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E nese egykoron
Bizonyára sokan vannak azon eneseiek a közel 18oo-ból,
akik el sem tudják képzelni, hogy nézett ki lakóhelyük mintegy
száz évvel ezelőtt. Hisz az utóbbi lo évben is átalakult -sokat
szépült- községünk.
Tegyünk hát egy időutazást! Kedves Olvasó, tarts velünk s
fedezd fel a századforduló s az utána következő évtizedek
Eneséjét!
Képzeletbeli utazásunkat kezdjük az utcáknál. Hajdan a
Petőfi utca volt a Fő utca, nyoma sem volt a mai szép, takaros
házaknak. Keserű ezredes kúriája -a jelenlegi óvoda- a legje
lentősebb épület, valamint a Tschurl kastély, a mai Kultúrház
több "hosszú ház” azaz két család
egy konyha. Ilyen volt a Kesserű
kastély mögött, azzal szemben, de
ilyen ház húzódott a Köztől a kato
likus templom felé a mai Petőfi utca
jobb oldalán. Zsák utca volt a
Szabadság utca, csak a "nagy boltig”
futott, 1948-ban nyitották meg a
vasút irányába. Jóval később a 6o-as
évek végén parcellázták fel a
Marinczer kertet, a gyümölcsöst -itt
nyitották meg az Árpád utcát, a
Soproni utcát és a Szabadság utca
folytatását. A Szabadság utcai un.
nagy bolt helyén volt a TSZ
központ, ennek mögötte a gatter, az
egykori fűrésztelep.
Vegyük az útirányt az Öreg-falu
ba! A Szabadság utca Köztől észak
ra fekvő része a község legrégebbi
utcái közé tartozik. Fiatalabb
Berettyóként ismert Dózsa utca, az
első világháború után kezdték kiosz
tani a Tüske-tagi földeket. A mai
Kossuth utca öreg házait FAKSZ kölcsönökkel épülték.
A vasúton túli részt a szájhagyomány Koreaként emlegetik,
a II. világháborút követően alakítottak ki telkeket. A kémény
seprő nevezte el állítólag Koreának, mert ott annak idején ala
csonyabb emberek éltek.
A község dinamikus fejlődésének köszönhetően újabb
területeket kellett kimérni. Lucernás a 85. sz. főúttól a régi
országúiig terjedő terület neve, a 7o-es évektől kezdve mérték
itt a házhelyeket -s a kiméréskor éppen lucernás volt a terület.
A falu legfiatalabb része az új telep Sport, Csalogány, Fecske
utca és a Külsőréti dűlő. Valaha szántóföld, de széna telepek is

voltak itt, mivel az 5o-es évek beszolgáltatásakor ide hordták a
szénát.
Nézzük a község egykori épületeit! A községháza valaha a
vasúton túl volt a mai Vörösmarty utca sarkán. Ott laktak a
község azon személyei, akiknek nem volt saját házuk.Ez egy
hosszú épület volt, ma már a nyoma sem látható. Itt lakott az
első tanító is Hetvényi István. Később a községháza beljebb
költözött a Szabadság utca 3o. ház elődjébe. AII. világháború
után a Barca kúriába, mind a mai napig az a polgármesteri
hivatal.
Az iskola 1865-ben épült, a petőfi utca 24. számú épület
utcafrontja az eredeti építmény. A tanítói lakás később épült
hozzá. Ez egy két tantermes iskola volt, itt tartották az evangé
likus istentiszteletet is, mert evangélikus templom nem volt,
csak egy harangláb -harangja most az új toronyban szól. A tan
teremben lévő oltár és harmónium
is a templomban van.
Két kocsmája volt Enesének, a
Roszinszky kocsma a Kossuth
utcában, a Káldy kocsma a bezi út
mentén balra a katolikus templom
mal szemben, később a Káldy kocs
ma kiköltözött a 85. sz. főút melléa mai Nyárfa vendéglő az elődje.
Három bolttal bírt a község,
Mesterházy Józsefnek a Petőfi
utcában,
Szili
Jánosnak
a
Szabadság
utcában
volt
kereskedése, a harmadik üzlet szin
tén a Szabadság utcában, a Tűzoltó
szertárral szemben.
A focipálya az 5o-es években került
a mai helyére, előtte a Barcza-réten
és a közös legelőn -a bezi út men
tén, a falun kívül- focizhattak a fiat
alok.
A malom a századforduló táján
épült.
A 85. számú főút községen áthaladó
szakaszát a 4o-es évek elején építette az akkori országvezetés
német nyomásra, hadi célokra. Előtte a közlekedést a régi
országút bonyolított. A benzinkúttól a Közön át az evangélikus
templom előtt balra halad Kóny irányába.
Enese valaha közigazgatásilag Bezi társközsége volt, de
önálló lovas csendőrőrssel bírt.
A helyi ügyeket a bíró intézte. Orvosa gyógyszertárosa is
volt az első háború előtt.
Lejegyezte: Mesterházy József

A képviselőtestület egyhangúlag elfogadta az óvoda nevelési programját. A szakértői vélemény összegzése
a következő volt. "Az enesei óvoda helyi nevelési programja számomra a különböző szintű /szakmai, gyer
meki, szülői, fenntartói/ igények egyeztetésének eredménye. Tartalmában fellelhetők mindazok az elemek,
amelyek által továbbra is kiváló eredményeket érhet el az óvoda nevelő testületé.”
Döntött a képviselőtestület a folyékony hulladék szállítására benyújtott pályázatokról. Három pályázó volt: Horváth Ferenc kónyi vál
lalkozó, a FLORASCA -akivel az önkormány zatnak szerződése volt- valamint egy győri székhelyű cég. A félyékony hulladék elszál
lításának kizárólagos jogát a döntés értelmében a FLORASCA nyerte el. A lakosság is csak a csornai céggel szállíttathatja el a szennyvizet.
Fordulónkénti ár 2.200,- Ft.
Hosszú egyeztetések után -az önkormányzat közvetítésével- új tulajdonosokhoz kerültek azon telkek /egy kivételével/, amelyeket koráb
bi tulajdonosaik nem tudtak ill. nem kívántak beépíteni. Tudomásul vették a telkek beépítési határidejét s vállalták a feltételeket. Négy
teleknek lett így gazdája. Önkormányzati építési telek a Dózsa utcában lesz vásárolható.
Napirendre került az intézmények gázra való átállításának lehetősége, költségei. Amennyiben az erre
elkülönített költségvetési összeg elegendő lesz, úgy a képviselőtestület mind a 4 közintézmény gázfűtése
mellett van.
A polgármester tájékoztatása szerint megindulhat -már lassan végéhez érnek a munkáka régi iskola vizes
blokkjának felújítása. Az előző önkormányzat által nyert pályázat módosításával szolgál majd kettős célt a vizesblokk. Egyrészt az alsó
tagozatosok rendelkezésére áll, másrészt egy kemping lehetséges kiszolgáló helyisége lesz.
Gácsné Kozma Ildikó számolt be részletesen a védőnői munkáról. A beszámolóból kiderült, hogy a munkához szükséges alapfelsz
ereltség adott. Kérte a tanácsadó kifestését ill. egy csecsemőmérleg vásárlását.
Dr. Szabó György ismertette a község egészségügyi helyzetét. Szólt a gyakori betegségekről, a túlzott alkohol fogyasztás veszélyeiről s
arról, hogy a jövőben valószínűleg a magánbiztosítási szektorok kerülnek előtérbe.
Mesterházy Ernőné Tájékoztatta a testületet a Borostyán Nyugdíjas Klub működéséről.
A klubvezető nemcsak a gazdag programról beszélt, felvázolta a jövőbeni terveket is.
A képviselőtestület a beszámolókat egyhangúlag elfogadta.
A képviselőtestület júniusi ülésén megtárgyalta a falunap lehetséges programját. A polgármester tájékoz
tatása szerint biztosnak tekinthető a délelőtti bohóc-show a gyerekeknek, a délutáni MY-Cream humoros
szórakoztató előadása és a győri Nemzeti Színház művészeinek musical előadása. A többi programról még
folynak az egyeztetések ill. a szervezés.
Takács Istvánné ismertette a képviselőtestület előtt a konyha munkáját és a munka személyi, anyagi feltételeit. A beszámolóból kidertült
az ÁNTSZ által kifogásolt dolgokat sikerült pótolni. Az élelmezési norma -az emelés után- remélhetőleg tartható lesz év végéig.
Ferenczi Imréné iskolaigazgató ismertette az 1998/99-es tanévben az iskolában folyó munkát. A beszámolóban kitért a gazdálkodásra,
eszközbeszerzésekre, a szervezeti és személyzeti munkára és a tartalmi munkára is. A beszámolóból kiderült: a nevelőtestület az éves
munkatervben kitűzött feladatokat szinte maradéktalanul végrehajtotta.

