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Gyár épül Enesén

Utazás Székelyföldre

A jö v ő M a gy a ro rszá gé -

enesei módra

-

1996. tavaszán befektetők érdeklődtek Böcskei György
polgármesternél egy autóalkatrészeket gyártó üzem felépí
tésének lehetőségéről. Hosszú ideig tartott, amíg minden
engedélyt sikerült beszerezni a 85-ös főútvonal és a vasút
között fekvő terület „starthelyzetbe" hozásához. Mintegy
három hónap procedúra után, június 28-án, aláírásra került
a szerződés Enese község és a brazil-német beruházó kö
zött. Az aláírásnál jelen volt Jósé Sabó - a döntő szót kimon
dó tulajdonos - is, akinek édesapja Szabó névvel vándorolt
ki Brazíliába. Őt kérdeztük családjáról, valamint döntéséről:
- Édesapám 1927-ben vándorolt ki a Zomborból Brazíliá
ba, édesanyám 1926-ban Aradról. Már ott házasodtak össze,
három fiúk született: József, Carlos és Alfrédó. Szerszámla
katosként kezdte munkáját. 1940-ben nehéz volt munkát
kapni, ezért sógorával úgy döntött, valami saját, egyedi
gyártású termékkel kellene a piacon megjelenni. Bejött az
üzlet és 1950-ben mintegy 50 alkalmazott dolgozott az
üzemben. Elkezdtem egy mérnökiskolát, de az üzem ter
jeszkedése miatt nem tudtam befejezni, testvéreim is foko
zatosan minden energiájukat a vállalkozásba fektették.
1970-ben 1.000 munkást, tíz évvel később 2.000 - t foglalkoz
tattunk. Újabb 10 év elteltével ismét ezerrel többet. A ter
vérek egy-egy részterületért felelősek, én a pénzügyekért,
Carlos a kereskedésért, Alfredo a mérnöki munkáért.
Időközben cégünk terjeszkedett is, 90-ben Argentínában
ruháztunk be, 2 kisebb gyárat vettünk meg, valamint Né
metországban a KACO céget s leányvállalatát Ausztriában.
Muszáj volt terjeszkedni, ha nem akartunk piacot veszteni a nagy autógyárak is kelet felé jöttek.
- Miért éppen Enese mellett döntöttek?
Nagy utánjárás után választottuk ki Enesét, sok telepü
lést megnéztünk. A döntésben fontos szerepet játszott
Ausztria közelsége, s a gyorsan fejlődő Győr is könnyen el
érhető. Az első évben 50 munkást szeretnénk foglalkoztatni,
98-ra már százat s 2000-ig 250-300 fő foglalkoztatását ter
vezzük. A jövő Magyarországé, s mi magyarok visszajö
vünk, hogy segítsük az anyaországot. Szabó úr nemcsak üz
letember, zenebarát is. Eddig 3 CD-je jelent meg. Szeret dol
gozni, a hobbija a tenisz.
Mesterházy József

Magam részéről nagy örömet jelentett, hogy pont
most van annak 50 éve, hogy ott jártam, ahol most
voltunk. Annyi a különbség, hogy azon a tájon
semmi sem változott.
Indulás 1996. június 28-án este 10 órakor. A ha
tárállomásra Ártándra hajnali órákban értünk. Ked
vünket szegte, hogy a román oldalon forgalom nem
volt és mégis több mint 3 órát kellett várnunk min
den megokolás nélkül. Folytattuk utunkat Nagyvá
radra és Kolozsvárra.
Itt időztünk, - kellemetlen meglepetés a b ő sicsoport megkoszorúzta a Mátyás szoborcsoportot
magyar szalaggal, mire megkerülték a templomot
már a magyar koszorú eltűnt. Utunk folytatódott:
Marosvásárhely-Korond, Parajd. Érkezésünk esti
órákban, nem túlzás a fél falu várt bennünket, meg
lepő kedvességgel, barátsággal. A helybeliek iskolá
sai nagyon kedves és szórakoztató műsort adtak elő
számunkra. A három község polgármesterei kölcsö
nösen üdvözölték a falu lakosságát és a meghívott
vendégeket.
Ezután vacsora volt a kultúrházban. Utána rugal
masan elosztották mindenkinek a szálláshelyeit. A
szálláshelyek mindenkiben m egelégedését váltotta
ki.
Következő napon szabadprogram volt. Mi elmen
tünk a Szent Misére, ahol telt ház volt. Nagyon szép
a templom, meglepetésemre, a szülőfalum oltárkép
ét láttam benne, Szent Mihály arkangyalt.
Nagyon tetszett a helybeli plébános szent beszé
de, és a múlt m egőrzésének, hagyományainak meg
tartása. Hétfői program: Fel a hegytetőre, megismer
kedni a hegy rejtelmeivel. 5 db traktorral vontatott
szekérformákkal vittek bennünket, mielőttünk el
képzelhetetlen úton gidres-gödrös, tekervényes, vizesárokos utakon, lélekvesztő közlekedési járműve
ken. - folytatás következik.

Takács Laci bácsi

Önkormányzati hírek
Tisztelt Olvasó!
A H írm ondó előző szám ának
m egjelenése óta eltelt időszak önkorm ányzati híreiről tájékoztatjuk
Önöket:
Sikeresen lebonyolítottuk a tűz
oltóversenyt, köszönetünket fejez
zük ki a szervezésben résztvevők
nek. Arról sajnos nem szám olha
tunk
be,
h ogy
a
tű zoltóe
gyesületünk dobogós helyezést ért
el.
Az esőzések okozta belvíz m iatt,
kéréssel fordultunk a lakossághoz:
bejáróikba átereszeket tegyenek,
hogy az újabb csapadékos időszak
beköszöntése előtt, a problém a
m egoldódjék.
Felajánlottuk segítségü nket az

átereszek beszerzésében - egyben
m eghozatjuk az igénylőknek gyári
áron, fuvarköltség nélkül - , de a
felajánlott lehetőséggel nagyon ke
vesen éltek.
A testület június 18-án tartott
ülésén, a polgárm ester tájékoztatta
a m egjelenteket a Zenei N yár ren
dezvényeiről. Az idei év felülm úlja
a korábbiakat, m ert rendezvények
sokasága várja az érdeklődőket. A
helyben tartandó m űsorokról, hir
detőtáblán tájékoztatjuk a lakossá
got. A Falunap ez évben augusztus
18-án kerül m egrendezésre, több
színes, szórak o ztató m űsorral.
Képviselőtestületi tag bejelentésére
a Polgárm esteri H ivatal felhívással
fordul a lakosság felé az ebtartás
szabályainak figyelem bevételére és

alkalm azására.
N agyon sok kutyát gazdája sza
badon h agy kóborolni, veszélyez
tetve ezzel az úton, utcán közleke
dőket. N yom atékosan felhívjuk a
figyelm et arra, hogy a kutyákat
zárt helyen kell tartani. Ahol nem
zárt az udvar, ott m eg kell kötni,
vagy be kell zárni az ebeket.
A felhívásra annál is inkább fi
gyeljünk oda, m ert a szabadon lé
vő kutyák a felnőttek m ellett, szü
n idejüket töltő gyerm ekeinket is
veszélyeztetik.
A ugusztus hónapig a Képviselőtestü let m u n k aterv szerin t nem
ülésezik, csak rendkívüli esetben.
A nyárra jó pihenést, kellem es
időtöltést kívánunk kedves olvasó
inknak!

✓
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Évzáró az iskolában
Június k özepén, 18-án kedden k e 
rült sor az évzáró ünnepségre az isko
lában. Szép szám ban jöttek szülők is,
hogy együtt őrüljenek gyerm ekeik si
kerének és az elkövetkezend ő nyári
szünetnek. A hagyom ányokhoz híven
M esterházy K inőné isk o laig azg ató
szám olt be az elmúlt tanév esem én y e
iről.
B eszám olójában elm ondta, 180 ta
nítási napon jöttek a g yerek ek iskolá
ba: külön kiem elte a szokatlanul m a
gas hiányzási mutatókat. A legtöbb
megyei versenyen részt vett tanu lók
nak tapsolhattak a diákok és a szülők.
Szeptem berben indult - s sikeres volt
- a tanulószoba, ahova mintegy 15 di
ák járt rendszeresen.
Újdonság volt, hogy a „szolgáltatá
sért” - csakúgy mint az angolért és

szám ítástechnikáért - fizetni kellett igaz csak jelk ép es összeget. Fontos
esem ény volt az iskola életéb en , hogy
folytatódott a diákcsere kapcsolat St.
Stefannal, valamint az erdélyi küldött
ség program szervezéséből is kivette
részét az iskola.
K öszönetét fejezte ki, az iskola ve
zetője, a szülők aktív k özrem ű köd é
séért, k ü lö n ö sen k iem elte B o g n á r
D énesné, B an csó Anna és Szabóné
Horváth Ju d it munkáját.
Sok öröm öt kívánt nekik gyerm e
keihez.
A köszönetnyilvánítás után az isko 
la jeles és kitűnő tanulói vehették át,
jó l m egérd em elt könyvjutalm aikat.
B efejezésk én t a nyár veszélyeire hívta
fel a figyelm et M esterházyErnőné.

