

Mi számít rirtáir eredménynek a csoport tagjainál?
-  Többen említettek már apró változásokat, s én is felfi- 

gyettem már néhány örömteli fejlődésre. Gondolok itt a he
lyes testtartásra, hallom, hogy régi nadrágját valaki már újra 
be tudja gombolni,bár testsúlya nem mutat változást.
... Mi ennek a magyarázata?

-  A rendszeres aerobic első fázisa, hogy arányosan oszlik 
el testsúlyunk, s csak ezután tndűl meg a fogyás, ami oly so
kunk vágya, Tehát ezert nem szabad idő előtt abbahagyni si
kertelenség miatt.

De ne csak a testsúly csökkenésében gondolkozzunk! Nagyon 
fontos, hogy a kezdeti gátlások felszabadulnak, jó hangulatban ki
kapcsolódnak az idelátogatók, tettünk egy óriási lépést egészsé
günk érdekében és ellenállóbaká tesz bennünket betegségekkel 
szemben a rendszeres mozgás.

Ezen eredményeket pedig csak úgy érhetjük el, ha erősségünk 
a türelem, a kitartás és az akarat, „mely előbb vagy utóbb, de bo
rostyánt arat. “

Sportgyűlés
Január 26-án évzáró közgyűlést tartott labdarúgó szakosztá

lyunk. Szakosztályvezetőnk Tóth László beszámolt a sportkör éves 
költségvetéséről. Elmondása alapján a bevétel és a kiadás egyen
súlyban van. Külön kiemelte, ezt csak úgy tudtuk elérni, hogy a 
csapat szállítását vállalkozók: BödŐ Csaba, Magyar Béla és ma
gánszemélyek, sportolók oltották meg. ígéret van rá, hogy ebben 
az évben is vállalják. Köszönet érte.

A csapatot eddig is támogató szponzor a 96-os évre 170.000 Ft 
és egy garnitúra szerelést ígért. Cserében a mezünkön reklámoz
zuk vállalkozását. „Zárójelben jegyzem meg van még hely a me
zünkön!” Beszámolóját folytatva elmondta két játékos kereste 
meg, egyik távozási másik visszajövetele céljából.

Majd felkérte a jelenlévőket akinek véleménye van mondja el. 
Mint a csapat edzője hozzászólásomban elmondtam. Az eddig el
ért eredmény szép, de a sorsolást ismerve célunk eléréséhez több 
kell. Tudom, hogy egyes játékosoknál nem a labdarugó tudással 
van baj, hanem a felfogással és a hozzáállással.

Kotlái Gyula hozzászólásában elmarasztalta a II. csapat edző
jét. Amit a jelenlévő II. csapat játékosai egyöntetűen alátámasztot
tak. Többen Kotlái Gyulát javasolták a csapat edzőjének, amit Ő a 
szezon végéig elvállalt. Majd Zsenák György bejelentette, hogy 
munkaköri elfoglaltsága miatt nem tudja vállalni a csapat pénz
ügyeinek intézését. Helyettesről döntés ez ügyben a gyűlésen nem 
született Zárszóként Tóth László bejelentette: a szponzor jóvoltá
ból minden résztvevőt szeretettel meghív a Nyárfa vendéglőbe va
csorára.

Ben kő Imre

V illá m in terjú  
B en k ő  Im rév el,

a labdarúgó csapa t edzőjével
-  M ilyen v á lto zá sok  történ tek  a z  ő sz i id én  z á r á s a  óta?
Szó van Dombi Csaba visszatéréséről, ő  Bősárkányban

játszott. Ez még nem 100%, de az intézőnket megkereste, 
hogy szeretne itt játszani. Ezt, edzőként, örömmel elfogad
nám. Csupor Ferenc pedig távozik, ez a másik változás.

-  M egkezdte a  csa p a t a z  ed zéseket?
Februárban kezdtük meg a felkészülést a tavaszi szezon

ra, a kónyi tornateremben. A Szabadban szerettem volna 
felkészíteni a fiúkat, de a rossz idő miatt terem be kénysze
rültünk. A bajnokság március 17-én kezdődik. Addig szeret
nénk minél több m eccset játszani -itthon és idegenben is. 
Párat már le is kötöttünk.

-  A célk itű zés v á ltoza tb an ?
Az év eleji célkitűzés volt a 3. hely, továbbra is azt sze

retnénk elérni. A második csapatnak az első 6 hely egyikét 
kellene megszerezni. Ő k jelen pillanatban a 11. helyen áll
nak. A közgyűlésen új edzőt választottak a második csapat 
élére - Koltai Gyula szem élyében. Ő a tavaszi szezont vál
lalta. Az együttműködés akadályba nem  ütközik, jól isme
rem -jó sportoló volt.

Mesterházy József
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Radakovics néni kegyetlen halála
A második világháború idején nem csak 

a frontokon hullottak az emberek, hanem a 
hátországot ért bombatámadások is nagyon 
sok civil életét kioltották. Sajnos ez történt 
a Győri Vagongyár bombázásánál, is. Fa
lun még viszonylag biztonságban érezhet
tük magunkat. Később aztán már itt sem. 
Féltünk a felhőtlen égtől, mert ilyen eset
ben biztosak lehettünk abban, hogy be
mondja a rádió a légiveszélyt, majd az azt 
követő riadó. Azon a bizonyos napon is az 
történt. Megfelelő széljárás esetén még a 
csornai sziréna ijesztő hangját is lehetett 
hallani.

Enesén a régi kettőskutnál lévő harang 
félrevezetésével adták tudtunkra a riadót. 
Néhány perc múlva aztán mély, morajló 
hangot lehetett hallani. Ahogy közeledtek 
a bombázók, a hang egyre elviselhetetle
nebbé vált és még meg is számoltuk a csil
logó gépeket, de később aztán ebbe is be
leuntunk. A bombákkal megrakott gépek 
lassan elvonultak Németország felé. Egy 
kicsit fellélegeztünk. A nyugalom azonban 
nem tartott sokáig. Abombaterhtiktől meg
szabadult repülők nagyjából ugyanazon az 
útvonalon jöttek vissza. Ilyenkor szokták 
ledobálni a maradék bombáikat. Aztán a 
bizonyos nyári napon s az történt. Folyt a 
betakarítás, vagy ahogy akkor mondták, a

takarulás. Radakovics néni a Külső-réten 
búzafejeket szedegetett. Már hazafele tar
tott, amikor észrevette a vonuló bombázó
kat Az akkori Döri-rét melletti fűzfatőke 
alatt keresett menedéket (mai benzinkút 
mögötti rész.

