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Én nem tudom, hogy a szociális minimum
Nem tudom miért gondolják a világban,
hogy nekünk magyaroknak optimistának és létminimum számítások hogy történnek,
kellene lennünk. Örülnünk kellene, hisz ezt de hogy városban találják ki a varázslatos
várja tőlünk mindenki a gazdag nyugaton számokat, az biztos. Az is biztos, hogy a mi
is. Idehaza nem ezt mondják. Vezetőink ki vidéki valóságunkhoz messze álmok, mert
tudja hányadszor újra s újra kitartásra buz ha ezek a számok igazak, akkor falunkban
dítanak bennünket. Alapozzuk meg gyerme a lakosság egy része segélyre szorul. Nyo
keink, unokáink jövőjét. „Hamar munka rit mor szinten, vagy alatta élünk ? „Vessetek
kán jó" mondja a közmondás. Ez nálunk ki helyi adókat!"
Én nem tudom, hogy egy szociálisan mini
igazán fontos, mert a alapozáshoz még
Nagyapámék (Isten nyugosztalja Őket) mumon létező, igényeiket a legszüksége
sebbre szorító közösséget hogy lehet to
kezdtek hozzá.
Ez lesz ám az alap! .... azért azt mondom vább sarcolni. Vagy talán mégis szükség
hogy tegyük, csináljuk, alapozzunk tovább! lesz rá ? A legönmegtartóztatóbbak az idő
Csakhogy az alapozgatás közben rossz hí sebb generáció tagjai. Tudnak spórolni a
rek érkeznek. Olyan önkormányzati támo semmiből is. Szorgalmasak, s dolgoznak az
gatási rendszer alakul ki, mely a községe utolsó leheletükig.
A fiatalabb generációk körében a sze
ket, a vidéket sokkal hátrányosabban érinti
mint a városokat. Újra másodrendű polgár génység e totális megjelenése feszültséget,
családok bomlását, gyermekek utcára kerü
rá válunk mi fa Iusiak, mi „parasztok".
A kormány a bankokkal megegyezett, ve lését, gondozatlanságot, depressziót és lel
ki, erkölcsi ellehetetlenülést, esetenként al
lünk miért nem?
Építsünk le létszámot! -javasolják. Tud koholizmust hozott.
juk, hogy aki nem teszi, jövőre hoppon ma Mit lehet ternni? Van-e megoldás? Alapoz
rad, hisz az I.M.F. (Valuta Alap) egyik leg zunk tovább? Bízzunk és biztassuk egy
fontosabb kérése teljesítve lesz! Kevesebb mást?
Hát..., én nem tudom!
visszatérítést kapnak az önkormányzatok. S
Böcskei György
ha nem tudnak műküdöni? Forduljanak sa
polgármester
ját polgáraikhoz. Vessetek ki adót, adókat!