Mesterházy József

B allag ás
29 tanuló búcsúzott június 14-én az iskolától. A szép ünnepség
után a szülők köszöntötték a ballagókat. A banketten a búcsúzó nyol
cadikosok és tanáraik vettek részt.
A jó hangulatú estét az immár hagyományos szerenád zárta.
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Hetvényi
István
d

í j

Hetvényi István hosszú ideig f
volt községünk tanítója. Az ő tisz- I
teletére alapított az iskolaszék
Hetvényi István díjat.
A pénzjutalommal járó kitünte- f
tést az a végzős nyolcadik osztá
lyos tanuló kaphatja, aki 4 éves
szorgalmával, tanulmányi eredmé| nyével és magaviseletével kimaj gaslott társai közül.
1996-ban került sor először a
díj átadására, melyet Bencsik Rita
kapott meg a tantestület egyhan
gú egyetértésével.

I

I

A jövőben oklevelet és emlék
plakettet is tervez adományozni
az iskola vezetése a legjobb diák
nak.

1996. JÚLIUS-AUGUSZTUS

Emsei Zenei
Hetek
Vendégünk: A Tóth Aladár Zeneiskola tanárai és növen
dékei. Remélhetőleg hagyományt teremt a Tóth Aladár Ze
neiskola községünkben. A 4. Enesei Zenei Nyár először kö
szöntött magyar vendégeket, az előző három év során né
met nyelvterületről érkeztek a muzsikusok. A június köze
pén érkezett fővárosiak több mint egy hétig pezsdítették fel
mindennapjainkat - itt létükkel, muzsikájukkal.
Szakály Ágnest a Zeneiskola tanárát, az enesei tábor ve
zetőjét arra kétem, mutassa be iskolájukat: Zeneiskolánk a
legrégebbi a fővárosban, 1903-ban alapította Fodor Ernő.
1945 után az állami zeneoktatás központja lett Budapesten.
Sok nagynevű tanár, zenész került ki az iskola falai közül:
Szokolay Sándor, Dénes László, Oberfrank Géza, Sándor
Judit - hogy párat említsek. Ma is elismert iskola a miénk.
Iskolánkat 950 növendék látogatja, óvodás kortól 22 éves
korig. A képzés célja kettős: zenekedvelő embereket nevel
ni és a tehetségeseket felkészíteni a pályára.
Hogyan jött létre az enesei kapcsolat?
Már 11 éve csináljuk a nyári zenei táborokat. Legelőszőr
Dunabogdányban voltunk, majd egy kiskunmajsai tanyai
kollégiumban, megfordultunk Tatán és Novákpusztán is.
Ezelőtt négy évéig Szécsény adott otthont zenénknek. Az
enesei kapcsolat Tschuri Károly révén jött létre, az ő isme
retségi szálai hozták bennünket ide. 55-en vagyunk s a le
hetőségekhez mérten, kamarazenét játszunk. Zenekarunk
másik része a Balaton mellett muzsikál. Enesére a gitáro
sok, zongoristák, ütősök, cimbalmosok, furulyások jöttek.
Nekem úgy tűnik, mintha „csak" zene lenne. Nem kelle
ne több szabadidőt hagyni, pihenni a gyerekeknek?
A délelőttök próbákkal telnek. A nyolc tanár mindegyi
kére 2 „tanterem" jut, egy gyakorló és egy tanári vezetésű.
Ebéd után van egy kis szünet, majd egy 1 órás kóruspróba
következik. Esténként pedig a fellépések a kultúrházban. A
délutáni más-program a tánctanulás. Ruppert László tánc
tanár mutat be és tanít néptáncot és történelmi táncokat. A
zene mellett a környékkel is ismerkedünk, pénteken Pan
nonhalmára utazunk, valamint csoportokban egy-egy dé
lelőtt megnéztük Győr történelmi belvárosát.
Az utolsó napon pedig egy gyalogtúrát szervezünk.
Összehasonlítva Enesét az eddigi táborokkal, miben
nyújt pozitívot s mi az, ami jobb lehetne?
Csak pozitívumot tudok mondani. A tavasszal lejöttem
szemrevételezni s így tudtam hova jövünk. Mégis megle
pett a házigazdák szívélyessége, a családi befogadás. Ezt
mindenki elmondta. Nagy dolog, hogy nem kell kollégiu
mi szobákban rohangálnunk.
Jó a nagy csend és a nyugalom.
Ez azt jelenti: jövőre újra, ugyanitt?
Nagyon szeretnénk s ha Enesén is akarják, akkor jövőre
újra eljövünk.

Zene, zene, zene
A XX. század átlagpolgárának ritkán jut eszébe a
tnindennapos, fárasztó lótás-futás után zenét hallgat
ni, vagy elmenni egy koncertre. Pedig tökéletes nyug
tató. A zene hallgatásánál csak maga a muzsikálás
nagyobb élvezet. A Borostyán kórusnak május 10-én
mindkettőben része lehetett. Meghívást kaptunk
Mosonszentmiklósra, a millecentenárium alkalmából
rendezett ünnepségre. Nagy örömmel fogadtak ben
nünket házigazdáink. Péren csak egy rövid beéneklésre jutott időnk, s már kezdődött is a koncert. Az általá
nos iskola képviselője köszöntötte kedves szavakkal a
szereplőket és a vendégeket. Elsőként a gönyűi iskolá
sok kórusa énekelt Hun Béla tanár úr vezényletével. Az
évszakokat, a természetet köszöntő hónapok hangja
vidáman csendült fel a hatalmas teremben. A sok-sok
gyermek dala a tavasz és a nyár hangulatát idézte.
Az énekhang mellett a hangszer is „szóhoz" jutott. A
mosonszentmiklósi zeneiskola növenékei mutatták be
tudásukat. Klasszikus zeneszerzők zongorára írt művi
ét hallhattuk.
Az utolsó elhangzó akkord után kórusunk felvonult
a színpadra. Kedvenc rábaközi népdalainkat szedtük
csokorba. Dobos Attila Magyarok világhimnusza c.
szerzeménye nagy siker aratott. Hogy Eneséhez ne le
gyünk hűtlenek, énekeltünk a szülőfalu iránti szeretetről. A mosonszentmiklósi nyugdíjas klub tagjai kedve
sen megvendégeltek bennünket a műsor után. Remél
jük, követik példánkat, s hasonlóan lelkes kórust ala
pítanak!
A mosonszentmiklósi iskolások citerazenekarát Fütty
András tanár úr vezeti. A gyerekek hangszerükkel kí
sérték saját éneküket. A citera sajátos hangja jókedvet
varázsolt a terembe. Erkel Ferenc Palotását korabeli
ruhába öltözve táncolták az iskolás lányok, fiúk. A sze
met gyönyörködtető látvány szóval bemutatni sajnos
nem lehet.
A helyi iskola kórusát Szitter Gyuláné és Szitter Gyu
la vezeti. Európai népek dalait mutatták be zongorakí
sérettel. Énekeltek részletet az István király c. musical
ből, szomorú spirituálét az emberi szenvedésről, és vi
dám dalt a részeg tengerészről.
A műsor utolsó száma: Tavaszi szélvizet áraszt a
gönyüi és mosonszentmiklósi iskola összkarának elő
adásában. Az ünnepi alkalomra illő dal méltó befeje
zése volt a magas színvonalú, szívet melengető kon
certnek. Bárcsak több alkalmunk lenne ünneplőbe öl
tözni, és ünneplőbe öltöztetni szívünket az egyhangú
hétköznapokban! Nem kell hozzá más, csak egy kon
cert és egy kis akarat. Próbálják meg!
„Ahol énekelnek nyugton lehetsz: rossz embereknek
nincsenek dalaik." /Seume/

