
Hécz István
tűzoltó parancsnok 
díszoklevelet kapott

Enese község Önkormányzatának Kép
viselőtestülete 6/1994 sz. rendeletében 
szabályozta az adományozható kitünte
téseket.

Ennek alapján a polgármester díszok
levelet adományozhat azon személyeknek, 
akik hosszantartó munkájukkal részt vet
tek a közéletben.

A rendelet szellemében Hécz István 
tűzoltóparancsnok Úrnak DÍSZOKLE
VELET adományozok.

HÉCZ István 199o óta parancsnoka az 
enesei önkéntes tűzoltó egyesületnek. 
Munkáját becsülettel és nagy odaadással 
végzi.
- Részt vett a belvizes mentésekben,
- a közterületeket öntözte,
- ifjúsági tűzoltó táborokat szervezett, 
-rendszeresen részt vesz tűzoltó ver

senyeken szép eredményeket tud felmu
tatni,

-társadalmi munkában /sportöltöző, régi 
tűzoltókocsi felállítása/

-pályázatokat ír az önkéntes tűzoltó 
egyesület tárgyi eszközeinek bővítésében

Hécz István parancsnok átveszi 
a kitüntetést

ENESE KUPA
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Harmadik alkalommal rendeztük meg a kispályás Enese kupát. Sajnos a jelentkező 
csapatok számában a bűvös 3-t nem sikerül átlépni. Több csapat talán még több embert 
csalt volna ki a napfényes délutánon az enesei focipályára.

Külön színfoltja volt az idei Enese kupának, hogy a KACO két hölgycsapata meg
mérkőzött egymás ellen -igaz versenyen kívül. A nagy csata végül 2:2-es igazságos dön
tetlennel fejeződött be.

A férfiak csatái is nagy küzdelmet hoztak. Három csapat versengett a trófeáért, mely 
az idei évtől vándorkupa s háromszor kell elnyerni annak, aki meg akarja tartani. A 
kupagyőztes csapat nevét rávéssük a kupára.

AIII. Enese kupa végeredménye:
I. Nyárfa Vendéglő
II. Fregatt Söröző
III. KACO

Falunap
2ool. augusztus 18,

szombat
Az idei falunapot augusztus 18-án, szombat

on rendezzük meg. Sok szeretettel várunk min
denkit a rendezvényekre, érezzék jól magukat s 
jöjjenek el minél többen!

A falunapi programok többsége már biztos, 
egy-két kérdőjel akad még.
- Reggel ökomenikus istentisztelet lesz a kato

likus templomban, időpontja várhatóan 8 óra
- 9-12 óráig a falunapi programhoz kap

csolódóan nyűt nap a KACO-ban
- Ugrálóvár a Kaco-nál
- Várhatóan Szakáts Ferenc viszi az érdek

lődőket fogattal
- lo  órakor

Kultúrműsor a kultúrház udvarán 
Borostyán kórus és a Citerazenekar 
Táncosok fellépése
A legtöbb adót fizető eneseiek köszöntése

- 11 órakor Házi tűzoltó bajnokság a pályán
- 12 órától ebéd a pályán
- 13 óra 3o Csipkerózsika, bábjáték

Korongozás a pályán 15 óráig
- 14 órakor Falunapi kispályás kupa

/ez még szervezés alatt!/
- 16 órakor Az Irigy hónaljmirigy műsora
- 17 órakor Éles István humorista a színpadon
- 18 órakor Papp Orsolya Júlia zenés produk

ciója
- 19 órakor Tombola
- 2o órakor Bál a Repeta együttessel

Jó szórakozást kíván mindenkinek 
Enese Község Önkormányzata!

MAJÁLIS
Horgászverseny

2ool-ben ismét volt MAJÁLIS köz
ségünkben. A délelőtt folyamán hor
gászversenyt szervezett a Horgász
egyesület.

Idén a jelentkezők száma elmaradt a 
megszokottól, de a résztvevők jól 
érezték magukat s szinte mindenkinek 
jutott a sikerélményből legalább egy 
kevés. Dombi Csaba, a verseny győztese 
pedig egyik halat emelte ki a másik után.

Még ebéd előtt sor került az ered
ményhirdetésre. Hála a szponzoroknak 
az apró horgászok mindegyike egy-egy 
tárgyjutalommal térhetett haza. Közben 
elkészült a halászlé is és a vendégek 
megelégedéssel nyugtázták: érdemes 
volt eljönni.

Csak így tovább!

A horgászverseny eredménye:
I. Bölöndi Tamás
II. Hécz Dávid

I. Szalai Szabina
II. Káldy Viktória

I. Dombi Szabolcs
II. Szakács Zsolt
III. Busa Bence



Zenei Nyár Enese
Ez Enesei Zenei Nyár lassan lo  éves lesz. Vannak akik úgy gondolják - 

szerintem kevesen-, hogy községünknek ez nem "hoz". Az eredményeket 
elismerők és felismerők bizonyára halkan és megelégedéssel veszik tudomá
sul az évről évre elért sikereket. A kevés elégedetlenkedő és "jóakaró" hang
ja pedig harsány üvöltésként hangzik. Ez -sok más mellett- így lehet a Zenei 
Nyárral is.
Mi a haszna Enesének a Zenéből?
Visszafele kezdem: 1. A falunak a Zenei Nyár megléte elismerést vált ki 

határain túl. Nem találkoztam még olyannal, aki ne az 
elismerés hangján szólt volna.

2. A szállásadóknak egy plusz bevételi forrást jelent. 
Akik szobát adnak ki tudják ennek jelentőségét.

3. Olyan pályázati lehetőséget biztosít, ami a Zenei Nyár 
megléte nélkül elképzelhetetlen lenne

-a Zenei Nyárhoz kapcsolódó pályázattal sikerült felújítani a régi iskola 
vizesblokkját, az Enese kazetta ilyen pénzből jelenhetett meg, az infor
mációs táblák is ilyen pályázat eredményei -jelen pillanatban is a Zenei 
tábort próbáljuk "eladni" a Széchenyi tervben.

No de lássuk azt, amiért tollat fogtam és ez a cikk íródik.
MENNYI EBBŐL DE FACTO ENESE a falu haszna?

Azaz mennyi a bevétel és mennyi a kiadás!?
Nézzük a tényeket 2ooo-ből.