Galambos Vince bácsi pedig 30-40 mé
terrel odébb a műút felé egy szederfánál 
állt meg a gabonával megrakott szekerével. 
A következő pillanatban éles sípolás két 
bomba közeledett a öld felé. Néhány má
sodperc eltelése után következett a két ha
talmas robbanás. Az egyik un. légiakna 
volt. Ez a robbanószerkezet pontosan az út 
közepére esett, szemben azzal a fűzfatőké
vel, ahol az a kis töpörödött öregasszony 
menedéket keresett. Ez a menedékhely 
azonban nem bizonyult biztonságosnak, 
mert szegény Juli nénit a légiakna dara
bokra tépte. Testét nagy területen szétszór
ta. Ennek a robbanószerkezetnek az volt a 
tulajdonsága, hogy nem fúródott bele a 
földbe, hanem a talajjal, vagy bármilyen 
tárggyal való érintkezés esetén azonnal 
robbant és hatását vízszintes irányban is 
kifejtette. A másik robbanószerkezet, ame
lyik a vasúton túl robbant fel, egy hagyo
mányos bomba volt. Szerencsére ott kárt 
nem csinált, csak nagy tölcsért hagyott ma
ga után. Helye talán még most is látható.

Vince bácsinak az ijedtségen kívül nem 
történt baja, bár a lovai a nagy robbanástól 
egy kicsit megbokrosodtak. Ő volt az 
egyedüli tanúja annak a szörnyű esetnek. 
Mi a robbanások ideje alatt a földbunker
ban voltunk. Futótűzként terjedt el a ször
nyű hír. Sokan rohantak a robbanás színhe
lyére. A látványtól a gyengébb idegzetűek 
visszafordultak. Mi mindig kíváncsi gyere
kek is futottunk a helyszínre, illetve elő
ször csak a közelébe. Radakovics Feri bá
csi és néhány erősebb idegzetű ember 
szedték össze a szerencsétlen öregasszony 
testrészeit Mi is odamerészkedtünk és se
gítettünk a keresésben. A nagy melegben 
már feketedni kezdtek a szétszóródott test
részek. Én találtam meg az a Bezi felöli ol
dalán a szegény Juli néni koponyájának a 
maradványát. Először megborzongtam, de 
aztán erőt vett rajtam a bátorság. Az ősz 
hajánál fogva odavittem az összegyűjtőt 
többi testrézhez. Iszonyatos látvány volt 
gyorsan elandalogtam onnan. Valahol az 
enesei temetőben alussza örök álmát Már 
korábban megözvegyült menye a vagon
gyári bombázásnál tűnt el. Nem tudták 
azonosítani. Közös sírba temették a többi 
megcsonkított sorstársával. Nem volt egy 
szerencsés család.

Gősi Sándor

IBgp Jb<nss<a®<§it<61l m
Ez a rém es történet állítólag  az 1800-as évek közepén játszódott 

le Enesén. Az óvoda helyén abban  az időben egy nagynevű család  
kúriája állott. Az akkori kastély tulajdonosa m ár nem emlékszem. Ne
vezzük a tekintetes uraságot Kininek, Purgglinak Anyosiéknak telje
sen mindegy. Ezt a nem mindennapi esetet apai nagyapám többször 
is elm esélte, am ikor még egészen kis gyerm ek voltam. Abban a kor
ban haladó szellem , bölcs em berek tartották. K étszer is já t Ameriká
ban. Nagyon sokat m esélt a  kalandos tengeri útjairól és a kinti élet
ről. F őleg  téli időben alig  vártuk az estét, hogy az ö lébe telepedve 
kezdje a  m esélte el. K ezdődjék hát a  rém es esemény.

Az egyik tekintetes családban  élt egy öregkisasszony, a  M icike. Ez 
az idős hölgy gondtalanul éldegélt. Sétáltatta a  kutyákat, kézimunká
zott, vagy sim ogatta a  szobacicákat. Egy szép napon aztán érte is e l
jö tt a halál. Úgy nézett ki, hogy valóban meghalt. A fa lu  halottkém e 
a kovácsm ester, vagy csizm adia meg is állapította a  halált. Annak 
rendje-m ódja szerint el is temették, illetve koposóját a ma is látható 
Enessei csa lád  kriptájában  helyezték el. A befalazást következő nap
ra halasztották. M ielőtt a  történetet tovább mesélném, vissza kell ka
nyarodni a  halott öltöztetéséhez Ennél az esem énynél az egyik ügye
sebb szolgalegény is segédkezett. Észrevette, hogy a  M icikét milyen 
csodálatos, bojtos selyem ruhába öltöztették fe l. Milyen jó  sudarakat 
lehetne ezekből a  bolytokból csinálni az ostor végére. Az öltöztetés 
után elm esélt a  többi szolgalegénynek, hogy mit látott. Azon nyom
ban össze is dugták a  fejü ket és elhatározták, hogy bárm ilyen áron is 
m egszerzik a sudám ak való bojtokat. Szép holdvilágos este volt.

