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"Ü n n e p i" g o n d o la to k
1848. március 15-e. Mi minden kapcsolódik ehhez az egy
bizonyos naphoz, tudjuk-e ezt valójában? Mik a gyümölcsei a
19. század közepének, amélyek ma is szerves részei magyarságtudatunknak.
Valójában, ma már hihetetlennek tűnik, hogy Magyarország
nak nem volt mindig himnusza, nemzeti dala, állami zászlója
és nemzeti ünnepe, holott napjainkban éppen ezek teremtik meg
nemzeti egységünket.
A Himnusz kivételével valamennyi jelképünk az 1848-as esz
tendő egy napjához március 15-éhez kapcsolódik. De március
15-e üzenete a higgadtság, megfontoltság, a szervezettség. Hisz
az ország újjászületését garantáló törvényeket csak április 11-én
szentesítette az uralkodó, de a nemzeti követelések közül az egyik
már a vérontás nélküli Forradalomban megvalósult: a gyűlölt
cenzúra mellőzésével nyomtatták ki a 12 pontot és Petőfi Sándor
Nemzeti dalát. S ezt a közohájt megvalósító dicső küzdelmet az
ifjúság vitte győzelemre egy nemzeti zászlókat lobógtató és ko
kárdákkal ékesített esernyős tömeg segítségével. A magyar új
jászületés és szabadság első napja volt ez a nap, s az elmúlt
időszak március 15-éhez kapcsolódó érzelmi töltése bizonyítja,
hogy jogosan avatta a nemzeti minden tagja ezt a napot nemzeti
ünneppé, és fogadta el másfélszáz esztendőn át folyamatosan a
magyar nemzeti szabadság kezdetét jelentő dátumnak. Köztudott,
hogy az első lépéseket írók, költők, újságírók, tették köztük Petőfi
Sándor, Jókai Mór, Degré Alajos, Vasváry Pál, Irinyi József.
De ne feledkezzünk meg Kossuth Lajosról sem, aki ugyanezen
a napon vitte népes küldöttség élén Pozsonyból Bécsbe a tizenkét
ponttal lényegében megegyező országgyűlési törvényjavaslatot.
A déli órákban Irinyi József a Tizenkétpont első kinyomott pél
dányát lobogtatva jelent meg az összesereglettek előtt és igy
szólt: "március 15-e nagy nap a magyarok történelmében. Itt
van a sajtószabadság első példánya, a nép hatalmának első
müve. Akármi szabadsága fog is lenni egykor a magyarnak, az
a dicsősége mindig megmarad,hogy a legnevezetesebbet, a saj
tószabadságot magunknak vívtuk ki!"
Március 15-e nyilvános megemlékezésére azonban még hoszszu ideig várni kellett, hiszen Haynau bitófái. Bach huszárai
mérföldkövei voltak a szabadságharc utáni közel két évtizednek.
De a szivekben és lelkekben élt, lángolt ennek a napnak az
emléke, s a Nemzeti dal strófái kitörölhetelenül beleivódtak a
nemzet minden tagjába.
Először 1927-ben vált ez a nap hivatalos, piros betűs Nemzeti
Ünnepünké, amikor az 1927. XXXI. törvénycikk a nemzeti ünnepek
sorából törölte április 11-ét és helyébe március 15-ét helyezte.

Aztán jöttek az 50-es évek, velük új állami ünnepek és március
15. ismét csak a diákság ünnepnapjává vált, hivatalos ellenőrzés
alatti szavalatokkal és szigorúan korlátozott felvonulásokkal.
Negyvennyolc szellemisége és üzenete napjainkban ismét meg
felelő helyére került. Úgy vélem, hogy zaklatott és görcsös je
lenünkben feledtébb nagy szükség van erre az ünnepre, hisz
Emlékezni- kötelesség! A történelemből okulni - feladat!

Nagyné Dőry Andrea
' --------------------------------------------------------------------------- \

Húsvét előtt
A H úsvét a beteljesülés ünnepe. A földi pálya
vége s utána kezdődik az ú t az ism eretlenbe.
Érdekes vallás a kereszténység, hiszen legna
gyobb ünnepnek Istene kínhalálát tartja, aki e cse
lekedetével m egváltotta az em beriséget.
Akit m egkereszteltek, beletartozik a K risztust
követők táborába - legalábbis p a p ír szerint. N em
hinném azonban, hogy céltalan és fölösleges lenne
az ő életük, m íg a m eg n em keresztelteké eleve ki
látástalan: bekerülni a m egváltottak táborába.
A Via Dolorosa a kínszenvedés útja a Szent Vá
rosban, Jeruzsálem ben. M ég aki n em hivő gondo
lattal lép rá az ezeréves útra, a hely szellem e a z t is
rabul ejti: itt járt előttem Jézus K risztus. Vitte ke
resztjét az őt m egbám uló em bertöm eg közepette.
Ikább szenvedett m int örült. Ö röm e a gyarló em ber
m ajdani m egváltásának tu d ata lehetett csak.
Terhével Ó sem bírt m inden pillanatban, Cirenei
Sim onnak kellett a keresztet vinni. Elérkeztek a
Golgotára, a K oponyák hegyére. A z Ő halála e földi
pálya végét jelentette, a beteljesülését.
Emberi m ivoltát nem tu d ta élete utolsó pillana
tában sem m egtagadni, hisz így kiálltott fel: "Éli, éli
lám á szabakhtani?" - azaz "Istenem , Istenem m iért
hagytál el engem?" S m eghalt.
Hívő em ber nem állhat m eg itt, m ert az ő ü n 
nepe csak ezután kezdődik. A feltám adással. A vé
gig hihető em beri pálya itt m erész fordulatot vesz:
harm adnapra üres a sír! Ez tölti el öröm m el és erő
vel követőit - m ég közel kétezer év távlatából is.
Akinek nem ad ato tt m eg ez az óriási hit, az is
a Via Dolorosán halad, d e a G olgota előtt m egáll s
visszafordul.

V

___________________Mesterházy József
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B öcskei György polgárm ester a
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RÉGIÓK

1994. március 7-8-án Bécsben
került sor a "Régiók találkozására".Ausztria vendéglátóként, Szlo
vákia és Magyarország nyugati
régiói vendégként képviseltették
magukat. Magyarország esetében
ez Győr-Moson-Sopron, ill. Vas
megyét jelenti.
A régiók elnöke, a Győr-Moson-Sopron megye Közgyűlésének
elnöke, Botos Gábor, valamint sok
más vezető hivatalnok, vállakozók
s polgármesterek, mintegy 65-en
képviseltük szűkebb térségünket.
Községünkből Mesterházy József
tanár , és jómagam vettünk részt.
Dr. J. H. Pichler egyetemi tanár
megnyitója után Dr M. Schekulin,
a Szövetségi Minisztérium Kelet
európai gazdasági fejlesztésekkel
foglalkozó irodájának vezetője tar
tott előadást a térség gazdasági
múltjáról, jelenéről, és lehetőségei
ről.
Ezután rövid bemutatkozások
következtek, melyet Botos Gábor
a Győr-Moson-Sopron megyei
közgyűlés elnöke kezdett meg,
majd M. Passove Pozsony, Galánta, Nyitva, Érsekújvár, Sencia tér
ségének bemutatásával folytatott, s

<_________________________

TANÁCSKOZÁSÁN
Dr A. Öckhen alelnök osztrák
részről fejezett be.
A bemutatkozásokat vita kö
vette.
A kitűnő ebéd után felfrissülve
érkeztünk a konferenciaterembe,
ahol örömmel láttuk, hogy az álta
lunk hozott, a községünket, Enesét
és vállalkozóit bemutató anyag
elfogyott. Ez egyértelmű érdeklő
dést jelent.
A délutáni felszólalók, mind
három ország képviselői, a régió
iparifejlesztési lehetőségeit ecse
telték, az országok pénzügyi, ga
ranciavállalási és adóhatósági
nézőpontjaiból kiindulva.
A magyar előadók a szlovákok
után elegáns, nagy felkészültség
gel, jó németséggel, világosan ad
ták elő mondandójukat.
A magyar régiók szervezettségi
és felkészültégi fölénye nagy be
nyomást tett rám és a többi jelen
lévőkre
is.
A
kiválóan
megszervezett konferenciát fel
használtuk személyes tárgyalások
ra is.