A Tóth Aladár Zeneiskola szintén a Zenei nyár keretében szerepel nálunk. 
Az ő itt-tartózkodásuk kb. null szaldós.A községnek bevétele a német 
vendégekből származik. Tehát a tavalyi évben 3 német csoportot láttunk 
vendégül.

Az IÁM csoporton a falu kasszájába 9o4.9o8 forint került, terembérlet és 
étkezés jogcímen. Az előtte lévő két csoport /Münchner Singkreis, ill 
Hildegardis Gimnázium/ után 967.682,- Ft került a községbe.

így a Zenei Nyár 2ooo. évi hozama 1.872.59o,- Ft, ebből fénymásolásra, 
villany, víz, szippantás költségek jönnek le DE a tiszta hozam így is eléri ill. 
meghaladja a másfél millió forintot.

Mesterházy József

B B

Önkormányzati
h írek

Az elmúlt időszakban több alkalommal 
tartott a képviselőtestület rendkívüli és 
munkaterv szerinti ülést.

A rendkívüli üléseken pályázatok 
benyújtásáról döntöttünk. Többek között az 
általános iskola 2. számú épületének teljes 
felújítását pályáztuk meg. A felújítás önkölt
sége 8.o91.e Ft, megpályázott támogatás; 
4.855.e Ft. Azóta már örömmel vettük az 
értesítést arról, hogy pályázatunkat ked
vezően bírálták el, a megpályázott támo
gatást megnyertük.

A megyei fejlesztési alapokra népfőisko
lái rendezvény lebonyolítására pályázatunk, 
ezt sajnos elutasították.

Pályáztunk és nyertünk -a Tóth Aladár 
Zeneiskola nyári zenei táborának ren
dezvényei lebonyolításár, a romániai Csík-; 
szentmihály és Enese kapcsolatának fej
lesztésére, Serdülő csapat részére komplett 
felszerelés beszerzésére.

Játszótér kialakítását szintén pályázati 
támogatással szeretnénk megvalósítani.

Megtárgyalta a testület az építési telkek 
kialakításának lehetőségét. Az egyik le
hetőség a kanálison túli terület -Bezi felé-, 
másik a Kossuth utca folytatásaként a Régi 
Kónyi út mellett, harmadik a vasúton túli 
területen a Rákóczi, Ady, Hunyadi utcák] 
folytatásaként. A testület keresi a legjobb 
megoldást -amit szakhatóságok véleményév-I 
el támaszt alá.

A Szabadság utcában és a Vörösmarty] 
utcában lesz az idei évben felújítva a járda, a! 
munkálatok már megkezdődtek.

Elkészült a külsőréti dűlőben az aszfalt út, 
melyet szintén pályázati támogatással valósi-} 
tottunk meg.

Mesterházy Józse$\

Majális hangulat halászlével Zsenák Gyógy átveszi a kupát
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Újabb múzeummal 
gazdagodott a falu

Megnyílt a Babaház
Sokan m egm osolyogják a babam úzeum ot, cso

dálkoznak azon, hogy egy felnő tt ilyesm ivel 
foglalkozik. Engem  ez á tseg íte tt sok m indenen, 
súlyos betegségeken. Ezt szeretném  elm ondani az em 
bereknek -avat be bennünket Podm aniczkyné M arika 
a Babaház "lelki" kezdeteibe.

Fiatalon kezdtem  el h ím ezgetni, a népi 
hímzéseket tanulm ányozni és alkalm azni. Egy 
kiállításon Győrben első helyezett lett az egyik 
kézimunkám, ez további erőt adott a foly
tatáshoz. Az első "babázás" óta m ár harm inc 
év telt el. A babák "betegen" kerültek hozzám, 
férjem segítségével javíto ttam  azokat és utána 
felöltöztettem őket. N agyon sok kiállításon 
vettem részt - G yőrben a Balázs Béla M ű
velődési Központban, Börcsön egy ifjúsági 
napon, de hívtak külföldre is. Az volt az

Érdekel a népviselet, amivel kezdtem. Csak egy 
gond van vele, nehéz beszerezni a hozzávaló anyagot. 
Erről sok könyvet elolvastam , ezt a vonalat szeretném 
továbbvinni. A legközelebb talán a kalocsai baba áll 
hozzám , rengeteget dolgoztam  rajta. Összességében 
mégis a rábaközi babák vannak a szívem  csücskében.

» *

Babák

Mesterhazy Jozset polgármester, Botos Gábor volt közgyűlés elnök es 
Podmaniczkyné Marika

érzésem, hogy a visszhang m indenütt pozitív volt.
Többen kérdezték már, hogy honnan van ez a 

gyűjtő szenvedély, a vonzódás a babákhoz? A kereszt
mamám Kanadában él, többször voltam  nála láto
gatóban. Ott jö ttem  rá, hogy a gyökerek őhozzá 
vezetnek. Rögtön m egtaláltuk a közös hangot. A 
távolság lecsökkent, közelebb hozo tt bennünket. 
Őneki kb. 4o-5o babája van és szintén szenvedélyes 
gyűjtő. Itt szeretném  elm ondani, hogy más tárgyakat 
is gyűjtünk. A keresztm am ám  régi újságokat, képeket 
és egyéb régi tárgyakat.

Szeretek jeleneteket kialakítani, falusi élet
képeket m egform ázni a babákkal.
Az em lített k iállítások alatt elfáradtunk, az 
utazás, az állandó ki-be pakolás igénybe vette 
erőnket. így m erült fel a gondolat: Egy állandó 
kiállítást kellene szervezni. Ez sikerült is itt a 
telkünkön -a hátsó kis házban. Június 23 felejt
hetetlen élm ény a számunkra. M egvalósult 
elképzelésünk. Sok családi m unka van benne, 
de m áshonnan is kaptunk segítséget: az Önkor
m ányzattól, Gülch Csaba újságíró is mellénk 

állt. K öszönetét m ondunk Botos Gábornak a Győr- 
M oson-Sopron M egyéért Egyesület Elnökének. Járt 
itt a Duna TV, a Rábaközi TV és a győri Rádió.

A siker erőt ad. Szeretnék minél több gyereknek és 
felnőttnek öröm et szerezni. Bővítést is tervezünk, a 
jelenlegi kiállítást pedig állandóan felfrissítjük, hiszen 
a m ost kiállított babák a gyűjtem ény harm adát teszik 
ki.