Rákász Mária kórusvezető

Mesterházy József
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Óvodai élet
Az 1996/97-es óvodai évben 100
gyermeket szeretnének óvodába
járatni a szüleik. Nyilvánvaló,
hogy 75 férőhelyre ennyi óvodást
nem tudunk bezsúfolni. A közok
tatási törvény szerint azokat a
gyermekeket kell óvodába beven
ni, akik betöltötték 5. életévüket. A
többi szempontok a következők,
ami szerint a gyermekek felvételt
nyertek:
- mindkét szülő dolgozik
- a családban 3 vagy több, eset
leg fogyatékos gyermek van, a szü
lők valamilyen módon hátráltatják
gyermekük egészséges testi-lelki
fejlődését
- a gyermek már járt óvodába.
Ha van hely ezen kívül, felvételt
nyerhet azon szülő gyermeke, aki
nek már csak egy 5 évesnél fiata
labb gyermeke van otthon,
GYET-et kap, illetve nem vállalt
munkát.
Helyet biztosítunk azon gyerme
keknek, akiknek édesanyja év köz
ben munkát vállal és ezt munkálta
tójával igazoltatja. Ők az előjegy
zettek között szerepelnek.
Csoportbővítéssel minden i

gényt ki tudnánk elégíteni, ez
azonban pénzhiány miatt egyenlő
re nem lehetséges.
Híreink:
- az idei évben 22 óvodás vett
részt úszásoktatáson. Sajnos nem
csak a tanfolyam díja emelkedett,
hanem az utazási költségek is.
19.900,- Ft-ot fizettünk 10 alkalom
ra. Ebből 8.900,- Ft a költségvetés
terhére, a többi a szülők befizetésé
ből lett kifizetve.
- A kiscsoportosok a győri állat
kert lakóival ismerkedtek az idei
kiránduláson, a középső és nagycsoportosok ellátogattak a fertőrákosi kőfejtőbe és sétahajóztak a
Fertő-tavon.
Az útiköltséget részben a medi
ka pénzből, maradék csoportpénz
ből és a szülők hozzájárulásából fi
zettük.
- az idei gyermeknapon a szülői
munkaközösség édesség helyett
Bende Ildikó színművésznő zenés
gyermekműsorával örvendeztette
meg a gyerekeket. /aki a műsorról
lemaradt betegsége miatt egy Mars
csokit kapott kárpótlásul/.
- Július 1-19—ig tart az óvodában

Enesei gyerekek

a nyári szünet. Köszönöm a szülők
együttműködését, amit a gyerme
kek nevelésében tanúsítottak, kö
szönöm a magam és kollégáim ne
vében a virágokat, az elismerő sza
vakat.
Tanultunk a kritikákból, amik
sajnos nem közvetlenül hozzánk
érkezetek a kritizálóktól.
Azzal a nyugodt érzéssel zárjuk
az évet, hogy képességeink, lelkiis
meretünk szerint igyekeztünk a
gyermekek testi-lelki fejlődése ér
dekében dolgozni. Kívánok min
den szülőnek vidám nyarat, töltse
nek el minél több időt a gyerme
kükkel. Akinek nem telik drága
nyaralásra az is érezheti jól magát,
mert a gyermekei mosolya, jóked
ve, ragaszkodása értelmének és
személyiségének fejlődése végte
len örömet okoz.
Használják ki az időt, amikor
még a kisgyermeknek van szüksé
ge a szülő gondoskodására, adja
nak neki biztonságot, nyugodt lég
kört, akkor számíthatnak rájuk, ha
majd a szülőnek lesz szüksége a
gyermekei segítségére.
K ocsis N ándorné

Stefánban

Az idei tanévben már 5 alkalommal utaztak enesei tanulók a Stájerorszában lévő St Stefan községbe. A csereüdültetésben
május 5-11-ig 9 tanuló vett részt.
Az utazás célja elsősorban a nyelvgyakorlás volt, valamint egymás megismerése az tanulás, együtt játszás során. Emellett tan
ulóink a kirándulások alkalmával megismerhették Ausztria „zöld szívét” Stájeroszágot, bepillantást nyertek egy osztrák család
életébe. A korábbi évekhez hasonlóan ugyanis a gyerekek osztrák családoknál voltak elhelyezve. Május 5-én vasárnap, az
osztrák tanulók és szüleik nagy szeretettel fogadták az enesei csoportot. Minden gyerek egy albumot kapott ajándékba, amit a
hét folyamán fotókkal prospektusokkal töltöttek meg. A programban szerepelt a tanítási órákon való részvétel, a falu megis
merése, tanulmányi kirándulások Leobenbe és Grácba, erdei túra, stájer és magyar táncok bemutatása.
Az osztrák szülők sokat fáradoztak azon, hogy ezt a hetet emlékezetessé tegyék a gyerekek számára. A születésnapi partit, az
osztrák-magyar meccset még ma is emlegetik a tanulók. Köszönjük Peter Pechan iskolaigazgató úrnak a lehetőséget, Elisabeth
Hasser tanárnőnek a kitűnő szervezést, a szülőknek az együttműködést.
Az osztrák gyerekek június 2-8—ig töltenek el egy hete Enesén. Az óralátogatásokon kívül kirándulásokat szervezünk Győrbe,
Csornára, Lébénybe, Pannonhalmára és a Balatonra.
Reméljük a testvérkapcsolat jövőre is folytatódni fog.

Előné Rúzsa Brigitta kísérő tanár
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1886. óta működik Enesén ön- csapat felállítását, de ment 1
kéntes Tűzoltó Egyesület. Ennek évig, majd felszámolódott. Fela szervezetnek 1936-ban lett tag- adataink között szerepelt a tüzek
ja Takács István. Az eltelt 60 év oltása, a házak éves ellenőrzése,
emlékeiről, tapasztalatairól szól e Az egyesület tagjai járták végig a
visszaemlékezés. Pista bácsi me- falu házait, ellenőrizve a padlásoséljen a kezdetekről?
kát, valamint azt, hogy a kutak
17 éves koromban léptem be mellett van-e 200 l-s víztartály,
az egyesületbe. Lelkesen vál- Felszólítás, büntetés követte a hilatuk a feladatot, s akkoriban va- ánytalanságokat.
sárnap délutáni elfoglaltságunk
Milyen felszereltségű volt az
volt fecskendőszerelés, fektetés, egyesület?
a gyakorlatozás.
Egyesületi tagságom elején
Majd 1940-ben besoroztak, 5 csak kocsifecskendőnk volt, ami
évig voltam katona, de a katona- nek szerelése is már volt mint a
idő eltelte után is szívesen jöttem mai szerkezeteké. Majd parancsvissza az egyesületbe.
nokságom idején már egy 800
Mikortól lett az önkéntes l-es kismotorfecskendőt vettem
tűzoltók parancsnoka?
át a községtől, de a kocsifecsTanácsülésen merült fel, hogy kendőt jobban szerettük. Ma is
tűzoltóparancsnokot kellene vá- megvan, bár már muzeális értéklasztani. Először szabodtam, de nek számít, de eredményes munvégül is „beadtam a derekam” , kát tudtunk vele felmutatni,
így 1968-tól számíthatom paEgyenruhánk nem volt, egy
rancsnokságomat.
zubbonyból és saját nadrágunkTermészetesen a feladat betol- ból állt öltözetünk,
téséhez el kellett végeznem egy
Van-e emlékei között olyan
parancsnoki tanfolyamot, mint tűzoltás, amire fájdalommal emfőtörzsőrmester kerültem ki, lékszik vissza?
majd a megfelelő időszak elteltéA Petőfi utcában volt a szövet
vei mind magasabb rendfokoza- kezetnek egy istállója. Gondattot szereztem. Milyen lét
számú volt akkor az
egyesület, és milyen fel
adatot látott el?
Több mint 30 tagja volt
akkor a szervezetnek, de
a lemorzsolódás állandó
volt. Nehéz volt összetar
tani a „csapatot” , a fiatal
ság nem kedvelte eme
időtöltést. A versenyekre
való felkészülés is mind
ig nagy problémát jelen
tett, mivel a 3 műszak
ban dolgozó tagok nem
tudtak állandóan jelen
lenni az egyesületi fog
lalkozásokon. Főleg a
középkorú réteg tűnt el
az egyesületből, így
megpróbáltam az ifjúság
?936-ban készült fénykép az akkori tűzoltókról
JÚLIUS-AUGUSZTUS 1996.