Böcskei György
polgármester

Ide még a HÚSVÉTI NYUSZI i
is benéz!
\
MIÉRT?

MERT:

\

a virágboltban
szebbnél
szebb csokrok között
válogathat
a szomszédban illatos kölnit
is vásárolhat a locsoláshoz
a zöldségüzletben kedvére
dúskálhat a sárgarépák
világában

i
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LÁTOGASSON EL
HOZZÁNK!

Kellemes Húsvéti
Ünnepeket
Kívánunk Minden
Kedves
Vásárlónknak!
Dömötör Jenöné
Takács Dóra
Horváth Andrásné
L_____________ ____________________J
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Z en eoktatás
Már több mint 20 éve folyik tanórán kívüli zene
oktatás Enesén az általános iskolás korú gyermekek
részére. Erről a munkáról beszélgettem el Tallér Pálnéval, aki a tanulók zenei oktatását és nevelését végzi
községünkben.
- 30 éve tanítok főállásban a csornai zeneiskolá
ban, s ide Enesére már több mint 10 éve járok ki,
jelenleg hetente egyszer szerdánként.Előttem a zenei
oktatást egy volt csornai kollégám Baros Gábor ve
zette, de miután ő a Győri Filharmónia igazgatója
lett, ezt a munkát nem tudta tovább vállani. így en
gem kért meg ennek az oktatási formának a folyta
tására, amit akkor is szívesen vállaltam, s mind a mai
napig lelkesedéssel végzek.
- Ha jól tudom minden osztályban vannak taníványai: a kis elsőstől a kamasz nyolcadikoso
kig.
- 24 ta;<uló jár a foglalkozásokra. Az első osztály
tól ajánlott már a gyerekek részére a furulyás előkép
ző. Az előképzőben a kottaírásra és kottaolvasásra
figyelek oda. A hangélmény nagyon fontos ebben az
életkorban, s a furulya a legalkalmasabb hangszer er
re a célra, hisz könnyebb elsajátítani a hangszer tech
nikai fogásait más hangszerrel szemben. Az előképző
után vagy furulya szakot vagy már a második osz
tálytól zongora szakot választanak a gyerekek.
- Hétről hétre felkészülten jönnek-e zeneórára
a tanulók?
- Nagyon nehéz megoldani a gyerekeknek a zongorás gyakorlást. Vannak akik egyáltalán nem rendel
keznek otthon zongorával, s azoknak csak itteni
gyakorlási lehetőség adatik meg. Igazából azt látnám
megoldásnak, ha az iskola egy termében a régebbi
hangszert el tudnánk helyezni, s míg délután az épü
letben tartózkodnak gyerekek, addig tanítványaim is
be tudnának járni gyakorolni. Vannak akik szinteti
zátoron gyakorolnak, nincs különösebb kifogásom ez
ellen, de a zongora egészen más technikai fogásokat
kíván. Vannak nagyon szorgalmas tanítványaim, őket
ki is emelném: Janács Melinda, Janács Zsuzsanna,
Bencsik Rita, Takács Nikolett. A kiugróan tehetséges
gyerekeket igyekszem a csornai vagy győri zeneisko
lába bejuttatni, amire már volt is példa.
-M ilyen célt tűz ki maga elé, vannak e titkos
vágyai az oktatás terén?
- Célom, hogy a foglalkozások jellemformálóak
és élménynyújtóak legyenek. Célom a zene megsze
rettetése akár könnyedebb műveken kersztül is. Fon
tos, hogy felfedezzem a tehetséget, s annak
gondozásában tevékenyen munkálkodjam. Régi vá
gyam, hogy itt a zenei nevelés- és oktatás érdekében.
Akár magán zeneiskolát is el tudnék képzelni, de en

E nesén

nek sem anyagi sem adminisztratív vonzatát nem is
merem. A falunak nagy a vonzáskörzete - Rábacsécsény, Fehértó, Kóny, Bezi - ezért látok
elképzelésemben egy kis realitást.
- A falu lakosai mikor hallhatják tanítványait
koncert keretén belül?
- Még a tavaszi szünet előtt- március közepén szeretnénk egy koncertet, s természetesen a tanév vé
gén. Ilyenkor kivétel nélkül minden taníványom sze
repel. Inspiráció hatásom valójában még nem elég,
rengeteg gyakorlással érhető el a sikeres fellépés,
mely minden oktatónak és tanítványnak álma.
S ha ismét lesz zenei tábor Enesén, akkor az el
múlt évhez hasonlóan újra szivesen készítek fel ta
nulókat az ottani bemutatkozásra. Tavaly Takács
Nikolett, Lenzsér Judit Dömötör Veronika játszha
tott a német vendégek tiszteletére., Az új zongoráért
itt szeretnék köszönetét mindani Tschurl Károlynak
és az önkormányzatnak. S hál, Istennak és szívem
mélyéből mondhatom, hogy soha semmilyen aka
dályt nem állított sem az iskola sem a polgármesteri
hivatal a zenei oktatás elé.
Azonban a magas hangszerárak olyannyira leletetlenné teszik a művészeti nevelésnek ezen ágát is,
hogy csak kevesek tudnak erre anyagiakat is biztosí
tani. Valójában a zene nem szükséges a létfenntar
táshoz, de mindenképpen kell ahhoz, hogy valaki
teljes értékű embernek mondhassa magát.
-

Nagyné Dőry Andrea
Játsszon vetünk!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a
Szerencsejáték Rt-vel kötött megállapodá
sunk alapján

1994. április 1-jétői
takarékszövetkezetünk valamennyi egysé
gében lehetőség nyílik lottó- és totószel
vények (sima és kollektív) gépi átvételére.
Győződjön m eg ró la szem élyesed.

Feh értó é s Vidéke
Takarékszövetkezet
L.........................- _______ _______ _______________________________________________I
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Enyém, tied..

Bállá Ica újra Enesén!
Rohanó világunkban az emberek többsége a megélhetés gond
jaival terhelten időhiányra vagy pénztelenségre hivatkozva eluta
sítja a kultúrát. Nem jár színházba, nem vesz részt helyi
rendezvényeken, nem olvas künyveket. Enesén a Falunap, az Idő
sek Napja után február 19-én 19 órakor sokan voltak kiváncsiak
Bállá Ica Déryné díjas művésznőre, aki barátaival: Bende Ildikó
val és Kőszegi Józseffel, valamint Gál Anikóval kellemes órákat
szerzett az eneseieknek.
Műsoruk, mely talán az "Életem" cimet is viselhetné, újszerű
megoldással debütált községünkben. Két, számunkra rövidnek tű
nd órán keresztül magával ragadott bennünket.
Mesélt gyerekkoráról, a szerb szomszédokról szerbül, és dalol
va kitárta lelkét nekünk. Bende Ildikó művésznő közvetlen, ked
ves énje nagyban hozzájárult a teljes sikerhez. Prózája, dalai,
humoros bemondásai és ötletei nagy tetszést arattak. Kőszegi Jó
zsef csodás baritonjával elbűvölte a hallgatókat.
A műsor végén, mely ajándék volt Enesének, mindnyájan szép
emlékkel gazdagabban térhettünk haza.
Örültünk, Ica néni, hogy újra itt jártál, Te aki azóta is önzetlen
segítséget nyújtassz nekünk abban, hogy a színművészet igaz ba
rátaivá válhassunk.

