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Eneseiek Habsburg Ottó 
díszpolgár avatásán!

A csallóközi Bős jú n iu s  25- 
én  ta rto tt ünnepélyes te s tü le 
ti ü lésen , szám o s m eghívott 
vendég é s  a  lakosság  nagy 
te tszése  kö zep e tte  av a tta  fel 
c ím erét é s  zászlaját. Ebből 
az alkalom ból a  közösség  el
ső  d íszp o lg á ráv á  a v a tták  
H absburg O ttót, a  Páneuró
pai Unió E lnökét az Európai 
népek , s  k iem elten  a  Magyar
ság ügyében  végzett elévül
hete tlen  é rdem eiért.

Az ü n n ep ség  d é le lő tt ko
szorúzással k ezdődö tt a  II., 
m ajd az e lső  V ilágháborús 
hősök em lékm űvénél. Itt ko
szorút he lyezett el E nese kül
döttsége is. Ezután a  szab ad 
téren , a  c so d ála to s p latánfák  
által körülvett Kálvárián ün
nepi m isén  ve ttü n k  részt. A 
bensőséges, a  résztvevők  ak
tív közrem űködésével zajló 
szertartás u tán , m elyet há
rom pap ce leb rá lt követke
zett az ünnepélyes, nyilvános 
képviselő  te s tü le ti  ü lés  a 
község ku ltú rházában .

F enes Iván, Bős község  
po lgárm estere  ism erte tte  a  
döntést, m ely a lap ján  átnyúj
to tta  H absburg  O ttó n ak  a

díszpolgári k itün te tést tan ú 
sító  okiratot, é s  em lékérm et, 
s  a jándékokat. Ezt követően 
a  csallóközi te lepü lésen  ven
d ég esk ed ő  széke lyek  kö
sz ö n tö tté k  a  P áneurópai 
Unió elnökét, s  ad ták  á t ^ján-
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dé kukat.
H absburg Ottó m eleg sza

vakkal köszönte m eg e m eg
tisztelte tést, s  beszélt a  kö
zös Európáért végzett m un
káról, m ely e re d m én y é t 
meyd csak  ezután  élvezhet
jü k  igazán. Fontos, hogy a 
békét m egőrizve, de nem ze

tiségeket nem  háborítva, a 
ha tá rokat c sak  je lk ép  szerű
en  m egtartva az azonosságo t 
hangsúlyozva politizáljunk.

Ö röm ét fejezte  ki, hogy itt 
Bősön is lát tö rekvéseket er
re, am it a  csíkszetm ihályi de 
legáció s az anyaországi kap
cso latok  bizonyítanak. Mind
ez nem  irányul m ások  ellen, 
de  igen is segíti a  m agyarság 
fennm aradásá t, hisz hazánk
ban nem  csak  a  közelm últ 
tö r té n é se i v o ltak  kegyetle
nek , hanem  nép ü n k  tö rténel
m e vészindulatos volt. Az ün
nep i ü lé s t a  CSEMADOK 
Som orjai énekkara  gyönyöríz 
dalokkal zárta.

A m eghívottaknak a  nagy
község  k ép v ise lő -te s tü le te  
fogadást ad o tt az Állami Gaz
daság  K ultúrotthonában.

Közel 30  fős delegációnk, 
m ely a  tes tü le t tagjaiból, és a  
tűzo ltók  képv iselő ibő l állt, 
egy kiválóan m egszervezett 
ren d ezv én y so ro za to n  részi
vé ve, m ajd  a  vacsorá t a  sa já t 
költségén a Szapi halászcsár
dában  elfogyasztva, 21 óra
kor é rkeze tt enesére .

Böcskei György



S p o r tii

Önkormányzati hírek
Tisztelt Olvasó!

A képviselőtestület június hónapban két alkalommal ülése
zett.

Június 6-i ülésének napirendjén az alábbi témák szerepeltek:
A fiatalság helyzetéről, szabadidejének kihasználásáról be

szélve a polgármester elmondta, hogy ez az egyik legmegol
datlanabb feladat. A korábban Füsi András által vezetett klub 
jól működött, azóta csak próbálkozások vannak a szervezett 
szabadidő eltöltésére. A megfelelő vezető hiányában nagyon 
nehéz előbbre lépni. Jelenleg a fiatalok által működtetett 
DISCO az egyedüli szórakozási lehetőség.

Az idei évben két alkalommal lesz lehetősége a fiataloknak 
Erdélybe utazni. 3 fő Korondra - a Hargita Alapítvány szerve
zésében - 15 fő pedig Csikszentmihályra utazhat, melynek 
költségéhez az önkormányzat anyagilag hozzájárul.

Az adóügyekről szóló beszámolót tárgyalva a testület ismé
telten megerősítette, hogy helyi adó bevezetéséhez csak a leg
végső esetben folyamodik. Az amúgy is nehéz körülmények 
között élő embereket nem célszerű újabb terhekkel sújtani.

Építé si telek beépítési és elidegenítési kötelezettségének 
törlésére érkezett kérelem a testülethez. A testület a kérelmet 
elutasította azzal az indokolással, hogy az eddig kialakult gya
korlatot nem kívánja megváltoztatni. A kérelmet jóváhagyó 
döntés méltánytalan lett volna azokkal szemben is, akik már 
korábban ilyen irányú kérelemmel fordultak a testülethez és 
kérelmük el lett utasítva.

A továbbiakban építési telek vevőjét jelölte ki a testület, 
majd úgy határozott - élve a jogszabály adta lehetőséggel -, 
hogy a későbbiekben az választható kiépítési telek vevőjének, 
aki a vételár 10%-át előlegként befizeti.

Ez a döntés azért vált szükségessé, mert számtalan esetben 
fordult elő, hogy a telek vevőjeként kijelölt személy - miután a 
hivatal a szükséges adminisztrációt elvégezte - visszavonta vé
teli szándékát.

A polgármester ezt követően tájékoztatta a testületet arról, 
hogy a tó hasznosítása érdekében végzett közvélemény-kutatás 
alapján lakosságunk amellett voksolt, hogy halastó céljára ad
juk bérbe a tavat.

A június 29-én tartott testületi ülésen a képviselőtestület 
meghallgatta és elfogadta az általános iskola munkájáról szóló 
beszámolót.

A beszámolóban elhangzottak alapján megállapítást nyert, 
hogy a gyermeklétszám csökkenése miatt az általános iskolai 
tanulócsoportok és napközis csoportok száma kevesebb lett, 
ezért három pedagógus álláshely megszüntetését tartja indo
koltnak.

A képviselőtestület a benzinkúttal szembeni önkormányzati 
telket -  430/126 és 430/124 helyrajzi számúakat -  vállalkozói 
telekként való értékesítésre kijelölte, egyben kijelölte a vevőt 
is. A terület négyzetméterenkénti árát 400,-Ft-ban állapította 
meg.

Köszönjük megtisztelő figyelmüket.
Kiss Lászlóné 

jegyző

Egy év ismételten
Vége a bajnokságnak s ilyenkor futósza

lagon terjednek a pletykák, ki jön ki távo
zik? S ezért időszerű, hogy meglátogattam 
az ifjúsági valamint a felnőtt csapat edző
jét, Zsenák G yörgyöt és Szabó G ábort.