IV. RÁBAKÖZ-TOKÖZ KEREKPARVERSENY
Idén negyedik alkalom m al rendezte m eg az önkor állhatott fel a dobogó m ásodik fokára, Kiss Norbert pedig a
mányzat a Rábaköz-Tóköz kerékpárversenyt. Nem tolong harmadikra.
A legfiatalabb induló Gülch Ábris második osztályos
tak a versenyezni kívánó kerekesek június első hétvégéjén
volt.
az ideális idő ellenére.
A visszaérkezett kerekesek nem csak szom jukat olthatták,
A táv a m ár-m ár m egszokottnak m odható 45 km volt
/B e z i-G y ő rs ö v é n y h á z -L é b é n y -T á rn o k ré ti-R á b c a k a p i hanem étvágyukat is a kitűnően elkészített babgulyással és
M ark otabödöge-B ezi-E nese/ K orán gyülekeztek az sajtos pogácsával. /Szakácsok voltak: Dom bi Józsefné,
általános iskolások, fél nyolc tájban jelentek meg az első Káldy Ernőné és Csillag Ferencné/
nebulók az óvoda kertjében. Nem rajtuk múlt, hogy nem
alakult ki egy tekintélyes versenyzői létszám...
Báthori Gábor indította egym ás után a felsorakozott
versenyzőket. M ég az indulás előtt útrakeltek a tűzoltók
Áprilistól láthatják az Enesei Falu Tévé adását a kábeltévév
Böcskei Györggyel, hogy az "eltévelyedési lehetőségeknél"
el rendelkező lakosok. Megörökítjük a községben történő
segítsenek /A segítő tűzoltók: H orváth János, ifj. Hécz
eseményeket és azokat időközönként leadjuk ill. megismételjük.
István, Hécz István tűzoltóparancsnok/ útbaigazítani.
Az adások időpontja:
szombatonként 18-2o óráig
A felnőttek kateg ó riájában nem volt nehéz dolga
vasárnaponként 13-15 óráig
Schmidt Dávidnak, aki egyedüli induló volt! A hölgyeknél
Böcskei Györgyné végzett az első helyen, míg a 18 év alat
Figyeljék az Enesei Képújság híreit, az adások időpontját és
ti kategóriában Böcskei B otond 1 óra 17 perc alatt tel
a műsor tartalmát ott közöljük!
jesítette a szakaszt. Az ifjúsági kategóriában Kiss László
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Április utolsó napján meg
kezdődött a majális, a falu
központban található un. Közön
felállították a tűzoltók a község
májusfáját. Nem kis munka volt,
hisz 27 méterrel magasodott a föld
fölé!
Tánccal folytatódott másnap az
ünneplés, a Harmónia Zeneiskola
enesei diákjai adtak elő egy
ugrálós táncot a májusfa körül. A
legkisebbeknek szerveztük a
kultúrházi előadást, a terülj, terülj
asztalkám előadásán múlathatták
az időt szüleikkel.
Közvetlenül az előadás után mutatta be őseink tudományát a csornai íjász egyesület a kézilabda pályán.
Az érdeklődők nemcsak megnézhették, ki is próbálhatták a célbalövést.
Délután került sor az Enese Kupa kispályás labdarúgó tornára. Három csapat nevezett, közöttük dőlt el az
első serleg sorsa.
Este bál zárta a május 1-i rendezvényeket a Nyárfa vendéglőben.

A Z I. ENESE KUPA
VÉGEREDMÉNYE
I. Fecskék
II. Csemege
III. Fregatt
Gólkirály:

Szabó Gábor
A torna legjobb kapusa:

ifj. Varga István
A torna legjobb játékosa:

Niederhoffer Ottó
A:. első helyezet fecskék csapata

1999. JÚ NIU S

ENESEI HÍRMONDÓ

3

TISZTELT ÁLLAMPOLGÁR
Annak érdekében, hogy Ön ne válhasson bűncselekm ény áldozatává, néhány
praktikus tanáccsal szeretnénk ellátni. A tapasztalat azt mutatja, hogy a vidéken
élő emberek néha évtizedes szokásaik és alapvető jóhiszem űségük áldozatai
lesznek. Napjainkban a G yőri Rendőrkapitánysághoz tartozó legtávolabbi
községbe is el lehet ju tn i gépkocsival 2o-3o perc alatt. A Győrből vidéki
portyára induló bűnözők is tisztában vannak ezzel és azzal is, hogy a községek
ben az emberek m egengednek m aguknak olyan dolgokat, am it a városban élők
nem. Lezáratlan -sokszor nagy értékű- kerékpárok, lezáratlan gépkocsiban
hagyott autóstáskák, nyitva hagyott lakásokban található egyéb értékek bánják
ezt a hanyagságot. N éha a rendőrség munkája aránytalanul több erőfeszítésbe
kerül egy-egy bőncselekm ény nyom ozása során, m int am it az állam polgároknak
kellett volna megtennie a m egelőzés érdekében. /Pl. egy 3.ooo,- Ft-os lakat
vásárlása egy So.ooo,- Ft-os kerékpárhoz!/

A bűncselekmények megelőzése
érdekében az alábbiakra kérjük Önt!
Ne hagyjon közterületen lezáratlan
kerékpárt, de m ég saját udvarában se a
kapu, kerítés m ellett tartsa!
A közterületen parkoló autót m indig
zárja és az u tastérben jó l látható
helyen ne hagyon olyan dolgot, ami
értéket feltételez! /Pl. autóstáska,
videokamera, fényképezőgép, stb./
Ha elm ennek és senki nem m arad
otthon, kérjék m eg a szom szédokat,
hogy figyeljenek a házra. Ne hagyják
nyitva a kaput és a lakást, valam int
alakáskulcsot ne tegyék a klasszikus
nak szám ító helyekre /virágcserép,
lábtörtlő alá, stb./
Ha egyedül vannak otthon és kerti
m unkát végeznek vagy lefekszenek
aludni, zárják be a lakást és az utcai
ajtót.
Ne vegyenek téli tüzelőt ism eretlen
árusoktól!
Házalókat, koldusokat ne enged
jenek a kapun belül. H a m indenképpen
vásárolni akarna tőlük vagy adom ányt
szeretnének adni szám ukra ezt m egte
hetik úgy is ha a szem élyek kapun
kívül m aradnak. Ezek a házaló árusok
gyakran
k ülönböző
trükkökkel
igyekeznek elterelni a figyelm üket.
/Pl. vizet kém ek, rosszul létet színlel
nek, sajnálatot keltenek vagy éppen
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kérdőre vonják az állam polgárt, hogy
"csak nem nézi őket tolvajnak?"/
Történjen bárm i, ne engedjék be őket
az ingatlanra!
F okozottan
figyeljenek
a
lakókörnyezetükben egyedül élő idős
em berekre! Ők viszonylag k ö n 
nyebben válhatnak bűncselekm ény
áldozatává. H a idős, egyedül élő
rokonuk van, kérjük Ö nöket, hogy
fordítsanak több figyelm et feléjük!
Ne híreszteljék -főleg idegenek füle
hallatára-, ha nagyobb összegű
készpénzt készülnek kivenni pénzin
tézetből vagy ilyen összeget tartanak
otthon. A pénz felvételénél és haza
v itelénél
lehetőleg
ne
egyedül
legyenek és próbálják m egakadályozni
azt, hogy kifigyeljék vagy kövessék
Önöket.
Nagyobb összegű készpénzt vagy
más értéket otthonukon belül legalább
biztonsági zárral elláto tt fa vagy
lem ezszekrényben tartsanak. H a ilyen
jü k nincs, akkor ne egy helyen tartsák
az értékeiket.
H a nagyobb érkékeket tartanak
lakásukban szerezzenek be valam ilyen
vagyonvédelm i eszközt. /Pl. érték 
tároló, riasztó berendezés, stb./
Kérjük Ö nöket ha lakókörnyezetük
ben idegen vagy gyanús szem élyeket
látnak, vegyék a fáradtságot és szólít