Mesterházy József
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Az ensei labdarúgás 
ünnepnapja

Dicséret illeti azokat a fociszerető eneseieket, akik a 7o-es 
években felépítették az első sportöltözőt. Az akkori időkben nagy 
előrelépés volt ez, hisz egy zuhanyzóval és három öltöző hely
iséggel lehetőséget biztosítottak a kultúrált sportoláshoz.

Jelentős nap 2ool. június 27. az enesei labdarúgás és a község 
életében is. Szerda délután került átadásra a kibővített -felújított 
öltöző, valamint a pálya villanyvilágítása. Az új épület immár 2 
zuhanyzóval, 2 szertárral, 1 bírói öltöző-zuhanyzóval és 4 játékos 
öltözővel biztosítja a XXI. századnak megfelelő körülményeket.
A másfél év alatt felújított épülethez az önkormányzat 1,5 millió 
forintot biztosított, az ISM ötszázezer forinttal járult hozzá, míg a 
sportolók ill. szakemberek által végzett társadalmi munkát 1 mil
lió forintra lehet becsülni. Természetesen nem csak a focistáké a 
létesítmény, hisz bármely sportot kiszolgál -én remélem, hogy 
igény is lesz rá. Azt sem szabad elfelejteni: egy kinézetében is 
szép, korszerű épülettel gazdagodott a falu.

Sokan szóvá tették: miért hétköznapra szerveztük az átadó 
ünnepséget?! Úgy véltük, hogy erre a jeles eseményre NB I-es 
csapatot hívunk meg. Több lehetőségből, variációból a MATAV- 
Sopron együttesét választottuk. Ők pedig ezt a szerdát ajánlották 
elfogadásra.

Jóllehet a Sportvezetőség is tisztában volt azzal: a hétvége több 
nézőt csalt volna a rendezvényre.

Rendezvényünket megtisztelte dr. Szakács Imre az ISM poli
tikai államtitkára, aki beszédében a sport, a kistelepülések sport- 
lehetőségének fontosságáról beszélt. Előtte Doktor Gyula Enese 
SC elnök szólt a jelenlegi vezetőség törekvéseiről és azokról az 
állomásokról, amelyek a szerdai ünnepséghez vezettek.

A mérkőzés előtt vehette át az I. csapat az ezüstérmeket a 
bajnokságban elért 2. helyért. Szintén ezüstérmes lett a serdülő 
csapat. Fontosnak tartom kiemelni: a fair play küzdelemben a I. 
és II. csapat összességében a képzeletbeli dobogó harmadik 
fokára állhatott fel.

A pálya megvilágítását nyolc oszlopon 12 reflektor teszi 
lehetővé. A további tervek között szerepel egy edzőpálya kia
lakítása /a munkálatok megkezdődtek/ valamint a pálya bek
erítése. No és természetesen ne feledkezzünk el a jövő évi bajno
ki aranyéremről- mint célkitűzésről.

Minél több néző jöjjön ki a mérkőzésekre és buzdítsa a csapa
tot! HAJRÁ ENESE!!!

Mesterházy József

ENESE SC - MATÁV-COMPAQ SOPRON 
O - 9

A mérkőzésen nem az eredmény volt a fontos, hanem a be
csületes és sportszerű közönség szórakoztató játék. Azt hiszem 
ennek a követelménynek a csapatok megfeleltek. Ezúton is kö
szönjük a falunak, hogy ilyen körülményeket teremtettek, és ezú
ton kérjük a falu lakosait, hogy segítsenek megőrizni azt amit 
elértünk, mert olcsóbb vigyázni rá mint állandóan javítani azt amit 
néhány magáról megfeledkezett fiatal megenged magának.

Köszönjük!

A sportöltöző felújításába! 
résztvevő vállalkozók

A Hírmondó hasábjain is szeretnénk köszönetét mondgy 
azoknak a vállalkozóknak, akik munkájukkal vagy anylSjgj 
segítségükkel hozzájárultak a sportöltöző bővítéséhcTr^j 
felújításához.

ifj. Csapó Jenő Rózsa u. 18.
id. Csapó Jenő Rózsa u. 18. ftrfi

T í

Hécz István Szabadság u. 36. I Á

Fehér Tibor Szabadság u. 77.
Dőry Csaba Kossuth u. 5.
Mezei László Deák u. 1. 1---

Szakács Ferenc Sport u. 37. 1

Major Jenő Kossuth u. 13. L

Varga István Szabadság u. 83.
Hegedűs Ferenc Deák u. lo. r

Hollós István Sport u. r

Káldi Kálmán Radnóti u. 1.
Mikó Endre Radnóti u. 9.
Takács Béla Sport u. 25.
Takács Péter Sport u. 25.
Horváth József Deák u. 3.
Tóth Ferenc Nyárfa Vendéglő
Szalai László Csalogány u. 11.
Kormos Károly Kossuth u.
Varga István Sport u. 21.
Horváth Zsolt Kiskerti sor 2.
Szabó Gábor Radnóti u. 19.
Gecsei Gyula Petőfi u. 14.
Kótai Gyula Kossuth u.
Nagy József Csalogány u. 16.
Kovács Lajos Radnóti u. 15.
Bödő Csaba Deák u. 2.
Horváth András Radnóti u. 28.
Horváth András Győri u. 4o.
Dombi Zoltánná Radnóti u. 11.
Szórádi Lajos Radnóti u. 16.
Bári József Szabadság u. 71.
Wölfinger József Kossuth u.
Ludván Vilmos Szabadság u. 81.
Dávid Béla Rábapatona
Gúth János Ady u. 6.
Mentusz Péter Rózsa u. 46.
László Zsolt Dózsa u. 2/b.
Dombi Mihály Rózsa u. 21.
Boér József Fatelep
Dr. Leskó Imre Fatelep
Dr. Leskó János Fatelep
Szabó Sándor Rákóczi u.

A munkálatokban részt vállaltak a játékosok is. Sajnos azon
ban közülük nem mindenki érezte a magáénak a leendő létesít
ményt!!

S nem utolsósorban -igaz utolsóként- említem a SC vezetőit, 
akik szintén jelentő részt vállaltak a munkából: Doktor Gyula 
SC elnök, Mesterházy József elnökhelyettes, Tóth László sza
kosztály vezető, elnökségi tagok: Nagy Lajos, Sándor Ernő, 
Orbán Tamás és Göncz Gyula.
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Régi idők focija Enesén II. rész
A második világháború befejezése után 

szinte azonnal beindult a labdarúgás. 
Részben annak volt köszönhető, hogy 
Németországból visszavonuló orosz csap
atok néhány hónapra "megpihentek" Ene
sén és az u.n. Barcza-réten kialakítottak 
egy focipályát. Vasárnaponként aztán a 
szomszédos falvakban állomásozó szintén 
orosz csapatok labdarúgóival játszottak 
kemény, belemenős focimeccseket. Kez
detben itt helybéli nem igen rúghatott lab
dába.