-  E légedettek vagytok-e  a csapato tok  
te ljes ítm ényéve l?

-  Én nem teljes mértékben - mondja 
Szabó Gábor - mert ősszel a 3. helyen vé
geztünk, de a meghatározó játékosok tá
voztak s akik jöttek nem tudták őket pótol
ni, így tavasszal fokozatosan visszaestünk 
a 6. helyre.

-  Én teljesen, mivel csak tavasszal ala
kult, ahhoz képest számomra is meglepő 
milyen jól szerepelt a csapat.

-  Úgy ha llan i a fa luban , hogy a Sö
vényházon  já ts z ó  H o rvá th  N orb i a 
Tápszentm ik lósi Tóth Balázs, va lam int 
Dombi Csaba is v isszatér.

-  Balázs és Norbi már valóban itt van, de 
Dombi sorsa még bizonytalan. Ellenben 
az ikrényi kapus, Nyári is hozzánk igyek
szik és a mi játékosunk már a szintén 
ikrényi védő, Csupor Ferenc is.

-  Távozó lesz?
-  Szabó Gábor munkahelyi elfoglaltsága 

miatt feláll a kispadról, de Niederhoffer és 
én is befejezem a focit - m ondja a fiatalok 
edzője.

-  K ik lesznek az edzők?
-  Ha megbíznak vele az ifi csapatot to

vábbra is vállalom, a felnőttekhez viszont 
úgy néz ki, hogy sikerül egy győri szakem
bert találni.

Szeretnénk köszönetét mondani azok
nak akik segítettek a m unkánkban, s külön 
köszönet Bödö Csabának és Magyar Bélá
nak önzetlen munkájukért, hisz sokat segí
tettek, hogy idegenbeli m eccseinket le 
tudtuk játszani.

Az olvasók nevében is köszönöm a ri
portot, Önöknek pedig köszönöm, hogy 
elolvasták a cikkeimet, folytatás augusz
tusban.

B áthori Gábor
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A u sz trá lia  esélyt adott...
Sokan azt gondolják, hogy a Nyugat- 

Európában, Amerikában vagy Ausztráliá
ban élő magyar emigránsok sorsa irigylés
re méltó. Hogy mennyire a kitartásuknak, 
szorgalmuknak köszönhetik azt, ahova el
jutottak, bizonyságul álljon itt Káldy Zoli 
bácsi életútja, és a tanulságot belőle min
denki levonhatja.

-  Hogyan és mikor döntött így Zoli 
bácsi, hogy emigránsként valahol a vi
lágban szerencsét próbáljon?

-  Lassan érlelődő elképzelés volt az 
enyém, és hogy itt hagyjam az országot az 
1949-ben fogalmazódott meg bennem. Po
litikai- és magánjellegű okok is erősítették 
döntésemet. A háború után egyetemre jár
tam és reménykedtem abban, hogy én is 
részt vehetek egy új Magyarország létreho
zásában. Sajnos ez az álom 1948-49 felé 
szertefoszlott, mivel csak az oroszimádat 
és a dicsőítés volt a fontos, s nem egy 
demokráca felépítése. Az alacsony nívójú 
embereknek kedvezett az a rendszer mind 
politikailag, mind erkölcsileg. Elegem lett, 
fogtam a batyumat és itt hagytam ezt az or
szágot.

-  Hogyan folytatódott az „útkeresés”, 
mi volt uticé^a?

-  Ausztriában nem voltam menekülttá
borban, dolgoztam a Stayer Traktorgyár
ban, de közben idehaza Rajkot kivégezték, 
így végső elhatározásom lett, hogy el ebből 
a sivár világból.

Venezuelába készültem, hisz két isme
rősöm akkor már ott dolgozott, egy olajve
zetéket vigyáztak. De egy hirtelen intézke
dést követően csak a nős és családos embe
reket engedték be az országba, így a másik 
sorba átállva az Ausztrál ablaknál adtam be 
papírjaimat. Komoly orvosi vizsgálat 
után - két hét - már Ausztrália földjén vol
tunk.

-  Milyen lehetőségekkel fogadta az 
emigránsokat akkor Ausztrália?

-  Bármely részéről jöttünk is a világnak 
2 éves munkát kellett ahhoz elvállalnunk, 
hogy ott letelepedhessünk. Ez napszámos 
munka volt, s én egy vizierőmű építkezésé
hez kerültem a hegyekbe, ahol mindannyi
an emigránsok voltunk. Volt egy előmun- 
kásunk, aki miáltal volt Japán hadifogság
ban nagyon keményen bánt velünk. Lapá
tomat egyszer odavágtam elé, így szerző
désszegő lettem s még Európába is vissza-

toloncolhattak volna. De a munkaügyi hi
vatalban megkérdezték, hogy mihez értek, 
és én azt feleltem, hogy az ácsmesterség
hez. Gyorsan szerszámokat vettem és hét
főtől már dolgozattam is. Hamar kiderült, 
hogy nem vagyok képzett mestere, de a 
számat mindig befogtam, s csak a fülemet 
és a szememet hagytam jól nyitva. Két év 
után már fizetést is kaptam, mint ács, majd 
önállósítottam magam, kisebb munkákat is 
elvállaltam, sőt első házunk építését is 
megkezdtem.

Aki azt hiszi, hogy kinn a pénz a fán te
rem vagy az utcán hever, az nagyon téved. 
Mialatt és így dolgoztam, esti tanfolyamra 
jártam, ahol hegeszteni tanultam. A város 
peremén vett 3 holdas földön az építkezés 
mellett kertészkedtünk és az azon megter
mett árut ebédidőben értékesítette. Én vol
tam az első, aki Tazmániában elsőként cse
megekukoricát termelt.

-  A nagy cél „a farm megszervezése” 
hogyan sikerült?

-  Mindig vágytam a fold után, így elad
tuk házunkat és vettünk egy farmot renge
teg kölcsönnel a nyakunkban. Az ausztrál 
nép az egyik legközvetlenebb, társadalmi 
különbségek szinte nincsenek, így jó szív
vel fogadtak a szomszédok is, és rengeteg 
segítséget adtak, mivel csak egy talicskám 
volt a gazdálkodás elején. Az első 20 év
ben szabadságon nem voltunk, ezen idő
szak minden napja munkával telt el szám
unka. Lassan fejlődött a farm, a használt 
traktort felváltotta egy új, majd öntöző- 
rendszert vettünk, végül már 50 fejős tehén 
volt a gazdaságban. A 60-as évek végére 
meglehetősen rossz helyzetbe került a tej
gazdaság, így 1970-ben eladtuk a farmot.

-  Más szempontból fontos év volt Zo
li Bácsi számára 1970. Hogyan élte meg 
az első hazalátogatást?