Aludt m ár a fa lu  apraja-nagyja. Csendben kiosontak a tem etőbe és 
munkához láttak. Kinyitották a vasajtót és kicipelték a koporsót a 
kripta végébe. Lefeszítették a  szem fedelet és kiem elték a  halottnak 
hitt M icikét a  koporsóból. Nehezen ment a  munka. Felültették hogy 
könnyebben tudják levetkőzetni. Az élettelen  test azonban nyiklett 
jobbra, balra. Az egyik nagytermetű legény jó l hátba vágta, hogy ülj 
m ár egyenesen az anyád... stb. A nagy ütéstől az öregkisasszony élet
re kelt és ámulva nézett körül a holdvilágos tem etőben. Sikoltozni 
kezdett és erre a  legények úgy elszaladtak, hogy hazáig meg sem á ll
tak. Á llítólag tetszhalott volt. Az ütés hatására ú jból beindultak az 
életfunkciók A teliholdnál a M icike m egism erte a szolgákat és kö- 
nyörgött nekik, hogy ne hagyják ott a tem etőben. Azok addigra m ár 
árkon-bokron is túl já r ta t  Nagy nehezen aztán m égis hazabotorkált. 
Bezörgetett az ablakon. Nem akarták beengedni. Még a kutyákat is 
uszították, de azok nem bántották Nem hittek a  szem üknek Nagy ne
hezen azért mégis engedték A tekintetes asszony a látványtól elájult, 
nagy volt a rém ület a tisztes házban. Lassan aztán helyet állt a rend. 
A M icike aztán lassan hivatta a bűnös szolgalegényeket. Testi fen yí
téssel lakottak tetteikért. K ésőbb aztán nem csak dicséretben, de ju 
talom ban is részesültek F őleg  M icike volt hálás, hogy visszaadták az 
életét. Á llítólag még hát, vagy nyolc évig éldegélt gondtalanul. Ami
kor aztán igazából meghalt, még a tem etés napján befalazták a sír
kam ráját. Utánna még sokáig durrogtak a selyem sudaras ostorok 
Enese H atárában, de a  M icike álm át m ár nem zavarták Eddig tar
tott ez a kis történet. G ősi Sándor

1996. JANUÁR-FEBRUÁR ENESEI HÍRMONDÓ 9



S U L I S P O E T
19% . január 3-án iskolánkban asztalitenisz versenyt 

rendeztünk a második korcsoportos és a harmadik kor- 
csoportos tanulók részére. A versenyre meghívtunk 4 is
kolát. /Kóny, Ikrény, Győrsövényház, Rábapatona/ Saj
nos túl nagy érdeklődés nem mutatkozott, pedig az első 
helyezettek pinpongütőt és oklevelet kaptak.

Eredményeink:
II. k. cs. 15-6. o j f iú

I. Bukta Ferenc Ikrény
II. Nikovits Zoltán Enese

III. Kovács János Enese
II. k. cs. /5 -6  o .l lány

I. Doktor Zsuzsanna Enese
II. Horváth Valéria Ikrény

I II . k .c s . 17-8.0.1 fiú
I. Horváth János Enese

II. Kovács Tamás Ikrény
III. Hideg Dezső Ikrény

III . k. cs. 17-8. 0! lány
I. Hima Tím ea Enese

II. Balatoni Andrea Enese
III. Bukta A. Ikrény

M IN I K O SÁ RLA BD A  PANNONHALMÁN 
/FIÚ, LÁNY/

I. Pannonhalma
II. Győrzámoly

III. Enese

5-6 O SZTÁ LYO S LÁNY K ÉZ ILA BD A

I. Pannonhalma
II. Enese

III. Nagyszentjános
Füsi András

i

Para- és psichokinezis, mint 
gyógyulási lehetőség

A z em ber testén kifejezésre kerülő betegségek és tünetek 
m indegyike lelki problém ákra vezethetők vissza. Legyen az 
csupán gyenge gyom ortájéki panaszoktól kezdve, a legsú
lyosabb bénulással járó esetekig. Ez m ár patológia, am ely 
nagyon nehezen gyógyítható.

A lélek, lelkiism eretünk, tudatunk az okozói m inden 
esetnek. A karatgyengeségünk saját m agunk felé. R endsze
rint az önm agunkba vetett h itünk is elveszett valahol ebben 
a rohanó világunkban. A m it egyébként m i m agunk gyorsí
tottunk fel annyira, hogy követni sem  vagyunk képesek. 
M inél inkább akarunk lépést tartani, annál inkább csak kul
logunk és m egfeledkezünk önm agunkról, szellem iségünk
ről. Am ikor kezdünk belefáradni, m egidézzük tudatunkkal 
saját fájdalm unkat, eljutva az önsajnálatig. Ez az az állapot, 
am ikor m ég m i m agunk tudnánk előidézni tudati és ezzel 
együtt testi, lelki változásainkat pozitív önm egism erő, ön- 
m egvalósító m ódon. Ha beletörődünk sorsunkba, annyi 
m int feladni a m ég pozitív lehetőségeket és azonnal jelent
keznek a tünetek. M inden esetben úgy kezdődik, hogy 
„gyom oridegem  v an ". Rendszerint azt h iszik, hogy a nyug
tátokkal m egszűnik az ok és okozat is. N os ez csak átm ene
ti. Sok m ás term észetgyógyászati eljárás közül a parakineti- 
ka m ár nem  csak a fájdalm at szünteti m eg, hanem  igazi 
okot is m egkeresi. Szám talanszor beigazolódott, hogy akár 
a gyerm ekkorban elszenvedet lelki sérülések terheit cipel
jük egész életünkben. A kár tudat alatt is tovább adjuk, m eg
sebezve ezzel szeretteinket. Például: a hajlo tt gerincű em 
bernek rengeteg gondja, problém ája van. Tudatilag nem  tett 
ellene sem m it és ez látszik. Testünk gondolatainkat fejezik 
ki és ez m eg is látszik. Hiába gondolunk valam it jó l, m on
dunk m ást, tenni m indenképpen azt tesszük am it gondol
tunk. Ha negatív a m egrögzöttség a tettünk sem  lesz más. 
A parakinezissel történő gyógyításban nem  az bonyolult 
feladat, hogy pl. fénnyé engedek egy vesekövet, hanem  a 
tudati változást kell fölidézni, m egm utatni a helyes u tat az 
akkor m ég sérült lelkű em bernek. Term észetesen együtt kell 
kezelni a fizikai és lelki tünetegyüttest. Ez van  akinél két- 
három  alkalom m al m ár sikerhez vezet, van aki feladja és k i
sebb a siker. M inden esetben a "b e teg " akaratlagos tudati 
változásával következik be.