Néhány szóval okvetlen meg kell 
említeni az úgynevezett "dinamó" gatyát. 
A ruhanemű kissé hasonlított a magyaros 
bőgatyához. Valamivel azért egy kicsit 
rövidebb volt. Orosz motívumokkal volt 
díszítve. Magyar szemnek egy kicsit 
nevetségesnek tűnt. Amikor két orosz 
csapat egymással játszott, úgy nézett ki a 
pálya, mint egy hullámzó gatyatenger.

A helybéli orosz csapatból két névre 
még most is visszaemlékszem. Az egyik 
egy Viktor nevű tiszt volt. Abban az 
időben centert játszott. Jó felépítésű, 
erőszakos fickó volt. Volt egy gyönyörű 
tangóharmonikája. Valahol Németország
ban vette.......észre!!? B Ferenc enesei
lakos sokat játszott rajta a mostani 
kultúrházban. Néha-néha én is kipróbál
hattam.

A másik orosz illető pedig a Múka nevű 
kapus volt. Elég jól védett. Vállalta a 
veszélyes védéseket is. Valósággal tarolta 
az ellenfél csatárait. Ha netán gólt kapott, 
valami olyasmit mondtak neki a játékos 
társai, hogy "ó bilaty Múka, jibiju matty." 
A fordítástól tekintsünk el!!

Aztán telt-múlt az idő és nem nagyon 
szívesen, de csak, csak hazamentek. A 
Barcza-rét szerencsére itt maradt. Ideális 
focipálya volt. A természet tökéletesen

simára gyalulta, Akkor nem úgy nézett ki, 
mint napjainkban. Lényegében aztán itt 
indult újra a község labdarúgása.

Később aztán a malommal szemben 
alakítottak ki egy új pályát. Hogy miért 
pont itt, arra már nem emlékszem. Innen 
aztán a Proletár-rétre, majd ismét a 
Barcza-rétre költözött vissza a labdarugó 
élet. Gazdasági okból aztán a jelenlegi 
pályát jelölte ki véglegesnek a község 
vezetősége. Sokat kellett egyengetni, épít
getni, mire a jelenlegi állapotába került. 
Gyönyörű a továbbfejlesztett öltöző. Ez a 
téma később megérdemel egy külön 
cikket. Jól szerepelt a csapat is. További 
sikeres szereplést kívánunk.

Egyenlőre azonban még kanyarodjunk 
vissza a kezdethez, a hőskorhoz. Szerelék 
egyáltalán nem volt. Egy-két győri játékos 
hozott magával mutatóba ilyesmit. A 
mérkőzések általában mezítláb, vagy jobb 
esetben zokniban bonyolódtak. Abban az 
időben rendezték meg az úgynevezett 
mezítlábas bajnokságot. A csapatokat úgy 
tudta megkülönböztetni a játékvezető, 
hogy az egyik társaság meztelen felsőtest
tel volt kénytelen játszani. Persze ez a 
megoldás nagy melegben még jól is jött.

Néhány év eltelése után aztán megkapta 
a csapat a teljes felszerelést. Bár akkor 
még öltöző nem volt és bizony az árokpar
ton, a pálya szélén, vagy odahaza öltözött, 
vetkőzött a csapat.

Most pedig megpróbáljuk összeállítani 
azoknak a névsorát, akik annak idején 
sokat tettek Enese labdarúgásáért. Elné
zést kérünk azért, hogy nem a, b, c, sor
rendbe csináljuk a felsorolást. Úgy írjuk, 
ahogy emlékeinkben megjelentek ezek a 
derék, volt játékosok.

Sajnos többen már nincsenek is az élők 
sorában. Ők már on
nan a magasból druk
kolnak a mai fiatal 
csapat sikeréért.

Kezdjük hát a sort a 
tüsketagi Varga "gye
rekekkel":

Varga Antal, Varga 
Karcsi, Varga János 
/Gyomor./ és a család
dal szoros kapcsolat
ban álló Takács Gyula 
/Cukrász/ Ő aktív 
játékosa volt az Győr- 
Újvárosban lévő Gyac 
/nem DAC/ csapatának.

Jelenleg ezt a nagymultu csapatot Győri 
Dózsának hívják, de állítólag visszakapja 
a háború előtti GYAC nevet.

Folytassuk a sort a Rácz „nővérekkel’’,; 
/Persze igazából ők fiúk voltak, de ha vala
ki így említette őket, mindenki tudta, hogy 
kikről is van szó./

Rácz Károly, Rácz Attila és néha beu
grott még Rácz Levente is. Most pedig 
folytassuk a sort talán Enese egyik legjobb 
csatárával, a Szuszával, igazi nevén 
Sándor Gyulával. Fejjel és lábbal gyö
nyörű gólokkal szórakoztatta az akkori 
lelkes közönséget. Eneséről Pécsre került 
magas beosztásba. Abban a szép városban 
alussza örök álmát.

Ehhez a generációhoz tartozott még 
Giczi Antal kiváló rugótechnikájú játékos 
is. Kár, hogy viszonylag korán abbahagyta 
a labdarúgást.

Megemlítjük még az akkori idők 
hálóőreit is. Abban az időben a kapusok1 
még tiszta feketében védtek. A nadrágjuk 
pedig vatelinnal volt kibélelve. Horváth 
István, Horváth Gyula /Csokesz./ A tüske-j 
tagi Horváth Ferenc, bár ő volt jobbszélsó 
is. Horváth Sándor /Bumbi./ Később aztán 
Jáger Zoltán és Mező Sanyi.

Sokat fáradozott még a csapat sikeréért 
id. Dombi József és id. Kiss Dezső is. 
Szervezték a mérkőzéseket, intézték a 
csapat ügyes-bajos dolgait.

A játékosokkal együtt mindezt társadal
mi munkában csinálták. Anyagi támogatás 
csak jóval később csurrant-cseppent.