-  1970-ig nem tudtuk megengedni ma
gunknak, hogy hazajöjjek, de akkor majd
nem sírtam, amikor 21 év után átléptem a 
határt. A régi barátok buzdítottak, hogy 
maradjak itthon, megbolygatták érzelmei
met, de semmi konkrét lehetőséget nem 
tudtak ígérni. Miután visszautaztam Auszt
ráliába feleségem életét is pokollá tettem 
pár hónapig, hisz nagyon meg voltam in
dulva, hogy visszatelepüljek. Néha - néha 
azóta is felötlik a gondolat bennem, de 
több mint 45 éve kint élek és ez életemnek

több, mint a fele. De hogy mennyire kötő
döm az anyaföldhöz, bizonyíték rá az, 
hogy már kilencszer voltam itthon és fele
ségem is 4-5-ször is velem jött. Amennyire 
egészségünk engedi már jövőre is tervez
zük utazásunkat - a köldökzsinór még 
nincs elvágva.

-  Milyenek a Magyarországi tapasz
talataik, milyen kritikai észrevételeik 
vannak?

-  A szakadék a társadalom belül egyre 
nagyobb és mélyebb. Falusiak életét jobb
nak tartjuk, az idős városi lakosság sorsát 
ítéljük a legkedvezőtlenebbnek. Most sem
mi esetre sem települnék haza, mivel úgy 
látom, hogy a szakértelem nincs meg a ve
zetésben, fejetlenség uralkodik mindenhol. 
A bürokrácia egyenesen rettenetes, a gaz
dasági élet kátyúban van, és szerintem az 
elkövetkező 10 év túlélése a legfontosabb 
minenki számára. De számunkra ott a titok 
is, hisz még mindig vannak óriási magán
építkezések, hatalmas költsége révén, és 
azt a bevallott 20-25.000,- Ft-os átlagkere
setből hogyan lehet megoldani?

-  A magyar tapasztalatok után ismer
tesse meg az újság olvasóit néhány 
Ausztriával összefüggő észrevételével!

-  Én nem vagyok egyedi eset, amin én 
végigmentem, azt az emigránsok megtöbb- 
je megcsinálta. 90%-unk ma sikeres életet 
él, de ezt csak szorgalmának és kitartásá
nak köszönheti mindenki. A fennmaradó 
10 %-ból kerülnek ki azok, akik nagyon le
süllyedtek és azok is akik nagyon magasra 
vitték. Ezt tudásuknak és óriási szerencsé
jüknek köszönhetik az utóbbiak. Tény az 
is, hogy Ausztrália megadta az esélyt a tá
mogatást minden nációnak. Aki Ausztráli
ába került az szerencsésnek mondhatja ma
gát, hisz a szociális biztonság az olyan ér
ték, ami sok Dél-Afrikai államban hiány
zik, bár oda is emigránsok ezrei kerültek. 
Van magyar egyesületünk, ahol közösen 
ünnepeljük a magyar nemzeti ünnepeket, 
szüreti mulatságokat tartunk, piknikeket 
szerveztünk. Néha egymás torkának esünk, 
de ez magyar szokás, s itt is legtöbb eset
ben a politika okozza ezt, tudniillik nem 
mindegy, hogy ki mikor emigrált, és volt-e 
és hányszor azóta Magyarországon. Politi
kailag Ausztráliában is rendkívül türelmet
lenek egyesek.

Nagyné Dőry Andrea
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Bős, Csíkszentmihály, Enese
A II. Magyar Találkozó után 

(1995. jún iu s 25 . - Bős) a  
csallóközi és erdélyi falu lakói 
Enesére voltak hivatalosak. 
Június utolsó keddjén került 
sor az enese i találkozóra. A 
polgárm esteri hivatal dolgo
zói -Kiss Lászlóné és Gecsei 
Gyuláné- gondosan előkészí
te tték  a  vendéglátáshoz szük
séges „kellékeket". A m enü 
„polgárm esteri" volt, hisz 
Böcskei György volt a  konyha 
fő boszorkánya.

A nyári frissességet árasztó 
hivataludvaron Enese polgár- 
m estere köszöntötte  a vendé
geket. Rem ényét fejezte ki, 
hogy a  m egkezdett kapcsola
tok tovább élnek  s  a  hivatal 
udvarán található gesztenye
fához h aso n ló  kort é rn e k  
meg. Iván nap  lévén, Böcskei 
György a ján d ék o t ad o tt á t 
Bős nagyközség polgárm es
terének  - Fenes Ivánnak. Majd 
a  csíki küldöttség vezetője. 
Kosa Gyárfás polgárm ester fe
jez te  ki jókívánságait Enese 
közösségének. A protokoll hi
vatalos része m últán a  vendé
gek m egtekintették  a  kultúr- 
házat és az iskolát. Az enesei 
vendéglátók pedig hazahívták 
régi ism erőseiket, akik m ár 
jártak  községünkben. Időköz
ben elkészült a  bográcsgulyás 
is, s  m indenki kedve szerint 
já ru lh a to tt a  kondérhoz. A 
„garden party"-hoz hasonla
tos rendezvény belenyúlt az 
éjszakába, és vidám  nótaszó
val végződött. Az óra m utató
ja  közel já r t  éjfélhez, am ikor

vendégeink hazaindultak Bős
re.

Mi já r  szívükben és eszük
ben a  csíkiaknak? -tettük fel a  
kérdést.

Kosa Gyárfás polgármes- 
tér: Már kezdem  otthon érez
ni m agam . Úgy gondoljuk, 
hogy ism ervén közös gondja
inkat, közös erőfeszítéssel, 
egym ás tám ogatásával m eg 
tudjuk őket oldani.

Szőgyör Domokos alpot* 
gármester: Remélem folytat
ni tud juk  kapcso la tunkat. 
Hagy öröm m el tudom  m onda
ni: ism ét ellátogathattam  Bős
re, ahol szintén Magyarok él
nek. T udunk beszélgetn i, 
nem  kell tolm ács. Úgy jö ttem , 
m intha hazajöttem  volna.

Tatár Zoltán: Mit lehet 
m ondani? Csak jó t. Szavak
ban nehéz  kifejezni, találkoz
ni a  régi ism erősökkel. Egy 
szónak is száz a  vége: kitűnő 
itt lenni.

Veress Judit tanárnő: Vé
gignéztük a  kultúrházat, az is
kolát. Mindig összehasonlít az 
em ber. Fáj a szívem  a  mi 
gyerm ekeinkért.

Némethy Zsigmond kép
viselő: nekem  csak  egy gon
dolatom  van, hogy nem  lehe
tünk együtt, é s  a  határnál el
lenőrzés van. A szlovákiai m a
gyaroknak is bajuk  van az is
kolával.

A 3 falu ta lálkozásának ér
telm e: egyet akarunk.

Mesterházy József

SIKER A LÖVÉSZ VERSENYEN
Már második éve rendezik meg a Nemzetközi Szuperliga Lövész

versenyt - minden évben 4 fordulót, kettőt Magyarországon, kettőt 
pedig Szlovákiában.