lanságból eldobott cigaretta
lángra lobbantotta a takarmányt.
Mire minket kihívtak, már az
egész tetőszerkezet leégett. Víz
hiányban szenvedtünk, így a
győri tűzoltóságot hívtuk, s így mi
csak közreműködtünk az oltás
nál. De mindenképpen fájdal
mas, hogy lovak égtek benn em
beri mulasztás miatt.
Talán az örömteli pillanatokról
se feledkezzünk meg, idézzük fel
azokat is!
Örülünk neki, hogy a Tűzoltó
Egyesület 90 és 100 éves jubileu
mát szervezhettem és levezethet
tem. Kétszer kaptam meg a tűz
biztonsági érem arany fokozatát,
s idén megkaptam a 60 éves
tűzoltószolgálati érmet, s őr
naggyá neveztek ki.
1991-92-ben tettem le a „lan
tot" de tiszteletbeli parancsnok
nak a mai napig megmaradtam.
Jó a kapcsolatom a jelenlegi ve
zetővel, s igyekszem ott lenni az
egyesület rendezvényein.
Köszönöm, hogy vállalta a be
szélgetést. Jó egészséget kívá
nok.
N a g y n é D ő ry A n d re a
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veszteségek után mind a honfoglalás ezzel befejeződött. Bi
tíz törzs /hét magyar és zonyságot tettek arról, hogy a ne
három kabar/ elérte Er héz próbatételt ki ugyan nem ke
Csak elfajult kor, hő elődöket,
délyt. Pár éveg a keleti ré rülhetik, de képesek sikerrel kiáll
A lelkes eljár Ősei sírlakásához,
szen pihenve rendezték ni.
S gyújt régi fénynél új szövetneket,
soraikat, biztosították ha
Egy súlyos veszélyhelyzetből ta
S ha a jelennek halványul sugára
táraikat, megszilárdították láltak ígéretes kiutat.
Korai történelmünk sokat vitatott
az elfoglalt területek felet
A régi fény ragyogjon fel honára.”
ti hatalm ukat. Miután kérdése, hányán lehettek a honfog
3S i§ Garay János m egtelepedtek, azzal a lalók. Egyes kutatók szám ukat
politikával próbálkoztak, 200.000-re, mások 4 -5 0 0 ezerre b e
■
*8 , KV '
*
'8
amit addig is folytattak: csülik. Milyen volt etnikai összeté
elm
entek
harcolni valahová. A hon telük, foglalkozási megoszlásuk?
A Kárpát-m edence a Római Biro
foglalást
követő
kalandozások
A válasz adása a történészek fel
dalom bukása után a népvándorlók
egyik fő útvonala volt. A germán olyan adóztató zsákmányszerző és adata. Számunkra sokkal fonto
törzseket a belső-ázsiai hunok kö egyben biztonságot szolgáló elret sabb, hogy a nép állandó, végleges
vettek, akiknek birodalma Attila ha tentő akciók, amilyeneket koráb hazát tudott terem teni a Kár
p át-m ed en céb en . Pannonhalm án
lála után összeomlott. /453/ He ban is vezettek.
996-ban
megalakult az első magyar
A
magyar
hadak
valamelyik
nyu
lyükbe az avarok léptek, majd két
évszázad múlva nyugatról Nagy gati uralkodó, vagy annak riválisai iskola, 1000 karácsonyán első kirá
Károly, keletről a bolgár kán mért hívására indultak útnak. Olyan ka lyunk m egkoronázásával létrejött
teljesítm ényt
nyújtottak, az új állam, a magyar királyság.
rájuk döntő csapást. A 9- század vé tonai
amelyhez
legfeljebb
a
vikingek
vál
Az évfordulókat ünnepelve, a jö 
gén késő avar töredékek mellett
szlávok éltek a Duna vidékén. A te lalkozásai hasonlíthatók. 899-ben vőre tekintve remélhetjük, hogy né
rületen akkor három külső hatalom Itáliában harcoltak, ahonnan haza pünk a soron lévő próbatételeket
osztozott. A Dunántúl a Frank Biro indulva 900-ban elfoglalták a Du is kiállja.
H orváth Margit
dalomhoz, az északnyugati rész a nántúlt, majd a Nyitra vidékét. A

„Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,

Morva birodalomhoz, Erdély és a
Tiszavidék pedig a Bolgár Biroda
lomhoz tartozott.
1993-ban az úszók rácsaptak a
Volgánál tanyázó besenyőkre, akik
viszont m enekülőként beleütköztek
a Don és az A l-D una között
/Etelközben/ a Magyarokba. A ré
gi ellenfél újra felbukkanását akko
ra veszélynek érezték, hogy elhatá
rozták a magyar vezetők: tovább
költöznek. A Kárpát-m edencét 862
óta ismerik, hadaik többször meg
fordultak itt.
Legutóbb 892-b en Szvatopluk
morva fejedelem segítőiként. Árpád
a fősereggel 895 tavaszán Vereckén
át bevonulva sorra foglalta el a
bolgárok várait. A besenyők, a
bolgárok biztatására 895 nyarán
megrohanták az Etelközben ma
radt, szinte védtelen néprészeket.
Ezek kétségbeesetten menekültek,
a Havasalföldön át igyekvőket vi
szont a bolgár cár serege kapta ol
dalba. Nagy, de nem katasztrofális

6

ENESE! HÍRMONDÓ

Új külsőt s belsőt kap a
Nyárfa Vendéglő
Tóth Ferenc több mint egy évvel ezelőtt vásárolta meg a Nyárfa
vendéglőt. A tulajdonos külső-belső átalakítást tervez. Erről kérdeztük:
Ez év augusztus végén-szeptember elején kezdjük meg a felújítási
munkálatokat, a renoválás alatt zárva lesz az egész intézmény,
előreláthatólag három-négy hónapig.
Milyen lesz az új Nyárfa?
A tájra jellemző dolgokat akarok, nem alföldi vagy más idegen
mintákat. A mi vidékünket akarom megjeleníteni, a Tóköz, Hanság
világát. Itt szeretném megjegyezni: ha a faluban lenne olyan tárgy, ami a
vidékhez kötődik szívesen megvenném.
A gondolatok még érlelődnek, vannak biztató jelek és tartogatok
meglepetéseket is. Mindenképpen színvonalemelkedéssel jár az átépítés.
A leendő éttermi rész fölé - ez már biztos - egy 9 szobás panziórészt
alakítunk ki. Remélem, ez húzó ága lesz az egységnek. Ha az egész bein
dul - a terv szerint - tekepálya is lesz az alagsorban, s kicsit távlatibb terv
a pincerész kialakítása. Nagyon valószínű, hogy non-stop lesz az
intézmény, ha mégsem, akkor minimális zárvatartással. Előbb nyitunk
-később zárunk.
Mesterházy József
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Bancsó Lajos kárpitos mestert
A7o-es évek közepén voltam ipari ta
nuló Győrben - kezdi a beszélgetést a
kárpitosmester. Utána a CARDO bútor
gyárban voltam tanuló, majd ott is ma
radtam 8 évet. Ezt követően a lakatos
szövetkezetbe mentem át, a kemping
részlegbe. 10 évet húztam le a cégnél, de
akkor másodállásban dolgoztam itthon.
Ezt a kettős életet mintegy hét évig csi
náltam, ezt követően mentem át főállás
ba. Félig-meddig kényszerpálya volt ez
hisz a győri cég átment külföldi tulaj
donba, munkásokra nem volt szükség.
1994-től vagyok főállásban.
- Mi a fő profilod?

Kárpitozott bútorok javítása, áthúzá
sa. De épp most egy Volkswagen autó
ülését húzom át. Közben 1994. óta tör-

tént „vállalatbővítés11 is, tavaly indult a
felvásárlás s lesz az idén is. Zöldséget,
bogyósgyümölcsöt, uborkát veszünk át.
- Tervezel-e valamilyen fejlesztést a
főállásban?

Egyelőre a vállalkozás többrétű, mint
mondtam, ezt győzzük. Bővítést, fejlesz
tést nem tervezek. Ehhez egy biztos
anyagi háttér kell. Kisebb, jobb gépek
vásárlása persze rövidtávú elképzelés:
varrógép kompresszor. A nagyobb, mo
dernebb gépekkel jobban tudnék dolgoz
ni, megkönnyítenék a tevékenységet.
A kárpitosszakma komplex, új búto
rokat készíteni is megtanultam -ha lenne
rá igény, rá lehetne arra is állni.
Mesterházy József

VETÉLKEDŐ A HONFOGLALÁSRÓL

A tanév vége fele vetélkedőt rendeztek
az általános iskolában a honfoglalás
1100. évfordulójának tiszteletére. Hor
váth Margit tanárnő szervezésében 8 csa
pat mérette meg magát, tudását. A zsűri
ben helyet foglalt Mesterházy írnőné
igazgatónő, Böcskei György polgármes
ter és Doktor Zsuzsanna 6. osztályos tanu
ló.
A diákok jól felkészültek, szépen hang
súlyozva adták elő a megtanult hazafias
verseket, melyek a magyar történelem
szerencsés és gyászos pillanatairól szól
tak. Tesztet töltöttek ki az „Őshazától- a
honfoglalásig" címmel. A verseny csúcs
pontja kétségkívül a honfoglalás téma
előadása volt. A zsűri kiemelte Szalai