Ne féljünk önm agunkkal szem benézni és lássuk m eg a 
különbséget akkor, ha jó l érezzük m agunkat. H a m égsem  
sikerülne egyedül az önm egism erés helyes útjára találni 
kérjenek segítséget.

Gosztonyi Adorján

Psichosomatikus /lelki eredetű/, patológiai esetek, 
betegségek, önismeret és szeretet hiányával küzdők 

gyógyítása Parakinezissel.

Gosztonyi Adorján Győr. 
Hétfő-Péntek de. 10-12 óráig, du. 16-19 óráig. 

Bejelentkezés: 96/44o-898.
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Egy életút, mely a végéhez közeledik
1913. március 12-én születtem Szene- el nem hagyom. így ketten bandukol- alapja volt munkámnak. Több éven ke- 

cen. Nagycsaládból származom, apám tünk 40 éjjel és 40 nap, 3 marha-répát resztül szerveztünk 7-8 osztály esti dol- 
vasutas volt. Iskoláimat Szencen és Po- találtunk és azt ettük. Egyszercsak fé- gozók iskolát, ahol sokan elvégezték 
zsonyban végeztem. Apám, Csehszlová- nyékét láttunk és annak irányába mén- azt.
kiában is olyan nagy magyar volt, hogy tünk. Kiev volt. Bementünk a kórházba A kultúr élet is folyt, a kultúrházban 
a méhkaptárakat is piros-fehér-zöldre és onnét már vöröskeresztes vonat ho- rendszeresen tartottunk színdarabokat - 
festette be. Jöttek is az igazgatóságtól, zott haza. Először szüléimhez mentem volt táncegyüttes és nem utolsó sorban 
hogy három napon belül tüntesse el, és úgy jöttem Enesére, és az állomáson egy zenekarunk. Ebben segítségünkre 
mert különben elbocsájtják az állásából, vártak a diákjaim. volt Tschurl Karcsi is. Versenyekre jár-
De azért a gyermekeit magyar iskolába 1943- májusában. Ismét ott folytattam tünk és jó eredménnyel szerepeltünk, 
járatta. a munkát, amiről álmodtam, a tanítást és Minden munkát becsületesen és oda-

1935-ben végeztem el a tanítóképzőt, a népnevelést. 1943- őszén megnősültem adóan végeztem, aminek talán meg is 
Akkor Nyitragerencsérre helyeztek kán- és már családi háttér is volt, ahova mun- volt az eredménye. Például a Tanácsok 
tortanítónak. Nagyon tetszett a helyzet, ka után hazamentem. egyesítésekor foggal és körömmel azon
szíwel-lélekkel tanítottam - kántorizál- 1944. telén született egy fiam. A bol- voltunk, hogy Enesét ne kapcsolják 
tam - énekkart vezettem, a rádióban is dogság nem sokáig tartott, mert ismét össze a Kónyi Tanáccsal. Tudtuk azt, 
szerepeltünk az énekkarral. Akkor be- katonáskodni kellett. Először Érsekújvár hogy megbírózik a község a ráhárult fel
hívtak katonának a Szlovák hadseregbe, védésére osztottak be, de mégis, ujjonc adatokkal. - így is volt: Abban az időben 
Eközben, szülőfalumat visszacsatolták katonákkal vezényeltek ki Hannoverba. fejlődött Enese, kiparcelláztattuk a 
Magyarországhoz, így mint magyart le- Itt voltunk amikor a háborúnak vége lett Marincer-kertet a lucernást, szebbnél 
szereltettek és feladtam az állásomat is. és amerikai fogságba estem. Tiszti fo- szebb házak utcák létesültek, gyarapo- 
Magyarországon, Vitény pusztán kaptam golytáborba voltam hét hónapig és ok- dott és szépült Enese. Még mindig örü- 
állást. Egy évig voltam ott, és mivel úgy tóber végén kerültem haza. Ezután kéz- lök annak, hogy ebben én is kivehettem 
gondoltam, több van bennem  annál, dődött meg a tanítói munkám igazából, a részemet. Úgy gondolom és érzem, 
hogy pusztán éljek, kértem áthelyezése- mert előtte mindig katona voltam. Ami- hogy a megbecsülést mindezekért meg- 
met. így kerültem 1939 decem berében kor a fogságból hazajöttem, családom kaptam, úgy a tantestületemtől, mint az 
Enesére egy megüresedett hely betölté- szüleinél volt, én pedig megnéztem mi egész falu népétől. Ebben az időszak- 
sére. Ketten voltunk tanítók, alsóban újság van Enesén. Sajnos, tanítás még bán épült az orvosi rendelő és lakás. Ez 
egy és a felsőben egy tanító tanított, két nem volt, az iskolaudvar tele volt lovak- is nagy dolog volt egy ilyen kis község- 
tanteremben. Ekkor még 6 osztályos kai, a tantermek orosz katonákkal. Kö- ben. Nem csak szép napokat éltem át, 
volt az iskola és utána ismétlőiskola volt veteltem tőlük, hogy hagyják el az isko- hál Istennek ez volt a több, voltak olya- 
a kötelező. Lelkesedéssel fogtam hozzá lát, mire nekem szegezték a géppisz- nők is, amikre nem szívesen emlékszem 
a munkához, minden télen egy-két szín- tolyt. Na, gondoltam, még itt kell meg- vissza.
darabot adtunk elő, jótékonysági célra halnom, de nem ijedtem meg, szlovákul Rosszakaróim elvi okokból feljelen- 
ajánlottuk fel a bevételt. Talán még kiabáltam velük és néhány nap múlva tettek, és elvitt az „ávó\ Késő estig fag- 
mindig em lékeznek ezekre a színes es- átadták az iskolát. Szülőkkel együtt hoz- gattak és én hajthatatlan voltam, hogy 
tékre a színjátszók. Közben három tan- tűk rendbe úgy keservesen is, de tanít- én azokat a vádakat nem követtem el. A 
erős lett az iskola és engem neveztek ki hattunk. Minden gyerek hozott egy kis falú népe segítségemre sietett. Három 
igazgatónak. 1942-ben jött a behívó fát, úgy tudtunk fűteni. Lassan-lassan lovaskocsival jöttek az emberek az ávó- 
front szolgálatra. Igaz addig is többször minden rendbe jött és megkezdődött a hoz és követelték, hogy engedjenek ha
behívtak katonának, tiszti-iskolát is elvé- rendszeres tanítás. A hatosztályos elemit za. így is történt együtt jöttem velük ha- 
geztem és mint zászlós mentem ki a felváltotta a 8 osztályos iskola. Ekkor za, úgy éjféltájban. A rossznak szép volt 
frontra. 6 hónapi elsőfront, azaz a már több tanteremre, több nevelőre és a vége a falu megmutatta ragasz- 
Dónkanyari ütközetekben vettem részt a főleg általános iskolai tanárokra lett kodását.
katonáimmal, de mindig megfontoltan szükség. Akkor végeztem el és is Buda- A rosszakat elfelejtettem a szépek és 
cselekedtem, hogy minél kevesebb pesten a főiskolát földrajz-biológiai sza- jók megmaradtak örök emlékezetem- 
veszteségünk és sebesültjeim legyenek, kon. A nevelők többsége főiskolával ben. Nagyon megható és szép emlék 
De sajnos mindennek ellenére a borzai- rendelkezett. Tantermeket kaptunk a marad a gyémánt diplomám átadása, 
mák kínjait kellett átszenvednünk. De Tschurl-kastélyban, az iskolát átépítet- Köszönöm mindazoknak akik ehhez a 
nem tudjuk miért? Engem a jó Isten a te- tűk, egyszóval színvonalas nevelés folyt, szép emlékhez hozzájárultak, 
nyerén tartott, mert nem sebesültem Az enesei iskola körzeti iskola lett, ide Ha még egyszer születnék, akkor is 
meg. 6 hónap után visszavezényeltek a járt Bezi és Péterháza-puszta felső- ugyanígy tenném a dolgokat, mint 38 
frontvonaltól 70 km-re kiképzőtisztnek, tagozata. Építettünk, majdnem saját erő- évi aktív szolgálatom alatt és ebből 34 
ekkor már hadnagy voltam. Itt ért a bor- bői - szülők társadalmi munkájával egy évet Enesen. Semmit nem bantam meg, 
zalmas visszavonulás. 16 emberrel jöt- épületet, amit politechnikai célokra mindig józanul és megfontoltan csele
tem a nagy hómezőn, közben megtá- használtunk. A gyerekeink közül sokan kedtem. Tartsanak meg örök emlékeze- 
madtak a partizánok, lettek halottak, se- tanultak középiskolában, ahol jól meg- tűkben.
besültek. Ekkor találkoztam egy ene- állták a helyüket. Született egy kislá- T isztelettel és  sz eretettel m in den kin ek : 
seivel és azt mondta, tanító Úr én magát nyunk, így a családi boldogság is biztos Adamecz János
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Három éves dédelgetett 
tervünk valósulhat meg ez év 
június 28-án este 10 óra körül, ha elindulunk vállalkozó kedvű 
enesei turistákkal Székelyföldre. Nagy út Enese- 
Csíkszentmihály távolsága meghaladja a 800 km-t. Ez az óriási 
táv csak közúton távolság, mert ha megérkezünk, nyomban lát
ni, érezni fogják az eneseiek, hogy roppant közel állunk egymás
hoz. Néhány hasznos tanács a tervezgetéshez, a felkészüléshez. 
A várható max. útiköltség 5.000,- Ft/fő. Ez az összeg csökken
het esetleg a felére is, de amíg konkrét információ nem áll ren
delkezésre /jelentkezők száma, stb./ ígérni nem tudunk.