A lövészversenyről kérdeztük Szabóné Horváth Jüdítőt: Az idén 
eddig két versenyt szerveztek - Dunaszerdahelyen és Kunszigeten. 
A következő kettő szeptemberben lesz. Somorján és ácsén. Van kü
lön férfi és női kategória. Mindkét versenyen harmadik helyezést 
értem el, pár ponttal lemaradva az „ezüstről". Nincs külön zárt és 
nyílt irányzékú kategória. (A zárt irányzékú puskával pontosabban 
lehet célozni) A versenyeken 7 magyar és 7 szlovákiai csapat vesz 
részt, női versenyző kevesebb van számuk versenyről versenyre 
változó. Akik nem érnek el helyezést, lemorzsolódnak. A versenyek 
jó hangulatban telnek, utána beszélgetés egy bográcsgulyás mel
lett.

Sajnos keveset tudunk gyakorolni, mert a lőtér víz alatt áll - az 
idén is.

Talán a továbblépés lehetőségét biztosítja Kiss Csaba -a MTTSZ 
győri vezetője - ígérete: meghatározott időre kölcsönbe kapnánk 
egy komolyabb zárt irányzékú fegyvert

Mesterházy József
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Sulisport
Kosárradobó verseny III. forduló

Több mint száz alsó tagozatos között rendeztük meg a versenyt. Mindig a legjobbak jutottak tovább. így a harmadik 
fordulóban eldőlt, ki a legjobb kosárradobó.

Lányok: Fiúk:

I. Giczi Éva 4. oszt. I. Bencsik Péter 4. oszt.
II. Fehér Mónika 4. oszt. II. Balatoni Zoltán 4. oszt.

III. Kántor Edina 3. oszt. III. Takács Gábor 4.oszt.
IV. Nagy Klára 3. oszt. IV. Farkas Péter 4. oszt.
V. Lövei Csilla 4. oszt. V. Szeli Tamás 3. oszt.

VI. Botka Réka 3. oszt. VI. Bödö Csaba 4. oszt.
VII. Horváth Tamás l.oszt.

Öröm volt látni, hogyan készülnek a döntőbe jutottak a fordulókra, hogyan finomodott a dobás technikája. Gratulá
lunk a győzteseknek: Horváth Tamás külön dicséretet érdemel, hiszen elsős létére ott van a legjobbak között.

Füsi András

St. Stefániák Enesén
Május végén 10 negyedik osztályos érkezett St. 

Stefanból Peter Pechan igazgató vezetésével. A  
vendég kisdiákokat szervezett programokkal várta az 
iskola vezetése. Betekinthettek a magyar oktatási 
rendszerbe, játékos tornaórán vettek részt. Kedden 
az ország egyik legrégibb városát, Székesfehérvárt 
nézték meg egy séta keretében - majd a Velencei
tóhoz buszoztak, nagy örömükre megmártózhattak a 
kellemes hőmérsékletű vízben.

Egy délután biciklire ültek, s megtekintették a 
környék egyik legszebb templomát, a lébényit. A  
jó időben egy-egy üdítőre, fagyira is szakítottak 
időt. Természetesen nem hagyták ki a hagyományos 
győri kirándulást sem. Bizonyára emlékezetes marad 
számukra, hisz a látványosságokon kívül még esőben 
is volt részük.

Magyarországi tartózkodásuk utolsó napján 
Csornára utaztak, ahol bevásároltak és a Rábaköz 
népviseletét, történetét láthatták a Múzeumban.

Peter Pechan a Búcsúvacsorán reményének adott 
hangot: jövőre is lesz diákcsere.

Vendégeink június 3-án utaztak haza St. 
Stefanba.

Mesterházy József

BALLAGTAK A 
NYOLCADIKOSOK
Június eleje, a tanév vége minden évben nagy 

ünnep a nyolcadik osztályosok számára: elhagy
ják a 8 éven át otthonként szolgáló általános isko
lát és új „otthonukban” kell megtalálniuk helyü
ket. Az utolsó tanítási nap délutánján most is 
nagy Izgalommal készültek a ballagók. Szép nap
sütéses időben nagy számban jöttek szülök, roko
nok, hozzátartozók, barátok, hogy együtt ünne
peljenek.

Végigjárva az iskola folyosóit, foglalták el he
lyüket az ünnepeltek. A műsor elkészítésében - 
mint ez már hagyomány - a 7. osztályosok is köz
reműködtek. Kelemen Veronika verssel búcsúz
tatta a nyolcadik osztályosokat, Balatoni Andrea- 
Bencsik Rita-Nagy Veronika pedig ünnepi beszéd
del.

Mesterházy Emőné meleg szavakkal vett bú
csút, felidézve a régi napokat, emlékeket. A bú
csúzó nyolcadikosok nevében Gülch Eszter mon
dott beszédet.

Az ünnepség hivatalos része után adhatták át a 
szülők virágcsokraikat.

Az est bankettel és szerenáddal zárult.
Mesterházy József
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New York -  Manhattan. Az üzleti világ központja

Amerika már a múlt században és a századelőn is 
vonzotta a magyarokat - ők ott maradtak, ott leltek 
új hazára.

Amerika a gazdagság jelképe, a gondtalan életé. 
Azt hiszem, egyszer mindnyájan szeretnénk eljutni 
oda és szétnézni: van-e amerikai álom, igaz-e a félig 
legenda.

Mindez megadatott IHÁSZ FERENCNEK, aki 
több mint 3 hónapig élvezhette az USA vendégsz- 
eretét.

-  Március 2-án indultam Budapestről, New York
ban a Kennedy repülőtéren landoltunk. Az utazás 
zökkenőmentes volt.

-  Milyenek voltak első benyomásaid?
-  Sötét volt, amikor megérkeztünk. Rengeteg au

tó az utakon, hatalmas méretek, felhőkarcolók. A fé
nyek domináltak, fényárban úszott az egész város. 
Csodálatos volt a kétszintes Verrasano híd 8-8 sáv
val mindegyik emeletén.

-  Hogy sikerült beilleszkedned? Yan-e ott 
„magyar élet”?

-  Szeretettel fogadtak. Az ottani magyarok rosz- 
szabb helyzetet képzelnek el, mint ami valójában 
van Magyarországon. Én legalább 20 magyarral ta
lálkoztam, akik még soha nem voltak itthon kiván
dorlásuk óta. Mind jól beszéltek magyarul. Olya
nokkal is találkoztam, akiknek a nagyszülei hagyták 
el az országot - Ők is jól beszéltek magyarul.

Van külön lapjuk, kettő is, az ottani magyarok
nak: A Magyar Népszava és a Magyar Élet. Zömmel 
politikát lehet bennük olvasni. Sok az erdélyi és a 
felvidéki téma is. A szívük vágyik a szülőföldre vis
sza,

ATLANTIC CITY TÁJ MAHAL -
:a s in o

6 ENESE! HÍRMONDÓ JÚNIUS-JÚLIUS



v i s s z a i n t e g e t *  *
-  Beszélj a városaikról! Merre jártál?
-  Én Perth Ambay-ban laktam, ez egy kis város 

(40.000 lakóval) New Yorktól mintegy 40 km-re 
délre található. Maga a város koszos, sok a dél-ame
rikai.