Köszönjük Neked:
Böcskei György
polgármester
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...mennyi lármát szüle, írta egy
magyar költő jó pár tíz évvel eze
lőtt. Majd következett egy kísérlet
a Föld egy részén, mely - úgy vél
ték - megszünteti ezt a "randa"
osztozkodást s bevezette a MIENK
fogalmát és természetesen a gya
korlatba is átültette - de legalább
próbálkozott vele. Ez a kísérlet
negyven s pár évnyi magyarorszá
gi, dicsőségesnek nem nevezhető
országiás után, megszűnt létezni.
Sajnos mégsem mindenhol. A
fejekben nem. Ez nagy probléma.
Ennek áldozata a kastélynál lévő
buszmegálló, mely alig áll a lábán.
Sokan hozzásegítették - s teszik
mind a mai napig -, hogy szeren
csétlen megroggyant s minden pil
lanatban
számítani
lehet
a
törülköző bedobására! Vajon miért
rúg rajta az élet delét még el nem
ért korosztály? Mert az nem tud
visszaütni? M ert nem az enyém,
hanem közös?
Nehéz megfékezni a vandaliz
must, mert a "bátor" elkövetők az
éjszaka sötétét hívják - többnyire segítségül, hogy az ártatlan áldo
zaton még egyet-kettőtt rúgjanak.
Talán akkor lenne változás, ha
- katonai nyelven szólva - rájuk
lenne HTK-va a megrongált objek
tum. Ha a fizetésükből annak ide
jén levonnák a javítási költséget,
kamatostól! Bizony nagy a való
színűsége, hogy akkor a közösre
mindenki vigyázna.
Még a mai húszon inneniek is.
Az áldozat biztosan ismeri az
Illés együttes egy dalának pár - sa
ját magára alkalmazott - sorát:
Ha én buszmegálló lennék,
mindig nyitva állnék, akárhonnan
jönne, bárkit beengednék... De ab
ban már nem vagyok biztos, hogy
ez a szegény buszmegálló boldog
is.
M esterházy József

Részletes leírásom a frontszolgálatom ideje alatt
- Velünk élő történelem Európában több mint 40 éven át béke volt. A II. világháború szörnyűségét azonban sokan hordják szivükben, akik átélték
a borzalmakat. Takács Laci bácsi sokáig titkolta, hogy naplót vezetett a Szovjetúnióban átélt nehéz napokról.
Naplóját most közkincsé teszi, okuljon belőle mindenki, s a maga módján tegyen meg mindent, hogy áldott béke uralja
mindennapjainkat.

______________________________________________________________________________ M. J. felelős szerkesztő ^
Orlovski, Tuligolovba megálltunk
Amit Gluhovban láttunk az leírhatatlan.
Az az őrült gép, katona, magyar, német
és civil katonaság átvonult a keresztuton,
lehetelen lett volna átmenni. Azon az éj
jelen légitámadást kapott Gluhov, de kár
nem volt. Még aznap elhagytuk a várost,,
este és egész éjjel gyalogoltunk. 4 nap
múlva visszamentünk Csertorigibe, ott is
töltöttünk pár napot s majd újra Tuliholovba, azon át Jeroszlovecbe vitt az
utunk. A térdig érő sár dacára is napi 3035 km-t mentünk. Jéroszlavecből 35 km,
erdők között 3 falut jeleztek- az utunk oda
vezetett-, mert a faiuk és az erdő tele van
partizánokkal. Úttalan vidéken jártunk.
Március 4. megérteztünk a helyre. Gyűrűt
képezve beástunk magunkat a falu körül.
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe ju
tott eszünkbe. Havaseső esett, bőrig vol
tunk ázva. Élelmet utánpótolni nem
lehetett, egy kis sósvízet főztek, mivel
hogy kút nem volt, mertük a sáros vizet.
Kenyerünk elfogyott. Végre 5-öd napján
ránkvirradt a jobb nap. Repülőgépek
szálltak felénk. Németek. Rakéták röp
pentek az égre. A gépek végig keringtek
a vonal fölött, majd a falukra szórták az
áldást, nagy robbanások sorozata és égő
faluk jelezték a hatást. 28 gép adta le sú
lyát.
Megkezdődött a támadás. A Turkesztán lovasok behatoltak a faluba. Rettene
tes öldöklés volt ott, partizán fogoly
nincs, színtelen, marcona alakok. Mindent

megpróbáltak a kitörésre, de az lehetetlen
volt. örült a szívem a géppuskáink és golyószoróinkműködése alatt Ez az én
munkám eredménye. Meg is dicsértek ér
te. Hogy meg ne feledkezzek, minden
jobbra fordult A harcnak vége lett és a
partizánok megsemmisültek. Egyik ra
junk 28 db marhát fogott, így már gulyást
tudtunk enni, sótlan, kenyér nélkül. Egy
sebesültünk volt. Vissza Jeroszlavecbe,
ott 3 napos pihenőt tartva, hatodik nap
után kenyérhez jutottunk. Nem volt sem
mi baj, mert még snapszot is kaptunk,
nem is keveset. Itt nagy öröm is ért ben
nünket, hat hét után postát is kaptunk. Én
egyszerre 17 levélnek örülhettem és egy
csomagnak, mert már elromlott plusz
snapszos üveg eltörve. Diannás üveg égy
másik csomagban is volt küldve a szá
momra, de ebből csak 3 fénykép volt
meg, semmi más. Március 31-én tovább
indultunk, elértünk újra Csertorigibe. Sok
eső és sár volt itt akkor, néhol hó is akadt
még. Ott éltünk békességben. Megismer
kedtem egy kedves orosz családdal, ahol
szoktam a ruhámat mosatni. Nagyon
megbarátkoztunk, ami kicsi volt nekik,
azt is nekem akarták adni. Egy este bom
bák hullottak a falura, de tőlünk távol, in
nét is továbbmentünk. Megkönnyeztek
bennünket.
Berijanszk térségében vannak ezek a
falvak és Lukasenko faluban halt meg az
un. hírhedt Györffy-Bengyel György had
nagy. ő volt a partizánok réme.) Vissza

mentünk Jampolba, ahol két héttel azelőtt
még oroszok voltak. Azt az örömet, ami
a jampoliakat érte, leírni nem lehet, ami
kor fölismertek bennünket.
10 lány, mire csapatunk odaért, fel
mosta a körletünket, alig tudtam a sok kö
zül választani, melyik maradhat nálunk
mosolánynak. Mert ez is az én dolgom
volt Szép volt itt az élet. Már mi igy
mondtuk. Ha egy hétig álltunk, akkor azt
mondtuk, hogy otthon érezzük magunkat.
Már kezdtem beszélni tanulni oroszul,
aminek nagy hasznát vettem. Onnét néha
el-ellátogattam Soszkára, Gluhovba, Hutorba, mivel ott is voltak kihelyzett része
ink. A városokban semmi sem hiányzott.
Színház, mozi is volt.

Takács László
(folytatjuk)

Továbbra is a lakosság
szolgálatában
akarunk maradni.
Szem élyautó fékdobok,
féktárcsák
g é p i szabályozása,
benzinm otoros-,
villanym otoros vizszivattyúk
felújítása,
g é p i szabályozása.
A utogén é s villany
h eg esztések vállalása.
Eszterg ályos m unkák,
forgórészek készítése,
m éret é s m inta szerint.

