
A KÖZSÉG JÖVŐJE
A község önkormányzata júli

us hónap utolsó napján, szerdán 
tartotta a félévben szokásos köz
meghallgatást. A közmeghallga
tást a lakosság részéről nem kí
sérte nagy figyelem -  a megjelent 
képviselőtestületi tagokon kívül 
tán még egy kispályás focicsapa
tot sem lehetett volna összeállíta
ni...

Böcskei György polgármester 
köszöntötte a REGIOPLAN KFT 
képviselőit, Varga Lászlót és 
Éder Tibort. A KFT készítette el 
azt a javaslatot, melyet a község 
lakosainak kellett volna megbe
szélni, megvitatni s a lehetőségek 
adta határokon belül korrigálni. 
Enese község fejlesztési terve ill. 
javaslata 1 millió forintba került s 
azért kellett újat alkotni, mert a 
régi felett eljárt az idő, hisz az 
több évtizedes. Mint a polgár- 
mester úr hangsúlyozta, a javas
lat megtekinthető a polgármeste
ri hivatal hirdetőtábláján vala
mint a hirdetőtáblákon.

A rövid bevezető után Varga 
László vette át a szót. A KFT ügy
vezetője elmondta, alaposan 
megismerték a községet mielőtt 
nekifogtak a munkának. Első 
részben történelmi áttekintést 
adtak Eneséről, tehát a múltat 
térképezték fel. Ismertette az 
elemzés szempontjait, módszere
it. Megtudhatta a hallgatóság, 
hogy a kezdeti 450 főről 1773-ra 
gyarapodott a lakosok száma, 
mely Győr közelségének ill. a Tó

közből való idetelepülésnek kö
szönhető elsősorban.

Varga László megállapította: a 
jelenlegi belterület beépített, te
hát -  ha a község terjeszkedni 
akar -  kisajátításra van szükség.

Erre két helyen kerülhet sor: 
egyrészt a Dózsa utca meg
hosszabbítása lenne célszerű első 
lépésben, majd -  tárgyalások 
után -  a kanális átlépése s az 
azon túli terjeszkedés. Természe
tesen nem lehet, ill. kell lemonda
ni a Rábacsécsény felőli terjesz
kedésről sem, bár ott más akadá
lyok is fellépnek. Ha mindez 
megvalósul, akkor a község 250 
lakással, házzal bővülne. Ez azt 
jelentené, hogy Enese lakosainak 
száma elérheti a 2.500-t. Jóllehet 
ez nem máról holnapra fog meg
valósulni, akár több évtizedig is 
eltarthat az általuk felvázolt és 
elképzelt jövőbeni Enese.

Nagyon égető kérdésként me
rült fel a 85. számú főút problé
mája. Az új út építésének idő
pontja még teljességgel bizonyta
lan, valószínűleg 2x2 sávos autó- 
útról lenne szó és a falut északról 
kerüli meg. Valahol a Patonai be
járó és Enese között ágazik ki és 
Kónynál tér vissza.

Enese legfőbb célja minél távo
labb húzódjon ez a leendő műút 
lakóházaitól. Dr. Szabó György 
felvetette, miért nem délről kerü
li meg az út a falut, ugyanis ez 
esetben nem kellene annyi ólmot 
belélegezni: Mint Varga László

A TARTALOMBÓL

A hatodik,
h u száro s falunap

E rd ély  II .
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É j elnök a
S p o rtk ör élén

válaszában elmondta: ez. akkora 
többletköltséget jelentene /s 
mást is/, hogy ezt a KPM kapás
ból elutasította.

Az intézményekkel kapcsola
tosan elhangzott: az óvoda kivé
telével minden közintézmény 
megfelelő. Az új óvodára abban 
az esetben lesz nagy szükség, ha 
megépül a 250 lakás. Ha az ön- 
kormányzatnak sikerül megven
ni a „kertek alját", úgy egy össze
függő intézmény-komplexum 
alakul ki egy kis, behatárolt terü
leten.

A REGIOPLAN KFT vezetője 
végül áttekintette a közművek 
helyzetét előadásában. Mint 
mondta, a telefon és a szennyvíz 
kivételével gond nincs jelenleg a 
településen. A MATÁV szeptem
bertől /?/ kezdi a hálózatbővíté
sét s az ősszel még remélhetőleg 
minden igénylő telefonhoz jut
hat.

Mesterházy József



Önkormányzati hírek
Tisztelt O lvasó!

A Hírmondó előző számának 
megjelenése óta eltelt időszak önkor
mányzati híreiről az alábbiakban tá
jékoztatjuk Önöket:

• 1996. július 31-én közmeghall
gatást tartott a Képviselőtestület, a 
község rendezési tervével kapcsolat
ban, melyen a tervező részletesen is
mertette a távlati fejlesztési elképze
léseket. Sajnálattal állapítottuk meg, 
hogy a falu lakossága részéről na
gyon kevés érdeklődő jelent meg.