Önkormányzati hírek
Az Enesei Hírmondó előző számának megjelenése óta
eltelt egy hónap, ismételten tájékoztatjuk az olvasót az
önkormányzati hírekről. Az eltelt időszakban a képviselőtestület egy alkalommal tartott ülést, április hónapban.
Napirendjén szerepelt az építésügyi feladatok ellátása és
a házhely ellátottság. Az önkormányzat továbbra is fon
tosnak tartja, hogy az építkezni szándékozóknak telkettudjont biztosítani. Már csak kettő db. építési telek van az
önkormányzat tulajdonában, ezért napirenden lévő téma
a telekkialakítás.
Hol alakítsunk ki telket ?
Több féle elképzelés van erre vonatkozóan. A megol
dást nehezíti, hogy nincs az önkormányzat tulajdonában
építési telek kialakítására alkalmas földterület. A telek ki
alakításhoz feltétlen szükséges közművek kiépítése óriá
si összegbe kerül, aminek fedezetére jelenleg anyagi esz
közökkel nem rendelkezünk. Mindezek ellenére a testület
keresi a legmegfelelőbb megoldás lehetőségét.
Második napirendi pontként a testület az óvoda mun
kájáról szóló beszámolót tárgyalta meg és fogadta el. Az
óvoda részéről elhangzott, hogy az óvoda zsúfolt (jó len
ne egy új), egyre több a problémás gyerek, könnyebb
lenne ha egy-egy csoportban kevesebb gyermekkel le
hetne foglalkozni.
A továbbiakban megtárgyalta és elfogadta a testület az
önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló rendeletet,
együttműködési megállapodást kötött az intézményekkel
(iskola, óvoda, napközi otthon)
A község kereskedelmi helyzetét tárgyalva örömmel
állapították meg, hogy az elmúlt években az ellátás pozi
tívan változott. Több kereskedelmi egység szolgálja a la
kosság színvonalasabb ellátását.
A vállalkozókról szóló beszámolót tárgyalva felvető
dött, hogy a kulturált szórakozási lehetőség hiányzik a fa
luban. Néhány statisztikai adatot szeretnék kiragadni a
beszámolóból tájékoztató jelleggel. A vállalkozók száma
1994. december 31-én 97 fő volt. Ebből 23 fő közúti áru
fuvarozó, 23 fő értékesítési tevékenységet folytat (virág,
ajándék, élelmiszer, palackozott italok, mezőgazdasági
termékek, zöldség-,gyümölcs stb.), a többi vállalkozó pe
dig a lakosság részére különböző javító, szolgáltató, kar
bantartói tevékenységet végez.
Döntést igénylő ügyként a képviselőtestület egy db.
építési telek vevőjét jelölte ki. Szóba került az önkormány
zat tulajdonában lévő tó további hasznosításának kérdé
se. Maradjon e fürdőzésre alkalmas, vagy halastóvá tör
ténő hasznosításához járuljunk-e hozzá? Ebben a kér
désben kíváncsiak voltunk a lakosság véleményére is,
ennek ismeretében kerül sor a döntésre.
A következő testületi ülésről szintén tájékoztatjuk Önö
ket. Megköszönve figyelmüket:
Kiss Lászlóné
jegyző
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Szúnyogirtásról!
Önkormányzatnak az Önkormányzatokról szóló
törvényben meghatározott alapvető feladatai vannak,
melyek ellátásáról kötelezően gondoskodni kell (közvilágítás, egészséges ivóvíz, egészségügyi szociális
ellátás, oktatási kulturális tevékenység, utak, járdák,
közterületek fenntartásáról való gondoskodás, stb.)
A kötelezően ellátandó feladatok mellé önként vál
lalhat feladatokat, melyek nem mehetnek a kötelező
en ellátandó feladatok rovására. Mindezek mellett az
önkormányzat kulturális rendezvények szervezésé
vel, bonyolításával, műsorok szervezésével igyekszik
biztosítani, hogy a közösségben élő emberek mind
elégedettebbek legyenek, közérzetük a körülmények
hez képest elfogadható legyen.
A jobb közérzethez szerettünk volna hozzájárulni
azzál, hogy az elmúlt évben első alkalommal idei év
ben ismételten szúnyogirtást szerveztünk ami az önkormányzat anyagi lehetőségét meghaladta. A szú
nyogirtás költségeihez ezért kértük és kérjük az idei
évben is a lakosság hozzájárulását. A hozzájárulást
nem mindenki tartotta fontosnak az elmúlt évben, pe
dig ehhez tudni kell azt, hogy a hiányzó összeg a köz
ség „pénztárcájából” került kifizetésre, megrövidítve
ezzel másokat, más feladatok ellátását.
Minthogy nem kötelezően igénybeveendő szolgál
tatásról van szó, a be nem fizetett összeg behajtásra
nem került.
Az idén ismét szúnyogirtás! A közösség egy része
örül ennek és befizeti a rá eső 125.-Ft/fő hozzájáru
lást amiért háromszori irtást végez a vállalkozó.
Vannak akik nem igénylik, nem kéri a szúnyogir
tást, vannak akik igénylik de anyagi áldozatot nem
vállalnak.
Technikailag megoldhatatlan hogy egyes épületek
fenti okok miatt kimaradjanak a permetezéskor.
Az elmúlt évben és az idei évben is becsülettel
anyagi áldozatot vállalók bosszankodnak azon, hogy
a hozzájárulást nem fizetők semmiféle szankcióval
nem sújthatok. A közösség érdekeit szem előtt tartva,
kérjük tartsák tiszteletben a többség akaratát és anya
gi hozzájárulásukkal segítsék a feladat elvégzését,
mert a szúnyogirtás előnyeit a közösség minden tag
ja egyaránt érzi.
A szúnyogirtás költségeihez hozzájárulok névsorát
a Hírmondó következő számában közöljük, megkö
szönve anyagi áldozat vállalásukat.
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I l i
Hűvösek a m ájusi napok, de számomra
egyet m eghitté, m elegebbé tett az a beszélge
tés, am elyet a m últ héten folytattam a Beczeházaspárral. Sokan nem is gondolnák, hogy
milyen küzdelm es életutat tett meg Lajos bá
csi és Irma néni, akik több mint 50 éve élnek
egymás m ellett szeretetben, megbecsülésben.
Az ország távolabbi vidékéről való Lajos
bácsi, szárm azásáról, indítatásáról e szava
kat mondta:
- A Somogy m egyei Felsősegesden születtem
*
1913-ban. Édesanyám 9 gyerm eket szült, de
csak négyen m aradtunk életben. Apám már 59
éves volt, m ikor világra jöttem , így anyám eltar
tása - 10 évesen - ham ar rám hárult. 12 évesen
már marok szedőként m egkerestem a kenyeret a
magam s anyám szám ára is a grófi uradalom 
ban. Majd kaszásként dolgoztam, és a mama
nap mint nap hozta az ebédet ki a földekre. Fia
talem berként m ár azon gondolkodtam, hogyan
tudnék innen kiszabadulni. Babócsán voltam
katona, ott jelentkeztem csendőrnek. Leszerelé
sem után ham arosan hivattak az őrsre, hogy a
felvételim m iatt menjek Szom bathelyre egész
ségügyi vizsgára. Alkalm asnak találtak.
- A népes Káldy család leszárm azottja Ir
ma néni, akiben szintén felelevenednek a rég
múlt esem ények.
- Káldy nagyapám nak 11 gyereke volt. Mivel
valamennyi fiának nem tudott Enesén földet
biztosítani a m egélhetéshez, így földbérlőként
kerültünk N agydém re, m ajd 10 év után
Felsőnyirvára, ahol egy zsidó birtokon váltot
tunk bérletet. A férjem Jákon szolgált akkor,
egy törzsőrm esterrel járta a falukat s így történt
a m egism erkedésünk.
- 1938-tól 43 tavaszáig szolgáltam Jákon folytatja Lajos bácsi - és a környező 10 köz
ségben. Mi csendőrök felügyeltük a falu bizton
ságát, jártuk a földeket, tolvajokat fogtunk,
szétválasztottuk a báli verekedőket, kerékpáro
sokat igazoltattunk. Igaz, hogy puskánk is volt,
de én soha azt nem használtam , soha embert
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meg nem vertem, sőt még segítettem is a m a
gamfajta elesett szegényeket. Akkor 18.000-en
voltunk a csendőrség kötelékében, de házassá
gunkat engedélyeztetni kellett, mivel 30%-nál
többünk nem lehetett nős. így négy évi udvarlás
után 1944. április 10-én kötöttünk Szom bathe
lyen házasságot.
- Fájdalmasan folytatja innen Irma néni a
több mint 50 éve történt esem ények felidézé
sét:
- 1945-ben települtünk vissza Enesére, de azt
a megaláztatást, azt a nélkülözést amiben akkor
részünk
volt nem
kívánom
senkinek.
Féltéglával m egdobáltak bennünket, mivel fér
jem fehérkesztyűs csendőr volt. M unkát csak
nagy nehézségek után kapott a vasútnál, mivel
minősítése csendőrként: úri gyűlölő, kom m u
nista érzelmű, a kom m unisták pedig úgy m inő
sítették, hogy osztályidegen, az urak kiszolgáló
ja. Kilencszer költözködtünk Enesén, rengeteg
munka árán tehenet, lovat tudtunk venni, és m i
re mindenünk meglett, jö tt a téeszesítés.
- De soha nem adtam fel a harcot - vette át a
szót Lajos bácsi. - A vasútnál elvégzett 24 órai
szolgálat után menten ki a tagra földet művelni.
25 év alatt egyszer nem késtem a munkahe*
lyemről, táppénzes papírom sem volt soha. Es
nyugdíjazásom után 11 évig még éjjeliőr voltam
a mérlegháznál. 4 gyerm eket becsületesen fel
neveltünk, 18 éves korukig taníttattuk őket, de
segíteni sajnos nem tudtunk nekik. Am it elértek
azt maguk erejéből érték el, s abból a családi
örökségből, amit továbbadtunk nekik: „Lelkileg
legyen tiszta és nemes az ember, és csak a tudá
sa legyen igazi hatalm a.” Ilyen útravaló volt tar
solyomba nekem is, am ikor elhagytam a Somo
gyi-dombokat, és az ad igazán nagy lelkierőt a
mai napig, hogy van öröme életünknek.
Ünnep számunkra az a nap, ha gyermekeink,
unokáink hazajönnek és közösen üljük körül a
vasárnapi asztalt.
Nagyné Dőry Andrea
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A z iskola hírei
Végre szépen süt a nap, jó idő van. Ez is jelzi, hogy köze
ledik a tanév vége. A tanítás június 9-én fejeződik be. A 8.
osztályosok ballagása pénteken délután 16.30-kor lesz,
amelyre szeretettel várjuk az érdekelteket.
Az utolsó napon gyermeknap lesz akadályversennyel egy
bekötve mikor üdítővel és csokival ajándékozza meg a Szü
lői Munkaközösség a gyerekeket.
Nagyon mozgalmas volt az utolsó két hét. Egy hétig az
osztrák gyerekek vendégeskedtek, 1-1 nap pedig osztályki
ránduláson voltak a tanulók. Úgy terveztük, hogy ezek a ren
dezvények az utolsó időszakban legyenek, amikor a tananya
got már elvégeztük.
jelentős esemény volt májusban a megyei tűzoltó verseny.
Az iskolás tanulók szép sikerrel szerepeltek. Takács Péter 6.
b., Horváth István 7. b., Rostás Gábor 7. b., Fekete Imre 8. b.,
Bognár Krisztián 7. a., Rácz Gábor 7. a.
Minden osztály volt iskolafögászaton, ajánlatos a javasolt
visszarendelésre elmenni.
A tankönyvek a következő tanévre folyamatosan érkez
nek.
Az első részletet - 1.500,- Ft-ot- a tanév végéig kérjük be
fizetni. A többi tankönyvet tanévkezdéskor kapják meg a ta
nulók. Akkor lesz végleges elszámolás is.
Tanévzáró ünnepély június 14-én szerdán 16.30-kor lesz
az Iskola udvarán.
A nyári táborozás július 10-17 között lesz Élőné Rúzsa Bri
gitta vezetésével.
Minden kedden lesz gyakorlókerti munka. Reméljük nyá
ron is szép és gondozott lesz iskolánk környéke, s az ide lá
togatók elismerése sem marad el.
Minden tanulónak, szülőnek, nevelőnek kellemes vakációt
kívánok!
M esterh ázy E rnőné
isk o laig azg ató