sák m eg őket nagyon udvariasan.
K érdezzenek rá, hogy tudnak-e
segíteni valam iben. H iggyék el
gyakran ennyi is elég annak, hogy
tovább álljon, aki rossz szándékkal
érkezik. Ha gyanús gépkocsit látnak
írják fel a rendszám át. Ennek eljut
tatása
a
körzeti
m egbízotthoz
esetenként nagy segítség lehet.
A bűnözők egyrészt jó inform á
torokkal rendelkeznek, másrészt na
gyon jó érzékük van hozzá, hogy
ráérezzenek, m egsejtsenek bizonyos
dolgokat. Ha köztudom ású, hogy egy
család egy bizonyos időben nincs
otthon akkor könnyen áldozattá vál
hatnak. /Vannak egyedül élő emberek,
aki pl. rendszeresen járn ak orvosi
k ezelésre, szentm isére. M ehet egy
család nyaralni, lakodalom ba, színház
ba, állatvásárra és számtalan helyre,
ami előre kiszám ítható és bizonyos.
Ezek fokozottan veszélyes időpontok./
A z ism ertetett dolgok első hallásra
egyszerűnek és m agától értetődőnek
tűnnek.
B iztosíthatjuk
azonban
Ö nöket -m ivel a tanácsok a leggyako
ribb bűncselekm ények tapasztalataiból
levont következtetésekből születtek-,
hogy ha ezeket betartják, akkor fele
annyi esélyük van csak arra, hogy
áldozatokká váljanak a vagyon elleni
bűncselekm ények terén.
M inden községnek van körzeti
m egbízottja. Há nem is a községben
lakik vagy Ön nem is ismeri, de van.
M indegyikük telefonon elérhető. A
szám át m inden polgárm esteri hivatal
ban ismerik.
K érjük Ö nöket, tanácsért, segít
ségért keressék m eg kollégáinkat és
forduljanak hozzájuk bizalommal.
Mi Ö nökért vagyunk.
A GYŐRI
RENDŐRKA PITÁNYSÁG
K Ö R ZETI M EGBÍZOTTI
ALOSZTÁLYA
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Visszapillantás régi időjárásra:
Ha az. ember visszalapozza történelm et -sok érdekes eseményekkel találkozik: voltak harcok-tragikus évek, de voltak örömet
szerző pillanatok is. A jelenlegi m indennel tűzdelt világ sokszor eltörli a m últ eseményeit, fő leg akkor, ha szenvedői voltak őseink,
vagy voltunk mi. De m i fa lu n é lő emberek, kiket közelebbről érint a föld, kiváncsiak vagyunk milyen is lehetett valamikor az
időjárás. Voltak-e napjainkra em lékeztető katasztrófák, melyek tönkretették egy év gazdasági munkáját. Ezek után említsünk meg
egy két kiem elkedő eseményt.

"Január" hónap:
1927-ben virágba borultak a fák: Pünkösdre kasza alá érett a
gabona.
1458-ban befagyott a Duna. 1234-ben befagyott a bor a
pincében. 17o9-ben kifagytak a fák.
1816-ban hideg -3o C fok, 1m-es hó, 600.000 állat fagyott meg.
1924 január 24-én -34,16 C fok hideg Baján.
"Február"
1929-ben 1,5 m-es hó -3o-32 C fok. 194o február 16-án
Görömbölytapolcán -35 C fok, 19oo +6,2 C fok meleg átlag.
1186-ban virágba borultak a fák. A század legtavasziasabb
februárja +6,2 C fokos középhőmérsékelettel. 1966. volt. A
legszárazabb 1959-ben, a legcsapadékosabb február 1969-ben
volt. 1999. február 1-én -14 fok volt.
"Március"
1929-ben még -14 C fokos hidegek is voltak. 1999-ben -5 C
fok volt a legmagasabb.
1932-194o években e hónap során a taljmenti fagyrétegek
hidege -2o C fokot is elért. A hónap melegrekordja 192o március
24-én Turkevén 28,7 C fok. 194o március 15-én óránként 15o
km-es szélvihar tombolt Budaörs környékén. 1999. március 23án +7 C fok volt.
"Április"
Századforduló a leghidegebb áprilisa. 1943-ban a legmelegeb
bet, 1946-ban a legszárazabbat jegyezték fel. 1896-1916 között
enyhültek a telek -mérséklődött a nyári felmelegedés.
Ma már szinte hihetelennek tűnik, de 193o április 16-án
Budapesten fél méteres hó esett.
1999 április 3o-án +lo C fok volt. Áprili lo-én o C fok volt.

Duna vize térdig ért.
"Augusztus" 1943 augusztus 21-én 39 C fok meleget mértek
-a leghidegebb 7 C fok augusztus 26-án. Az időszámítás előtt 55
évvel heves vihatok voltak a kontinensünkön.
"Szeptember" 1918. szeptember elején olyan télies volt az
idő, hogy a krumpli szedők tűznél melegedtek. 1947. 2o C fokos
átlag középhőmérsékletű meleg volt. 1946. szeptember 9-én
Szegeden 38 C fok meleget mértek. 1977-ben Miskolc környékén
3-4 fokos fagyok voltak.
"Október" 1932 századunk legmelegebb októbere. 1991.
október vége 4-8 C fokos hideggel ijesztett ránk. 192o. október
31. -lo C fok. 1739 az évezred tele október 24-én kezdődött.
"November" l7o7-ben zivataros villámlás okozta tűzvész
pusztított Stokholmban. lo99-ben a novemberi áradások loo.ooo
ember életét követelték -Hollandiában-Angliában.
"December" Századunk legmelegebb éve 1994 átlag 4,9 C
fok hideg. 1972 december 93 mm csapadék hullott le hazánkban.
1933 átlag lo C fok hideg. 1933-ban 9 mm csapadék hullott le.
Ezek az évek decemberei voltak a legenyhébbek. E rövid
leírásban akartam az olvasókat emlékeztetni egy-két kiemelkedő
időjárási jelenségre. Azért is fontos, mivel napjainkban sokat
halljuk, hogy azelőtt más volt az időjárás. A természet jelenségei
nem a mindenkori helyzethez igazodnak, hanem a megalkotás
alapján jelentkeznek. Tudom lesz olvasó kit ez untat, de az
időjárás bármilyen szeszélyes is, megváltoztatni ezt emberi bea
vatkozás nem képes.