Csaba
nyolcadik
osztályos tanuló
előadást. A szülőföld iránti szeretet növe
lését volt hivatva az a feladat, mely Enese
község történetére kérdezett rá. S a tudást
firtató kérdések közül nem maradt ki az
1000 éves magyar iskola bölcsőjére, Pan
nonhalmára vonatkozó „inform ációké
rés,, sem.
A győzelmet a 7. b. osztály első csapa
ta szerezte meg /Janács Zsuzsanna,
Ratatics Ágnes, Ratatics Ilona/ De senki
nek nem kellett szégyenkeznie, hiszen a
versenyen való részvétel már önmagában
nagyszerű teljesítmény. A megméretteté
sen résztvett mindegyik tanuló egy juta
lom fagyival hűthette le a verseny meleg
pillanatait.
Mesterházy József

CSIKSZENTMIHÁLYIAK
ENESÉN
Június elején majd 30 székely ven
dég érkezett hozzánk, egy hetet eltöltve
Enesén. Családoknál voltak elszállásol
va, akik majd június végén utaznak a
Kárpátok lábaihoz, hogy megismerked
jenek a természeti szépségekben gaz
dag Erdélyországgal.
Programokban gazdag hetet tudhat
nak maguk mögött székely testvéreink.
A megérkezés után rögtön „mélyvízbe"kerültek, hisz a szombat délelőtti
Budapesttel „kellett" megismerkedniük.
A Hősök tere, a Parlament, a Budai Vár
a Halászbástya kivívta tetszésüket. A pi
henés, felé vivő utat többször megsza
kítva élvezhették a délutáni napsütést.
A Dunakanyar, a maga panorámájával,
mindig lebilincselő látvány. Visegrád,
Esztergom e táj ékkövei.
A többségükben Enesén még nem
járt vendégek hétfőn a község intézmé
nyeivel ismerkedtek. Délután a régió fő
városával Podmaniczkyné Marika is
mertette meg őket.
Kedden két csoportra szakadva kísér
ték el az általános iskolásokat a Bakonyba és a kőszegi hegyek aljába.
Minden bizonnyal a legnagyobb él
ményt mégis az ópusztaszeri kirándulás
jelentette - azon szerencséseknek, akik
a nyolcadikas diákok kísérői lehettek.
Nagy lelkesedéssel beszéltek Feszty Ár
pád körképéről, melynek megtekitési
szándékát hetekkel, hónapokkal előre
be kell jelenteni.
Ha egy turista több napot tölt el ha
zánkban bizonyára nem hagyja ki a ba
latoni programot. A nyár vihar miatt
azonban éppen csak megmutathatták
magukat a selymes Balaton-vizének.
Későn, fáradtan, de élményekkel feltöl
tődve érkeztek haza.
Enesei tartózkodásuk utolsó napjánmintegy levezetésként, felkészülve a
800 km-es útra - Varga István alpolgár
mester vezetésével lébényi biciklitúrán
/ill. lovas kocsin/ vettek részt a széke
lyek. Este a polgármesteri hivatal udva
rán szalonnasütéssel egybekötött bú
csúest zárta a hetet.
Mesterházy József
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JÁRÁSI ATLÉTIKAI VERSENY
Nem volt könnyű feladat atlétá
inknak a járási versenyen. Ebben
az évben rendkívül sok csapat ne
vezett. Azt szoktam mondani a
versenyzőknek, hogy a sportban
nemcsak örömök, könnyek is van
nak. S aki sírni is tud a versenye
ken, az szívvel, lélekkel vett részt.
/Zárójelbe teszem: nem nyafog
ni!!/
Iskolánk tanulói közül több,
mint húszán vettek részt Győrben
az atlétikai versenyen. Ajárási ver
seny egyfajta megmérettetés volt.
Ki az, aki tud, ki az, aki a megyei
versenyen is helyt tud állni. Ajárá
si atlétikai versenyre mi is több ta
nulót neveztünk Czeglédi Béla ta
nár bácsival, mint az előző évek
ben. A II. korcsoportból /5-6. o./
neveztük a fiúkat és a lányokat. Az
élet is, a sport is kiszámíthatatlan.
A lányok rendkívül szépen, lelke
sen készültek a versenyre. Sok te
hetséges, ügyes lány van ebben a
csapatban.
Szalay Andrea, Tóth Zsanett, Csil
lag Bernadett, Nemes Andrea, Hor
váth Noémi. Mégis a nagy harc kö
zepette a 4. helyre szorultak, mini
mális pontszámmal, és még csak
egyéniben sem szerezhettek érme
ket.
Hasonló felkészüléssel a fiúk
előkelő második helyet szereztek
és ezüstéremmel térhettek haza.
Természetesen ők is mindent meg
tettek ezért. Tudták, hogy minden
erőfeszítés a csapat, az iskola ered
ménye. A nagy melegben az izmok
sem úgy viselkedtek, mint máskor.
Például az ötödikes Balatoni Zoltán
és Bödő Csaba, akik igazán jó atlé
ták, úgy álltak a 800 méteres futás
hoz, hogy ők ezt nem tudják végig
futni mert fáj a lábuk.
Ha ők ezt nem tudják végig jól,
akkor az utolsók lettünk volna. A
második hely szép, ha arra gondo
lok, hogy néhány pont híján az el
sők vagyunk, akkor furcsa. A
négytusa csapat II. helyezett tagjai:
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Nagy József, Vécs Jácint, Horváth Dá
niel, Balatoni Zoltán, Bödő Csaba.
Gratulálunk az ezüsthöz. Gyűjtsétek szobátok falán az oklevele
ket, sportérmeket!
Fiú öttusa csapatot nem indítot
tunk ebben az évben, mert 6 igazán
tehetséges sportoló a 7-8. osztály
ban nem jött össze.
Már ötödikben észrevehető volt,
hogy a lányoknál kialakul a csapat.
Ők harmadik helyet szereztek és
bronz éremmel tértek haza. Min
dent megtettek az eredményért. A
fokozatos készülésnek lett eredmé
nye, pedig hárman közülük bete
gen vettek részt.
Köszönjük!
Ők igazán boldogok lehettek,
hogy még így is dobogósok.
Tagjai: Nagy Veronika, Balatoni
Andrea, Hima Tímea, Nagy Krisztina,
Lakner Viktória.
Az 1500 m-es futás soknak, fá
rasztónak bizonyult. Ennek ellené
re Csillag Norbert kiegyensúlyo
zott futással jól képviselte iskolán
kat. Balics Attila nagyon erős tem
póval kezdett, ami nem hozott
eredményt. Eredményes volt vi
szont Balics Attila súlylökése, ami
ben 965 cm-rel aranyérmet szer
zett.
A második helyezett 8 méter kö
rül dobott. Attila megfogadta a
technikai tanácsot és meg is lett az
eredménye. Az egész napos ko
moly és fárasztó verseny befejező
programja a 4 x 100 m-es futás. Lá
nyainkkal tavaly elsők lettünk, s
jogosan bíztam abban, hogy éret
tebb, jobb állóképesség után ezt
tartani tudjuk.
Sikerült! Második éven a 4 x 100
m-es lány váltót Enese nyerte. Is
mét aranyérem.
S akik ezt megnyerték:
Balatoni Andrea, Nagy Veronika,
Lakner Viktória, Nagy Krisztina.
Hogy is történt ez a szép váltó?
Balatoni Andi robbanékonyán
indult és 1 m-es előnnyel tudta ad