Ezen a részen - New Yersey államban, melynek 
területe Magyarország harmada - viszonylag sok 
magyar él. Az utcán, az üzletekben lehet magyar 
szót hallani.

A nagyvárosokban sok felhőkarcoló van, 50-80 
emeletes épületek, ez az átlagos Amerika-kép. A ki
sebb városokban azonban ritkán lehet 10 emeletes 
épületet látni. Nagy házakat építenek, beton alapon 
fa vázzal s így egy-két hét alatt felhúzzák házaikat. 
E házakhoz sok zöld terület tartozik. Rendben tart
ják a ház környékét, a fű például sohasem nagy. A 
külvárosban lévő területek tiszták.

-  Könnyen lehet élni Álom-Amerikában?
-  Nehéz. A helyzet hasonló. Van egy jómódú ré

teg, mely gondtalanul él. S vannak a szegények. A 
különbség talán az, hogy akinek van munkája, azt 
megfizetik. Nem kell másod, harmadállast vállalnia. 
Van szabadideje a pihenésre. Többnyire nappal jár
tam az utcákon, akkor nyugodtan lehet. Bűncselek
ményt egyet sem láttam. Az amerikaiak barátságo
sak, segítőkészek - jóllehet én a nyelvet nem beszél
tem, de mindenhol jó benyomást tettek rám.

-  Szeretnél még valaha visszatérni ú jra látni 
Amerikát?

-  Más az élet ott. Tetszett, s remélem még egyszer 
eljutok. Gazdag ország, nem kell Magyarországhoz 
hasonlítani, fölötte áll a nyugati országoknak is.

Mesterházy József
New York EMPAIRE STATE BULDING 102 emeletes 

épület a második legnagyobb New Yorkban

Fotó a 86. emeletről.
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174 tanítási nappal ért véget a tanév 220 tanuló részére az 
enesei iskolában. 35 nyolcadikos tanuló búcsúzott akiknek 
sikeres életutat kívánunk. Közülük 34-en továbbtanulnak.

Az eltelt tanév nem volt rendkívüli a megszokott tan
könyvekből, a központilag is elfogadott tantervek alapján 
tanítottunk. A tananyagot évfolyamonként elvégeztük, a fel
mérő dolgozatokat a nevelők megíratták. Ennek alapján 212 
tanuló felsőbb osztályba léphet, 8-an augusztus végén javí
tóvizsgára kötelezettek. Tanulmányi eredmény tekintetében 
20 kitűnő és 17 jeles tanuló van. Hiányzás az átlagosnál több 
volt, 5,5 nap tanulónként, összesen 1218 nap.

Egész tanév folyamán ügyeltünk a tehetséggondozásra. 
Bár a szakkörök száma csökkent, az alapvető dolgokat fo
lyamatosan tartottuk, pl. 8. o. matematika, angol, német 
szakkör, számítástechnika, sport, énekkar, könyvtár.

November hónapban voltak a szaktárgyi versenyek kb. 
50-60 tanuló részvételével. Tantárgyanként és osztályonként 
2-2 tanuló kb. 20 fő körzeti versenyen a középmezőnyben 
szerepelt eredményesen. 4 tanuló megyei helyezést ért el: 
német nyelv, kémia, rajz tantárgyakból. A tanév folyamán 
alsó tagozaton és a napköziben a szogalmas, igyekvő tanu
lókat dicséretben részesítettük. Felső tagozaton a hónap ta
nulója címet nyerhették el osztályonként. A tanév végén 
nyilvános igazgatói dicséretben részesültek, akik három al
kalommal kaptak dicséretet.

A napköziben:
Pintér Szabolcs, Futó László, 
Schmidt Adrienn 
Tóth Viktória, Nemes Rita, 
Varga Ilona
Kántor Edina, Nagy Klára 
Takács Judit 
Tokovicz Adrienn 
Dani István

Az iskolában:
1. o. Nemes Kitti,

Tüskés Kata
2. o. Nemes Rita,

Major Alexandra
3. o. Botka Réka
4. o. Rostás Nóra
5. a. -
6. a. - 
8. a. Boda Tibor
8. b. Takács Nikolett

Német szaktárgyi versenyen eredményesen szerepelt ta
nulóink:

Janács Melinda 
Janács Zsuzsanna 
Takács Viktória 
Gükch Eszter (nyelvvizsga)
Kémia szaktárgyi versenyen Mezei László szerepelt ered

ményesen.
Matematika szaktárgyi versenyen Varga Balázs szerepelt 

eredményesen.
Sok örömet, sikert szereztek gyermekeink a sportrendez

vényeken.
Több területi, megyei versenyen voltak győztesek. 
Doktor Zsuzsa 5.o. asztalitenisz II.
Gősi András 6. b. asztalitenisz II.
Deribó Gábor járási II. 60m-es futás 
Dombi Éva Járási II. 60 m-es futás

Hoskstok Adrienn asztalitenisz ü l.
Kótai Jácint asztalitenisz ü l.
4x100 váltó: Horváth Tibor, Kiss Tibor, Boda Tibor, Feke

te Imre
Öttusa megyei II. Fekete Imre
Tűzoltóverseny:
Takács Péter, Horváth István, Rácz Gábor, Rostás Gábor, 

Bognár Krisztián, Fekete Imre
Gyakorlókért a nyáron is lesz. Kedden 8 órától.
Felhívom a figyelmet, hogy az iskola udvara zárt terület. 

Nincs szükség rendbontókra, rongálókra.
Ismét lesz nyári táboroztatás, üdülés. Július 4-én (kedden) 

11 órakor volt megbeszélés a Balatonszárszón nyaralóknak.
Megköszönjük azoknak a közreműködését, akik segítet

ték munkánkat, elsősorban a szülőknek.
Az iskola működését a Községi Önkormányzat, a Polgár- 

mesteri Hivatal dolgozói biztosítják.
Köszönjük, hogy a zökkenőmentes működés anyagi fel

tételeit biztosították, rendezvényeinket személyes részvétel
ükkel megtisztelték.

Fájó szívvel emlékezünk Bozsokiné Szilbek Editre, aki el
távozott közülünk.

Iskolánkban 20 kitűnő és 17 jeles tanuló van:
kitűnő jeles

1 .0 . Szórádi Andrea 
Szabó Szilvia 
Lenzsér Diana 
Tüskés Kata 
Szakács Ibolya

2.o. Major Alexandra 
Nemes Rita 
Varga Ilona

Burányi Attila

3.o. Kántor Edina Báthory Nóra
Kiss Eszter 
Nagy Klára

Botka Réka

4.b. Janács Melinda Kiss László
Rostás Nóra Takács Judit

5.b. Doktor Zsuzsa Káldy Bea
Szálai Andrea Takács Viktória 

Varga Balázs 
Walli Diána

6.b. Janács Melinda Élő Adrienn
Ratatics Ágnes Horváth Csaba 

Ratatics Ilona
7.b. Bencsik Rita Balatoni Andrea

Nagy Veronika Hima Tímea
8.b. Molnár Mónika Erlicz Szabina

Takács Nikolett Gülch Eszter

Jó pihenést az őszi találkozásig!
Mesterházy Emőné 

Iskolaigazgató
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Szamóca (Eper)
telepítés kiskertben

A szam óca a  rózsafélék család
jába ta rtoz ik , és vad  faja i együtte
sen a lko tják  a  szam óca nem zetsé
gét. A vadfajok közül három  h a 
zánkban is őshonos. E rdei szam ó
ca, csa ttanó  szam óca, m osusz sza
móca. A nagy gyüm ölcsű szamóca 
a 18. században  k é t am erika i sza
mócafaj keresztezéséből keletke
zett.