BEIRATÁS
Lezajlottak az óvodai beiratások. Eddig 25 kisgy
ereket jegyeztettek elő. Tudomásom szerint még
nincsen beíratva minden kisgyerek, június 19-21-ig
pótbeiratás lesz.
Azokat a gyerekeket kell beíratni, illetve elője
gyeztetni, akik még nem voltak óvodások, és 1996.
május 31-ig betöltik harmadik évüket.
Felhívom a szülök figyelmét, hogy akik igényt tar
tanak gyermekük óvodai elhelyezésére, most jelez
zék, mert a magas létszám miatt nem lesz mód soron
kívüli felvételre.
Kocsis Nándorné
vezető óvónő
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1945. május 8. 50 évvel ezelőtt zúgnak a ha
rangok és megszólaltak a szirénák. Jelezvén,
hogy vége a II. világháborúnak. Vége az öldök
lésnek, a gyilkolásnak. Ezután már csak Béke le
het itt a földön. És Béke van? Van a gyilkos fegy
verek által? Tehát vissza menve az 50-re én is ott
jártam. Somogysimonyi, Nagybajom, Marcali
helységekben, ahol a front megállt. Nagybajom
kiváltságos hely volt. Csak négyszer cserélt gaz
dát akár csak Székesfehérvár. Akkor mit kaptunk
mi gyerekek, a szenvedést. A szülők, testvérek
vesztését. Egymást kerestük. Ki halt meg és ki
maradt életben? Nekünk ajándékként adták a
szenvedést! Most a győzelem napját ünnepeljük.
De elfeledkezünk azokról, a 18-20 éves fiatal
emberekről! Úgy hajtották Őket, mint pásztor a
csordát.
Hát Ők nem az Édesanyák gyermekei voltak?
Azért szülték Őket, hogy golyófogónak álljanak
oda. Sőt, rabszolgák legyenek, ingyen munkások
Szibériába a jeges hegyek birodalmában. Onnét
soha ne térjenek vissza. Csak születés napjuk al
kalmából gyújtsunk gyertyát megemlékezésként,
mivel hiányukat érezzük és emlékezünk rájuk.
Emlékeznünk kell mindenkiről. Főleg a magyar
katonáinkra. De emlékezzünk az úgymond ellen
ségre, az amerikai, angol pilótákra, a kanadai
harcosokra, kik nekünk a békét és a újjáéledést
hozták.
Sokan jöttek és hányán mentek haza? Menjünk
be a győri temetőbe, nézzük meg, hol pihennek.
Jött a postás, mit hozott? Az volt rajt, hogy
S.O.S. Ez pedig parancs! Mi a három betű értel
me? Siess a halálba! Gondolom röpdöstek az
örömtől mikor átvették.
Igen május 8-a az öröm ünnepe is, de a gyászé
is. Örülünk a békének, és siratjuk azokat kiket el
vesztettünk. Fogadjuk meg, hogy emlékük szí
vünkben örökké élni fog! Sírjukat gondozni fog
juk, mert igazán hősök voltak, és fiatal életüket
értünk áldozták.
Tisztelettel:
Varsányi Lajos
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Tisztelt Olvasó!
Hallásunk veszélyeztetéséről m ég néhány gon
dolat engedtessék m eg az Önök érdekében. Éle
tünk során szinte mindig használjuk-e nagyon fon
tos érzékszervünket a hallószervünket és Nyugati
felmérések is komoly elem zések alapján kiderült,
hogy nem csak a munkahelyeken és szórakozó he
lyen érheti károsodás fülünket, hanem kisgyermek
kortól kezdve már olyan erős behatások érhetnek
bennünket, hogy 21 éves korunkra a fiatalok kb.
1/3-ánál jól m érhető halláskárosodás alakul ki. Sőt
már az iskola m egkezdésekor a gyerm ekek 3-4 d i
ánál halláskárosodást lehet kimutatni.
Ezért az EGK m egfelelő Bizottsága megalkotott
egy „zajszint norm át”, amely a gyerm ek játékokra
vonatkozik. Ha úgy vesszük, hogy egy csecsemő
éjszakai sírása akár 90-100 dB-es zajszintet is elér
het, úgy nem m eglepő, hogy ha a csörgők, sípok,
dobok, trom biták és egyéb rázantyúk, szivattyúk,
egzotikus sereg e jelentősen megzavarhatja nem
ép p en csend orientált mikro környezetünket.
Ezért, a Szakmai Bizottság komolyra fordítva a
szót, a gyerm ekek fülénél 135 dB-ig határozza
m eg a csúcshangszín nyomást.
A fegyverutánzatoknál és patronos pisztolyok
nál fülhöz közel elsütve 140-180 dB. körül van. A
dolgok látszólag így behatárolhatók, d e vannak
más zajformák is am elyeket egyáltalán nem érde
m esítünk figyelemre, ilyen pl. a fiataloknál főleg a
fiúknál közkedvelt Walkman. Az igaz, hogy nem
éri el a 90 dB-t sem , d e állandó, mondhatni m ono
ton és nem túl széles spektrum frekvencia tarto
mányban, komoly része van a fennt em lített 30 %os fiatalkori halláskárosodottaknál. A másik ko
moly problém a, am ire szeretném felhívni a figyel
m et az otthon Tv-Rádió és egyéb zenét és zajt su
gárzó eszközeink korlátlan hallgatása. Tessék ki
próbálni, hogy ha csendben vagyunk milyen jót
tesz a nagy zaj után, m ég az is lehet, m ég a fejfá
jásunk is elmúlik. Nagyon fontosnak tartom Tv-ink,
Videóink, Rádióink hallkra kapcsolhatóságának le
hetőségét hangsúlyozni, mivel ez módunkban áll,
nagyobb valószínűséggel, mint egyes családtagja
ink, mint zajkeltő források mérséklése.
Ezért hát kívánok mindenkinek „csendes” pihe
nést, és sok jó ötletet füleink megkímélésére.
Tisztelettel:
Dr. S zabó György