ni a váltóbotot Nagy Verának. Ve
ra szépen kimozdult és jó tempó
ban vette a második 100 métert. Ta
lán 2 méteres volt az előny, amikor
Lakner Viki, a harmadik váltó kö
vetkezett. Vikinél mindig az anyu
ka sportszeretetével tudtam példa
ként statuálni. Nehéz és ügyes el
lenfelekkel ő is megbirkózott. Jött a
negyedik váltás.
Nem sok különbséggel, de a mi
váltónk volt a jobb. Nagy Krisztina
is tudta, hogy a 4 x 100 m-es váltó
ban mindenkinek csúcsot kell fut
ni. Ő akarta a váltóbotot győztes
ként bevinni a célba. Sikerült! Pe
dig egy szuper ellenfele volt, aki
több érmet is szerzett ezen a na
pon. Csak úgy sikerül győzni egy
csapatnak, ha az saját magáért és
társaiért mindent megtesz. Ne
künk sikerült! Ők jövőre már más
iskolák színeiben versenyeznek,
mert kimaradnak iskolánkból.
Mindenesetre nagyon örülnénk a
további eredményeknek.
Egyéni eredményeink:
Az öttusázó lányok közül Lakner
Viktória második lett kislabdadobásban, Nagy Veronika pedig
az összes öttusázó lány közül a leg
jobb súlylökő.
Május végén lesz a megyei ver
seny, s akik részt vesznek:
1. 4 x 100 m-es váltó III: k.cs.
lány
2. Súlylökés: Nagy Veronika III.
k. cs.
Balics Attila III: k. cs.
3 Kislabdahajítás: Lakner Viktó
ria III. k. cs.
Csak akkor van értelme a me
gyei versenynek, ha a továbbjutott
tanulók mindent megtesznek az
eredményekért:
„Nem elég akarni, tenni kell,
A jószándék kevés ..."
Jó felkészülést, sok sikert!
Füsi András
Czeglédi Béla
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1996. május 4-et írtunk. E napon
névünnepe volt „Szent Flóriánnak"
a Tűzoltóság védőszentjének. Az
enesei sporttelepen m éltóképpen
ünnepelték meg a napot.
Ünnep volt azért is, mivel az ene
sei tűzoltóság 110 éves fennállásá
nak évfordulója volt. A m egem léke
zés után jutalmak és oklevelek át
adása volt.
Ezután megkezdődött a „ki a le
gény a gáton..." Tehát a vállalati és
az önkéntes tűzoltók versenye, me
lyen 70 csapat kb. 600 fővel vett
részt.
Sok csapat gyakorlata közben a
jelzőlámpa hamar kialudt. Bizony
az eneseiék csapatának nehezen si
került, mivel motorjuk „öreg" és le
állt. így a dicső 9 -ik helyen pihen
tek meg. Kacaj is volt a komolyság
mellett, mikor néhány ügyeskedő
tűzoltó saját magát fürdette meg.
Szétesett a tömlő, a bácsika pedig
lőtávolságon belül állt, vagy épp
hasra vágódott. Igaz eléggé meleg
is volt.

Külföldiek közül az osztrák
sógorok bemutató szerelése jól si
került. Igaz ők vízzel nem találkoz
tak, tán sörrel. De jók voltak és csi
nosak, nehéz feladat volt a tűzoltás
és az égő gépkocsiból való mentés.
Ilyen gépkocsiba azért nem szeret
nénk, /szeretnék/ még télen sem
m elegedni. Igaz másik tűzoltást
Tóth Ferenc Úr és csapata végezte
/sikeresen/ hűsítő itallal.
Végül szép gesztus volt az enesei
tűzoltóság nyugdíjba vonult pa
rancsnokáról való megemlékezés.
Takács István aki 22 éven át vezé
relte a csapatot büszkén állt az
emelvényen. Igen Pista bácsi 77
éves. Fiatalos, pedig nehéz évek
vannak mögötte. 24 hónap a keleti
fronton. Utána ette a hadifogság ke
serű kenyerét. Százados rangig vit
te. Aztán Rákosi rendszerbe sikerült
csillagokat hullajtani. Számkivetett
lett. Később aztán megbocsájtották
az el nem követett bűnét és a Hon
védelmi Miniszter Úr gallérjára rak
ta újból a három arany csillagot. Kí

vánunk Pista bácsinak további erőt
egészséget, hosszú életet. Hála Is
ten sokat mint tűzoltóknak dolgoz
niuk nem kellett. Igaz most nem a
tűz, hanem a víz adta a munkát. Mi
vel nagyon sok pince megtelt, nem
borra, hanem vízzel. Szegény fiúk
naponta 10 órát is dolgoztak. A „Fi
atalok" énekkara /igaz mind 18 év
feletti/ szerepeltek M osonszentmiklóson, május 10-én. Mondhatni
nagy sikerrel Rákász Mária vezeté
sével aratják a babért. Tehát bátran
szerepelhetnek.
Előadás után pedig az ottani
nyugdíjas Klub meghívásának ele
get téve, fogyasztották el az uzson
nát, mely után újból dalolni kezd
tek. Oly sikerrel, hogy az ottani
Polgármester Úr énekeik szövegét
kérte. További sok sikert kívánva
az énekkar tagjainak, mivel nélkü
lük üres lenne a község kulturális
élete.
Tisztelettel:

Varsányi Lajos

ene&eieA/, ism^vősöÁ/ é& ka/iátoJz/!
Bocsánat, hogy egy kicsit késve kül
döm a beszámolót, de vártam a képekre,
hogy egy kicsit be is mutassam legalább a
színpadot az „Árpád terembe"
Hát úgy mint tavaly az idén is össze
jöttünk szép számmal megemlékezni a
Márciusi Ifjúságról.
Az ünnepi beszédet a Ház elnöke
mondta el, és utána szavalatok, és ének
számok voltak. Vendégünk volt lljics La
jos torontói magyar konzul és családja.
Ott volt továbbá, több magyar, akik képvi
selik a magyarságot itt, például Wappel
Tamás miniszter úr is. Torontóban, illetve
Kanadában lehet magyarnak lenni, az ál
lam is segíti a nemzeti csoportokat.
Azonkívül sok magyar vállalkozás
van, hentesüzlet, étterem, színház, mozi,
szóval már az a világ elmúlt, hogy honvá
gya legyen az embernek, mert úgy érez
zük itt is otthon vagyunk. Pista fiam kicsi
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korában mindig azt mondta, hogy azért
szereti a magyarokat, mert jó Csabai kol
bászt tudnak csinálni. Meghát csak pénz
kérdése az egész, hogy 8 órán belül a ha
zai tájakon járjunk.

Énekkar Kossuth indulókat ad elő

Hát azt hiszem ez volt az idevágó be
számolóm, üdvözlöm az eneseieket, a Hír
mondó szerkesztőit.
Torontó
O őotu álA V d é la és, csa lá d ja