Utazáshoz célszerű hozni némi költőpénzt. Mindenki igénye 
szerint. Nagy költekezésre nincs mód, de lehet vásárolni sok 
szép árut, emléktárgyat, gyapjú pulóvert Korondon. így a költő
pénz mennyiségét mindenki maga szabja meg. A gyapjúpulóver 
2-3.000,- Ft/db. Érdemes magunkhoz venni a kedvenc kispárnát. 
Az autóbuszban a legkomfortosabb öltözködés: kényelmes láb
beli /papucs is lehet/, melegítő vagy farmer.

A megérkezés után az öltözködésünk legyen könnyű, réteges 
lezser /jó idő megrendelve/, hogy jó l érezze mindenki magát. 
Lehessen az időhöz alkalmazkodni nagy meleg, vagy eső esetén 
is. Törülköző, szappan, személyi tisztálkodó eszközről minden
ki maga gondoskodjon. Gyógyszert, fájdalomcsillapítót, lázcsil
lapítót, s hasmenés ellen valamit tegyünk a szatyorba. A gyalog- 
túrázók hátizsákot, konzervet, bicskát, könnyű összehajtogatha
tó esőkabátot, hálózsákot, vizesedényt vagy kulacsot ne felejtsék 
otthon. Fürdőruha fontos: /Szt. Anna tó Szováta/

Célszerű hozni apró ajándékokat a házigazdáknak. Az erősen 
magyaros jellegű tárgyak esetén konzultáljanak a szervezőkkel 
mert a román hatóságok ezeket nem nézik jó  szemmel. Akármi
lyen jó idő van, a hegyekben lehet hűvös, ilyenkor a dzseki fon

tos ruhadarab. A kol
lekció válogatásánál a 

célszerűség domináljon a mennyiséggel szemben.
A program  tervezet:
Indulás: 1996. június 28. péntek este 22.00 óra.
Útvonal: Enese-Budapest-Nagyvárad-Királyhágó-Kolozs- 

vár-Marosvásárhely-Korond-Székelyudvarhely-Csíkszereda- 
Csíkszentmihály.

Érkezés: 1996. június 29. (szombat) délután 16.00 körül.
Június 30. (vasárnap): Pihenés.
Július 1-e. (hétfő): - a túrázóknak indulás a havasokba, éjsza

kázás Naskalaton. - az ott szabadprogram.
Július 2-a. ( - az ott kisebb kirándulás és szabadprogram. - 

a túrázóknak gyönyörködés a csiki havasokba. Éjszakázás az 
Egyes Kőnél.