Folytatjuk 
Sándor József, Gősi Sándor

Az Enese kupa közönsége
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Iskolai hírmondó
Kedves Olvasó!
A naptár az esztendő felét mutatja, 

|j tombol a nyár. A nehezen elviselhető 
I forró napokban a hűvös lakásban, erdők 

árnyékában vagy a fürdők kellemes vízé
ben keresünk némi menedéket. Tehetik 
ezt akik ebben az időszakban töltik nyári 
szabadságukat. Remélhetőleg sok szülő
nek sikerült a szabadságát úgy szervezni, 
hogy gyermekeikkel együtt vakációzhat
nak, hisz a tanulók a l ó  hónapos megter
helő munka után június 8-tól már 
szabadok.

A tanévet 213 tanulóval zártuk, a 12 
osztály mellett 3 napközis és 1 tanulós
zobai csoportban folyt az oktatás, min
dezen túl matematika előkészítőn, német 
és honismereti szakkörben, színjátszókör
ben szerezhettek az érdeklődő tanulók 
többlet ismeretet. Öt csoportban heti 2-2 
órában sportköri foglalkozásokon fejlesz
thették fizikai erőnlétüket.

Iskolán kívüli szervezésben folyt 
hitoktatás, zene és néptánc és citeraok- 
tatás.

Mindezen túl a tanórai foglalkozá

sokon kívül különböző szabadidős pro
gramokat szerveztünk a nevelési lehető
ségek kihasználására. Szeptemberben a 
családi délutánon túl Bakonytúra, buda
pesti és győri kirándulás volt. Novem
berben az egészséges életmódra nevelés 
érdekében vetélkedők voltak. Decem
berben az ünnepkörhöz kapcsolódóan 
ajándékkészítő délutánokat szerveztünk. 
Februárban farsangoltunk. Márciusban a 
hazafias nevelés érdekében közös mozilá
togatást és körzeti vetélkedőt szervez
tünk.

Áprilisban német szavalóverseny és a 
környezetünk védelmével kapcsolatos 
plakátverseny volt. Májusban osztály- 
kirándulásokon ismerkedtek tanulóink 
országunk nevezetes helyeivel. A tanév 
végéhez közeledve egy sikeres gyermek
napi program volt. Júniusban 25 nyol
cadikos búcsúzott az iskolától. A szaba
didős programokon túl versenyeken, 
vetélkedőkön vett részt 68 tanuló. Közü
lük hárman megyei szintű versenyen is 
képviselték iskolánkat: Hollós Ádám 8. o. 
tanuló számítástechnikából, Mezőfi

Richárd 7. o. tanuló testnevelésből, Pál 
Ilona 6. o. tanuló matematikából.

A tanév végén 24 tanuló kapott kitűnő 
bizonyítványt, 16-an lettek jelesek. Saj
nos 6 tanuló nem érte el a követelményt, 
közülük 2-en javítóvizsgáznak, 1 tanulót 
más iskolába utaltunk, 3-an osztályt 
ismételnek.

A nyolcadikosok közül 3 fő gimnázi
umban, 13 fő szakközépiskolában és 8 fő 
szakmunkásképzőben tanul tovább. Sok 
sikert kívánunk nekik!

A következőkben néhány fontos 
dologra hívnám fel a Szülők és Tanulók 
figyelmét:
- A nyári táborozás ideje:

Felsőnek: augusztus 6-tól -9-ig 
alsónak: augusztus 9-től-11-ig

- Javító vizsga: Augusztus 27-én 8 óra
- Tanévnyitó ünnepség:

augusztus 28-án 17 óra
- Első tanítási nap: augusztus 29.

Mindezek után minden kedves Ol
vasónak kellemes nyarat, jó pihenést 
kívánok.

Ferenczi Imréné

Gyermeknap
Május 25-én gyermeknap volt az 

iskolában. Izgatottan vártuk ezt a napot. 
Délután kezdődtek a programok: akadály- 
verseny, sétakocsikázás, légvár, tábortűz.

Akadályverseny 6 állomásból állt. Itt 
piros masni mutatta az utat. Az első 
állomáson a csatakiáltásunkat kellett 
elmondani. A második helyen a Polgár- 
mesteri Hivatal udvarán a címerről kellett 
beszélni és egy totót kellett kitölteni. A 
harmadik állomás a hányban volt, ahol 
célba dobtunk. A negyedik állomáson pil
langókat kellet keresni. Az ötödik állomá
son lajhármászás volt a feladat, ahol Zoli 
bácsi /Szabina édesapja/ sokat segített. 
Végre a hatodik állomáshoz értünk, itt 
kerékpáros ügyességi verseny volt.

Nagyon fáradtan, de jó kedvvel ér
keztünk vissza az iskolába, ahol jól esett a 
zsíros kenyér és az üdítő, a jégkrém kissé 
lehűtött bennünket.

A sétakocsikázáson kipihentük magun
kat, majd nagyokat ugráltunk a hatalmas 
légcsuzdán.

Mindezek után eredményhirdetés volt, 
mi harmadikak lettünk. Ekkor szólalt meg 
az alsó tagozaton az új dallamcsengő, s az 
eredmény az udvari hangosíton lett 
kihirdetve.

Tábortűzzel ért véget ez a nap. Nagyon 
jól éreztük magunkat. Reméljük jövőre is 
hasonlóban lesz részünk.

Zsenák Ingrid 4. a osztályos tanuló

Tánc a tűzoltóság előtt
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Bojtos Kálmán: V1ssz3.crnlckczcsci.1r1 III.
Enese a második világháború előtt

Hála Isten Enesén aktívan ritkán 
szerepeltek /kevés volt a nádas 
ház/, de annál inkább Kónyban, 

ahol szinte minden évben volt nagyobb 
tűzeset, amikor szinte nádas utcasorok 
lettek a tűz martalékai. Akkor az a 
szóbeszéd járta, hogy tudatos gyújto
gatás történt s így a biztosító által 
lehetett új, tűzbiztosabb házakat építeni. 
Hogy igaz volt-e nem tudom!

Évente egyszer volt az u.n. Tűzoltó 
bál, amit általában december, január 
hónapban tartottak. Ez egyrészt szolgál
ta a fiatalság mulatási igényeinek kiszol
gálását az évben egyszer tartott búcsún 
kívül, másrészt a báli bevétel a 
tűzoltóság költségeihez való hoz
zájárulás volt.