"Május"
1125-ben Közép-Európában tombolt a havas tél. 1186-ban már
ebben a tájban arattak a Tisza mentén. 1934 fekete nap május 11
az Észak amerikai farmereknek 3oo millió tonna termőföldet
kapott fel egy szélvihar -165.000 farmer ment tönkre. Századunk
legmelegebb májusa 1958-ban volt. legalacsonyabb 1919-ben
volt. 1999. május 3o-án +16 C fok május 17 + 3 C fok.
"Június" 1932-ben országos méretű sáskajárás. 1954 június
9-én 2oo mm csapdék hullott le Komárom megyei Dad község
ben egy nap alatt. A legkésőbbi országos havazást 1918.június 18án jegyezték fel. 1924 június 13-án Bia környékén tornádó
pusztított 3oo km-en felüli sebességgel.
"Július"
Századunk legmelegebb júliusa volt 1928-1952.195o július 5én Pécsett 41,3 C fokot mértek. 1952 a legsúlyosabb aszály. 1863
legsúlyosabb éhinséges esztendő. Állatok százezrei pusztultak el,
folyók kiszáradtak, Csanádon az emberek füvet ettek. 13o3-ban a
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Pillanatnatképek a múltból
A régi öregek szerint -s talán így van ez ma is- Péter-Pál napja
körül m egszakad a gabona gyökere, és érni kezd a mag. A gabona
beérésével, m eg k em ényedésével kezdetét vehette az aratás:
Legelőször a rozs, m ajd a búza, árpa és végül a zab betakarítása
történt meg.
M inden reggel 4 órakor kezdődött a m unka. Az aratók a még
nyirkos gabonából kötelet csináltak. Az árpát rövid szára m iatt nem
használták kötélnek, h ely ette rozskötelet készítettek. /V oltak
vidékek, ahol a kötélnek való rozsot odahaza cséppel kicsépelték, s
az így m aradt gabonaszárba -am it zsúpnak neveztek- kötötték az
árpát./
Rendszerint két kaszás, két m arokszedő, egy kötöző és egy kötélterítő gyerm ek alkotott egy brigádot. A birtok
nagyságától függött, hogy hány brigádot alkalm az egy gazda aratáskor.
A kötélkészítés után reggeli következett, ekkorra kellett a kis kötélterítőnek kiérnie a földre. M ajd a reggelizés után
m egkezdődött a kaszálás. A kaszások által levágott gabonát a m arokszedők sarlóval összehúzták, és két marokból jó
szorosan kötött kévét csinált a kötöző.
18 kéve gabonából állt egy kereszt, és naponta kb. 35-4o keresztet tudott learatni egy brigád.
Délben az asszonyok m egérkeztek az ebéddel. Göm bölyű karkosárban a fejükön hozták a főételt, kannában pedig a
levest. Egyórás pihenőt tarthattak az aratók, és a hűs fák alatt ilyenkor egy rövid szunyókálásra is jutott idő.
Este kb. 8 óráig kaszáltak, m ajd utána összehordták a kévéket. M íg a férfiak összerakták kepébe a kévéket, addig az
asszonyok összegereblyézték illetve összebőgőzték a tartlót. /bőgő= dupla m éretű fagereblye/
Körülbelül 2 héten keresztül nap mint nap arattak, majd az aratás végeztével 2-3 hétig a gabona a tarlón maradt száradni.
Áldom ásul aratókoszorút -hálaadó koszorút- kötöttek az aratók a gazdának, aki pedig étellel-itallal vendégelte meg
őket. így az aratást vacsora, táncos m ulatság fejezte be.
Karfás kocsis lófogatokkal történt a gabona hazaszállítása. Rendszerint a gazda az egyik kaszás segítségével asztagba
rakta az udvaron, míg a m ásik kaszás a tarlón segített felhányni a kévéket a kocsisoknak.
Egy-egy kocsi 6-8 kereszt gabonát szállított alkalm anként. M ajd következett a cséplés. Az aratók a megtermelt
gabonából részesedést kapta, am it a m asinálás után a gazda házhoz szállított nekik.
Az egész aratási folym at Péter-Páltól Szent Istvánig illetve augusztus végéig tartott. A kalákában végzett m unka után
mindenki örült a term ésnek, az új kenyérnek.

Nagy Lajosné elmondása alapján lejegyezte
Nagyné Dőry Andrea

Tschurlék aratóbrigádja, 1935. VII. 18.
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*

Egy disznóölés fotói
Káldi kocsma udvara az
1930-as években

*

Az aratási fotókat és a disznóölés pillanatfelvételeit
Podmaniczky Miklósáé hozta haza a távoli Kanadából