Július 3-a. (szerda): Autóbusszal indulás: Gyergyószárhegy - 
Gyilkos tó - Békás szoros. Találkozás a gyalogtúrázókkal.

Július 4-e. (csütörtök): Kirándulás autóbusszal a Szt. Anna 
tóhoz, Bálványos várához, a Büdös barlanghoz. Fürdés, hegy
mászás.

Július 5. (péntek): Indulás haza. Parajd: sóbánya látogatás. 
Szováta: fürdés a sósvizű Medve tóban.

Július 6. (szombat): Hazaérkezés.
Az Enesei Hírmondóban jeleztük a sátras elhelyezés lehetősé

gét. Erről bővebben csak akkor beszélünk, ha a vendéglátóink 
visszajelezték szálláslehetőségeinket. Együtt utazunk a csalló
közi Bős község csoportjával, akik ugyan ott s akkor fognak tar
tózkodni a III. Magyar találkozó keretében.

Bővebb információért és személyes ügyekkel forduljanak a 
polgármesterhez vagy Mesterházy József tanárhoz.

Böcskei György

Hulladékkezelés és szállítás - kontra nélkül
Rohamosan szegényülő világunkban a polgárok több féle mó

don osztályokba, kasztokba, rétegekbe sorolhatók. Minden polito
lógus, szociológus, vagy a társadalomtudományokkal akár mu
szájból is összekeveredő érdeklődő kénye-kedve szerint tologathat 
bennünket az egyik csoportból a másik kasztba vagy osztályból az 
új rétegbe.

Ki gondolná, hogy Magyarországon a szemét alapján is lehet 
osztályozni közösségeinket: Egy példa: mi vidékiek - s köztük az 
eneseiek - a hulladékszállítás bevezetésétől fizetjük annak terheit. 
Ők, a fővárosiak pedig most kóstolgatják annak árát, pedig ott a 
szemétszállítás nagyon régóta működik. A közös mindegyikben, 
hogy a hulladékszállítás, kezelés fontos, s egyre fontosabb szolgál
tatássá vált az egész világban, így nálunk is.

Hogyan csináljuk1
Községünk azok közé az önkormányzatok közé tartozik sző

kébb térségünkben ahol működik egy legális hulladék lerakó hely. 
Kezelése önkormányzati feladat, bár igaz, hogy részben, de nem 
ingyen besegít a FLORASCA csornai kirendeltsége is. Nem kevés 
összeget fordítunk évente a telep határok között tartására, "nem 
növelésére'", rendezésére és függőleges művelésére. Néhány év 
alatt mégis komoly mennyiséggel nőtt az itt elhelyezett szilárd és 
folyékony hulladék. Ez szokásaink, nem utolsó sorban a csomago
lástechnika változásának következménye. Rágondolni is rossz, 
hogy mi lenne szervezetünk hulladékszállítás nélkül. Biztosan so
kan vannak, többen engem is felkerestek, akik szeretnék lemonda
ni kuka edényüket, s szívesen kilépnének a hulladékszállítási 
rendszerből. Az indok minden esetben az anyagi helyzet, a pénz.

Az egyre nehezebb gazdasági helyzetünkben, amikor sajnos 
meglepően sok család nem tud megfelelően fűteni, táplálkozni, a 
költségek csökkentése fontos lehet a létfenntartás biztosítása céljá

ból. Beismerem, valóban azl Fontos, és elkerülhetetlen lépés, de 
az is fontos, hogy eldöntsük melyik költség kiiktatása oldja meg a 
problémát.

Számoljunk!
Az önkormányzatnak jelenleg néhány 100.000;- Ft jába kerül a 

község hulladékkezelése. Ez az összeg nem nagy a probléma 
nagyságához és fontosságához képest. Azonban néhány év múlva 
falunk kinövi a meglévő telepet és akkor újat kell építeni, s nem 
kijelölni, mint talán néhányan gondolják, mert a szakhatósági elő
írások nagyon szigorúak. Ennek költsége azonban már csak m illi
ókban fejezető ki. Erre pedig abszolút nincs és nem is lesz pénz!

M it tehetünk?
Megpróbáljuk a lehető legtovább művelni a mostani telepet. 

Ehhez feltétlen fontos a meglévő, s jól működő szemétszállítás 
megtartássá sőt bővítése. No de pont most?

Igen most! Számoljunk tovább.
Nem is olyan régen lakás, szobaszám alapján fizettük a szemét

díjat. Sokan, főleg az egyedül élő idősek morgolódtak, s jogosan a 
rossz rendszer miatt. A REKLULTÍV Környezetvédelmi és Hulla
dékhasznosító Kft 1996. január elsejétől az alábbi díjakat ajánlot
ta meg:

Családonként 1 -3  főig 69,- Ft/fő/hó 
4 főtől 63,- Ft/fő/hó

Ez a legtöbb családnak, elsősorban a nagyobb létszámúaknak 
több, mint eddig volt, de talán ott több szemét is keletkezik. Per
sze abszolút igazságos díjrendszer nincs, ezt is lehet vitatni.

Két üveg sör ára betakarja az emelkedést. Kérem községünk 
polgárait, hogy a mi és a gyermekeink jövője érdekében fordítsunk 
több gondot a környezetünkre, ezen belül a szemétkezelésre!

Böcskei György
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A lótenyésztés feladatai
Minden állatfajta tenyésztésének 

lehetőségeit a gazdasági helyzet, az 
anyagi megalapozottság szabja 
meg. Ez fontos a lónál mivel lassú fej
lődési), később térül meg a befekte
tés. A lótenyésztés betartandó egy-két 
fontos tényezője. Első fontos kérdés: 
dönteni kell milyen célból akarunk 
lovat: igavonás azaz gazdasági cél 
vagy szórakozás - sport. Ennek meg
felelően kell megválasztani a fajtát. 
/Melegvérű - gazdasági - sport Hi
degvérű teher vontatás./ Nem utolsó 
sorban olyan lovat tenyésszünk, 
amelyet könnyen el tudunk adni.