Takács László

1941, Komárom, Takács Laci bácsi fölső sor, balról az első

Enese, Jókai u. 2.
Autószerelő és Lakatos
Mester
i
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Április 2-án szombat késő délutántól 9-ig, szombat
késő estig kb. 25 személlyel a Hamburgtól északke
letre fekvő Ratzeburg körzeti zeneiskolájának zene
kara lesz Enesén.
Ratzeburg maga csak egy kis város, 12 ezer lakos
sággal, a Ratzeburg-tó szigetén, idillikus fekvésű. A
zeneiskola nem nagy múltra tekint vissza, igazában
1980-ban alakult. E város csak a központjuk, 21 kör
nyező helységben folyik a tanítás kb. 1200 diákkal.
Kicsi kortól felnőttekig nyújtanak zenei képzést. Az
egyéni hangszertanuláson kívül van szinfónikus ze
nekaruk (teljes létszámmal 40 tagú), gitár-, tangóharmonika-zenekar és un. "Big Bánd" (jazz zenekar).
Enesére a szinfónikus zenekarukkal jönnek, sajnos
eléggé kis létszámmal. Összetételük nagyrészt 14
éven felüli lányok és fiúk, de felnőttek is jönnek. A
zenekar karnagya, egyben a zeneiskola igazgatója fog
velük a hét folyamán dolgozni. Még ha kislétszámú
együttesről is ván szó, Enese nagyon fontos lépésé
nek számít, mert zeneiskolaként ők az elsők. Ha jó
hírünket viszik, sok száz zeneiskola létezik Németor
szágban jóval nagyobb tanulólétszámmal, akiket eset
leg érdekelné egy-egy munkahét Enesén.
Erkeztük időpontja nagyon bizonytalan, mert 1300
kilométeres utat kell busszal megtenniük. Várható,
hogy holtfáradtak lesznek, mert már pénteken este
indulnak. Amint megérkeznek meleg teás uzsonnát
kapnak és utána lesznek szétosztva a szállásukra. Va
csorájuk előre láthatóan 19 óra körül lesz.
Vasárnap még nem folyik komoly munka, de a kát.
és ev. templomban kisegyüttessel akarják az ünnepet
szépíteni. Délután a győri zenei szakiskola néhány
tanulójával és Enese ifjúságával szeretnének egy ki
csit kapcsolatba kerülni. Hétfő és kedden már zeng
nek a termek zenepróbáktól, szerdán Pestre
kirándulnak, csütörtök megint munkanap.
Pénteken du. győrben, a Pedegógiai Főiskolán te
rempróbájuk lesz és a Győri Zeneiskola a KodályMethódust fogja nekik bemutatni. Este ugyancsak ott
lesz koncertjük, ahova minden enesei szívesen látott
vendég, belépődíj nincs.
Szombaton az Eszterházy kastélyban 17 órakor lesz
koncertjük, amin reméljük minél több enesei ott lesz,
hisz kellenek a "hazai szurkolók". Utána meleg bucsuvacsorát kapnak Enesén és rögtön indulnak haza
felé, mert hétfőn reggel már nekik is kezdődik az
iskola.
Itt kell megjegyeznem, sajnálatos, hogy az eredeti
leg jelzett létszám ennyire leszűkült. Érthető módon
sok szállásadónak nem fog jutni vendég. Már most
ki kell hangsúlyoznunk, a nyár folyamán kárpótolva
lesznek, mert a vendégek elosztása pontosan arányo
sítva lesz.
Július 7 -13-ig a "Pro Musica Zenekar " jön Stutt
gartból. Ez egy nagyon komoly, jó zenekar, felnőt
tekből áll, kb. 30 személyt jeleztek.

Karmesterük nagy szaktekintély, a Nemzetközi Ze
nei Munkakör (IÁM) vezetőségi tagja. M ár most je
lezte, hogy 1995 nyarán ifjúsági együttesével
szeretne jönni, tehát itt sem szabad csalódást okoz
nunk.
Július 23-31-ig most már másodszor lesz az IÁM
zenekari és kamarazene kurzusa magyar tanerőkkel,
hasonló módon mint tavaly. Ide már ezidáig is 37
jelentkező van, ami még kétségtelenül a nyárig több
lesz. Ez már elégséges ahhoz, hogy biztosan meg lesz
tartva. Köztük 12 vendég van a tavalyi résztvevők
ből. Komoly eredmény, hisz sokan majd talán 2-3 év
múlva jönnek újra Enesére, mert olyan nagy a vá
laszték, hogy máshova is menni akarnak.
Július 31-től augusztus 7-ig szintén az IÁM kere
tében egy magyar-német kórustalálkozó van beter
vezve sajnos ennek megtartása még elég bizonytalan.
A jelentkezők létszámától függ és elég nehezen sza
porodnak, pedig minimum 50-nek kell lenni.
Sajnos az aug. 8-15-igre jelentkezett müncheni ze
nekar lemondta jöttét, a szabaddá vált időre még hir
detve lesz, talán akad még valamilyen együttes. Bár
lehetséges, hogy már sokan örülni is fognak, ha e
nyárra vége van a zenebonának és vendégeskedés
nek.
Még egy jó hír, - ami megint csak Enesére vet jó
fényt - a tavaly nyári müncheni főiskolások pro
fesszora 95-ben a Szakfőiskola kórusával akar Ene
sére jönni 50-70 személlyel.
Tschurl Károly
/ ---------------------------------------------------------------------------- \

Állunk rendelkezésükre

FŰRÉSZÁRUK
teljes választékával!
-

ASZTALOS
- ÉPÍTŐ
ÉS BÚTORIRAR1 CÉLRA
-

F &FKFT.
ENESE, Rózsa u. 4.
Tel.: 96/362-023

Kellemes Húsvéti Ünnepeket
kívánunk!
V

J

t'á ld y / d t á n

K Kandói l)rivt
OTAGO BAY TAS 7017

Kedves I'neseik. volt falumliclick !

Mini voh encsei lakos természetesen mindig nagy figyelemmel és érdeklődéssel
kisértem a falu fejlődéséi. Nem is csoda, amikor az első cncsei újság az “kincsei
Hírmondó" kezembe kerüli nagy érdeklődéssel böngészgettem át. ligy kis
büszkeség is lopodzkodolt belém látván az utóbbi evek fejlődését, a válalkozási
kedvel, a sok szép új épületet amik tulajdonosai büszkék lehetnének rá a világ
bármely részén. Persze mindez nem az én érdemem, mármint a büszkeség
szempontjából. A jövőre vonatkozólag pedig csak azt kivánom, hogy ez a
fejlődés tovább folytatódjon és a falu lakossága, békében, biztonságban haladjon
ezen az.ulon.

Fzzel érkeztem cl tulajdonképen mondanivalóm lényegére. líncsc lakossága, az
egész ország népe választások elöli áll. Mi, külföldön élő magvarok, nem
vehetünk részt ezeken a választásokon, de ez nem azt jelenti, hogy berniünkéi nem
érdekel az ország sorsa és nem aggódunk a magyar nép jövőjéért, országon belül
cs országon kívül. Krös a meggyőződésünk, hogy ezek a választások rendkívül
fontosak a magyar nép jövője szempontjából és hosszú évekre befolyásplni fogja
az ország jövőjét. T udjuk, hogy sokan elfásultak, a közügyek iránti érdeklődés
kihalt, látván a politikusok lehetetlenségét, egvmásközti marakodást és sokszor a
nemtörődömségei.

De a távolmaradás a választástól ezl nem fogja megváltoztatni.

Ma az országot és annak népét, kívülről - belülről, nagy veszély fenyegcli.
Mi küüöldön élő magyarok arra kérjük önöket, Kncsén és mindenhol másutt,
menjenek el választani! Vizsgáljak meg lelkiismeretűket, gondoljanak az ország
érdekére és jövőjére, még akkor is ha az néha nem egyezik az egyéni érdekkel.
Vizsgálják meg a pártokat, melyik az. amelyik az Önök véleménye szerint
becsületes, tiszta szándékú cs erős kézzel tudja kormányozni az, ország hajóját a
háborgó vizeken.

Az ország sorsa, a magyar nép jövője függ az Önök szavazataitól, országon belül
cs országon kívül. Kérjük Önöket, szavazzanak.