Egy kép a jelenből:
Csak rokoni szálak fűzik őket Eneséhez
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Ez az eset velem történt meg 1993 május és junius
havában. Erre az eseményre ennyi év távlatából is vegyes
érzelmekkel gondolok vissza. Nem dicsekedni szeretnék,
vagy sajnáltatni magam. Ezt a cikket azért írtam, hogy szol
gáljon tanulságul azoknak, akiket ez a gyakran előforduló
szívinfarktus megkömyékezett, vagy ezután fog jelentkezni
az életükben. Rohanó világunkban ennek a betegségnek
nagyon sok minden lehet az okozója. Az egyik legnagyobb
rizikófaktornak a dohányzást jelöli meg az orvostudomány.
Voltak egészen kivételes esetek is.
Többen eltűnődtünk azon, hogy mit keresett közöttünk
egy nyolcéves kislány, vagy egy inkubátor alatt ugyanebben
a betegségben szenvedő koraszülött kisgyermek?
Erre a kérdésre nyilván az orvostudom ány tudna
megfelelő választ adni. Visszatérve tulajdonképpeni mon
danivalómhoz, a bajt megelőzően elég sokat dohányoztam. A
Vagongyárban eltöltött 36 év is eléggé hozzájárult a
betegségem kialakulásához. Sajnos tragédiák sem kerülték el
a családunkat. A pohár egyszer betelik és a szív felmondja a
szolgálatot. Az én esetem a szívinfarktus egyik elég gyakran
előforduló változata a szívkoszorú érelmeszesedés, vagy
dugulás lépett fel. Akinél un. egyeres elzáródást állapítanak
meg, műtét nélkül gyógyítható. A fő-ütőéren keresztül mag
asnyomású levegő bevezetésével egyszerűen átfujják az
elmeszesedett koszorúeret. Úgy hallottam, hogy ez az eljárás
sem veszélytelen, mert előfordulhat, hogy a koszorúér
egyszerűen eldurran a nagy nyomástól. Sajnos az én esetem
ben úgynevezett kéteres dugulást állapítottak meg és nem
kerülhettem el az operációt. Mielőtt azonban belemerülnék
az izgalmasabb esem ényekbe, írok néhány szót az
előzményekről.
Kórházba kerülésem előtt már korábban is jelentkeztek ezek
a mellkasi fájdalmak, de akkor még kisebb mértékben. Akkor
még különösebb jelentőséget nem tulajdonítottam az
egésznek. Az idő múlásával aztán egyre gyakrabban és fájdal
masabban kínoztak ezek a mellkasi kellemetlenségek. Akkor
már sejtettem, hogy ennek már fele sem tréfa, komolyabb baj
van itt kialakulóban. Már előzőleg orvoshoz kellett volna for
dulnom. Ehhez azonban gyávának bizonyultam.
Mások elbeszéléséből már sejtettem, hogy mi lehet a
bajom. Már régebben is nagyon féltem az injekciótól és a
vérvételtől. Az infúziós kezelést csak beteglátogatás alkal
mával láttam. A puszta látásától már akkor kirázott a hideg.
Ezen félelmek tudatában betegségemet még a családom előtt
is eltitkoltam és majdnem ez lett a vesztem. Talán az utolsó
pillanatban aztán szerencsémre lebuktam. 1993. május 6-án a
banai-úti kertünkben dolgoztunk. Egyik pillanatról a másikra
nagy mellkasi fájdalmat éreztem. Folyt rólam a veríték,
hányingerem volt, elkapott a köhögés és majdnem megful
ladtam. Mindezt látta a feleségem is de semmit nem tudott
rajtam segíteni.
Lassan szűntek a rohamok és a mellkasi szorítás is alább
hagyott. Nagyon kimerültem. Később aztán magamhoz
tértem és folytattuk a munkát. Ezek után beláttam, hogy
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véget kell vetnem a sumákolásnak és orvoshoz kell mennem.
Másnap aztán jelentkeztem a körzeti orvosnál. Az EKG
készülék azonnal kimutatta a bajt. Innen már mentő vitt be a
győri honvédkórház kardiológiai osztályára. Mire feleszmél
tem, már ott feküdtem a sub-intenziv osztályon. Testem tele
volt rakva különböző érintkezőkkel. Monitoros és egyéb
orvosi készülékek mutatták a szivem rendellenes működését.
A bal karomon keresztül pedig folyt belém az infúzió. A ját
szma végétért. Megadtam magam a sorsnak. Ekkor szoktam
le a dohányzásról. Vagy a baba, vagy a labda.
Jó lenne még egy kicsit élni. Volt időm elmélkedni azon,
hogy tulajdonképpen miért is kerültem ide? Az injekciót és a
vérvételt kénytelen voltam eltűrni. A sub-intenziv osztályon
akkor ketten voltunk. Betegtársam állapota már akkor válsá
gos volt. Szó szerint az ágyához volt kötözve. Többször
könyörgött, hogy szabadítsam meg a kötelékeitől. Egy idő
után aztán elcsendesedett. Azt gondoltam, hogy elaludt. A
rákötött műszerek mutatták, hogy nagy a baj. Próbálták
éleszteni, de már nem sikerült. Meghalt. Nem sokkal utána
hozták a vacsorát. Két-három méterre tőlem egy halott,
kezemben a vacsora. Most mit csináljak? Kimenni sajnos
nem tudtam. Valamennyit ettem, mert ha a testem nem
táplálom belőlem is elszáll a lélek. Egy kicsit beerősítettem
és muszáj volt az ilyen dolgokat is tűrni. Éjszaka sajnos
nagyon keveset aludtam. Eléggé figyelték a mozdulataimat.
Másnap aztán valamennyire stabilizálódott a betegségem.
Három nap után aztán kikerültem az osztályra. Itt már jobban
éreztem magam, mert emberek között voltam. Jó volt újra
mozogni és sétálgatni.
Egy csütörtöki napon terhelési próbára kellett jelen
tkeznem. Örömmel mentem, mert azt hittem, hogy ez már
esetleg a hazamenést jelentheti. Tévedtem. A monitoros EKG
készülék elképesztő jeleket mutatott. A főnővér azt hitte,
hogy rosszul csatlakoztatta a vezetékeket. Nem követett el
hibát. Az én szivem működött rendellenesen. Ez a vizsgálat
azt m utatta ki, hogy nagy valószínűsége annak, hogy
szívkoszorúér dugulásom van, amit műtéttel lehet csak
m egszüntetni. A kórterem be való visszatérésem után
közölték velem a szomorú hírt. Hazamenés helyett operáció
vár rám? Kegyetlenül elkeseredtem. Aznapi látogatóim
próbáltak vigasztalni, de hasztalan. Közben ment a sürgős
telefon Budapestre az Országos Kardiológiai Intézetbe.
Vállalják az operációt volt a válasz. Azon a bizonyos keddi
napon mentő vitt fel Budapestre a Haller utcai intézetbe.
Állítólag az utazás sem volt veszélytelen mert még itt is
állandó
m egfigyelés
alatt
voltam .
Szerencsésen
megérkeztünk. Vegyes érzelmekkel léptem át az intézet
küszöbét. Megérkezés után szinte azonnal jelentkeznem kel
lett szívkatéterezésre.
Folytatás következő számban.
A következő cikk tartalmából: A katéterezés, az operáció,
klinikai halál állapotában, ébredés és kellemesebb napok a
Soproni Állami Szanatóriumban.
Gősi Sándor
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ronázása. Megmutattuk az érdeklődőknek,
mi az a munka, amit az itt eltöltött tíz napban
végeztünk. Minden diák fellépett, erre
Idén negyedik alkalommal dolgoztak és pihentek a tóközi községben a budapesti figyeltünk, mert a fellépés és a siker fontos.
Tóth Aladár Zeneiskola tanárai és diákjai. A tábor vezetője Szakály Ágnes cimbalom- A koncertek, a komoly munka mellett
művész, aki már Európa minden országában fellépett, de vendégművészként megjár jutott idő a szórakozásra is?
ta Mexikót, Koreát és Japánt is. Művészi tevékenységét Liszt-díjjal, pedagógusi
Háromszor rendeztünk sportos
munkáját Német László-díjjal ismerték el s nyolcszor kapta meg az Artisjus-díjat a vetélkedőt, fociztak, kézilabdáztak, asz
kortárs zene játszásáért.
taliteniszeztek
a tanárok, diákok.
Különböző ügyességi versenyeken izgul
Ot kérdeztük az Enesén töltött tíz adott. Fontosnak tartom, hogy a zenészek hattak a jó helyezésért. Egy nap jártunk
is énekeljenek, nem szerencsés, ha a Szombathelyen, megnéztük a római kori
napról:
- Diákjainkkal annyi eredményt értünk zenész csak a hangszerével tud jól bánni, a emlékeket: az Iseumot és a romkertet.
el a tíz nap alatt, mint otthon egy félévben. hangjával meg nem. Voltak táncóráink is, Természetesen nem hagytuk ki a székesA napi rendszeres háromórás gyakorlás tánctételeket tanítottunk, hogy a mozgás egyházat és a püspöki palota múzeumát
sokat számít, s ér annyit, mint a heti kétsz megjelenjen. Máshogy játsszák a diákok, sem. Jákon a középkori templomot
eri iskolai és otthoni gyakorlás. Emellett amit már eltáncoltak. A tánc növeli a fiat tekinthettük meg alapos idegenvezetői
otthon nincs lehetőség a kamara alok zenei ismereteit.
segédlettel. A kirándulást Kámban a Jeli
muzsikálásra, nehéz összehozni egy
- Nagy sikere volt a zárókoncertnek...
Arborétumban fejeztük be.
időben apróbákat -itt, Enesén mindez
- A zárókoncert a táborbeli munka megko
Mesterházy József
ból csináltuk. Ezt az egészet egyszerűen
egy gyermeki csinytevésnek szántuk.
Sikerült. A távolban dolgozó Bezi emberek
is felkapták a fejüket, amikor meglátták a Sárgát az ekével
egyedül jönni-menni. Gondolták magukban, hogy ilyen
hülyeséget is csak az enesei gyerekek tudnak megcsinálni.
Közben történt egy váratlan dolog, amire nem számítottunk. A
távolban egyszer csak megjelent édesapám. Azzal tisztában volt,
hogy mit lehet a fiára rábízni és mit nem. Sejtette, hogy megy a
szántás, de néha nem ártott a gyerekét leellenőrizni. Volt már rá
példa, hogy a ló a tilosban legelészett, én pedig a kanálisban
lubickoltam. Visszatérve a szántáshoz, a munkával nem volt baj,
de hol a gyerek? Majd földbe gyökerezett a lába. Csak azt látta
tisztes távolságból, hogy jön a Sárga, megy a Sárga.
Meggyorsított lépteit. Először a Jancsit látta meg a Bezi
közöslegelő kútjától nem messze. Mind a ketten meglepődtek. A
Jancsi próbálta elmagyarázni az újítás lényegét. Édesapám aztán
odaállt az ekeszarva mellé. Mindezt én már csak akkor vettem
észre, amikor közel értek hozzám. Eléggé meglepődtem.
Különösebben nem szidott meg.
Láttam, hogy mosolyog a bajsza alatt. Talán titokban tetszett
neki az egész? Lehet. Közben egy-két forduló után végeztünk.
Ráfogtuk a Sárgát a kocsira és felraktuk az ekét. A segítség
jutalmául hazafele a Jancsi foghatta a gyeplőt.