Tenyészanyag kiválasztás ábécéje:
1. Egészséges edzett legyen a szer

vezet.
2. Kívánt fejlettség a tenyésztésbe 

vétel idejére meg legyen.
3. Az életkor is fontos -a melegvérű 

kancacsikót 4 a hidegvérűt 3 éves 
korban szabad tenyésztésbe venni. 
Melegvérű kancák 8-13 éves korban 
a Hidegvérűek 6-15 éves korban ellik 
a legjobb csikókat.

4. Ismert legyen a származás.
5. A fajtajelleg fontos -a fajtára 

jellemző tulajdonságok jól érvényesül
jenek.

6. A testrészek arányai szabályo
sak legyenek, /nagyság-finomság 
összhangja/

7. A  nemi je lleg  jó l k ifejezett le
gyen.

8. Vérmérséklet fontos tulajdonság, 
nem közömbös a gazda számara.

9. Takarmány értékesítő képessége 
jó legyen. /Igényes-igénytelen?/

10. Utód nevelő képesség jó le
gyen /folyamatos ellés/ ne legyen 
éves kihagyás.

Tenyésztés módjai:
Amikor egyazon fajtába tartozó á l

latokat pároztatunk tisztavérű te
nyésztést folytatunk. A kiváló tulaj
donságok megtartása érdekében 
vérfrissítést kell végezni. Más tenyé
szetből kell alapanyagot /spermát/ 
szerezni. Rokon tenyésztéstől óvakod
junk, mivel az káros lehet. Párosítás: 
azt a műveletet, amikor a kancánk
hoz hozzáillő mént választunk, pá-

roztatásnak nevezzük.
A pároztatás idejét a kanca visel

kedése jelzi. - idegesebb - idegen 
hangra figyel-nyerít-mozog-farkát 
emelgeti-dörzsölődik-gyakran vizel- 
érintésre nyihog, rúg. A párzási ösz
tön tavasszal jelentkezik erősen. A je
lek 18-23 naponként jelentkeznek, 
ezért fel kell jegyezni az eseteket. A 
fogamzás megtörténtét ellenőrizni le
het, 18-23 nap a pároztatás után a 
kanca nem veszi fel a mént. További 
jelek: Ideges kancák megnyugszanak 
-étvágyuk megnő-falánk-irigy, szőre 
kifényesedik.

A 6. hónapban a hasára tett te
nyérrel érezzük a magzat mozgását, 
főleg hideg víz itatásakor. A kanca 
vembessége 11 hónap /48 hét-336 
nap/ A vemhességi időtartamát több 
tényező befolyásolja: fajta-arab- 
Lipicai hosszabb- nóniusz rövidebb- 
hidegvérűnél a legrövidebb a vem- 
hesség. Gyenge takarmányozás 
hosszabb-késő tavaszi születésű csi
kóé is hosszabb. A vemhes kancát kí
mélni kell és fokozott gonddal kell ta- 
karmányozni. /rothadt-fagyos takar
mánytól óvjuk a vemhes kancát. El
kényeztetni nem kell, de a rendes 
gazda gondosságával óvni kell a 
megerőltetéstől-megfázástól. Ügyel
jünk arra, hogy a magzat fejlődésé
hez mérten elegendő takarmányt 
kapjon az anya. Ugyanis a vemhes- 
ség vége felé a vehem /magzat/ ro
hamosan nő, naponta fél kilogram
mot gyarapodik. Gondoskodjunk ar
ról, hogy a magzat elegendő emészt
hető fehérjét kapjon. Az anya takar
mányában legyen +1-1,5 kg abrak. 
Téli időszakban 2-3 kg répa. 
Penészes-dohos-fagyos takarmánytól 
óvjuk az anyát. Az ellés: vemhesség 
végén a kanca horpaszai fartő két ol
dalán lesüpped. Tőgy megnagyob
bodik a csecsbimbókból sárga- vagy 
szürke váladék nyomható ki. Célsze
rű ilyenkor a kancát kitisztított meszelt 
külön boxba helyezni, patkókat le
szedni. Ellés előtt a kanca nyugtalan
kodik ide-oda mozog, kapar, hasa 
fele rúgdal. A magzat kinyújtja nya

kát és első lábait. A szülés 1/4-1/2 
óra alatt megtörténik, ha tovább tart 
a csikó fejét nem látjuk, rendellenes 
fekvés van, állatorvost hívjunk. Ellés 
után a kanca felugrik a köldökzsinór 
elszakad. Ha ez nem következik be a 
csikó hasa alatt 10 cm-re vágjuk el 
tiszta ollóval. Az újszülött ellés után 
1/2-1 óra múlva feláll és szopni 
kezd. Fontos a föcstej mivel hashajtó 
hatása van, tőle a bélszuroknak 24 
órán belül el kell távozni a csikóból. 
Ha ez nem történik meg, langyos vi
zes végbél beöntést adjunk. Néha 
szappanból készült kúp behelyezése 
is jó megoldás.

A szopós csikó nevelése: A bőven 
tejelő kanca abraktakarmányát első 
három napon elvonjuk. Ha kevés a 
tej több zöldet-vizet adjunk a kancá
nak. Az első 3 héten a csikó szopik, 
ezért közös állásban legyen az anyjá
val. Három héttől 3 óránként szopjon 
a csikó. Három hetes korban kezd a 
csikó szilárd táplálékot csipegetni. 
Adjunk eléje alacsony jászolba darált 
vagy zúzott zabot, kezdetben csak ke
veset. Szabály ahány hónapos a csi
kó annyiszor 1/2 kg zab pl. 4 hóna
pos 2 kg. Vékony puha szárú szénát 
is adjunk eléje. Második-harmadik 
hónaptól a zabot szemesen adjuk. A 
napi mozgást biztosítjuk számára. 4- 
5 hónapos korban elválasztjuk a csi
kót. Választás után figyeljük a kanca 
tőgyét, ha sok a tej ki kell fejni. A 
kancát szoptatás ideje alatt úgy ta- 
karmányozzuk, hogy ne fogyjon le. A 
választott csikónak 1 éves korig na
ponta 2-21/2 kg zabot adjunk. Eh
hez adjunk 3 kg jó szénát 10-15 kg 
zöldet. Második évben kg abrak, har
madik évben lg abrak 5-6 kg széna 
2-3 kg takarmányszalma. Ha nincs 
zabunk adhatunk kukorica árpadara 
keveréket. Etetés rendje széna, víz, 
abrak. Abrak üres gyomorra nem jó 
-abrak után a víz kimossa az abra
kot. Mindemellett fontos a csikónak a 
napi mozgás. Következőben a ló ta
karmányozásáról lesz szó.