an
Idén - immár negyedik alkalommal- április utolsó
hetét 10 negyedik osztályos tölthette Stájerország
egy kellemes kis falujában, St. Stefanban. Nagy iz
galom előzte meg az utazást, vajon milyen lesz, kihez
fogok kerülni -kérdezték a gyerekek egymást. A St.
Stefani szülők kedvesen, örömmel fogadtak bennün
ket a verőfényes tavaszi vasárnap délelőtt. Aznap
délutánra a vendéglátók szerveztek programot a kis
vendégeknek.
Hétfőn a nap a hagyomány jegyében telt, két taní
tási órán vettünk részt, majd az iskola megtekintése
után a község következett. A polgármesteri hivatal, a
posta a bank - s természetesen mindenhol egy-egy
aprósággal szereztek örömet a „tulajdonosok” a „ki
csiknek” .
Másnap a járási székhelyen ismerkedtünk a látni
valókkal, a múzeummal, a várossal -sajnos esős idő
ben. Enyhébb napot sikerült kifogni a túrázásra, s
nem uszodába mentünk, hanem a környék erdőit jár
tuk s felfrissülhettünk az esőillatú levegőben. A séta
csúcspontja a kaisersbergi várrom volt, az évszáza
dos falakról be lehet látni a környéket, a Mura folyót,
St. Stefant. Kicsit elfáradva érkeztünk vissza ebédidő
re az iskola elé.
Minden bizonnyal a grazi kirándulás volt a hét leg
több információt ígérő és adó napja. Séta a várhe
gyen, a történelmi emlékek, épületek megtekintése, a
fegyvertár az Eggenbergi vadászkastély sok látniva
lót kínált. A mesék birodalmában is időzhettünk jó fél
órát. A hajdani graci óvóhelyből átalakított meseúton
ismerős alakok köszöntöttek bennünket: Piroska és a
farkas, Holle Anyó, Hamupipőke, és a többiek. Pén
teken, az utolsó előtti napon, -a délelőtti tanítás, új
ság összeállítás után fél négykor gyülekeztünk a tűz
oltóság előtt, hogy részesei lehessünk a gyerekek
májusfa állításának. A már járni tudótól a 4. osztályo
sokig szép számú gyereksereg gyűlt össze s zene
szóval, vidáman vitték a „gyerekmájusfát” a község
szélére.
Miután sikerült megoldani a feladatot, a gyerekek
megkapták jól megszolgált jutalmukat a süteményt
és üdítőt. Szombaton negyedik osztályosaink láza
san várták szüleiket, akik kis késéssel meg is érkez
tek. Peter Pechan polgármester Úr mutatta be kora
délután St. Stefant az enesei szülőknek, majd három
óra tájban haza indultunk.
M esterházy József
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V olt egyszer egy NYARFA
Uj tulajdonosa van a Nyárfa
vendéglőnek Az adás-vétel fog
lalkoztatta a falu közvéleményét.
E kérdésnek jártunk utána, s
kérdeztük az új tulajdonost, Tóth
Ferencet önmagáról, enesei éve
iről.
- 68-ban végeztem Budapes
ten a Vendéglátóipari Techni
kumban, utána azonnal munká
ba álltam. A Rábaparti étterem
ben töltöttem le 23 évet. Ennek
megvolt a maga haszna, és a maga kára is. Érettségi találkozón
azt mondták volt évfolyamtársa
im: ez egy őrület, hogy ennyi
időt lehúzott egy helyen. Szak
mailag sokat fejlődtem, el tud
tam lesni, ami a világból lénye
ges. Olyan főnököm volt, aki
úgy csinálta, hogy el tudjam les
ni a fortélyokat. Azok nincsenek
a könyvekben. Sokszor eszembe
jutnak a tőle ellesett dolgok.
Kész embernek kellett lennem én voltam a technikus Úr, volt
lexikális tudásom, de néha el is
kellett titkolnom - hisz 5 tojásért
sem tud elmenni, mondták.
Enesén 4,5 éve vagyok. 1991.
januárjában kerültem ide egy
pályázat útján, rögtön üzletveze
tőnek.
Mit tartasz eredménynek,
mit kudarcnak az itt töltött idő
ből?
- Mindenképpen eredmény,
-
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hogy a lepusztult épületet a ven
dégkört sikerült egy mederbe te
relni. A szolgáltatás színvonalát
a falu jobban észreveszi -őket
kellene megkérdezni. Nálunk
minden ital hűtve van, van hűtőkapacitásunk. A környezetet - a
körülményekhez képest - javí
tottam. Például: a cserépkályhá
kat kidobtuk, központi fűtést
szereltünk be. Bár élesen nem
rajzolódik ki, ide a vendég Úr
jön be, természetesen ha ven
dégként viselkedik. De ezt nem
szeretném személyes sikerként
elkönyvelni, ezt a munkatársak
kal együtt teremtettük meg. A
befektetett munka kezd vissza
jönni a konyha esetében. Vissza
térő vendégeink vannak. A hely
beliek változóan ítélik meg, van
aki drágának, van aki olcsónak
találja. Kezdetben az étteremben
furcsa volt a vendég, ma már
nem ez a helyzet.
A közelmúltban pedig meg
vetted a Nyárfát.
- Április 18-án. Sok találga
tás vette, veszi körül a megkö
tött üzletet. Semmi illegális
nincs az adás-vételben. Komoly
gazdasági számítások, értékbecslés
előzte meg az ügyletet.
/
/
Az ÁFÉSZ belerokkant volna a
felújításba, s ezt nemcsak én
mondom, hanem szakértők. Más
egy gazdálkodó cég s más egy
-