JÖN A SÁRGA, MEGY A SÁRGA
Ez a kis történet az 194o-es évek végén, vagy az 195o-es évek
elején játszódott le. Nyár vége fele járt az idő. Ilyenkor szokták a
kukoricát harmadszorra megkapálni, akinek volt erre ideje.
Ebben az időben csinálták a tartlószántást is. Választhattam,
hogy melyik munkát csináljam. A tarlószántás mellett döntöttem.
Hogy ne legyen olyan unalmas a munka, elhívtam magammal a
Ludván Jancsit. /Aki 1934-ben született./ Felraktuk az ekét a koc
sira és befogtuk a Sárga nevű lovunkat. Nagyon szelíd és kezes
állat volt. Kényelmesen kizötyögtünk a Bezi proletáron lévő
földünkre. Lepakoltuk az ekét és összeraktuk. Ráfogtuk a Ságát
és megcsináltuk az első barázdát. Utána már simán ment minden.
Hol a Jancsi került egyet, hol én. Közben valami eszembe jutott.
Mi lenne akkor, ha Jancsi a föld egyik végén lenne, én meg a
másikon és nem kellene gyalogolni annyit az eke után. Csak bele
kell állítani az ekét és had menjen a Sárga egyedül. Amikor odaér
a föld egyik végére, ki kell borítani, majd fordulás után beleállí
tani a barázdába.
Ki is próbáltuk. A terv remekül sikerült. Ahhoz, hogy minden
menjen simán, elsősorban kell hozzá egy fegyelmezett, jó ló,
másodsorban egy jól beállított eke és nem utolsósorban megfelelő
nedvességtartalmu talaj. Szerencsénkre mind a három feltétel
adott volt. Dagadt a mellünk a büszkeségtől. Még ennyi idő
távlatából is nyogodtan kijelentem, hogy mindezt nem lustaság

Tisztelt Enesei Hírmondó
Szeretnék életemből leírni egy-két rendőrsztorit /élményt/.
Győrben voltam /újvárosban/ tényleges katona. Mivel az alapsza
kmám kovács, kimentünk a ravazdi származású barátommal
esténként kovácsolni a majdani nászomhoz, mert jól jött az a kis
zsebpénz. A Molnár Miklós barátomat természetesen biciklin vit
tem vissza a laktanyába. A Baross-híd előtt fütyül a rendőr Teljes
erővel tekerek. Utánnam a Taxi. Menekülés. A Zrínyi kórház után
Bolgár kertészek laktak. Jól tudtam a bejáró lehetőséget. Én be az
ajtón a Taxi neki a kerítésnek. Természetesen mi a kerítés
parancsnokságon jutottunk be a laktanyába. /Folytatás/
Sebesülésembe kerültem a győri kórházba. Mellettem fekszik egy
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Gősi Sándor
balesetben sérült rendőr. Elmeséltem az esetet. A válasz nagyon
rövid volt. Ha akkor elkaplak, megnézhetted volna a hátsófeledet,
mert a Taxi költséget meg kellett volna fizetni a Rendőrségnek.
Mint érdekesség, a Rendőr Kincses István volt a feleségem nagy
bátyja.
Enesén történt. A motoros menekül a Rendőrök elől, motork
erékpáron. Üldözik. A Berettyóutcának vége volt a motoros
megúszta a Rendőrkocsi neki a kerítésnek. Hozzám kísérték el a
kocsi elejét kijavítatni. Mondták, hogy a számlát kiegyenlíti a
motoros. Természetes, hogy nem kértem tőle semmit.
Azóta is jó barátságban vagyunk. De ha a motoros magára
ismer, ne haragudjon meg rám. Ez az eset kb. 25-3o éve volt.
Tisztelettel: Laci bácsi
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Új megbízottal, de továbbra is az évek óta megszokott tisztelettel és kegyelettel állunk szolgálatukra.
Segítségünket szeretnénk ajánlani azoknak, akikre szomorú teendők intézése vár. A gyász, a fáj
dalom nehéz óráiban Önöknek nem kell órákat utazással és az ilyenkor szükséges ügyek intézésével
még fájdalmasabbá tenni az amúgy is nehéz perceket.
Új megbízottunknál a lakhelyükön mindent helyben intézhetnek.
Kiválaszthatják a szertartáshoz szükséges kellékeket:
(koporsó, szemfedő, sírjelző, urna, umatakaró)
Megrendelhetik a szolgáltatást:
(sírásást, halottvivőt,halottszállítást háztól- kórházból, külföldről-belföldről, kórházi elhunyt esetén
intézzük a ruha leadását)
Megjelentetjük az újságban a gyászjelentést.
Nyugdíjasoknak és Kisalföld előfizetőknek 10% kedvezményt biztosítunk.
Felvesszük a koszorú megrendelést, kiszállítást.
Vállalunk megbízást hamvasztásra, exhumálásra, síremlék szétszedésre.
Igyekszünk teljesíteni a hozzátartozó különleges igényeit is.
Árainkat összehasonlítva a társcégekkel nyugodtan ajánlhatjuk bárki számára.
Munkatársaink nagy gyakorlattal, szakértelemmel és kegyelettel végzik munkájukat.
Nagy kellékválaszték áll azok rendelkezésére, akik hozzánk fordulnak segítségért.
Központi irodánkban bő gyászruha választékot biztosítunk

MEMENTO TEMETKEZÉS
(Győr, Mónus Illés út 30. Margaréta virágüzlet mellett Tel.: 416-580, 422-964)
Új megbízottunk címe:

Ominger Sándorné
Enese Árpád u. 7.
Tel.: 363-156
Bízzon bennünk, hogy segíthessünk
Tisztelettel: Borbély Attila
ügyvezető
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Iskolai hírmondó
A hosszúra nyúlt 1998-99-es tanév várva-várt vége ideért. A
majnem 10 hónapig tartó komoly és nehéz munkában elfáradtak
a tanulók, de a nevelők is.
A évi munka eredményéről június 22-én vehették át
bizonyítványukat a gyerekek, ezzel kezdetét vette a vakáció.
A tanévet 217 tanuló kezdte. Az év során 2 tanuló más iskolá
ba került, ketten pedig jöttek iskolánkhoz, így a létszám nem vál
tozott. A nevelő-oktató munka 11 tanulócsoportban, 3 napközis
és egy tanulószobai csoportban folyt.
Az első és a hetedik osztályban a Nemzeti Alaptanterv alapján
készített helyi Tanterv szerint folyt a munka. A kötelező tanítási
órákon túl a tanulók képességüknek érdeklődésüknek megfelelően
választhattak a délutáni foglalkozásokból. Működött honismereti, német nyelvi-, matematika szakkör, számítástechnikai fakultáció
továbbá sportköri foglalkozás. Nem iskolai szervezésben, de az
iskola közreműködésével közel 5o alsó tagozatos tanuló zene- és
néptánc- oktatásban vett részt. Ezen túl hitoktatás is folyt. A hét
minden napján volt valamilyen tanításon kívüli foglalkozás.
A lehetőségek ismeretében nézzük az eredményeket! A tanév
végén 27 tanuló kapott kitűnő bizonyítványt, 17 jeles eredmény
lett.
A tantervi követelményeknek nem felet meg 5 tanuló. Közülük
2-en javítóvizsgát tehetnek, 3-an megismétlik az évfolyamot.
Az iskola szorgalmi átlaga: 4,2 A magatartási átlag: 4,4
Magasra emelkedett a hiányzási napok száma, ami 176o nap, egy
tanulórajutó átlag 8,1 nap. Mind a februári influenza-járvánnyal
magyarázható. A hiányzások nagy része orvos által igazolt. A
szülő egy tanévben 3 napot igazolhat.
A bizonyítványok mellett a versenyek is tanúskodnak az
iskolában folyó munkáról.
Körzeti és járási szintű tanulmányi versenyeken 4o tanuló,
megyei szinten 1o tanuló vett részt. A résztvevők közül 5-en értek
el l-lo közötti helyezést /matematikából, számítástechnikából és
németből/.
A körzeti és megyei szintű sportversenyeken is eredményesen
és sokan szerepeltek iskolánk tanulói. Erről a Suli-sport rovatban
olvashatnak.
Egyéb versenyeken is részt vettek. így tűzoltó-, csecsemőgon
dozási versenyen harmadik helyezést, a néptáncversenyen első és
harmadik helyet vívtak ki maguknak.
A tanév során a nevelők sok szabadidős programot szerveztek
a tanulók számára. így rovarkiállítást-, színházi előadást
tekinthettek meg. Tésztabulit, tejbulit, szavalóversenyt
szerveztek.