A szam óca évelő növény. Főgyö
kér rendszerű , indanövényekről 
szaporítva jó l fe jle tt  já ru lé k o s  
gyökérzetet nevel. H ajtásrendsze
re ta lajbe li és ta la jfe le tti h a jtá 
sokból tevődik össze. T alajban fej
lődik a  gyökértörzs, b a rn a , sö tét
barna színű. Az in d ák  az o ldalrü
gyekből képződnek.

A telepítés feltételei:
Éghajlat: nem  tú lság o san  igé

nyes, de szere ti a  napos, széltől 
védett idő járású  te rü le te t. A szá
raz, vülevényes ta la jra  nem  érde
mes te lep íten i. Fagyveszélyes te 
rü letet nem  szereti. A gyorsan fel- 
melegedő ta la j nem  a lk a lm as te 
lepítésre.

Talaj: N em  nagyon  igényes. 
Legjobban a  m élyrétegű , hum usz
ban gazdag, jó vízgazdálkodású 
fekete gyep talaj, vályog, b a rn a  
homok ta la j felel m eg telep ítésre . 
Nem a lka lm as a  tú lságosan  kö
tött hideg, m élyfekvésű ta la j.

Gazdasági viszonyok: viszony
lag sok kézim unkaerő t igényel, 
főleg szü re t a la tt. (20-25 nap) 1 
kh leszedéséhez k e ll 10-15 fő. 
Könnyen törődő gyümölcs, szállí
tása igényes. S zá llításn á l ügyel
ni kell a  ré teg  v as tag ság ra  (1 so
ros vagy több)

Telepítésre javasolt fajták: Ter
mesztésre legjobb az á llam ilag  el
ismert fajta . Ilyen  a  Fertődi korai: 
Levelei nagyok, zöld színek. Bok

ra  kissé merev, és felálló. Közepes 
m ennyiségű in d á t nevel. Gyümöl
cse középnagy, tom pa végű. Színe 
sötétvörös, kem ény jó l b írja  a 
szállítást. Kellemes ízű, étkezés
re, befőzésre egyarán t alkalm as.

Szenga-szengana: N ém et erede
tű , középérésű. Igen nagy bokrot 
nevel, kevés in d á t. Gyümölcse 
sötétmélyvörös, leveses.

Szaporítás: T őosztással vagy 
m agvetéssel. A p a lá n tá k a t az 
anyanövények m ellett legyökere
sedett indákról szedjük, fejlett á l
lapotban. Tő osztásnál az egészsé
ges, jól fejlett töveket használjuk. 
Szétszedésnél vigyázzunk, hogy a  
gyökérzetet ne roncsoljuk széjjel. 
Az elkész íte tt ta lajon  40x60 cm 
(sortőtávolság) ü lte tjük  a  növé
nyeket. A sorok között első évben 
te rm e lh e tü n k  k o ra i zöldséget. 
E nnek  lekerülése u tá n  a  tövekről 
az in d ák a t kihúzzuk legyökerezés 
végett a sorok közé.

Magvetés: Lehet vásárolni, de 
lehe t fogni a  legkoraibb, legszebb 
gyümölcsű eperből kim osással. A 
k im oso tt m agot m egszárítjuk , 
szaporító ládába azonnal e lü lte t
jük.

Talajelőkészítés: a  fold porha- 
nyós legyen táp an y ag b an  gazdag. 
Az eper sok tápanyago t használ 
fel. É venkén t k h -kén t 48 kg N it
rogént 28 kg  foszfort, 78 kg káli
um  hatóanyagot ez egyenlő 140 
kg N. 160 kg  F. 200 kg K  40 %-os 
m űtrágyával. S zervestrágyát elő- 
vetem ény a lá  ledolgozni 200 q/kh. 
Cél a  növény részére a  legjobb kö
rü lm ény biztosítása. E z t a  gondos 
ta la jm űveléssel-növényápo lással 
é ljü k  el. K ertekben  kézi kapával 
ta r tsu k  tisz tá n  a  te rü le te t. A sza
móca vízigényes száraz időben ön
tözni kell. H a mód van  r á  ta 
vasszal ne feledkezzünk meg a 
fe jtrágyázásáró l. A d h a tu n k  fej
trág y á t a  v irágzás és a  term és- 
érés között. Az állandó gyommen
tes  ta r tá s  fontos, növényvédelem 
végett is. M agának  a  gyümölcs
nek  jó az é trend i h a tása , bé lta r
ta lm a: 100 g ram m ban  v an  11,3 gr 
Szénhidrát, 48 g r C alória 4 gr Fe- 
héxje 3 gr Zsír. Szam ócáról rövi
den ennyit, köszönöm az elolvasá
sát.

Utólag: Telepítés ideje augusz
tus-szeptem ber.

Gülch Dezső

Az Önkormányzat nevében  
a Hírmondó szerkesztősége szeretette l köszönti 
a június és jú lius hónapban jubiláló lakosokat:

a 60 éves
Burján Sandámét és Preiner Zoltánnét

a 65 éves
Kovács Lajost és Nagy Lászlót (Ady utca)

a 70 eves Zoltaxmct
a 80 éves Csépi Lajosnét és a 

S5 éves Németh Jánost.
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TISZTELT
Mégegy ijesztgetés erejéig vissza

kanyarodnék múltkori hallás károso- 
dási témakörhöz ezen kis írásban, 
annál is inkább, m ert lehet hogy 
szóban sokkal kevesebben halla
nák már meg.

Az Európai Közösségen belül kü
lönböző projektekben azt vizsgál
ták, hogy a  szabad időben fellépő 
z^j károsodások közül melyek a leg
veszélyesebbek. Eddig úgy tűnt, 
hogy a különböző régi időtöltések 
közül a sport lövészet a  legveszélye
sebb a maga 5-20 decibeles hallás 
csökkenésével. Azonban újabb ver
senytárs keletkezett a  Walkmanok 
nem ében, amit egy nagyon pontos 
vizsgálat sorozatban derítették ki. 
681. diákot vizsgáltak akiknek kora 
10 és 20 év közé esett, és arra vol
tak kíváncsiak, hogy naponta m en
nyi időt és milyen hangerővel hall
gatnak zenét, mzyd ebből kifolyó
lag, szigorú utánkövetése még men
nyi hallásvesztés m utatható ki. Azt 
tudták felderíteni, hogy ezen kis fül
hallgatók, zenei (?) hangereje 60- 
110 decibel között változott. Más 
oldalról a  napi zenehallgatási idő 1 
és 4 óra között ingadozott. Volt egy 
csapat, akik 110 decibel körül érez
ték jól magukat és fülhallgatójukat.