Toronto 1996 may 22.
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Műveljük kertünk talaját
talajmunkán nagymértékben múlik
a gyümölcs termesztés - kerti növé
nyek termesztése. Mégis azt kell monda
nunk, hogy a talajművelés a kertekben sok
szor elhanyagolt. Igaz, hogy sok esetben e
munka fáradságos és időigényes. De tisztá
ban kell lennünk azzal, hogy csak ott szá
míthatunk bőséges termésre, ahol a talajt
állandóan kultúrállapotban tartjuk. A talaj
művelés nagymértékben hozzájárul ahhoz,
hogy növényeink folyamatos - bőséges táp
anyag ellátással rendelkeznek.
talajművelés utat nyit a levegőnek
és a csapadéknak,hogy azok a talaj
mélyébe hatolhassanak. Szabályozza a hő
mérsékletet, mert a tavasszal művelt és laza
talajok gyorsabban melegszenek fel. Job
ban tárolják a talaj mélyebb rétegeiben el
helyezkedő nedvességet, mint a tömött ta
lajok. Elkeveri a talajba juttatott szerves és
szervetlen anyagot, így a gyökerek hozzá
jutnak a tápanyaghoz. Atalajművelés írtja a
gyomokat a talajban lévő káros élőlényeket
/pajorok-rovarok, egerek/ Előfordul, hogy a
gyümölcsfák alját nem műveljük, hanem
gyepesítjük. Ez a módszer nedves-csapadé
kos területen indokolt,/Nyugat-Dunántúl/
de száraz meleg éghajlatú területen nem in
dokolt /Duna-Tisza köze/ a gyep csak ned
vességet von el a gyümölcsfáktól, csak ak
kor nem vehető észre, ha az éves csapadék
800-900 mm. Ha gyepesítünk alj füveket
használjunk és a tiprást bíró angol peijét.
szi talajmunkák: Különösen csapa
dékos nyáron még a máskor gyom
mentes kertekben is felütik fejüket a gyo
mok. Ezek a hívatlan vendégek mil
liószámra érlelik, szólják szét magvaikat.
Szükséges tehát, ősszel a gyomokat kiszed
ni, összegyűjteni és elégetni. A növényi
maradványok jelentős része fertőzött vala
milyen gomba betegséggel: szedjük tehát
össze bab-uborka-paradicsom-paprika szá
rát és égessük el. A kertjeinkben nagyobb
részt az ásás a talajművelés kezdete. A nagyobh kerteket érdemes fogattal, vagy trak
torral felszántani. Az ásás egyik célja az,
hogy a talajt fellazítja és ezzel alkalmassá
tegye az őszi-téli csapadék felvételére. A
felásott talajban tárolt víz biztosítja a növé
nyek tavaszi és nyáreleji egyenletes növe
kedését. Az ásás másik célja a porhanyós
apró morzsás talajszerkezet kialakítása. Az
ásás harmadik célja az, hogy a talajfelszí
nen és felső rétegeiben lévő szerves anya
got leforgassa.
r óra tavaszi munkák: az első meleg
‘^ tavaszi napsütésre szikkadni kezd a
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kertek talaja. Használjuk ki ezt az időt a té
li csapadék megőrzésére. Mihelyt a talajra
rá lehet menni, gereblyézzük el a földet,
hogy annak felszíne aprómorzsás legyen.
Ahol rövidesen magvetésre kerül sor, szór
junk ki m2-ként 10-15 dkg pétisót. Ügyel
jünk arra, hogy a műtrágya ne maradjon a
talaj felszínén, ezért gereblyézzük bele a ta
lajba a Pétisót. Tavaszi ásás: Sok helyütt
nem volt mód valamilyen ok miatt őszi
ásásra. Ne késlekedjünk ezeknek a terüle
teknek az ásásaival.
avasszal apróbb szeletekbe ássuk
meg a talajt. Mihelyt egy darabot
megásunk azonnal gereblyézzük el. Az el
mulasztott trágyázást is pótolhatjuk. Csapa
dékos télen előfordul, hogy a kert talajában
felesleges víz halmozódott fel, és az a talaj
felszínén tócsákban, vizes foltokban gyűlik
össze. Ezeket a vizeket le kell vezetni, mi
vel rontja a talaj szerkezetét. Egy kapa
nyom árok elégséges a levezetéshez. Kinti
területen fogatos ekével húzott barázda
vagy gödörfúróval készített lukak alkalma
sak.
yári művelést a kertben kapával vé
gezzük nem mélyen a talajba, főleg,
ha málnásban-ribizliben végzünk talajmun
kát /gyökerek elvágása/ Hányszor kapál
junk, ez függ a talaj gyomosságától. Esős
nyáron a gyomok gyorsabban fejlődnek
többször kell kapálni. Tápanyagban gazdag
talajon szintén többször kell kapálni.
indig vegyük figyelembe az alap
vető szabályt, hogy már a gyomosodás kezdetén kapáljunk, ne várjuk meg,
hogy a gyomok elnyomják a kultúrnövényt.
Ne a gyomokat, hanem a talajt kapáljuk.
Nem csak kapával hanem vegyszerrel is le
het a gyomokat irtani. Ez kiskertekben ve
szélyes, mivel többféle növény van, s a
vegyszer káros a számukra. Pl. eper gyom
irtásnál károsító a vegyszer. Különböző fa
jú gyomok más-más vegyszert igényelnek,
ezt szakembertől kérdezzük meg. Említést
érdemel a legveszélyesebb gyom a Tarack
/Pörje/ ennek leghatásosabb gyomirtója a
kapa. Kikapálni száraz időben összegyűjte
ni és eltüzelni. Néhány szót a talaj trágyá
zásának szabályairól Közvetlen ne a nö
vényt trágyázzuk, hanem a talajt. A növé
nyek részére szükség van különböző táp
anyagokra, ezt pótolni kell. A Nitrogén tar
talmú műtrágyák viszonylag szegény tala
jokban is jól érvényesülnek. A Káli és
Foszfor műtrágyák akkor érvényesülnek,
ha van a talajban megfelelő Nitrogén tarta
lom. A trágyázásnak harmonikusnak kell
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lenni. Vagyis a szükséges tápanyagok |
mindegyike éppen a megfelelő mértékben
legyen jelen. Hisz a termés mennyisége
mindig a legkisebb mennyiségben jellemző
tápanyaghoz igazodik. A növények a táp
anyagokat levegőből - vízből - talajból ve
szik fel. Levegőből oxigént - vízből hidro
gént a többi tápanyagot a talajból vízben ol
dott állapotban. A hiányokat a növények
gyorsan észreveszik és jelzik. Nitrogén hi
ány a növények lombozata halványzöld
hajtások gyorsan befejezik növekedésüket. 1
Virágzásra is kihat a túlzott nitrogén csök
kenti a termés minőségét és tárolhatóságát.
Foszfor fontos a virágképzésben és a tér- f
mékenyülésben. Hiány esetén a levelek
merevek törékenyek. Kálcium a cukor kép
zést -ellenálló képességet növeli. Hiány le
velek bámulnák -lehullanak.
zerves trágyázást homok talajon 2-3
évenként végezzük el. A trágyát
azonnal a talajba dolgozzuk be. Műtrágyá
zást az anyagi erő diktálja erre nincs kötött
szabály. Még beszélhetünk trágyaleves ön
tözésről is. Egyet ne feledjünk a ház körül J
sok oly anyag található ami komposztálás
sal készíthető el trágyának, kevés költség
gel. Az egyszerű számítások is célra veze
tők napjainkban, egy kis odafigyeléssel. A |
kert trágyázásának egy-két tájékoztatója:
Első a szerves trágya, melyre nincs szükség
minden évben. Kötött talajon 3 évenként,
homok talajon 2 évenként van szükség. Kö
tött talajon az adag nagyobb legyen mint a j
homok talajon. A határértéket a trágyakész- 1
let szabja meg, m2-ként lehet 4 kg is. A trá
gyát szétszórás után gyorsan be kell forgat
ni, hogy ne veszítsen a hatóanyagból. Érett ff
trágyát tavasszal is kiszórhatjuk, de a lel
érett trágyát ősszel szórjuk ki.
űtrágyázás szabálya: Fos/leiKálium trágyákat ősszel szórjuk
ki, mivel lassú hatásúak és csak így érvé
nyesül hatásuk. 100 m2-ként 4-5kg-ot szór
junk ki mindegyikből. Nitrogént az adag fe
le ősszel,fele tavasszal szórható ki. Adagja §
évente 100 m2-enként 8-10 kg. A műtrá
gyákat is kiszórás után a talajba be kell dol
gozni. Használhatunk még különböző J
nyomelemeket, főleg hiánybetegségek al
kalmából /Kálcium-Magnézium-Kén-Vas- j
Mangán-Réz-Cink-Bór/
zek használatát szakemberrel be- J
széljük meg. Ezt követően egy-két |
zöldségféle termesztésének módjáról sze- |
retnék írni.
Köszönöm a cikk elolvasását.
Giilch Dezső 1
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A honfoglalási vetélkedő egyik feladata a mondaírás volt. Diákjaink ügyes
történetekkel leptek meg bennünket. E mondákból közlünk válogatást.
A lébényi tem plom

E n e s e elnevezése

Mikor kicsi gyerek voltam édesanyám sokat mesélt nekem.
Egyszer Lébényről és az ottani réges régi, szép templomról szólt
a mese.
A faluban már a honfoglalás után éltek emberek. Ők még
pogányok voltak. Hamarosan szerzetesek jöttek, akik a
keresztény hitet hirdették. Ők építettek egy kis templomot. Ez a
templom fából volt, mert a mocsaras, erdős vidéken nem volt más
építőanyag. Mikor már sok keresztény hívő volt, arra gondoltak,
hogy egy szép, nagy kőtemplomot kellene építeni, ahol mind
annyian elférnek. Ezért imádkoztak a szerzetesek nagy buzgósággal, de mindhiába. Ekkor közülük a legidősebb vándorútra indult.
Feltette magában, hogy megszerzi a köveket. Hosszú évek után
tért vissza. Maga előtt terelt egy hatalmas nagy birkanyájat. Volt
azok közt sok kicsi bárány, még több fiatal juh és néhány öreg kos
is, de mindegyik hófehér volt. Csodálták a szerzetesek a roppant
nagy nyájat.Örültek társuknak és egész nap, egész éjjel imádkoz
tak. Csodák csodájára másnap reggelre az egész nyáj kővé váltózott, szép fehér kővé. Ebből építették fel a templomot, ami nemcsak szép, de erős is lett. Szükség is volt erre, mert sokszor kellett
védelmet nyújtania a rabló törökök ellen, Lébény és a környező
falvak lakosainak.
Ma már nemcsak meséből ismerem ezt a templomot. Láttam a
szép fehér köveket, a vaspántos kapukat és a kaput őrző gyönyö
rű kőoszlopokat és íveket. Az édesanyámtól hallott csodát már
nem hiszem el, de a templom előtt állva mindig eszembe jut ez a
monda.
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Amikor a Duna tájékára értek elődeink, a fejedelem meglá
tott egy szép, daloló madarat. Parancsba adta, hogy kövessék a
madarat, mert jó legelőre, bővizű, halban gazdag folyóhoz veze
ti őket.
A madár egyszer csak megállt, itt akartak a magyarok letele
pedni. A nyugatról érkező besenyők is kiszemelték maguknak
azt a területet, és egy véres kendőt küldve hadat üzentek a ma
gyaroknak. Ezzel kezdetét vette a kemény küzdelem. A magya
rok asszonyaikat, gyerekeiket elrejtették és fellőtték az első
nyílvesszőt. A honfoglaló magyarok fegyvere a nyíl az íj volt,
ezekkel harcoltak. A besenyők is kitartottak és végső erejükig
harcoltak.
De Isten letekintett a magyarokra. Sikerült nekik a besenyő
ket kiszorítani a terület határán kívülre. így a vesztes besenyők
lakhelye a szomszédos terület lett. A harc után a fejedelem
összehívta tanácsát és kumisszal ünnepeltek. Ekkor hirtelen a
fejedelem madara dalra fakadt.
Csecsemősírás hallatszott, megszületett a fejedelem gyerme
ke. Mindenki nagyon boldog volt. A gyermek az Emese nevet
kapta, és róla nevezték el az elfoglalt területet. Ez a név az idők
során Enesévé alakultát az alapi szomszédos területet ma
Patonának hívják.