íratlan törvény volt, ha valaki nem is 
ment el, de a belépő megfizetését min
den család kötelességének tartotta. Ez a 
bál az u.n. Káldy kocsma táblás 
szobájában zajlott le /így hívták a 
nagytermet./ Itt zajlott le egyszer egy 
évben a tűzoltókból és kívülálló fiat
alokból verbuválódott amatőr színját
szók előadása. Népszínműveket játszot
tak /Betyár Kendője stb./ amit az akkori 
fiatal tanító tanított be a közönség tet
szésére, amin szinte az egész lakossság 
részt vett. Akkoriban ez volt az egész évi 
szórakozása úgy az idősebbeknek, mint 
a fiataloknak.

Még pár mondattal a fiatalok egész 
évi "szórakozásáról és szórakozási 
lehetőségéről"

Általában a fiatalok napközben épp 
úgy el voltak foglalva, mint szüleik. 
Kint a szántóföldeken teltek el napjaik 
napkeltétől-napnyugtáig. A kisebbek 
libákat őriztek, a nagyobbak teheneket, 
ez már egy kis rangot is jelentett.

Már az u.n. legények végezték a 
nehezebb munkát, kapálás, kaszálás, 
aratás, cséplés. Akkoriban az utolsó 
szem gabonát kézzel aratták le, kévébe 
kötötték, keresztbe rakták, majd kalá
kában egymást segítve a gazdák 
betakarulták a szérüskertekbe s ott csé
plőgéppel elcsépelték. A cséplőgépeket 
gőzgéppel vagy Hoffer kormos trak
torokkal hajtatták. Egy-egy cséplőgép
nél kb. 18 fő dolgozott. Köztük a 
kévemetszők, törekkihúzók és elhordók

Vi részt kaptak, az egész részt pedig a 
zsákolok, kapacsosok, kévehányók kap
tak. Napközben reggel, délben uzsop- 
nakor váltották egymást, hogy ne mindig 
egyoldalú munkát csináljanak. Az u.n. 
félrészesek általában 14-16 éves lányok 
voltak. /Jó kis gyerekkor volt./ Szük
séges volt a család kenyeréhez hoz
zájárulni a gyermekeknek is. A munka
idő virradattól sötétedésig tartott.

Kereseti lehetőség durván naponta 
4o-5o kg szemes gabona volt. A cséplő
munkások 13-ik részt kapták az el
csépelt gabona mennyiségből. Egy-egy 
jó  nap mintegy 15oq gabonát tudtak el
csépelni. /Ma egy kombájn napi 15o ton
nára is képes ennyi idő alatt!/

Talán, ha most is így kellene, kevés 
kenyeret ehetnénk.

Visszatérve a szórakozásra. Mint leír
tam nem sok idő jutott erre a célra. 
Esténként és Vasár- és ünnepnapokon 
jöttek össze a "közhöz". Ez volt a "kul- 
túrház", a mostani kultúrház tőszom
szédságában. Itt elbeszélgettek, nem a 
kocsmában, de csak, már a felavatott 
legények tehették, mert aki nem fizette 
be a legincét, helyesen írva legény-céht 
az közibük nem mehetett, mert este 
sötétedéskor hazazavarták, rosszabb 
esetben a volt kettőskútnál a vödörből 
beitatták. /Nem cola folyt belőle!/ 
Keresztapát kellett nekik választani és a 
keresztapának búcsúkor a verbung 
eljárása után a kocsmába közösen megit
ták. /Nem volt drága tagdíj./ A rossz idő 
beálltakor a nagyobb istállókban jöttek 
össze. /Pőcze-Káldy istállók/, s ott 
elbeszélgettek. Nem kellett félni, hogy 
bármi bajt is csináltak volna bárkinek. 
Legfeljebb lucakor a lányas házaknál jól 
beszalmáztak, hogy jobban tojjanak a 
"tiktyuk, ludjuk", de főleg, hogy a leány 
takaríthasson. Az ugyan előfordult, hogy 
leemelték az utcaajtókat, vagy a szekeret 
az alacsonyabb háztetőn összeszerelték.

Még pár szóval a falu közbizton
ságáról. Mint az előbbiekben említet
tem, a mostani rendőrség helyett 
csendőrség végezte ezt a munkát.

Néha kerékpárral, de legtöbbször 
gyalog jártak át Kónyból. Abban az 
időben nem sok dolguk akadt, kisebb 
tyúklopáson kívül. M ellettük még

mindig vigyáztak az éjszakai nyugal
munkra a mostani szóval kifejezve a pol
gári őrök. Akkori nyelven az éjjeli ói 
vagy strázsa. Ő a község alkalmazottja 
volt. a lakosságnak, mikor rákerült a sói 
egy fél éjjelre ki kellett állni, s így fi 
állandóan ketten ügyeltek a falu nyu
galmára. Ez ellen soha senki sem tiltako- , 
zott.

Még röviden az egészség ellátásról, 
Abban az időben a maihoz képest tekin- 
tettel arra, hogy nagyon kevés biztosított 
volt, az orvosi ellátás privát alapon 
történt. Szimulánsra nem emlékszem, ha 
betegnek mondta magát, biztos már 
nagyon beteg is volt. S ezért aztán a gyó
gyulás is lassúbb volt, s nem egyszer 
emiatt tragédiával végződött. Akkor; 
még antibiotikumok sem voltak. Igaz 
táplálkozásuk miatt ennyi betegség nem 
volt. Nem hallottunk magas vérnyomás
ról, cukorbetegségről /ez utóbit úri 
betegségnek nevezték.

Enesén sem orvos sem patika nem 
volt. Kónyhoz tartoztunk. Emlékeimben 
Bakos doktor úr él. Ő járt át hetente 
egyszer vagy kétszer Enesére kerékpár
ral, vagy télen emlékszem sítalppal. Ha 
nem tudott közlekedni, lovas kocsival 
hozták a beteghez. Fájós fogam volt,! 
kihúzta. Csináltatni nem nagyon jártak 
át. Fáj, húzza ki doktor úr és kész. Az 
utóbbi helyett lett nagyon sokunknak 
egy újabb adapter, ami már sohasem fáj.

így éltek hajdan az Eneseiek, és más 
falusiak is. Ekkor így volt.

S most, ha ezt el mondjuk fiainknak 
unokáinknak, akkor azt mondják: "akkor 
úgy volt"

Remélem ez az életforma csak tör
ténelem. Fiainknak ilyet nem kell 
végigélni. Jobb körülmények között fog
nak élni, felnevelkedni nélkülözések; 
nélkül egészségesen.