III

Vállalkozó. Én az ÁFÉSZ-nál
mindig hoztam a munkámat s
kellemes emlékekkel váltunk el.
Melyek a jövő tervei? Gon
dolom, van elég.
- Kell egy átfogó tervet ké
szítenünk. Elsődleges a tetőcse
re és a terasz átépítése. A mai
kor igényeinek megfelelő kony
ha kialakítása. Valami olyan
szórakoztató bázist, központot
szeretnék létrehozni, ahova a
vendéget szórakozni tudom be
csalogatni s nem berúgni. Kelle
mes körülmények között költ
sön.
A következő 4 évben amennyiben az anyagi lehetősé
gek megengedik - tekepályát is
építeni fogunk. Egy hangulatos
éttermet kialakítani, ahol számí
tok mind az átutazó mind a hely
beli vendégekre. Ez jelentős ár
emelést nem vonna maga után.
az legyen az üzlet íze, hogy nem
odavaló vendéget szűrjük ki, de
ne a magas árral. Tehát profil
váltás előtt állunk, ahol marad
az állófogyasztás, az étterem
rész tagolt lesz, valamint a pin
cébe egy hangulatos borozó
szolgálná a szórakozni vágyókat
összekötve a tekepályával.
Az átszervezés ideje alatt is
üzemelni kell illetve a legrövi
debb ideig zárva lenni.
Mesterházy József
-
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A b eszéd fejlődése... szó
kincsfejlesztés.
A beszédfejlődésnek feltét
elei és szakaszai vannak. A be
szédfejlődésnek, a beszéd el
sajátításának feltételei a követ
kezők:
- ép idegrendszer
- ép hallás
- ép beszédszervek
A beszédfejlődésnek szaka
szai vannak, ezeken a szaka
szokon m inden gyerm ek át
megy, ezek et a szakaszokat ki
hagyni nem lehet. Kezdetük és
lefutási idejük azonban sokfé
le lehet. Egyes családokban a
beszéd m egindulása az átla
gosnál később, m ásoknál ko
rábban történik. A lányok álta
lában ham arabb kezdenek be
szélni, m int a fiúk. Az ép be
széd fejlődésében a következő
szakaszokat szoktuk felsorol
ni:
- a kiáltozások szakasza
- a gagyogás időszaka,
- az utánzás időszaka,
- a b eszéd m eg értésén ek
időszaka
- a beszéd önálló fejlődésé
nek szakasza.
Az előzőekben láttuk, hogy a
csecsem ő szü letése pillanatá
ban hallatott sírása azaz az el
ső hangmegnyilvánulásból, ho
gyan lesz szó, hogyan indul
meg a beszéd. A következők
ben a teljesség igénye nélkül
tekintsük át a beszédm egérté
sének szakaszát.
A beszédm egértés időszakát
a látsz atm eg é rté s korszaka
előzi meg: e b b e n az időszak
ban a kisgyermek a helyzetre
reagál, a gesztusra, hanglejtés
re és nem a szó értelm ére. Mi

8
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után a gyermek első életév
ének vége felé észlelni kezdi,
hogy azonos em berei hanglej
tésnek mindig azonos tárgya
kat, tevékenységeket, indula
tokat jelölnek, m egkezdődik
az utánzás időszaka és eltart
kb. a m ásodik életév közepéig.
A szókincs akkor kezd növe
kedni, amikor a gyerm ek kér
dezni kezd a dolgok nevére.
(„Ez mi ez?") A szókincs m ásfél
éves korra kb. 80-100 szóra te
hető, mely a harm adik életév
elejére kb. 350-400 szóra nö
vekszik. A szókincs növekedé
séb en igen nagy szerepe van a
környezetnek. Ebben az idő
ben a gyermek szavai tulajdon
képpen m ondatok, m ert egyegy főnév, több m indent je 
lent. A szó lehet kérdés, kérés,
szituáció m egnevezése, tilta
kozás. A gyermek tehát egyegy szóval jelzi bizonyos tevé
kenység igenlését vagy elutasí
tását. Az utánzás és az értelmi
tevékenység mind több szó he
lyes használatára vezeti rá.
A harm adik év végén a gyer
m ek a főnevek m ellett igéket
is használ. Megjelennek a két
és többszavas m ondatok. A
szórend m ég gyakran hibás, az
első helyen általában az érzel
mileg fontos szó áll. A tovább
fejlődés során először a tárgy,
m ajd a többes szám , a határo
zók, végül az alárendelt m on
datok jelen n ek meg.
A negyedik év végére kiala
kulnak a nyelvtani form ák és
szabályok. A gyermek szókin
cse ugrásszerűen m egnő, m on
datai egyre hosszabbak lesz
nek. Az iskola m egkezdésekor
eléri a beszéd norm ális szint