PÉTERHÁZA II. rész
Sziklósi Szabó Kálmán atyja nyomdokain haladva jogi pá
lyára készült. A gyári jogakadémián a bölcseleti, majd a jogi
kart abszolválta szinkitünö eredménnyel. 1837-ben Pesten ügy
védi vizsgát tett. 1842-ben mindössze 29 évesen már a megye
főjegyzője, s ezzel elindult a drámai fordulatokban gazdag, négy
évtizeden át gyakorolt közéleti pályán.
Jogi és bölcsész műveltsége, bölcs józansága, vezetői lényeg
látó képessége révén 1848-ban a vármegye első alispánjának
választották. Tele reményekkel és hittel szolgálta a forradalom
és szabadságharc ügyét. 1848. decemberében Győrbe bevonuló
Windischgrátz azonban elmozdította alispáni székéből, mivel a
forradalmi magyar kormányt szolgálta, melynek révén megyé
jére joggal lehetett mondani a Kossuth-pártiságot. Ezután az
Öttevényi kerület országyülési képviselője lett. Követte volna
Kossuthot Debrecenbe, ám az osztrák csapatok ezt megakadá
lyozták. Komáromban kapitulált. A Bach-korszakban közélettől
teljesen elfordulva élt Péterházán, és Mérgesen, az ő nevéről
elnevezett Kálmán pusztán. Ekkor telepítette Péterházán a szép
gyümölcsöst, a tüzesvérű ménest és a híres magyarfajta gulyát.
Az Écs-mesterfai hegyben lévő szőlészetét mintagazdasággá fej
lesztette. Boraival (furmint és az olaszrizling), valamint az általa
készített ürössel úgyszólván minden "borkiállítást" megnyert a
megyében. Több ezer kötetes könyvtárában folyton képezte ma
gát, s pártoltta a szépirodalmat. Péterháza ekkor kezdett szel
lemi központá válni. Közben a négy megyét integráló Győrvidéki
Gazdasági Egylet egyik kezdeményezője és alelnöke lett. Ugyan
ekkor megválasztották a Győri Olvasó Egylet (Kaszinó) elnöké
nek is.
1861-ben az alkotmányos kibontakozás évében újra ő lett az
első alispán. Mint a megye legfőbb ura gyakran hívta Péterhá
zára politikai vezérkarát "magántanácskozásra". Itt határozták
el 1860. novemberében, hogy a megye egy jottányit sem enged
1848-ból, s Szabó Kálmán "velős szónoklatára" az 1848-as tör
vények visszaállítását követelték. Ezek a péterházi tanácskozá
sok több-kevesebb rendszerességgel megismétlődtek az 1880-as
évekig, így joggal mondható, hogy Péterháza a megye nem hi
vatalosan vett politikai központja is volt az 1860-70-es években.
A. provizórium idején (1862-67) ismét visszavonul péterházi
magányába. 1867-ben azonban első alispán egészen 1871-ig, a
Deék pártiak győzelméig. Ismét a péterházi magány, ahol a
maygar közjog és a gazdaság fejlesztését tanulámnyozta. 1875.
február 25-én Tisza Kálmán miniszterelnök (aki Szabó Kálmánt
szűkebb barátai között tartotta számon) kinevezte Győr várme
gye és Győr szabad királyi város főipánjává. A ritka szép kö
zéleti pályaív zenitjére érkezett. Hét év főipánsága alatt az
ellenzékiségtől zajos megyeháza elcsendesedett, az agrárgazda
ság a kapitalizálódással tőkerőssé vált, a népoktatás kiszélese
dett, s Győr város jelentős lépéseket tett az ipari nagyvárossá
fejlődésben. A megye minden korábbit felülmúló fejlődésnek in
dult, s írta a maga dualizmuskori nagyléptékű történelmét. En
nek volt legfőbb integráló személyisége Sziklósi Szabó Kálmán,
Péterháza bölcs és halk szavú nagyura.
1882-ben (69 évesen!) a marasztalás ellenére végleg viszszavonult a 40 éves közéleti pályától. A péterházi kastély mele
gét, gyönyörű parkjában lévő fá i árnyait már csak egy évig
élvezhette. 1883. december 24-én hunyt el, családja a szentestét
ravatalánál töltötte.Temetésére az egész megye kivonult. Atyja
által épittílett bezi római katolikus templomból ötezer ember kí
sérte a temetőben lévő családi kriptához. Hamvait a bezi temető
családi sírboltja, tetteit, emberi nagyságát pedig a történelmi
emlékezet őrzi.

Dr. Tóth László
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AZ ALVÁS
Az alvásunk az egyik legérdekesebb
része életünknek, hisz életünk 1/3 részét
átalusszuk. Sajnos nem mindenki "jó al
vó", hanem úgymond rossz alvó. ó k bi
zony szenvednek, panaszkodnak. Miról is
van szó? Jelenlegi tudásunk szerint az al
vás a pihenésre szolgál elsősorban. Az
agykéreg egyfajta speciális gátolt állapot
ban van, miközben az életfolyamatot irá
nyító agyi centrumok működnek továbbra
is. Tehát tudatunk, eszméletünk nem nap
pali éber, de persze azért mégsincs kikap
csolva teljesen, csupán részlegesen. Hisz
érdekes történetek vannak arról, mi min
denre nem édredünk fel! Az alvás két fő
részből áll, ezen belül 4 szakaszra bont
ható egyes kutatók és szempontok szerint.
A lényeg az, hogy mélyebb és felszinesebb alvási szakaszok váltogatják egy
m ást nagyon sok ember nehezen alszik
el, mások hamar felébrednek és nem tud
nak ismét elaludni. Ez szorosan összefügg
a pszichológiás életritmusokkal. A kóros
álmatlanság alatt a 3 hétnél hosszabb idő
szakot értjük, ez a nappali élet túlhajszolt
sága, a megerőltető, kimerítő munka vagy
rossz étrendi szokások, testi betegségek és
a nappali szendergés. Leggyakoribb az al
vászavar az öregeknél. Nehéz meghatá

Angol

M agyar

rozni., hogy mi is a konkrét ok legtöbb
ször. A meszesedésnek tudja be több ku
tató a rossz alvást, melynek olyan agyi
strukturális bántalmak, amelyeket gyógyí
tani kellene. Külső okok is lehetnek, amélyek izgatóbban vagy átformálólag hatnak
a szervezetre. Ilyenkor pl. az alkohol fo
gyasztás, a dohányzás, és a gyógyszerek
nagymértékű fogyasztása, kávézás főleg
lefekvés előtt. Persze vannak kivételek. A
legnagyobb gondot a nyugtatószerek
használata okozza, mert hozzászokás ala
kul ki és a szervezet egyre többet igényel
belőle, ezzel azonban megzavarja az idegrendszer szabályos ritmusát. Másik főprobléma az alkohol fogyasztása hosszú
távon, kezelése nehéz, a különböző alta
tók nem mindig fejtik ki a megfelelő ha
tást, van akikre nem, sőt kellemetlen
mellékhatások jelentkeznek. Sokak sze
rint nagyon jó ha a szoba nem meleg, sőt
inkább hideg. Étkezési sokásaink sem jók,
szerencsésebb ha este nem eszünk sokat,
hanem keveset. Kávát, teát dohányt is
csak keveset tanácsolhatok, sőt nagyon
hasznos, ha egyáltalán nem fogyasztunk.
Ha lehet nap közben ne szenderedjünk és
TV mellett se aludjunk. A sok munka jót
tesz mert állítólag utána jót lehet aludni.

Dr. Szabó György

Német

The house and the fiat
A ház és a lakás
(dö háusz end dö flel)
Where do you live?
Hol lakik?
Wo wohnen Sie?
(veör du ju lív)
(vo vonen zí)
I live in a house with a garden. Egy kertes házban lakom. Ich wohne in einem Haus mit Garten.
(áj lív in ö hausz vid ö garn)
(ih vóne in ejnem hauz mit Garten)
How many rooms
Hány szobájuk van?
Wieviel Zimmer habén Sie?
have you got?
(háu meni rúmz her ju got)
(vifil Cimmer háben zi)
H s a there-room fiat.
Ez egy háromszobás lakás.
Das ist ein
Dreizimmer-wohung.
(dász iszt ejn Drejcimmervórung)
(itsz ö fri rúm flet)
És van előszoba, konyha, Wir habén noch
And there,s a hall,
fürdőszoba és vécé.
Vorzimmer Küche,
a kitchen, a bathroom,
a lavatory.
Bad und Toilette.
(vír habén noh Forcimmer, Kühe,
(end dörz ö hál,ö kicsn,
Bad, Toálette)
öbátrúm, ö levötöri)
A lakásban központi fűtés van.
I n dér Worung
There,s Central heating
gibt es Zentralheizung.
in the fiat.
(dörz szentről hitin in dö flet)
(in dér Vónung gibt esz Centralhejzung)
Where is the bedroom?
Hol van a hálószoba?
Wo ist das Sclafzimmer?
(wheör iz dö bedrúm)
(vő iszt dasz sláfcimmer)
Rákász Mária
Élöné Rúzsa Brigitta