Kettő vidéki lejátszott meccs után, 
melyeken Markotabödögén súlyos 
vereséget szenvedtünk 5-0 arány
ban, Jobaházán pedig 3-3-as döntet
lent értünk el. Ezek után rangadó jel
legű mérkőzésen fogadtuk a szom
szédfalu, Kóny csapatát. Már az ifjú
sági meccsen elég feszült volt a han
gulat s ennek oka az volt, hogy a já
tékvezető szinte fordítva ítélkezett, 
vagy pedig elég fura módon (pl. a 
kezdő körben állt úgy ítélt ellenünk 
büntetőt.) Csapatunk dicséretére le
gyen mondva, hogy végül 2-2-es 
döntetlennel zárta a meccset. A fel
nőttek meccsét is ugyanaz a bíró ve
zette, de már partjelzővel, igaz ő 
nem sokat „zavart" mert az intéseit 
szinte nem vette figyelembe. A kör
zet színvonalát magasan meghaladó 
meccsen Zsenák révén vezetést

OLVASO!
és volt olyan csapat is, akiknek bok
ros teendői közül napi 4 óra zene- 
hallgatás volt a fő hasznos időtöl
tésük. Az eredm ények lesígtóak 
voltak úgy, mint a legextrémebb ze
nerajongók kb. 10 %-ánál 5 éven 
belül 10 decibeles halláskárosodás 
keletkezett a beszéd hangtarto
mányban. Sőt kb. 1 %-ánál 25 év 
körül már a beszédet sem  tudták 
normálisan érteni, magyaréin - nem 
kellett már többé süketnek tettetni 
magukat - azzá váltak. Ha meggon
doljuk, hogy mind ezt fülhallgatóval 
érték el, össznépi értelemben, örül
hetünk neki mert legalább méisok, 
szüleik és nagyszüleik nem süketül
tek meg velük együtt és így van re
mény rá, hogy 1-2 em bernek még 
lehet mutogatás nélkül beszélni a 
családban.

így tisztelt szülök és nagyszülők 
felhívnám a mindannyiuk szíves fi
gyelmét arra, hogy igyekezzenek 
csem etéiket halkabb, szolidabb 
időeltöltésre buzdítani, hogy ne az 
a  furcsa helyzet álljon elő, hogy a 
Nagymamának kelljen a süket uno
ka fülébe kiabálni.

Tisztelettel:

szerzett csapatunk, s utána is szinte 
minden támadásunkban benne volt 
a gólszerzés lehetősége. A szünet 
után változott a játék képe, mert a 
vendégek támadgattak, de a végét 
vagy elpuskázták, vagy a jól védő 
Rácz hárított.

A vége előtt növeltük góljaink 
számát, majd utána a kónyiaknál 
csökkent a létszám, történt ugyanis, 
hogy csatárunkat Niederhoffert az 
ellenfél védője utolsó emberként 
lerántotta, s ez a szabályok szerint 
nem lehetett más, mint piros lap. 
Az eredmény már nem változott, de 
ha helyzeteink felét kihasználjuk, 
akkor Kóny súlyos vereséget szen
ved. A következő meccsen búcsú
kor fogadjuk az utolsó helyezett 
Barbacs gárdáját.

Báthori Gábor

FALUNK 
SPORTJA II.
Két mérkőzés összefoglalóját 

olvashatják: az elsőn Barbacs a
vendégünk. Szakadó esőben, egy kis 
ünnepléssel kezdődött a „csata” egykori 
játékosunkat, Csonka Zsoltot búcsúztat
ták a csapat vezetői és játékosai. A rend
kívül rossz talajon nem alakulhatott ki 
szép és jó  játék. Az egyetlen említésre 
méltó esemény az első félidőben az volt, 
hogy Zsenák gólt szerzett s 1-0-ás előn
nyel mehettek a játékosok törölközni.

A második félidő annyival volt jobb, 
hogy játékosaink gólokat rúgta, először 
Göncz, majd a mérkőzés végén 
Niederhoffer talált a hálóba. Játékosaink 
csökkentettek az amúgy se nagy iramból, 
s az ellenfélnek így sikerült szépíteni, így 
alakult ki a 3-1 -es végeredmény.

A másik meccs melyről írok, szintén 
hazai környezetben játszódott, ezúttal 
Rábaszentmiháiy volt az ellenfél. 
Ifjúsági csapatunk nagyarányú, de 
megérdemelt győzelmet aratott 5-0 
arányban, de ha jobban figyelnek akár 
kétszámjegyű is lehetett volna. A meccs 
úgy kezdődött, ahogy azt senki se várta a 
2. percben öngólt rúgtunk s máris 
vezetett az ellenfél, de ez még semmi 
ahhoz képest, hogy a  játékvezető 
megadott számunkra egy büntetőt, ám 
azt Horváth S. a felső kapufára lőte, s a 
kipattanót Zsenák fejelte a kapus kezébe. 
Az ideges hangulat egy csapásra megvál
tozott, mikor győri játékosunk Mészáros 
egyenlített. Még a szünet előtt sikerült 
vezetést szerezni. Horváth S. nagyerejü 
lövését a Kapus nem tudta védeni. A 
szünet után feljött az ellenfél de a meccs 
legjobbja, a remekül védő Rácz mindent 
hárított. A kihagyott helyzetek után jött 
az Eneseiek újabb találata. Ominger 
beadását Niederhoffer rúgta a kapus 
felett távolról a hálóba ívelte a bőrgolyót. 
Mind az ifjúsági mind a felnőtt csapat 
járékosai nagyon jól játszottak s kivétel 
nélkül mindenki dicséretet érdemel. Még 
kettő meccs van bátra a bajnoságból: 
először Rábacsanakon játszunk majd 
fogadjuk a bajnok Rábapordány csapatát.

Jólenne folytatni ezt a remek soroza
tot, hisz ez volt az egymásután lejátszott 
harmadik hazai meccsünk s harmadik 
győzelmünk.

Báthori Gábor

Dr. Szabó György

FALUNK SPORTJA I.
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NOVENYVEDELMI TANÁCSOK
BURGONYA

A burgonya kelésével 
egyidőben megjelentek a burgo
nyabogár áttelelő nemzedékének 
első egyedei. Azóta több védeke
zés is szükségessé vált, mivel az 
imágók által lerakott tojásból fo
lyamatosan kelnek a lárvák. Min
denki a leghatékonyabb szert ke
resi. Ezt azért nehéz megtalálni, 
mert a felhasznált készítmények
kel szemben rezisztenssé válnak 
a bogarak. Lényeges, hogy külön
böző hatóanyag csoportba tartozó 
rovarölőszereket váltogassuk. Je
lenleg kiváló eredményt érhetünk 
el Bancollal, Padannal, melyek a 
lárvát és a kifejlett bogarat egya
ránt elpusztítják. Más szercso
portba tartozik a Szevin, mely 
szintén hatásosnak bizonyult.