jét.
A b e szé d fejlő d és során a
tennivalók zöm e a szülőkre há
rul. Az első hetek, hónapok fo
lyamán helyes, ha lehetőleg
m egelőzzük
a
csec se m ő
hosszadalm as, erőltetett sírá
sát, m ert hangszalag ártalm at
okozhat. A hisztérikus bömbölés a rendszertelen étkeztetés
sel elrontott csecsem ő k szoká
sa. Ha nem tartjuk b e a helyes
szoptatási időt, a gyerek rájön,
hogy ordítással tejet, teát csi
karhat ki. Ha a c secsem ő t jól
neveljük, mindig fontos ada
tokról tájékoztat majd.
A cum izást is ha lehet kerül
jü k el. Bár a cum i jo b b mint az
ujj,
m ert
az
u jjszo p ás
föltétlenül fognövési rendelle
nességgel jár.
A kisgyerm ek akkor gagyog
ha boldog. Ha m agára hagyjuk,
ha keveset, szigorúan és ride
gen foglalkozunk vele, alig ga
gyog és n eh ezen fog később
m egbirkózni a helyes kiejtés
sel. M egkésett beszédfejlődésű, súlyos pösze lesz. Az után
zás korszakában igen fontos,
hogy állandóan beszéljünk a
gyerm ekhez, akkor is ha még
nem érti, hiszen csak így tanul
hat beszélni.
Hagyon fontos, hogy a kör
nyezetei, szülök kiejtése tiszta
legyen, hiszen a gyerm ek a
m inta alapján tanul. Ha a gyer
m ek 2-21/2 éves korában mu
togatással érteti m eg magát,
csak a szavak első szótagját
m o n d ja
e se tle g
nyálzik,
rosszul rág, nyel, nem érti az
egyszerű szavakat, akkor szak
em berhez kell vinni.

Bóna Eleonóra
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FALUNK SPORTJA I.
A Bodonhelyen elért 2-l-es győzelem, vala
mint a Jobaházán lejátszott 4-1 -es kupavere
ség után következett a hazai pályán a Vág elle
ni meccs. Tartalékosán játszottunk, mert
Ráczot a kupameccsen kiállították, Göncz pe
dig begyűjtötte a 3. sárgalapját, a kapus 2 míg
a védő 1 meccset kényszerült kihagyni. A he
lyükön Hokstok valamint Német Cs. kezdett.
Nos a kezdés a legrosszabb álmunkban se jö j
jön elő vezetést szerzett Vág s a továbbiakban
is ők uralták a játékot, s 2-0-ás előnnyel mehet
tek az öltözőbe. A folytatásban Miki jelezte,
hogy nem tudja folytatni a játékot, a kapuscse
re pedig csak olaj volt a tűzre, mert ami ezután
következett azt nevezhetnénk focisulinak. A baj
csak az, hogy mi voltunk a tanulók. Néhány já
tékosunk játéka, valamint hozzáállása nem érte
el a kívánt szintet s így nem lehet csodálkozni,
hogy 7-o-ra kikaptunk. Apropó játéktudás: a ta
valyi játékosok közül, akik meghatározók vol
tak, nevetséges összegekért eladták. Gondo
lok itt például a kapus Nyárira, aki parádézott a
kapuban, vagy Varga Rolandra és Tóth Balázs
ra s helyükre nevetséges tudásu játékosokat
hoztak, persze tisztelet a kivételnek. Kívánom a
csapatnak, hogy a következő meccsen rúgja
nak annyi gólt, mint amit most összeszedtünk,
s győztesen jöjjenek haza Egyedről. De ez csak
akkor lehet, ha minden játékos nyerni akar.
Báthory Gábor

A tavasszal alakult, ám eddig még veretlen ifjúsági csapa
tunk a múlt heti Egyed ellen elért 4-0-ás győzelme után most
Fehértó fiataljait verte 2-1 arányban. S hogy mi a szárnyalás
titka? Nos, nem más mint, hogy a gyerekek becsülettel vég
zik, az edzésmunkát, a meccsen nem csak lábbal, hanem
ésszel is játszanak, s Zsenák György személyében kiváló edzó
dirigálja ókét. A meccs után idegesebb lett a hangulat, mert
következtek a nagyok, s ha az utolsó két meccsüket nézzük bi
zony nem sok okunk lehet az örömre. Szerencsére ezt a fiuk
is tudták, s a meccs elejétől a végéig szinte csak ók támadtak,
aminek az lett az eredménye, hogy egyik győri játékosunk, Si
mon góljával mehettünk szünetre. A folytatás aztán eldöntöt
te a meccset, hisz csak az volt a kérdés, hogy mennyit rúgunk.
A Fehértóiak becsületére mondhatjuk, hogy sportszerűen tűr
ték a vereséget, amely a második félidő alapján egy pillanatig
sem volt kérdéses. Ez a győzelem a csapatunknak úgy kellett
már, mint egy falat kenyér, mert az utolsó két meccsen össze
sen tizenkettő gólt gyűjtöttünk, ugyanakkor rúgni elfelejtet
tünk. Személyes meggyőződésem, hogy azok akik a veresé
gek után az edzőt, Szabó Gábort fel akarták állítani a kispadról, most őt tapsolták. A meccsen egyébként mindenki nagyon
jól játszott, különösen tetszett Simon, Horváth Sanyi (picur),
valamint a védőjátékos Göncz Gyula játéka. Reméljük, hogy
a soron következő két meccsen, mely mindkettő vidéken
Jobaházán illetve Markotabödögén lesz a fiuk begyűjtik a 6
pontot.
Végül is az osztály színvonalát magasan meghaladó mér
kőzésen, kiváló játékvezetés mellett a fehértóiak a nyolc ka
pufának köszönhetik, hogy nem kaptak tízen felül, csak ötöt.
Báthori Gábor

Hostyái Bordák
nomra vágott vöröshagymát. Ráteszem a megtisztí
húslé, 1 n a g y f e j v ö r ö sh a g y m a 15 d k g g o m b a , 15 d kg tott és vékony szeletekre vágott gombát. Saját levé
g y o r s fa g y a s z to tt m o r z s o lt ku k o ric a , 3 ev ő k a n á l lecsó ben puhára párolom, majd hozzáadom a kukoricát, a
(p a p r ik a , p a r a d ic s o m ) 15 d k g e c etes uborka, só, lecsót és az apróra vágott uborkát. Megsózom, meg
bors, 1 e v ő k a n á l liszt.
borsozom, és rászórom a lisztet. Egy-két percig pirí
tom, majd felengedem a maradék csontlével. Állandó
1. Akicsontozott sertéskarajt kis szeletekre vágom, keverés közben felforralom.
és a fele zsíron hirtelen átsütöm. Ráöntünk 3 dl csont
3. Tálaláskor a húsra öntöm a ragut, és vegyes kö
levet, és puhára párolom.
rettel kínálom.
2. A maradék zsíron üvegesre fonnyasztom a fi
Nagyné Dőry Andrea
5 0 d k g s e rté sk a ra j, 1 0 d k g zsír, 5 d l cso n t- va g y
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JÁRÁSI ATLÉTIKAI VERSENY 1995. IV. 25.
A második korcsoportban /5-6.osztály/ iskolánkat Takács
Péter, Csillag Bernadett és Dobrádi Anikó képviselte. Ők négy

PÉTER képviseli. Addig nagyon sokat kell dolgozni, hogy szép
eredményeket hozzunk iskolánknak.

tusában - négy atlétikai számban: 60 m, távol, kislabdadobás,

1995. május 9-én volt a második korcsoport megyei

8oo m - egyéni összetett versenyen vettek részt. A rossz időjárás
közrejátszott az eredmények alakulásában, de mégis sikerült

versenye. Takács Péter Kislabdahajításban m egyei VIII.
helyezést ért el 56 m-es dobásával.