gyeiwwp d
Az utolsó tanítási napon került sor a
gyermeknapi rendezvényekre. Nagy
örömünkre tankönyveket már nem is kel
lett vinnünk erre a napra. Hátizsákunkban
tízóraival,
játékokkal
felszerelve
gyülekeztünk 9 órakor az iskola udvarán.
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Egészségügyi előadáson, vetélkedőn vehettek részt.
Kerékpáros- és lovaskocsis kiránduláson voltak. A tanulmányi
kirándulások, a könyvtárlátogatások, a népi hagyományok bemu
tatása segítette a tanulók ismereteinek bővülését.
A nevelők irányításával színvonalas ünnepélyekkel szereplés
sel szórakoztatták társaikat és a falu lakosságát.
A negyedik osztályosok közül 13 tanuló vett részt az osztrák
magyar cserekapcsolat rendezvényein. A szülők a községi önko
rmányzat támogatása mellett a MOBILITÁS IFJÚSÁGI
SZERVEZET pályázatán nyert összeg tette lehetővé a programok
szervezését.
A 36 nyolcadik osztályos tanuló közül 6-an gimnáziumban,
14-en szakközépiskolában és 15-en szakmunkásképzőben foly
tatják tanulmányaikat. Egy tanuló nem tanul tovább. Helyettük
márciusban 18 nagycsoportos óvódást írattak be a következő
tanévre az első osztályba.
A nyári szünetben az alábbi programok várnak a tanulókra.
- Tűzoltó-táborban vesz részt 6 tanuló. A táborral kapcsolatos
információkat Hécz István tűzoltóparancsnoktól tudják meg
az érdekeltek.
- Az alsós tanulók közül 17-en jelentkeztek a nyári kerékpáros
táborozásra, Fehértón lesz a szálláshely. Ennek időpontja
augusztus 12-13-14. a táborozással kapcsolatos tudnivalókról
Varga Istvánná tart a szülőknek és a tanulóknak tájékoztatót
augusztus lo-én /kedd/ este 18 órakor az iskola udvarán.
A nyári gyakorlókerti foglalkozásokat keddi napokon tartjuk.
Minden felsős tanulónak három alkalommal kell dolgozni a
gyakorló kertben.
- Augusztus közepén ne feledkezzenek meg a napközis étkezés
befizetéséről.
- Javító vizsga időpontja augusztus 3o. /hétfő/ 8 óra.
- A tanévnyitó ünnepély augusztus 31. délután I6óra 3o perc.
Az első tanítási nap szeptember l. /szerda/
Az elkövetkező tanévben várhatóan jobb körülmények között
tudjuk fogadni a 2. számú épületbe járó tanulókat. Az épület tel
jes felújítására sajnos nem kerül sor a sikertelen pályázat miatt, de
a községi önkormányzat közreműködésével a vizesblokk teljes
átépítése már folyamatban van. A meszeléssel együtt remélhető
leg a tantermek falburkolása is kicserélődik.
Mindenkinek kellemes nyarat kívánok.
Kérem a szülőket, a nyári szabadságukat használják fel arra,
hogy gyermekükkel mind több időt töltsenek.

w cüm

Először a jó sportolók díjazására került
sor, majd örömmel osztottuk szét a Szülői
munkaközösség gyermeknapi ajándékát:
az epres, csokis, vaníliás jégkrémeket.
Nagyon finom volt. Mivel egész hajnal
ban esett az eső, nagyon búsultunk, hogy

Ferenczi Imréné

a tervezett számháborút el kellett halasztanunk. De nem estünk kétségbe, az alsó
osztályok közösen sétáltak le a focipá
lyához, ahol játékos sorversenyeken
mértük össze ügyességünket. A legügye
sebb osztálynak a harmadik bizonyult.
Drukkolásunktól hangos volt a környék,
jól éreztük magunkat.
Jó lenne, ha nem csak egyszer lenne
egy évben gyermeknap.
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Németh Márta iskolánk 8. osztályos tanulója súlylökésben ver
hetetlen volt. A járási első helyezés után a megyei versenyt is
megnyerte. Három kilogrammos súlygolyóval 948 centimétert
dobott. így az 1999-es évben ismét szerepelt diákunk a Budapesti
Diákolimpián.
Füsi András
Irány a Diákolimpia
15-én indultunk Budapestre. Előző nap már nem gyakoroltam,
hiszen minden nap lo-szer löktem ki a 3 kg-os vasgolyót. Az út
szerintem nagyon hosszú volt. A Duna partján haladva gyönyörű
volt Budapest. Füsi tanár bácsi felíratott a versenybíróknál, addig
én megnéztem az atlétikai pályát. Nagyon szép volt. A mikrofon
ba bemondták, hogy minden versenyző gyülekezzen a
megyetáblájánál. Az egész országból 8oo-9oo diák vett részt. Az

ÖTTUSA

Másodszor is Enese Öttusa csap
ata a járási első helyezett, előző
évben már tudtuk azt, hogy nyol
cadikra ismét mi leszünk a legjobb
csapat. Ettől függetlenül mi lelkiis
meretesen készültünk bár volt
olyan tusázó is, akit többször is
kérni kellett, hogy felkészülésben
ne legyen üresjárat.
A megyei versenyre az egész
megyéből 8 csapat vett részt, a
négy városi és a 4 városkörnyéki

UTE pályán nyüzsgött a sok versenyző. A Zenekar játszani i
kezdett, a megyék ábc sorrendben indultak. Győr-Sopron tábláját
én vittem. A felvonulás befejezésével köszöntötték a Diákolimpia
résztvevőit, a Himnusz alatt pedig felvonták a zászlót. Egyre job
ban izgultam. Délutáni órákban kezdődött a súlylökés. Az első
dobásom gyenge volt. Füsi tanár bácsi biztatott, hogy jobban j
koncentráljak, és nyugodtan, de dinamikusan lökjem a súlyt. |
Sikerült! A harmadik sorozatnál zuhogott az eső. A versenybírák
szünetet rendeltek el. a harmadik dobás nem lett jobb. így a
második legjobb dobásommal a 3o versenyzőből a 17. lettem.
Örültem, hogy részt vehettem ezen az olimpián. Élményekben
gazdagon tértem haza.
Németh Márta
8. osztály

/loo m, 8oo m, kislabdadobás, távolugrás, súlylökés/

győztes. Nehéz, komoly verseny
A csapat tagjait szép éremmel
elé néztünk. Öttusázóink lelkesen jutalmazták. Dicséretet érdemel
küzdöttek a pontokért. A loo m-es nek!
futás után tudtam, hogy kik a leg
Z. Bödő Csaba
nagyobb ellenfeleink /Móvár,
Beled/ Jó időnk volt, a sportolók
2. Nagy Richárd
csúcsokat javítottak -Enese csapata
3. Horváth Attila
is dobogós lett.
4. Szabó Zoltán
5. Farkas Péter
I. Beled
357o pont
6. Balatoni Zoltán
II. Móvár 352o pont
III. Enese 346o pont
Füsi András

IKRÉN YÍ-KUPA

Tisztelt Enesei H írmondó

Idén ötödik alkalom m al rendezték m eg a
kispályás labdarugó tornát. Harm adik korcsoportos labdarugóink fölényesen nyertek.
A gyönyörű kupát boldogan hoztuk haza
iskolánknak