Kívánok minden olvasónak jó módot - 
és egészséges hosszú életet.

u.i.: a következőkben a háború utáni 
életünkkel fogok foglalkozni, amit már 
személyesen is többen ismernek és átél
tek.

Bojtos Kálmán
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Bakaruhában /V-VI. rész/

Első gyakorlaton

Az előtte való napok lázas késztelődés- 
sel teltek. Sok katonai térképet kellett 
berajzolnunk. Rengeteg nyomtatványt és 
egyéb eszközt kellett összecsomagolni. 
Vittük a rajztáblát, rajzeszközöket és az 
írógépeket, a sátrunkat, ágyakat és a 
személyes holminkat. Ezekkel a cuccokkal 
megtelt egy GAZ-51-es 3 t-ás tehergép
kocsi. A felszerelésekkel én is a platón 
foglaltam helyet. Akkor február vége, 
vagy március eleje volt. Egy darabig 
viszonylag megvoltam, de aztán később 
ahogy hűlt le a levegő, fázni kezdtem. A 
takarók a nagy késztelődés közben alulra 
kerültek. Néhány órát vacogtam, mire 
aztán megoldódott ez a kinos problémám. 
Az történt, hogy a kocsiparancsnokot 
valamiért a konvoj elejére szólították és 
így én ülhettem a helyére, ahol aztán 
kellemes volt a hőmérséklet. Általában 
éjjel mentünk, hogy a közúti forgalmat ne 
zavarjuk. Hiába ültem a vezető mellett, a 
tájból vajmi keveset láttam. Átmentünk 
Székesfehérváron, majd Polgárdi követ
kezett. Itt letértünk a jó útról és sáros, 
zötyögős úton megérkeztünk Sándor- 
kapuszta melletti erdős részre. Itt le
táboroztunk. Hajnali két vagy három óra 
lehetett. Kellemetlen csípős idő volt. A 
világítást egy áramfejlesztő biztosította. 
Elég gyorsan berendezkedtünk. Egy dob
kályhával próbáltuk elviselhetővé tenni a 
hideg éjszakát. Később aztán a fagyos talaj 
a meleg hatására bokáig érő sárrá válto
zott. Készültek a jelentések. Akkor bizony 
eléggé álmos voltam és dideregtem a 
kellemetlen hajnalon. Mindezek ellenére 
sokat kellett rajzolnom. Nagyon nem tet
szett a helyzet. Lassan aztán kivilá
gosodott és akkor láttuk, hogy tulaj
donképpen hova is érkeztünk. Megé
heztem, de a reggelit hiába vártuk, mert 
jelentették, hogy a kondérokat ellenséges 
"aknatalálat" érte. Ehhez hasonló eset 
többször is előfordult. Most is hasonló volt 
a helyzet. A reggelit úgy délfelé kaptuk 
meg, az ebédet pedig késő délután. Hát 
valahogy így zajlott az életünk.

Ezen a napon az előző cikkekben 
emlegetet Abdullah írnoktársam vállalta a 
kályhaügyeletet.

Bejárta a környéket tüzelőért. Fagyűjtés

közben betévedt a puszta tehenészeti 
telepére.

Itt semmi perc alatt összebarátkozott 
egy csinos, fiatal fejőnővel és a széna
padláson kötöttek ki. Közben a sátorban a 
tüzelő elfogyott és kialudt a kályha. Ezt 
észrevette a főnökünk és az Abdullah 
keresésére küldött. Éltem a gyanúval, 
hogy itt valami nő ügy lehet a késés oka. 
Jól hittem. Beértem Sándorka-pusztára és 
megkérdeztem az istállóajtóban álldogáló 
két fejőnőt, hogy nem láttak-e egy kiska- 
tonát a környéken? Huncut mosollyal a 
padlásra mutattak. Egyből sejtettem, hogy 
nem a tüzelőt fűrészeli. Később aztán elég
gé erőtlenül jött le a létrán. Leszedtem róla 
a széna és a szalmaszálakat. Ezen ese
mények után aztán visszaindultunk a har
cálláspontunkra. Útközben aztán szeren
csénkre találtunk egy ölfarakást és ebből 
annyit, vittünk amennyit csak elbírtunk. 
Útközben azon járt az eszem, hogy micso
da letolásban lesz része Abdullahnak? Én 
izgultam, ő pedig teljesen nyugodtnak lát
szott. Nem véletlen. Mikor aztán belép
tünk a sátorba. Nem a leszúrás követ
kezett, hanem azt kérdezték tőle, na 
milyen volt?? Ismerték már a céget. A 
hozott fát aztán felaprítottuk és jó meleget 
csináltunk. Ezzel pontot tettünk az eset 
végére.

Másnap aztán én vállaltam a kályha
ügyeletet. Nem volt szerencsém, mert 
szedtük a sátorfánkat és mentünk tovább. 
Ráadásul el is tévedtem a sötétben és 
lemaradtam a saját kocsinkról. Egy idegen 
teherkocsi első sárhány ójára ugrottam fel 
és ott utaztam több kilométert, mire meg
találtam a saját egységemet. Nem messze a 
Balatontól aztán újból letáboroztunk és 
berendezkedtünk. A vállalt beosztásomnak 
megfelelően elindultam fát gyűjteni, de 
fejőnőkkel nem találkoztam. Távolabb egy 
kostelepet láttam és néhány pulikutyát. 
Néhány nap után a képzelt ellenséget a 
Balatonba kergettük és "győztesen" indul
tunk vissza Esztergomba. Átestem az első 
tűzkeresztségen. A borzasztóbb sajnos 
még ezután következett. Erről majd 
később fogok írni.