Ajánlom a Fondona + Nomolt 
kombinációt is: a Fendona a bo
garakat írtja, a Nomolt pedig a lár
vabőr átalakulását akadályozza 
meg. A csapadékos időjárás kö
vetkeztében komoly veszélyt je
lent a burgonyavész fellépése. Ér
demes felszívódó és kontakt ható
anyagot egyaránt tartalmazó gom
baölőszert használni, így hossz
abb időre kitolható a hatása, pl.: 
Sandofan C, Acrobat, Curzute R, 
Mikál C.

UBORKA
A Rábaköz körzetében próbál

nak kiegészítő jövedelemhez jut
ni. Rendkívüli odafigyelést és 
rendszeres permetezést igényel e 
növény így akár a fagyokig szed
hető a termése.

Első problémák a kelésnél je
lentkeztek. Ez egyrészt az akkori 
változékony, hűvös időjárásnak 
tudható be, másrészt bizonyos 
magok pl.: Akkordia csíraképes
sége nem volt kielégítő. A nagy 
mennyiségű hirtelen lehulló csa

padék következtében kialakulhat 
a talaj levegőtlensége (túlőntőzés- 
től is), aminek egyenes következ
ménye a talajlakó gombák elsza
porodása. Kártételük következté
ben a növények lankadnak. A be
tegség fellépésekor a beteg töve
ket azok 1 méteres körzetében 
ajánlatos beőntözni eh. 
Fundazollal, Buvicid K-val, Topsin 
Metillel vagy Previcurral.

A peronoszpóra évről évre jár- 
ványszerűen fellép, ellene meg
előző jelleggel szükséges véde
kezni felszívódó hatású készítmé
nyekkel pl.: Acrobat, Curzate R, 
Previcur, Mikál C, Aliette vagy 
kontakt hatásúakkal, pl.: 
Champion, Bravó, Rézoxiklorid, 
miltox Special, Zineb.

A szögletes levélfoltosság szin
tén jelentkezik minden évben, 
többnyire kisebb károkat okoz, 
mint a peronoszpóra. Mindkét be
tegség esetében erek által hatá
rolt szögletes foltokat láthatunk a 
levélen.

Peronoszpóránál a kezdett vilá
goszöld foltok fokozatosan citrom
sárgává színeződnek, a levélle
mez sohasem töredezik. A bakté
riumos megbetegedésnél a foltok 
kifehérednek, az elhalt szövetrész 
kiesik, ezáltal lyukacsossá válik a

levél.
A baktériumos szögletes levél

foltosság ellen hatékony védelmet 
biztosítanak a réztartalmú készít
mények pl. Champion, 
Rézoxiklorid és a kizárólag a bak
tériumos betegségek gyógyításá
ra kifejlesztett Kasumin. Figyel
jünk oda a lucernapoloska táma
dására a hajtásvégek szívogatá- 
sával tönkreteszi az egész nö
vényt. Permetezhetünk Karatéval, 
Sherpával, Fendonaval, Talstar- 
ral.

A felsorolt rovarölőszerek levél
tetű irtására is alkalmasak. A fo
lyamatos tápanyag utánpótlást bő
séges terméssel hálálja meg az 
uborka.

Különösen ajánlom a 
Volldünger levéltrágyát, mivel eb
ben a növény számára legfonto
sabb makro és mikroelemek ará
nyosan találhatóak. A keserűsó és 
a káliumnitrát kijuttatása is lénye
ges. A Biofit rendszeres használa
ta pedig a növényt betegségekkel 
szembeni ellenállóképességét 
erősíti.

Természetesen más levéltrá
gyákat is használhatunk pl.: 
Fitohorm, Wuxal,...stb.

Nemesné Csicsmán Emőke

TISZTELT TAGUNK ES ÜGYFELÜNK!
Az Ön pénze kétszeres biztonságban van,
-  mert takarékszövetkezete tagja az Országos 

Betétbiztosítási Alapnak (ÓBA),
-  mert takarékszövetkezete tagja az Országos Takarékszövetkezeti 

Intézményvédelmi Alapnak (OTIVA).
Az Ön pénzét mindkét alap külön-külön is garantálja,
-  ezért együtt nagyobb a biztoság,

-  ezért nyugodtabban aludhat.
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HETVÉNYI ISTVÁN 
EMLÉKIRATAIBÓL 

V. rész
Az 1858-ik évben nagy tiszteletű Pálfy József Úr 

igazgatása alatt megnyílt a soproni evangélikus tanító 
képezde. Itt szintén a hangoztatási tanmód lett tanítva.

1860-ban Pálfy igazgató Úr azon ajánlatot tette, 
hogy a nyári szünidő alatt hat hétig tartó külön előadá
sokat tart, egészen ingyen tanítók számára, mely idő 
alatt az új tanítási módokkal akaija őket megismertet
ni. Ezen ajánlatot az akkori Győr megyei esperes, 
nagytiszteletű Karsay Sándor téti lelkész úr körlevél 
útján közölte a Győr-megyei tanítókkal és melegen 
ajánlotta, hogy aki teheti jelenjen meg ezen tanfolya
mon.

Én azonnal jelentettem az egyházközségnél és espe- 
rességnél, hogy elmegyek s el is mentem Győr megyé
ből magam és egy héttel utóbb jött az esperes úr ösz
tönzésére Kiss József kisbabóti tanító. Tanárok voltak: 
Pálfy József igazgató, aki tanította az oktatástant és az 
egyes tantárgyaknak gyakorlatilag való előadását. 
Bruck zenetanár tanította az ütemírást, a zenei tantár
gyakból pedig az orgonálást, éneklést és hegedülést.

Időközben jött meg külföldről Bakó segédtanár - je
lölt, aki az énektanítást vette át.

Haza érkezvén az 1860-ik évi soproni póttanfo
lyamról, az ott elsajátított oktatási tanmódokat alkal
maztam igen jó sikerrel. Az akkori esperes úr Karsai 
Sándor igen nagy pártolója volt az új tanmódoknak. A 
körlelkészek ellenben, akik évenként az esperességi 
gyűlésnek jelentést tettek az iskolák állásáról, mint
hogy az újabb tanmódokat nem ismerték és kisebb 
gondjuk is nagyobb volt annál, mintsem hogy azokkal 
megismerkedni igyekeztek volna: az iskolában a tanu
lók előtt csúfot űztek belőle. így tett az én iskolámban 
a lébényi pap, Nagy Sándor. Amidőn a tanulóknak ve
zényeltem: fel! azok egyszerre felálltak. Erre a körlel
kész Nagy Sándor nagy csudálkozást tettetve így szólt: 
mi a menykő, ezek mégy egzercérozni is tudnak!

Ezen körlelkész csakugyan megérdemelte volna, 
hogy öt, mint aki a tanításhoz nem ért és ostoba ékei
vel s gúnyolódásaival az iskola tekintélyét rontja, az 
iskolából kiutasítsam és mai napig hibásítom maga
mat, hogy ezt nem tettem.
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