Bizonyára sokan vannak, akiktől az
Enesén eltévedtek a Visztricz KFT autó
bontójáról, illetve annak telephelyéről ér
deklődtek. A helyiek közül pedig talán
senki sincs, aki nem ismémé a tulajdonos
nevével fémjelzett vállalkozást
Ajkai Bélát kérdeztük a vállalkozás
indulásáról: 1990. augusztusában kezdte
meg működését a KFT, akkor 3 fővel in
dult. Abban az időben én még nem dol
goztam itt. Jelenleg 8 dolgozót
foglalkoztat a vállalkozás.
- Honnan szállítják az autókat?
Kizárólag Münchenből érkeznek au
tók. A Kft tulajdonosa Németországban
él, hétvégéken szokott hazajárni.
- Lépnek fel nehézségek a szállítás
során?
Apró kellemetlenségek adódhatnak,
de nem jellemző. Azt lehet mondani, si
mán érkeznek az autók enesére.
- Mely autóalkatrészekre van a leg
nagyobb igény?
Alkatrész eladás, személygépkocsi- és
teherautó értékesítés tartozik a profilunk
ba. Ma már 500-at meghaladja a behozott
autók száma. Új alkatrészek is megtalál
hatók üzletünk polcain, melyeket szintén
Németországból szerzünk be.
- Szándékoznak-e új autók árusítá
sával illetve használtakéval foglalkoz
ni?
Jelen pillanatban nem, mert a vámok
olyan magasak, hogy errefele nem éri
meg terjeszkedni.
- És más irányba...?
A továbbfejlesztés szerepel terveink
ben. Kónyban vettünk egy telket, ahol
majd gumijavítással állunk az autósok
rendelkezésére. Pápán akartunk nyitni egy
autósboltot, de negyon magas árat kértek
bérleti jogként s ez végül nem jött össze.
A MÉH vállalattal van szerződésünk.
Amit már egyáltakán nem tudunk értéke
síteni, azt elszállítjuk.
Mesterházy József

V__________ ____________
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Kellemes Húsvéti
Ünnepeket
Kívánok Minden
KEDVES
VÁSÁRLÓMNAK!
GÖRCS ZOLTÁNNÉ
ÉLELMISZERBOLT
József A. u. 11.
\ _______________________ )

Karnevál ’94
Diákjaink számára egyik leg
népszerűbb rendezvény a Karne
vál, amelyet farsang utolsó
hetében, február 18-án és 19-én
rendeztünk meg, pénteken a felső-,
szombaton az alsó tagozatosok ré
szére.
A két hétig tartó lázas készülő
dés eredményeképpen 13 műsor
számot láthatott a közönség a felső
tagozatos osztályok előadásában.
A zsűri hosszas tanácskozás után
a legjobbaknak járó díjat a 8b.,
7b., 8a., 6a., 5a., osztályosoknak
ítélte oda. ó k népszerű televíziós
műsorokat parodizáltak: A Szeren
csekereket, a Mindent, vagy sem
mi című műsort, a Szilveszteri
kabarét ill. Esti műsorok címmel
összeállítást láthattunk. A díjkiosz
tás után pillanatok alatt elfogyott
aZsákbamacska. A tombolán érté
kes tárgyak kerültek kisorsolásra.
A fődíj egy csokitorta volt. A Szü
lői Munkaközösség szendviccsel,
kólával vendégelte meg a tanuló
ifjúságot. A büfé többféle finom
sággal várta a tánctól felhevült és
kiéhezett diákokat. 1/2'7 -ig tartott
a fül- és idegtépőzene. Tanulóink
sajnálkozásukat fejezték ki, hogy
ilyen hamar véget ért a dinomdánom. Köszönjük a gyerekeknek a
vidám műsort, az osztályfőnökök
nek a felkészítést és a Szülői Mun
kaközösség áldozatvállalását.
Ezúton mondunk ismét köszö
netét Görcs Zoltánnénak és Gősi
Jánosnak a nagylelkű felajánlásért.
Görcs Zoltánná édességgel és tom
bolatárgyakkal kedveskedett az is
kolásoknak, Gősi János sütőmester
pedig erre az alkalomra amerikai
fánkot sütött, és ingyen adta a
zsemlyét a szendvicsek elkészíté
séhez.
A nagy sikerre való tekintettel
a műsort egy héttel később Bezin
is bemutattuk.

Élőné Rúzsa Brigitta
ifjúsági vezető

Sulisport
1993. október 5-én a Magyar Diáksport Szövetség pályázatot írt ki "Kegyeleti
futóverseny"-re. A verseny célja, hogy 1993. okt. 23-a és 1994. március 15-e
tiszteletére az iskolák diáksportkörei rendezzenek futóversenyt Az enesei DSK
jelentkezett erre a pályázatra. Az első feládatot teljesítettük. 1956 métert fu
tottunk és a hősi emlékmű előtt gyertyát gyújtottunk.
A második feladatot március 11-én teljesítettük A futás távja 1848 méter. In
dulás az iskolától a Kossuth úton keresztül és vissza a Barcza réten. Az első
lány és fiú versenyző helyezte el a tisztelet koszorúját Hetvényi István emlék
táblájánál.
A Nemzeti Ifjúsági- és Szabadidősport Alapítvány kuratóriuma elfogadta az
1993. szeptemberébe beadott pályázatunkat. 45.000,- FT-ot biztosít az úszásoktatásra. így a tanfolyam résztvevőinek 1.600,- Ft helyett csak 800,- FT-ba
kerül. Reméljük, hogy ezt a kedvező lehetőséget több tanuló is igénybe veszi.

Füsi András
V ___________________________________________________________ )

------------------Gyermekeinkért-----------------"Iskolás lesz a gyerek"...-mond
ják a szülők boldogan és büszkén,
de némi szorongással. Hiszen
nemcsak a gyerek, de a szülő is
megmérettetik. Hogy tudta felké
szíteni kisfiát, kislányát az első
igazán nagy erőpróbára, tudott-e a
család olyan érzelmi biztonságot
nyújtani a gyereknek, hogy az
könnyedén, gond nélkül lépje át az
iskola küszöbét. Megfelel-e a kö
vetelményeknek, be tud-e illesz
kedni a közösségbe. Iskolai
beiratás előtt minden nagycsopor
tos gyerek kap egy óvodai szakvé
leményt, amin az óvónő javasolja
iskolába, vagy még 1 évet marad
jon óvodába és harmadsorban
Szakértői bizottsághoz javasolják
ahol megállapítják, hogy iskolaérett-e.
Mit is jelent az "iskolaérettség"
fogalma. A mai gyerekek rendkí
vül tájékozottak, mégis mintha fá
radékonyabbak, figyelmetlenebbek
lennének, mintha nehezebben tud
nának alkalmazkodni a kötöttsé
gekhez.
Éppen
ezért
az
iskolaérettség egyik legfontosabb
összetevője a szociális érettség.
Ami azt jelenti, hogy egyre jobb a
logikai készsége, egyre tájékozot
tabb. Képes már hosszabb ideig
odafigyelni valamire, elmélyülten,
nyugodtam végigcsinálni valamit
még akkor is, ha számára nem
olyan érdekes. Képes társaival
együttműködni, elviselni azt is, ha
más van a középpontban. Érdeklő
dik a betűk, számok világa iránt,
várja az iskolát.
Rendkívül fontos, hogy tisztá
ban legyen a téri irányokkal, hogy

ceruzát biztosan képes legyen a
kezébe fogni A ballkezesség ön
magában nem baj, akkor van prob
léma, ha megpróbáljuk átszoktatni
a "jobbik" vagy "szebbik" kezébe.
Nem könnyű napjainkban isko
lásnak lenni. Nyolc-kilenc óra
munka, legalábbis készenléti álla
pot. A gyerek nem akkor lazíthat
amikor elfáradt, hanem amikor le
telt a negyvenöt perc. Néha meg
ijednek a szülők, hogy az óvoda
nem készítette fel megfelelően a
gyermekeket, csak játszottak. A
megnyugtatásukra el kell, hogy
mondjuk, a legtöbb ismeretet a
gyermek játék során sajátítja el a
játékos ismeretanyag jobban meg
marad
az
emlékezetükben.könnyebben, biztosabban tud ját
szani, az iskolai feladatokhoz is
igy fog hozzálátni.
Kudarc, sikertelenség érheti
ő k e t, amit el kell viselnie és, töre
kedni a jobb eredményért. Éppen
ezért nagyon fontos, hogy szere
tettel, türelemmel és kedvességgel
nyugtatva bánjanak a családban és
az iskolában egyaránt az első na
pokban és természetesen a későbbi
idők során.
Az iskolakezdéssel valóban új
korszak kezdődik. Az örömteli ön
feledt kisgyermekkort felváltja a
kötelességtudat, a kitartást igénylő
kiskoláskor. Fel kell adni a mági
kus mesék világát, de megtalálja
helyette a teljesítmény a siker örö
mét. Ebbe kell mindnyájunknak
szülőknek, pedagógusoknak segí
tenünk.
Szabóné Horváth Judit
-

Az iskola, óvoda oldala

MŰVELJÜK

KE

Növényvédelmi tanácsok

L..........................................
Legfontosabb teendő gyülm ölcsöseinkben a tél v é ^ le 
mosó perm etezés elvégzése. M ielőtt ehhez hozzáfognánk,
sürgősen m etsszük m eg gyülölcsfáinkat, ribizli-, málnabokrainkat. A m etszés a korona alakításon kívül növényvédelm i szem pontból is elengedhetetlen. A beteg, sérült
ágakat, vesszőket, összeaszalódott gyüm ölcs m úm iákat tá
volítsuk el és égessük el. M etszés u tán m ielőbb fabalzsam
mal ecseteljük be a vágási felületet, ha ezt nem tesszük, a
nyílt seben keresztül a károsítók könnyen behatolnak a
növénybe.