Szimatok

Ezzel a nem éppen szimpatikus meg
nevezéssel nem sokkal azután ismer

kedtem meg, miután Esztergomba 
helyeztek. Ebben az időben élte reneszán
szát a gyűlölt Rákosi-rendszer. Mindenki 
gyanús volt, aki élt. Nem csak a tisztek 
származását nyomozták. Gyanús lehetett a 
tiszthelyettes és az alig fél éve bevonult 
sorköteles kiskatona is. így kerültem én is 
egyik napról a másikra a gyanúsítottak 
közé. Egy szép napon megjelent három 
fölényesen, pökhendien viselkedő tiszt a 
sátrunkban és a jelenlevőket felszólították 
a helyiség elhagyására. Egyedül nekem 
kellett maradnom. Kicsit elcsodálkoztam 
azon, hogy mi ez a nagy megtiszteltetés. 
Különböző keresztkérdéseket tettek fel 
származásommal és rokonságommal kapc
solatban. Először mit sem sejtve nyugod
tan, őszintén válaszoltam a kérdéseikre. 
Van-e nyugaton rokonom?? Ennél a kér
désnél aztán sejtettem, hogy tulajdonkép
pen mi is a jövetelük célja. Döntenem kel
lett. Határozottan azt válaszoltam, hogy 
nincs. Pedig igazából volt. Most hibáztam, 
vagy jól válaszoltam? Nem is sejtettem, 
hogy a fejem felett ott lebegett a 
Damoklész kardja. Később tudtam meg 
azt is, hogy még Enesén is nyomoztak utá
nam. Hogy miért? Egész röviden fogom 
elmesélni. Még az 192o-as években kiván
dorolt Amerikába édesapám nővére, 
Eszter néném. Én őt az életben soha nem 
láttam. A család levelezés útján tartotta a 
kapcsolatot, ami a világ legtermészetesebb 
dolga volt. Tehát ez volt a bűnöm??!! 
Később tudtam meg, hogy egy hajszálon 
múlott, hogy nem helyeztek büntető
egységhez. Ez a nem éppen szimpatikus 
katonai nyomozócsoport azzal érvelt, 
hogy hadosztály viszonylatban egy tech
nikai írnoknak nagy a rálátása a katonai 
szervezésre és ezért értékes adatokat tud 
kiszolgálni az "imperialista" ügynöknek. 
Szerencsére a főnököm maximálisan kiállt 
mellettem és maradhattam a helyemen. 
Különben is tudtommal senki sem 
környékezett meg adatszolgáltatási ügy
ben. Ellenkező esetben sem csináltam 
volna ilyen ökörséget, mert már volt annyi 
tapasztalatom, hogy ilyen meggondolatlan 
lépésnek mi lett volna a következménye. 
Különben is elég sok volt a baj odahaza. 
Hogy mi? Azt most nem részletezem.

Gősi Sándor
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A Hargita hegyaljában...
Magyarország és Erdély két 

külön világ. Talán így volt ez 
mindig, de most sokszorosan igaz 
ez. Európa határai véget érnek 
Biharkeresztesnél és Nagylaknál.

Odaát az ortodox vallás, 
nálunk a kereszténység. A román 
uralom 80 éve balkanizálta a 
valaha híres és gazdag orszá
grészt. Pedig a századfordulón 
Brassó és Kolozsvár egyenrangú 
volt Győrrel és Sopronnal. Fény
képek tanúskodnak erről!

Ma a különbség nagyobbnak 
tűnik Nyugat-Magyarország és 
Csík, mint Burgenland és a mi 
szülőföldünk között. Több mint 
harmincán vágtunk neki ennek az 
útnak, a csíkszentmihályiak 
meghívására. Az első napon Kin
cses Kolozsvárott sétáltunk, ma 
már egyre kevesebb magyar szót 
lehet hallani. Lassan a levegő is a 
román trikolor színeit lesz 
kénytelen felvenni. A padok már 
megtették! Az első napi program
ba belefért a tordai hasadék 
megtekintése, Torockó messze 
földön híres házsora, valamint a 
székelyek egykori fővárosában - 
Marosvásárhelyt- egy rövid séta.

Másnap következett Szováta 
fürdője -egy kis megmártózással, 
friss levegőt szippanthattunk a só 
alatt Parajdon, megcsodálhattuk 
az erdélyi népművészetet Ko- 
rondon és emléket is hozhatott 
magával, akinek ahhoz volt 
kedve.

Csíkszentmihályi barátaink 
vártak bennünket este, hamar jó 
hangulat kerekedett, minden
kinek volt mondanivalója a 
másiknak. Régebben nálunk is 
ilyen lehetett az élet falun.

Eneseiek Torockón; háttérben a Székelykő

A tordai hasadék

Bizonyára többek nosztalgiával 
emlékeztek viszsza arra az időre - 
amikor a házaknál tehenek voltak, 
nem volt portalanított út és a 
választék sem volt oly gazdag, 
mint ma pl. Enesén.

Vendéglátóink igazi magyar 
/székely/ fogadtatása minden 
várakozást felülmúlt. Amit itt 
szívvel adtak, nem lesz könnyű 
viszonozni!

Mindemellett szép erdélyi 
tájakon jártunk, a Békás szo
rosban, a Gyilko-tónál, a buszból 
láttuk Al- ésFelcsíkot. Egy napon 
jártunk Ó-Romániában, a Sinoiai 
Peles kastély hihetetlen gazdag
ságról mesél. Míg a román király 
loo évvel ezelőtt ilyen körül
mények között élet, népe nyomor- 
gott. Délután még székely bará
taink felvittek bennünket Lanov
kával a Bucsin tetőre. Érezni 
lehetett a csend nyomasztó erejét.

Csütörtökön elindultunk haza
fele. Miután elhagytuk a széke
lyek vidékét, a valamikori Szász
földön buszoztunk estéiig. Seges
vár romantikus óvárosa, Nagy
szeben nyüzsgése és a szász 
házak, erődtemplomok képe ott 
lebeg előttünk.

Gyulafehérvár, Vajdahunyad 
és Arad a 13 aradi vértanú emlék
műve -ezeket nem lehetett kihag
yni, ha már arra jártunk.

Remélem ez a kis úti beszá
moló is kedvet csinál azoknak, 
akik még nem voltak Erdély- 
országban s a következő alkalom
mal hasonló jó hangulatban, 
élményekkel gazdagon térünk
vissza.

Torockói házsor Mesterházy József

Vendéglátóink nem kis meglepe
tésünkre már a falu határában hintóval 
vártak bennünket. Kölcsönössen 
üdvözöltük egymást, majd Mesterházy 
József polgármester urat átültették a 
szépen feldiszítet zötyögős járgányra. 
Mielőtt elindultak egy zakót adtak rá,

Zakó
a

polgármesternek

hogy külsőleg is ünnepélyesebb 
legyen a fogadtatás. A zakó azonban 
nem illett a pólóhoz és a rövid
nadrághoz. Természetesen levetette. A 
hátralévő utat ugyanúgy sportos ültő- 
zékben tette meg, de ez a meleg fogad
tatáson semmit nem változtatott.
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