Egy rövid részletet írok, a Briánszki erdőből. Ezredes úr alázatosan jelen
tem! Nem kérdeztelek. Most én beszélek nem te. Összecsuklottam. Uram,
legyen meg a te akaratod, fohászkodtam vártam. A VKK. odajött elém
percekig nézegetett, aztán egészen csendesen megszólalt. A Jókai-zászlóaljat
Lukosenkónál elkapták a partizánok az éjjel, 51 halott, csomó sebesült.
Győrfi Bengyel György főhadnagy hősi halált halt, azonnal indulsz és
átveszed a zászlóalját. Miután egyetlen alattvaló tisztje is hősi halált halt, vidd
magaddal az összes alantas tisztjeidet is. Egy óra múlva indul a vonat.
Konotovra, onnét Jampolba. /Ez az én magán véleményem/ Aki ezt leírta
Szilvási Főhadnagy. Személyesen jól ismertem. A könyvben szerepel, sok
szor a Kisbaboti szárzamásu Eőri László őrmester mint szolgálat vezető és
öccse Eőri Zoltán tizedes, s akik a fenti részlet gyakori résztvevői.
Ha a tisztelt Hírmondó olvasóit érdekli a két kötetet elolvasásra kölc
sönzőm.
Tisztelettel: Laci bácsi

A csapat tagjai:
Horváth A ttila
Farkas P éter
B ödő Csaba
Kiss László

Sándor E rnő
Szabó Zoltán
Balatoni Zoltán
Fejes Róbert

A legjobb kapus díját Farkas Péter kapta.

Füsi András
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A gyermekek, szülők és óvónők életének fontos ünnepei, jeles
napjai: Anyák napja, a Gyermeknap a kirándulások már emlékké
váltak. Ezek az események nagy izgalommal töltenek el mind
nyájunkat. Sok élményben volt részünk az elmúlt 11 hónapban.
Köszönetünket fejezem ki mindazoknak, akik segítséget adtak
ahhoz, hogy gyermekeink egy boldog évet tudjanak befejezni.
Külön köszönjük a szülők együttműködő segítségét és a Szülői
Munkaközösség választmányi tagjainak munkáját.
17 kisgyermeket bocsájtunk iskolába, felvértezve minda
zokkal a készségekké, ami alkalmassá teszi őket az iskolai életre.
Beiratkozáskor 22 kisgyermeket írtunk be, akik eddig még
nem jártak óvodába. A következő évben a létszám a
következőképpen alakul: Nagycsoportos 25, középsős 27, kiscso

Régi álma valósult meg több nyugdíjas
nak június 24-én, amikor megláthatta Pécs
város gyönyörű épületeit, tájait.
A zord időjárás után szép, napos időben
reggel 6 órakor Mesterházy József pol
gármesterrel együtt gyülekeztünk. A busz
pontosan érkezett, s a jól öltözött vára
kozással teli vidám csoport Székesfehérvár felé megkezdte utazását.
Sokan drukkoltak hogyan bírják a
hosszú 5 órás utat. Először Móron pihen
tünk, utána Sárbogárd-Cece felé vettük az
útirányt. Itt mindenütt árulták a cecei
paprikát, de mi inkább egy kis frissítőt vet
tünk magunknak. Győr-Moson-Sopron
Megye után Komárom, Fejér, Tolna és
Baranya Megye következett. A nagy
esőzés pusztításait is megfigyeltük főleg
Tolna Megyében.

portos év elején 18 kisgyermek lesz. Az előjegyzettek szám: 11.
A nyáron megtörténik a felújítás újabb szakasza: járólappal
burkoltatjuk az öltözőként is szolgáló előszobát.
A tavalyi évben elkészítettük óvodánk Helyi Nevelési
Programját, ami a szakértőtől elismerő bírálatot kapott és az
Önkormányzat Képviselőtestülete is elfogadta. Eszerint kezdi
meg a munkát szeptemberben a kiscsoport.
Kívánok minden szülőnek, kisgyermeknek és munkatársaim
nak örömteli nyarat, hogy szeptemberben megerősödve tele
élménnyel kezdjük az új óvodai évet.
Kocsis Nándorné
vezető óvónő

hoz. 55o m magasról néztünk le, de a
bátrabbak lifttel felmentek a 25 emelet
magas TV torony tetejébe is. A kilátás
felejthetetlen élmény maradt. Kerültünk
még egyet a városban, az egyetemeket lát
tuk, jogi- orvosi- tanári karokat. Hazafelé
megálltunk Pécsváradon, ahol István ki
11 órakor érkeztünk Pécsre, egyenesen rály által alapított várat és altemplomot
a főtérre a Széchenyi-térre. A törökök által néztünk meg. Sajnos itt királyi ára volt az
épített templomot a dzsámit tekintettük itókának. Visszafele már várt bennünket
meg először. Megálltunk Hunyadi János Dunaföldváron a Fekete-ló fogadóban a
lovasszobránál, és gyönyörködtünk a tér finom étel és a jó zene. 3 órai mulatozás,
pompás
épületeiben.
/Városháza, táncolás után 9 órakor indultunk haza.
Megyeháza, Nádor étteem/ 3 órás séta Elégedetségünket, vidámságunkat bizo
során láttuk a 4 tomyú székesegyházat, nyítja, hogy hazáig szólt a nóta.
Remélem a következő kirándulás is
egy másik török dzsámit és minarettet,
voltunk a Zsolnai-Múzeumban is. 2 órakor ilyen jól sikerül.
miután mindenki előkerült, autóbusszal
felmentünk a Misina-tetőre a TV torony
Mesterházy Ernőné klubvezető

Itt volt Trianon előtt a Román-Magyar határ

Dévény vára Pozsonytól nem messze, a Duna és a
Morva találkozásánál
/
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Népi időjárás jóslatok:Június - Szent Iván hava
Ha Medárdkor esik,
Negyven napig esik.

Esős Illés rossz,
Mert áldást nem hoz.

Margit-napi esőcseppek,
Negyven napig elperegnek.

Jakab napja vihart szül,
Magdolna sárban csücsül.

János-napi zivatar,
Negyven napig elkavar.

Augusztus-Kisasszony hava

Július - Szent Jakab hava

Sűrű eső augusztusban,
jó mustot ád a hordóba.

Sarlós Boldogasszony aminő,
Hat hétig olyan lesz az idő.

Lőrinc napja ha szép,
Sok a gyümölcs és ép.

Ha Domonkos forró,
Kemény tél várható.
Ezeknek az időj ár-megfigyeléseknek
fontos és hasznos üzenetük van. Pontos,
helytálló időjárásjósláson túl képet adnak
a természetben élő, gazdálkodó emberek
világáról, akiknek évi munkabeosztását
ezek a regulák szabályozták.
A mondókákba sürített bölcs megfi
gyelések évszázados tapasztlatok alapján
születtek.
Nagyné Dőry Andrea

Máié, görhő, vagy prósza
Egy kilogramm kukoricalisztet /kóstoljuk meg, nem keserűe?/ megszitálunk. Kevés sót, 8-lo dkg cukrot, lo dkg fagyos
zsírt keverünk bele. Edénybe téve, megfelelő mennyiségű
langyos tejjel jól eldolgozzuk, úgyhogy olyanféle legyen mint a
palacsintatészta, csak valamivel keményebb. Hozzádolgozunk
még 2 dkg kevés tejben felolvasztott élesztőt, s meleg helyre
Köleskása töpörtyűvel
kelni tesszük. Ha megkelt, zsírral kikent tepsibe öntjük, s a
A köleskását leforrázzuk, majd forró paprikás zsíron rövid sütőben lassú tűzön kb. 1 óra hosszat sütjük, hogy szép piros
ideig kevergetjük, aztán föleresztjük bőven vízzel. /Fél liter legyen.
kására kb. 3/4 liter vizet számítsunk/ Addig főzzük, míg meg
puhul, és a levét egészen elfőli. Kockára vágott füstölt szalonnát
Nagyné Dőry Andrea
felolvasztunk, karikára vágott vöröshagymát pirítunk benne és
Nagy Lajosné elmondása alapján lejegyezte
ezt a zsírt a töpörtyűvel együtt tálaláskor forrón a kölesre öntjük.

M últidéző

Régi idők ételei sorozat
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