A lemosó permetezés
Az optim ális időben és szakszerűen elvégzett lemosó
perm etezés a károsítók nagy részét m ég a teljes kifejlődé
sük előtt elpusztítja. Késlelteti a gyorsan fejlődő kártevők
korai felszaporodását, ezáltal lehetővé teszi, hogy a tenyészidő során kevesebb perm etezéssel is hatékonyabban vé
dekezzünk. A kártevő rovarok term észetes ellenségeik
szem pontjából ez a legkevésbé veszélyes kémiai növényvédelm i eljárás.
Lényeges., h o g y a lem osó perm etezést nagy vízm ennyiséggel, áztatásszerűen végezzük, a gyümölcsfa
m inden részét érje a perm edé. A perm etezés időpontja at
tól függ, hogy m ilyen szert választunk. Olajos készítm é
nyekkel, m in t pl. Ágról, N evikén, m inél később kell a
kezelést elvégezni, rüg y p attanáskor is lehet.
Ezek a növényvédő szerek úgy fejtik ki hatásukat, hogy
légzáró réteget alakítanak ki a rovarok testfelületén. Akkor
érhetjük el a jobb eredm ényt, am ikor m ár a rovarok élettevékenysége aktív, a légzésük a téli nyugalm i időszakot
követően egyre erőteljesebb. A N evikén kéntartalm ánál
fogva rovarkátevőkön kívül lisztharm at ellen is véd. Az
Agrolt és a N ev ik én t bioterm esztők is használhatják, mi
vel ható an y ag u k a kozm etikában is használatos vazelin
olaj.
A Tiosol szin tén környezetbarát készítm ény. Védelmet
biztosít a pajzstetvekkel, levéltetvekkel, atkákkal, különfé
le levélbolhákkal, valam int több gom babetegséggel szem
ben.
Az ed d ig felsorolt vegyszerek m éreg jelzése: "nem m ér
gező" vagy "gyenge méreg".
A N eopol vagy Bárium poliszulfid a "méreg" kategó
riába tartozik. A rovarkártevőkön kívül, jóval több gom ba
betegséggel szem ben alkalm azható, m int az előbbi perm etszerek. A legdrasztikusabb lemosó perm etező szer a
régóta forgalom ba lévő N ovenda. R endkívül erős méreg,
a lágyszárú aljnövényzet is leperzseli. Szigorúan rügypat
tanás előtt szabad kijuttatni, m ert késői kiperm etezése ter
m éscsökkenést okoz. H atékony a bim bólikasztó bogárral,
pajzstetvékkel, atkákkal, m olyokkal, levéltet tojásokkal,
varasodással és sok gom babetegséggel szemben. A N o
venda használata alm aterm ésüekben és ribiszkében enge
délyezett.

Gyomirtás
Szőlőben, gyüm ölcsösben a gyom irtás is az aktuális fel
adatok közé tartozik. M ivel Enesén és környékén ribizli
és m álna term esztéssel sokan foglalkoznak, erről írtok.

...............j

Málna
A m álna korán hajt, fontos, h o g y sarjhajtásai egész
ségesek m aradjanak gyom irtószerrel n e okozzunk kárt,
ezért a gyom irtó szerekkel csak a fakadás, h ajtás előtti idő
ben perm etezhetjük ki.Új telepítésű ü lte tv é n y e k b e n az
Acenit, Duál és Adói javasolhatók. A term ő m álna gyom 
m entesen tartására rendelkezésükre áll: a Stom p, Devriol
és Lucenit.
A Lucenit levelén keresztül felszívódva pusztítja el a
gyom okat, a többi készítm ény a talajban levő gyom m agok
csírázását akadályozza m eg, a m á r kikelt gyom növényre
hatástalan.

Ribiszke
A vegetáció m egindulása előtt, m inél korábban végez
zük el a gyom irtó perm etezést. Fiatal ü ltetvényben Acenit,
Duál, Adói használható, term ő ribiszkében Devrinol,
Stomp, valam int a C asoron G. A C asoron G. totális gyom 
irtó granulátum , egy és kétszikű gyo m o k at irtja, 2-3 évi
alkalm azás u tán az évelő gyom ok állo m án y át is gyériti.

Nemesné Csicsmán Emőke

( ----------------------------------------------------

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk
minden kedves vásárlónknak
Nemesék
Növényvédőszer Szaküzlet
Enese, Külsőréti dűlő 2.

's------------------------------ —_____________________)

SÁRGA RIGÓ SHOP
a benzinkútnál, a panzióban

Tisztelettel értesítem régi és új vevőimet,
hogy üzletembe folyamatosan érkezik
a tavaszi divatáru:

gyermek póló
gyérnek cipő
fehér póló
színes póló
strechnadrág
női puma kondi
férfi kondi

180,590,160,180,300,1380,1750,-

Olcsó ár, jó minőség!
Tekintse meg árukínálatomat!
Nyitvatartás: keddtől-szombatig 09-17 óráig
Vasárnap, hétfő: szünnap

BIKA VIADAL
1976 körül az enesei TSZ szép tarka bikája nem akart el
menni az Olasz túrára ott hagyta faképnél a sok derék társát,
rémületbe hozta Enese Vasútállomását.
Volt néhány Tsz tag derék torreádor ki nem akart félni a
bőszült bikától. Legbátrabb volt köztük Cshurcsil Pista kinek
fején díszelgett a szép piros sapka. Szaladt is egyenest - Cshur
csil Pistának tartva - a Cshurcsil megijedt kezében egy szál fa
a sinek közt szaladt mint egy örült, de jött Böjtös a Vaszari
Pistával.
Azt gondolták ők is, hogy ez egy szelíd boci, de bezzeg
majdnem lett egy igazi foci nem hagyták pihenni lábukat a tü
dőt, mert- ők is hamar felhúzták a nyúlcipőt
Dombi Pista B. rohant ahogy tud menekül ijedtében a biká
nak kiált németül, most meg Ludván J. bátyánk szíve erősen
dobog, mert a bőszült állat feléje lohol. Meglátta a bika a dobozt
János B. kezében, azt hitte búza van a plé edényben. János bá,
ügyes van neki sok gogyé, meg kereste hol van a pék bódé.
így hát elveszett szem elől a bika, elvágott mellette miként
egy paripa. Most egy háznál tette tiszteletét, talán megszemléli
mi lesz ott az ebéd.
A kerítést itt egyenesbe veszi, Hajner Tibi az ablakon át lesi.
Node itt nem áll meg sokáig, a kutyák kikergetik a szabadba,
menedéket keres az agyag árokba.
Szegény bikának ép ez lett a veszte, mert Ihász Ferenc már
messziről leste, ráduplázott egyet a vadász puskával, igy azután
végzett a bőszült bikával.
Teljesült a bLVa régi kívánsága, nem vitték el őt Talián or
szágba.
M atkovics Gyula és Matkovics Antal

15.