Takács Viktória, Dőry Kinga, Gaál Viktória 6/b.

B ezi rétje és folyója

Janács Zsuzsanna, Ratatics Ilona, Ratatics Ágnes j
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896 tavaszán, mikor a fűzfák lombjai zöldülni kezdtek, a hon
foglaló magyarok Enese határánál jártak. A Kürt-Gyarmat törzs
férfitagjai Álmos vezetésével egy ugart kerestek, ami megfelelő a
letelepedésre. Úgy gondolták, hogy jó helyen járnak, s ez a leg
jobb vidék a honalapításra. Mikor beljebb merészkedtek sűrű bo
zótosokat pillantottak meg, később lápos, mocsaras területre buk
kantak. Rájöttek, hogy mégsem ez a megfelelő hely, s vissza akar
tak menni családjaikhoz, de ekkor eszméltek rá, hogy eltévedtek.
Hosszasan bolyongtak a sűrű erdő fái között, de a kifelé vezető
utat sehol nem találták.
Idő közben beesteledett, s egy hatalmas fűzfa tövében megpi
hentek. Azon tanakodtak, hogy mi tévők legyenek. Közös elhatá
rozásra úgy döntöttek, hogy csak másnap pirkadatkor indulnak to
vább. Mikor felkelt a Nap, elindultak nyugat felé. Egy kis időt
gyaloglással töltöttek, s ismét egy terebélyes fát észlelek. E fát
majdnem teljesen körülvette a mocsár. Át akartak kelni a mocsa
ras talajon, s faágakat tördeltek, és ezzel mérték meg a láp magas
ságának szintjét. Ezek az ágak gyökeret eresztettek, s ma Enese
határát díszítik. Ezt a történetet Enese minden lakosa ismeri.

Nagyapám mondása szerint Árpád a vezérekkel együtt
Pannóniába jött. Az ott uralkodó Szvatoplukhoz követet küldött.
A követet a nagytermen keresztül a trónterembe kísérték az
őrök. Ott pillantotta meg a fejedelmet a trónusán pöffeszkedve.
A trón karfája oroszlánfejekkel, Szvatopluk pedig aranyakkal
volt díszítve.
A követ egy fehér arany szerszámokkal ékesített paripát adott
a fejedelemnek és előhozakodott ajánlatával:
- A hét vezér el akarja foglalni ezt a területet fekete földje,
üde zöld füve, halban gazdag folyója miatt.
A fejedelem visszautasította az ajánlatot, mivel nem akarta
átadni birtokát. A követ füvet, vizet, földet vitt a hét vezérnek
mintául, amellyel bizonyította, hogy milyen kitűnő terület ez.
Nagy örömmel fogadták ezt a hírt.
A vezérek hadat üzentek Szvatopluknak. A csata színhelye
Bezi határában lévő mező és folyó volt. A fejedelem azon a lo
von jelent meg a csatán, amelyet ajándékba kapott Árpádtól. El
szánt küzdelem volt a két fél között. Árpád Szvatoplukkal küz
dött, a harc során a vezér elvágta a nyerget a fejedelem alatt, ké
sőbb megölte a fejedelmet. Az aranyból készült nyereg a lóról a
fűbe esett, a fék pedig a folyóba. A nyerget a nagy fű miatt, a fé
ket az erős víz sodrása miatt nem találták meg. A régi öreg ka
szások kaszáláskor a nyerget és a halászok halászáskor a féket
keresték, amíg meg nem haltak.

Walli Diána, Káldy Beatrix, Buga Judit

Horváth Csaba, Varga Péter, Szórádi Attila 7/b.
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K erék p á rtú ra É lteséről
pontot. Az összesen 53 indulóból
az első 7 órakor az utolsó 9.06órakor startolt, hogy időben oda
érjen a következő megállóhelyre
a sövényházi iskolaudvarra, ahol
beírták az érkezési időt majd ha
kitöltötte a községről összeállított
tesztlapot, az indulási idő is be
jegyzésre került. Miután kiértek a
faluból következett a legnehe
zebb útvonal: lo km-es kavicsos
úton a Rábca mellett irány Börcs.
Itt is az említett dolgok /idő,
tesztláp,
idő/
s
utána
Tshurl Károly a Németország
ban élő enesei születésű brácsaművész gondolt egyet s azt
mondta: mivel itt a nyár a fiata
lokat le kellene foglalni valahogy
legalább egy napra. Szavát tett
követte s a nagy népszerűségnek
örvendő Karcsi bácsi, Öcsi, Öcsi
bácsi stb... kezébe vette az irá
nyítást s polgármesterrel együtt
június 22-ére kijelölték az idő

Mosonszentmiklós egy kis pihe
nővel.
Ha kipihenték magukat folytat
ták a kijelölt útvonalat. Lébény,

A tavaszi eredmények:

• Egyed- Enese

4-3

ifi: 3-8

• Enese-Csécsény

1-0

ifi: 2-1

• Fehértó-Enese

0-3

ifi: 3-4

• Enese-Rábaszentandrás 2-2 ifi: 5-1
• Enese-Rábacsanak 1-2
• Árpás-Enese

1-0

ifi: 2-1

Férfiaknál
első:
a
győri
Kopcsándi László
Míg az ifjúsági /1 4 évesek/
csoportjában: Böcskei Botond
győzött.
A verseny rendkívül sportszerű
volt s itt kell megemlíteni, hogy
két Mosonszolnoki versenyző
Németh Tibor és Nyerges László
a célban közölték, hogy egyik
társuk defektet kapott s ők segí
tettek neki szerelni. Azt mondtam
nekik, hogy így jó pár percet
vesztettek, mire ők azt felelték:

Tárnokréti, Rábcakapi, Markota-

nem baj majd jövőre. Azt hiszem

bödöge s a következő faluban
Fehértón szalonnasütés várta a
már minden valószínűség szerint

megérdemelték a sportszerűségi
díjat. S reméljük úgy lesz ahogy
ők mondták. Majd jövőre...

éhes túrázókat. Miután mindenki
falatozott Bezi érintésével irány a

Tisztelettel:

cél Enese. Itt összesítették az időt

F alunk S p o rtja
A tavaszi szezont a 3. helyen zárta
csapatunk az őszi eredmények viszont
azt mutatják, hogy gondok vannak a csa
pat körül.
Amit bizonyít az is, hogy a tavaszi
idény elején Benkő Imre edző lemondott.
A helyét Ihász József foglalta el a kispadon.

és a tesztpontszámokat.
S a végső sorrend így alakult:
Hölgyeknél
első:
Horváth
Anett

nincs /itt mondott le Benkő Imre

Báthori Gábor

Az Ö nkorm ányzat nevében a
Hírmondó Szerkesztősége szeretet
tel köszönti a május, június és
július

hónapokban

jubiláló

• Enese-Bodonhely

1-2

ifi: 0-0

• Jobaháza-Enese

1-0

ifi: 3-4

• Enese-Sövényház

1-2

ifi: 2-3

Tóth Imrét

• Vág-Enese

0-0

ifi: 2-4

Dombi Sándornét

• Enese-Kóny

3-2

ifi: 1-4

A felnőtt csapat pontszámából 3 pont
valamint 3 rúgott és 2 kapott gól törölve,
mert Barbacs csapata visszalépett és
eredményeit törölték.
Ifjúsági csapatunkra ez nem vonatko
zik, mert Barbacs nem rendelkezett ifi
csapattal.

lakosokat.

Bognár Zoltánnét
Bölöndi Imre
Horváth Istvánt
Pápai Károlynét
Pénzváltó Jenőnét
Pintér Gyulánét
Töreki Józsefnét

Báthori Gábor
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