érmet szerezni. Dobrádi A. és Csillag B. összpontszáma a

1995. május 16-án volt a megyei atlétikai verseny első napja.

középmezőnynek felel meg. Takács Péter teljesítménye jó volt.

Itt az egyéni versenyzők mérték össze tudásukat.

Egyéni összetettben, VI. helyezést ért el. Ez egy jó teljesítmény

Az első nap eredményei: FEKETE IMRE

járási szinten. Egyéni helyezései közül aranyérmet kapott

Súlylökés
loo m Jutás:
Távolugrás

kislabdahajításból /56 m/ Távolugrásból IV. helyezést ért el.
A 4 x 100 m-es váltó ezüst érmet kapott második
helyezésükért. Szabályos futópályán úgy érzem még jobb is
lehetett volna. A váltó tagjai: Kiss Tibor

10,65 m
12,9 mp
491 cm

megyei IV. helyezés
megyei V. helyezés
megyei VII. helyezés

Május 17-én volt az egyéni összetett öttusa atlétikai verseny.
Itt az öt atlétikai számba elért pontok összessége adja az ered

Boda Tibor
Horváth Tibor

ményt. /100 m, kislabdahajítás, távolugrás, súly lökés és 800 m
futás/

Fekete Imre

Megyei öttusa eredménye:

Ajárási versenyen a ü l. korcsoportban /7-8. oszt./ iskolánkat
FEKETE IMRE képviselte. Öttusa, egyéni összetett versenyen a
járás aranyérmese iskolánk tanulója. 5 atlétikai számban /6o m,

I. VITNYÉD
II. ENESE /FEKETE IMRE/
III. MÓVÁR

918 pont
856 pont
841 pont

távolugrás, kislabdahajítás, súlylökés, 8oo m./ Összesen 801
pontot gyűjtött. A második helyezettet loo ponttal előzte meg.
Ez óriási különbség. Az atlétikai számokban külön-külön a
következő teljesítménye volt.

Távolugrás:
Súlylökés:
Kislabda hajítás:
6o m

478 cm

I. helyezett

980 cm
66 m
8,1 mp.

8oo m

2:32,00

II. helyezett
IV. helyezett
I. helyezett
I. helyezett

FEKETE IMRE EREDMÉNYÉNEK ADATAI:

100 m futás
Távolugrás
Kislabdahajítás
Súlylökés
800 m-es jutás

12,6 mp
490 cm
74 m
10,85 m
2:21,9 mp

856 pont

Öt érem tulajdonosa lett FEKETE IMRE. Ennyi érmet egy
tanuló sem kapott járási versenyen.
Megyei versenyen iskolánkat FEKETE IMRE és TAKÁCS

155 pont
163 pont
174 pont
184 pont
180 pont

Füsi András

GRATULALUN K !

K o s á r r a d o b ó v e r s e n y I. f o r d u l ó
I. osztály

III. Csapó Eszter

lányok

fiúk

Ihász Renáta

I. Szakács Ibolya

I. Wrábel István

IV. osztály

II. Szabó Szilvia

II. Futó László

A. I. Horváth Dóra

III. Szórádi Andrea

III. Horváth Tamás

II. osztály

I. Bödő Csaba

II. Lóvéi Csilla

II. Horváth Attila

III. Burányi Tímea

III. Takács Gábor

Giczi Viktória

Farkas Péter

II. Boda Gábor

B. I. Rostás Gábor

I. Balatoni Zoltán

III. Kiss László

II. Giczi Éva

II. Bencsik Péter

III. Janács Melinda

III. Kiss László

I. Tóth Viktória

I. Takács István

II. Nemes Rita
III. Botka Réka
III. osztály
I. Kántor Edina

I. Sándor Ernő

II. Nagy Klára

II. Szeli Tamás
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III. Jandrasits Márió
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Fehér Mónika

Doktor Tamás
Füsi András

MÁJUS

ISMERJÜK MEG KÖRNYEZETÜNKET SZAMOKBAN!
Már évezredekkel -századokkal-azelőtt is beszéltek az emberek külön
böző gazdaságot érintő számokról. Ezek a számok csak szőkébb kőiben
ismertették környezetünket. A modem világ -az egyetemes számvitel- új
kifejezésekkel tarkította mindennapi életünket. Tájékoztatottabbaknak
kell lennünk, hogy lépést tudjunk tartani gazdasági piaci fejlődésünkkel.
Ezért van szükség egy-két számadat megismerésére. A gazdasági kultú
ránk fejlesztése érdekében. Ennek fejlesztése érdekében szeretnék ismer
tető számadatokat közölni.
Területi méretek: 1 Kh= 1.600 négyszögöl - 5.755 m2= 0,575 Hektár.
1Hektár =2.777 négyszögöl=10.000 m2 1.73 kataszter. 1négyszögöl=3,6
m2.
Csirázási adatok:
Borsó
Sárgarépa
6-8 nap
12-14 nap
Bab
7-8 nap
Petrezselyem
24-28 nap
Retek
4-6 nap
Paradicsom
12-14 nap
Sóska
12-14 nap
Paprika
12-14 nap
Spenót
Hagyma
18-25 nap
10-12 nap
Cékla
10-14 nap
Görögdinnye
12-14 nap
Saláta
6-7 nap
Sárgadinnye
6-8 nap
Uborka
6-8 nap
Csemegekukorica
6-8 nap
Tök
6-8 nap
Káposztafélék
7-10 nap
Zeller
18-21 nap
Paszternák
20-24 nap
A csirázást elősegíti a talajhőmérséklet is.
Mennyi a térfogat súly: 1 m3.
1. Gabona magvak
600-800 kg m3
2. Kukorica morzsolt
700-800 kg m3
3. Kukorica csöves
450-550 kg m3
4. Szalma ömlesztett
45-55 kg m3
5. Szalma préselt
200-250 kg m3
6. Széna ömlesztett
70-80 kg m3
7. Széna préselt
200-220 kg m3
8. Répaszelet nyers
600-700 kg m3
9. Takarmány répa
580-650 kg m3
10. Répalevél
380-400 kg m3
11. Zöldtakarmány3
50-400 kg m3
12. Korpa
270-320 kg m3
13. Daraféle
650-800 kg m3
14. Siló
650-800 kg m3
15. Trágya
800-840 kg m3
Szerves trágyák összetétele 1.000 kg-ban.