Kőszeghalmi Gyula Dunántúli Vármegye
községe: enese 1938.
Kisközség a tószigetcsilizközi járásban, hozzátartozik Sza
bó-tanya, Tschurl-major.
Lakossága 5% főből állt, akik 5 németajkú kivételével ma
gyar anyanyelvűek, vallás tekintetében 459 Római katolikus, 7
református, 128 evangélikus 2 zsidó, 74 iparos 7 kereskedő, 36
közlekedési 20 közszolgálati alkalmazott, 24 nyugdíjas és 9 házi
cseléd lakott a községben.
Elemi oktatásügyét 1 állami mindennapi iskola szolgálja, ál
talános továbbképzővel.
Területe 1.449 kh. ebből Győri István örökösei, 111 Káldi
János, 102 Kom Márton, 276 kh. Tschurl Ernő tulajdona.
Postahivatala, távíró és távbeszélő állomása és vasútállomása
helyben, Győr megye legkorábbi okleveles emlékeiben kimutat
ható ősi nemesi családé az Enesey-eké volt.
Mint kiterjedt nemesi család osztatlan birtoka Enese néva
lakban szerepel a török pusztítások, amik a falut is érintették,
elhanvasztották ennek az ősi családnak okmányait, úgy hogy a
kérésükre 1552-ben Újlaki Győri Püspök, akkor királyi hely
tartó volt új adomány levelet adott ki. 1682-ből ismert birtokosai
Bezerédi István pápai főkapitány, Szapári Péter és Enesei István
az utóbbi a hódoltság alatt is megtartotta ősi birtokának kis ré
szét.
Tóköz e magyar faluja 1866-ban 161 katolikus, 190 evan
gélikus és 130 zsidó lakosból állt. Gyümölcsöskertek díszítették
táját, ami ritkaság számba ment vidéken.
Újkori birtokosai közül Barca család még a században és
anyasági leszármazásával az Enesei birtokokból szerzett jelentős
ingatlanokat
Lejegyezte:

Matkovics Antal
/ -----------------------------------------------------------------------------\
A Hírmonó Szerkesztősége nevében az önkormányzat sok
szeretettel köszönti a márciusban jubiláló lakosokat.

A 60 évesek közül:
Borbély Antalnét
Német Józsefet
Tóth Vilmosnét.

A 65 évesek közül:
Csepregi Józsefet

A 80 évesek közül:
Egyed Istvánnét
Gősi Mihálynét
Pollreise Jánosnét.

\ _________________ ____________________

1. A nagy magyar. Államférfi, politikus, író. (1790-1860)
2. A lengyel szabadságharc hős tábornoka.
3. Alföldi toborzó útján ezrek álltak be honvédnek.
4. A "fiatal" Magyarország egyik vezetője volt.
5. "Fut... felé Jelasics a gyáva"
6. A tüntetők a ... nyomda felé vonultak.
7. Magyarország első, felelős minisztere volt.
8. Március 15-én szavalták el ezt a verset
9. Enesei osztálytársa volt Pápán.
10. Ót vitte a tömeg diadalmenetben Pestre.
11. Széchenyi István egyik műve.
12. A falu jegyzője című regény írója.
13., "... e kettő kell nekem." (Petőfi)
14. Irodalmi alkotás. Alcíme: A magyar nép zivataros századaiból.
Megfejtés: Függőleges 15.
A Fehér Holló Gyógyszergyár által felajánlott díjakat Szabó Attüa,
Szakács Lajosné és Szabó Tamás nyerte.
A nyereményeket a Polgármesteri Hivatalban lehet átvenni.

A PAPÍRBOLT ismét meglepetéssel
várja az olvasni vágyókat
és a játszani szeretőket!
E játékokkal a NYUSZI is
szívesen játszana!
Kellemes Húsvéti Ünnepeket
Kívánok Kedves
Vásárlóimnak!
KOVÁCS JÁNOSNÉ

OTODOLÖ

GYÖR-MOSON-SOPRON MEGYEI II. OSZTÁLY
GYŐRI CSOPORT LABDARUGÓ BAJNOKSÁG
1993/1994. ÉVI TAVASZI SORSOLÁS

Nem lehet mondani, hogy óriási volt
a tolongás február 25-én a Kultúrház
előtt, a meghirdetett ötödölő versenyre.
Még a felajánlott, komolynak mondha
tó pénzösszeg sem hozta lázba a falu
ifjúságát. Végig kellemes, családias
hangulatban zajlott le a vetélkedő,
amelyen 10 versenyző mérte össze

I. forduló március 13. 14.30
Győrsövényház-Enese SE

X. forduló május 15. 16.30
Enese SE- Dunakiliti SK

II. forduló március 20. 14.30
Halászi SE-Enese SE

XI. forduló május 22. 17.00
Enese SE- Nyuli SC

erejét, ötödölő-tudását. Az 1. forduló
ban két részre oszlott az összegyűlt
játékosok serege.

III. forduló március 27. 15.00
Pannonhalma SE-Enese SE

XH. forduló május 29. 17.00
Habisol SE Gönyü-Enese SE

IV. forduló április 3. 15.30
Enese SE-Gyórladamér SK

XIII. forduló június 5. 17.00
Herényi Medosz SK Enese SE

V. forduló április 10. 15.30
Nagyszentjánosi SC-Enese SE

XIV. forduló június 12. 17.00
Enese SE-Rábapatonai SE

VI. forduló április 17. 16.00
Enese SE-Rajka

XV. forduló június 19. 17.00
Hédervár-Enese Se

A győztesek az 1. csoportban a fő
díjért - immár mindenki mindenkivel.
Az 1. csoportban nagy küzdelem Dom
bi Kornél fejére kerülhetett volna a ba
bérkoszorú, ha ilyet osztottunk volna,
így az elsőnek járó pénzdíjjal kellett
megelégednie. A képzeletbeli dobogó
második fokára B icsk e i Botond állha
tott, míg legalsó korára Szabó Tamás.
A vigaszdíjjal Szabó Sándor vigasz
talhatta magát s társait, akik most csak
a "fakóban" küzdhettek tovább. Nagy
tetszés fogadta Böcskei György pol
gármester szavait, aki a verseny ha
vonta történő megrendezésére utalt.
Remélve azt, hogy a résztvevők száma
nem marad 20 alatt.

Mesterházy József

Vn. Forduló április 24. 16.00
Kimle SE-Enese SE

A tartalék csapatok sorsolása
azonos az elsó csapat sorsolásával
kezdési idő: 2 órával az első csapat
mérkőzése előtt.

VIII. forduló május 1. 16.30
Enese SE-Kühne SE

Győr, 1994. január 31.

IX. forduló május 8. 16.30
Győrszentiván SE-Enese SE

Városi Labdarúgó Szövetség
Győr

A kővetkező Ö tödötő-verseny
Időpontja:
M árciu s 25. pén tek
17.00 óra
H elye: Kultúrház.

Jó állapotban lévő 10 sebességes
versenykerékpár eladó.
Érdeklődni:
Enese, Jókai u. 18.
L ............................................................................................ J

Márciusi receptajánlat

Svájci diós szelet
5 tojássárgáját habosra keverünk 25 dkg porcukorral, meg egy
kiskanál sütőporral, majd tovább keverjük egy citromos reszelt
héjával, kifacsart levével. H ozzáadunk 30 dkg darált diót, 30 dkg
reszelt nyers sárgarépát (tisztán mérve), 7 dkg réteslisztet, végül
a tojások kemény habbá vert fehérjét. Ha van maradék tojásfe
hérjénk, egyet-kettőt adhatunk még az eredeti öthöz.
Kizsírozott, kilisztezett közepes nagyságú tepsibe töltjük és
forró sötőbe tesszük. 5 percig erős lánggal, majd tűpróbáig taka
rékon sütjük. Még melegen deszkára borítjuk, porcukorral meg
szórjuk és ha kihűlt hosszúkás szeletekre vágjuk.
Süthetjük tortaformában is és tölthetjük bármilyen krémmel,
dzsemmel. A répa íze nem érződik ki belőle, de ettől válik "szaf
tossá", sokáig eltarhatóvá a sütemény.
Nagyné Dőry Andrea

;

;

TÁJÉKOZTATJU K
a lakosságot arról, hogy a Kiste
mető rendezése folyamaiban van.
A helyi lap hasábjain keresztül is
mételten felhívjuk a hozzátartozók
figyelmét, hogy a sírhelyek egysze
ri megváltása 25 évre szól. A lejárt
sírhelyeket újra meg lehet váltani
legkésőbb 1994. április 30-ig.
A meg nem váltott, gondozatlan sí
rokat a temető rendezés során az
Önkormányzat megszűntei.

Böcskei György
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