Köszönöm az olvasást.
Gülch Dezső
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Kerti vetemények vetési 
iránymutatói:

A mai költséges gazdasági helyzetben fontos, hogy kertünket ésszerűen használjuk 
ki. Ezt a növények vetésének szakszerűsége elősegítheti:

Vetési idő 
Hó hét

Növény Sortáv.
cm

Tőtáv.
cm

Mélység
cm

Csírázás
idő

Fő Másod 
vetés

III. 1 0 . S. répa 2o-24 3-5 2-3 12-14 +
III. 11. Petr. 2o-3o 3-5 2-3 24-28 +

Paszt. 25-30 3-6 2-3 24-28 +
Borsó 3o-35 4-5 5-6 6-8 +
Retek 3o-35 5-6 2-3 4-6 +

III. 12. Spenót 24-30 5-6 2-3 18-21 +
Sóska 24-30 5-6 2-3 12-14 +
Hagyma 25-30 5-6 2-3 12-14 +

IV. 14. Cékla 25-30 5-6 4-6 10-14 +
Zeller 25-30 5-6 3-4 18-21 +
Bab 25-30 5-6 5-6 7-10 +

IV. 15. Párád. 40-50 20-25 2-5 12-14 +
IV. 16. Cs.K.H.K. 60-70 15-20 6-8 6-7 +
IV. 1 7 . Tökfélék 80-80 80-80 6-8 8-10 +
IV. 18. Dinnye 100 100 5-6 12-14 +
IV. 20. Paprika 60-70 20 10-15 12-14 + Palánta

Uborka 100 20 4-5 8-10 +
VI. 23-26 Cs.K.H.K. 60-70 15-20 6-8 6-7 +
VII. 27-31. Uborka 100 20 4-5 8-10 +

Tök 80 80 6-8 8-10 +
Bab 25-30 5-6 5-6 7-10 +

Vili. 32-35. Spenót 20-30 5-6 3-4 18-21 +
Sóska 24-30 5-6 3-4 12-14 +
Téliretek 24-30 5-6 4-6 +

IX. 36-39. Petrezs. 20-30 3-5 2-3 24-28 +
Sóska 24-30 5-6 2-3 12-14 +

X-XI. 41-48. Fokh. 20-30 8-10 6-8 +
Gülch Dezső

F ehértó és Vidéke Takarékszövetkezet
hirdetménye az

1 9 9 6 .  m á r c i u s  0 1 - é t ő l
érvényes kamatokról

Könyves betétek - 3. hónap évi 16 % - 9. hónap évi 27 %
Kamatozó betétek - 4. hónap évi 17 % -10. hónap évi 28 %
- látra szóló betét évi 10 % - 5. hónap évi 18 % -11. hónap évi 29 %
- 1 évre lekötött betét évi 20 % - 6. hónap évi 19 % -12. hónap évi 30 %
- 2 évre lekötött betét évi 20 %
- 3 évre lekötött betét évi 20 % Takarékszelvény

-1. hónap évi 16 %
Tákaréklevél-betét -  2. hónap évi 25 %
- 1 éven túl évi 20,5 % - 3. hónap évi 33 %
- 2 éven túl évi 21,5 %
- 3 éven túl évi 22 % Matrac betétjegy 

Bemutatóra szóló
Lakáscélú betétek 3 hónapos 6 hónapos
(ifjúsági-, otthonteremtő betét) évi 25 % évi 25 %
- 5 éven túl évi 22,5 %
- 1 éven túl, 5 éven belül évi 21 % Fenntartásos

♦ * *

Értékpapírok

3 hónapos 6 hónapos 
évi 24,5 % évi 24,5 %

Kamatjegy Fehértó és Vidéke
-1. hónap évi 14 % 7. hónap évi 25 % Takarékszövetkezet
- 2. hónap évi 15 % 8. hónap évi 26 % Igazgatósága

Ahónap receptjei:
Zöldséges-húsos

tészta
egy óra alatt elkészíthető

1 közepes fe j vöröshagyma, 6 dkg zsír, 15 
dkg vegyes zöldség, só, 50 dkg darált sertéshús, 
50 dkg liszt, 3 tojás, 2 dl tejföl, 1 késhegynyi 
bors, 6 dkg óvári sajt

1. A hagymát finomravágom, zsírban 
megfonnyasztom: a megtisztított, apróra 
összevágott vegyes zöldséget a darált hús
sal együtt belerakom, megsózom, átpirí
tom, és kevés vizet hozzáöntve megpáro
lom.

2. A lisztből a tojásokkal tésztát gyúrok. 
Vékonyra kinyújtom, nagy kockákra felvá
rom. Sós vízben kifőzöm, leszűröm, és ke
vés forró zsíron átforgatom.

3. A készre párolt zöldséges hússal és a 
tejföllel összekeverem, és borssal fűszere
zem. Mély jénai tálba rakom, és szép piros
ra sütöm a tetejét.

4. Tálaláskor reszelt sajttal megszórom.
5. ha kevés az időm, 4-5 tojás száraz 

kocka- vagy csuszatésztával is szoktam ké
szíteni.

Az enesei Önkormányzat nevében a 
Hírmondó Szerkesztősége sok 

szeretettel köszönti a januárban és 
februárban jubiláló lakosokat:

A 60 éves Ludván Istvánt, 
a 65 éves Bencsik Györgyöt 

Csöngei jánosnét,
Horváth G ydánét,
Konyhai Lászlódét, 
Kovácsné Németh Gizellát 
Sűtöri jánosnét 

a 70 éves M arké Árpádot,
Szalay Mihálynét, 

a 75 éves Dombi Mihálynét, 
Pénzváltó Jenőt, 

a 80 éves Matkovics Antalt.
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