Megnevezés

Víz

Nitrogén

Foszfor

Káli

1. Friss istállótrágya
750
2,2
5,2
4,1
2. Szarvasmarha
770
4,3
2,4
4,8
3. Ló
5,7
705
2,8
5,2
4. Setés
720
5,2
1,9
5,8
5. Kecske
750
4,2
5,1,5
6. Juh
690
8,2
2,4
6,5
7. Nyúl
750
2,7,8,8. Galamb
820
17,6
17,8
10,9. Csirke
560
15,4
8,5
16,3
10. Kacsa
560
10,14,6,2
11. Lúd
770
5,5
5,4
9,5
A trágya adagolást a növények tápigénye alapján adagoljuk. Virágok-

K E G Ő C Z !

BT.

FELVÁSÁRLÓ HELY NYÍLT
(MÁLNA,

UBORKA, MEGGY, STB,)

ENESE, RÓZSA U. 17.

•

BANCSÓ LAJOS

ÉRDEKLŐDNI LEHET EGÉSZ NAP BANCSÓ LAJ0SNÉNÁL

M ÁJUS

ra javasolt a Galamb-csirke trágya Tökfélék alá fészekbe vizes oldatban
a csirke trágya ajánlott.
Mennyi vizet fogyaszt naponta: Szarvasmarha 60 1, Ló 40 1, Juh 7 1,
Sertés 13 1, Kecske 61, Tyúk 0,2 1, Nyúl 0,5 1,
Hány tojás 1 kg:
45 dkg-os 25-20 db, 6-7 dkg-os 16-14 db
56 dkg-os 20-16 db, 7-8 dkg-os 14-12 db.
Vemhességi naptár:
285 nap
Szarvasmarha 9 hó 10 nap
336 nap
11 hó 3 nap
Ló
365 nap
12 hó
Szamár
150 nap
5 hó
Juh
150 nap
5 hó
Kecske
4 hónap
Setés
1 hónap
Házinyúl
32 nap
utrial
111 nap
Csincsilla
63 nap
Kutya
53 nap
Kékróka
53 nap
Ezüstróka
44 nap
Prémgörény
Étkezéshez használt anyagok béltartalma 100 grammra vonatkoz
tatva:

szénhidrát gr. Kalória mg. Fehérje
Zsemle
Kifli
Tej -Kefir
Virsli
Parizer
Tojás
Hurka
Csirkehús
Sertéshús sovány
Burgonya
Bab zöld
Borsó
Tök
Paradicsom
Hagyma
Káposzta
Alma
Körte
Narancs
Kenyér
Zsír
Szalonna
Sonka
Kolbász

30
26
4,6
0,2
0,2
0,3
8,0,4
0,4
20,6,8
14,6,1
4 ,1,3
5,7
7 ,12,8,5
55,0 ,0 ,0,1
0,3

147
130
60
231
212
66
291
114
144
85
40
88
30
22
39
31
30
50
40
240
898
693
366
292

5,1
4,5
3,5
12,5
11,9
5,4
13,1
21,3
20,3
2,5
2,6
7,1,1
L1,2
1,6
0,4
0,4
0,6
10,0,1
9 ,17,2
15,5

Zsír
0 ,4
U
3,20,18,2
4,8
23,2,8
6,8
0,1
0,3
0,4
0,1
0,2
0,1
0,2
0,4
0,3
0,4
1,99,7
73,33,25,4

Százon felüli értékek mikrogramban vannak kifejezve. Ezek alapján
összeállítható a diabetikus étrend. Napi adagokat orvosi vizsgálat eredményei alapján állapítsák meg. A további csak számítás kérdése.
GUlch Dezső

Az en esei (^ k o rm án y zat nevében a H írm ondó
Szerkesztősége sz e re te tte l K öszönti a
m ájusiján ju b iláló lakosokat:
A 60 CVCS Papp L ajost és P atk a M iklóst
a 65 éves C sepregi józsefoét, G örcs G yulánét,
O rbán B élán ét és P a ta i Jó zsefet
a 7 0 éves H orváth S án d o m ét és
a 85 éves D om bi F erencet.
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Kórus találkozó
Az en esei K ultúrotthon ad o tt h ely et a Győri Zenem űvészeti Szakközépiskola, a m osonszentm ikósi, s
az en esei általán o s isk o la tan u ló i és a feln ő tt Borostyán kórus bem utatkozó m űsorának.
A jó l sik erü lt, s kiváló hang u latú gála fő szervezője s lü k tető szíve m ost is T scliurl K ároly a lias „Csór
Ö csi” volt.
Ö rültünk a p o lg árm ester v ezette m osonszentm ildósi küldöttségnek, s h álásak le h e tü n k a Ze
nem űvészeti Szakközépiskola igazgatójának Cziglényi Ú rnak, s diáltjainak az ism eretterjesztő m uzsiká
lásnak.
Legszívesebben azonban az enesei Varga Istvánt, az általános iskola én ek k arát é s a B orostyán k ó ru st
h allg atta a közönség.

Az enesei általános iskola kórusa.

Az enesei Borostyán kórus.

Cziglényi László Zeneművészeti Szakközépiskola
igazgatója és vendéglátója Tschurl Károly

Fotók: Ratatics Gábor

E N E S E I H ÍR M O N D Ó K ia d ja rP o lg á rm esterí H iv a ta l, E n ese
M eg je len ik : h a v o n ta , 250 p é ld á n y b a n
S z e r k e sz tő k : B ö csk ei G y ö rg y , É lő G ábor, N agyn é D őry A n d re a , V arga Istv á n
F e le lő s sz erk esztő : M esterh á zy J ó z s e f
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