• A Képviselőtestület következő 
ülése augusztus 13-án volt. Tájékoz
tatást kapott a testület az 1996. évi 
költségvetés I. félévi teljesítésének

alakulásáról. A beszámolási időszak
ban a bevételek és kiadások alakulá
sa időarányos volt. Következő napi
rendi pontban döntött a Képviselő- 
testület arról, hogy az enesei általá
nos iskolai tanulókat egységesen 
1.000,-Ft tankönyvtámogatásban ré
szesíti.

(Ezzel az összeggel kevesebbet 
kell a tanulóknak a könyvekért fizet
ni.)

Ezután az igazgatási előadó be
számolt a testületnek a szociális 
igazgatási tevékenységről és a szoci
ális bizottság munkájáról.

A továbbiakban a képviselőtestü
let döntést igénylő ügyként, építési 
telek visszaadásáról, új vevő kijelölé

séről, építési telek beépítési kötele
zettség meghosszabbításáról, köz
ségrendezési program jóváhagyásá
ról, gázszolgáltató kijelöléséről hatá
rozott.

• Egyéb önkormányzati hír
A polgármesteri hivatal hirdetést 

tett közzé, mely szerint a J.C.A. 
SABO Hungary KFT. munkavállaló
kat keres, az előre láthatólag ez év 
december 20-án induló enesei üze
mébe.

Jelentkezni önéletrajzzal a polgár- 
mesteri hivatalban lehet. Kérjük az 
érdeklődőket, hogy jelentkezéseiket 
minél előbb juttassák el hozzánk.

Kiss Lászlóné 
jegyző
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MILLENNIUM 1896 
H ogyan ünnepeltek elődeink?
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Éppen ezer évet tudott maga mögött a 
magyarság a Kárpát-medencében, s a tör
ténelem viszontagsági között nemcsak 
fönnmaradt, hanem az utolsó évszázadban 
példátlan fejlődésen ment át. Az emléke - 
zők nemzedékét büszkeséggel tölthette el 
a roppant mértékű szellemi és anyagi gya
rapodás, az ipar térhódítása, a városok hir
telen növekedése, különösen Budapest csi- 
nosodása. Ferenc József 1896-ban 29 esz
tendeje ült a magyar trónon. Május 2-ára 
főhercegektől és főhercegnőktől kísérve 
nyitotta meg az ezredéves kiállítást.

A millenniumi ünnepségek fontos része 
volt a Városligetben a különböző tájegysé
geket megjelenítő néprajzi bemutatók. Az
tán a haditengerészet és a hajózás modell
jei mellett a Hermann Ottó által rendezett 
„őshalászati kiállítás” is helyet kapott. A 
legnagyobb pavilonok közé tartozott az 
Iparcsarnok, a Ganzpavilon, a Közlekedé
si Múzeum, valamint a Városligeti-tó által 
közbezárt szigeten felépült a történelmi 
épületegyüttes.

A budapestieket, a fővárosba utazó vi
déki látogatókat a látnivalókon kívül bősé
ges kiszolgálás, egész napos szórakoztató 
műsorok várták: cirkuszi mutatványosok, 
szórakoztató műsorok, mulatók gondos

kodtak a vendégek testi-lelki felüdülésé
ről. Az ezredév megörökítését szolgáló 
művek közül kiemelkedik a Hősök terén 
található szoborcsoport és az ország két 
különböző pontján felállított emlékoszlop.

Döntés született a Szépművészeti Mú
zeum létesítéséről és 400 új állami népis
kola létrehozásáról.

A Hősök terén található milleneumi 
emlékmű 30 évig készült. Oszlopcsarno
kában 14 szobor kapott helyet: Szent Ist
ván, Szent László, Könyves Kálmán, II. 
András, IV. Béla, Károly Róbert, Nagy La
jos, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás, I. 
Ferdinánd, II. Károly, Mária Terézia, II. 
Lipót, I. Ferenc József.

A szobrok alatt egy-egy dombormű mu
tatja be az ábrázolt személy uralkodásának 
legjelentősebb mozzanatát, árpád fejede
lem lovas szobra és a hat vezér központi 
helyen van elhelyezve, Gábor arkangyal 
három és fél méteres alakja szintén.

1944/45. telén találat érte az oszlop- 
csarnokot, ez ledöntötte az utolsó három 
Habsburg-uralkodó szobrát. 1948. után pe
dig a két maradék Habsburg szobrot is ki
vették. Helyükre Bethlen Gábor, Bocskai 
István, Thököli Imre, II. Rákóczi Ferenc és 
Kossuth Lajos szobra került.

A hét emlékoszlop közül öt kizárólag 
Árpádnak és a Honfoglalásnak állít emlé
ket. Négy a határkő funkcióját is betöltőt-1 
te. A munkácsi Rákóczi-vár bástyáján, 
karcsú obeliszk tetején, kiterjesztett szár
nyú vörösréz turult július 19-én avatták.

Egy hasonlót a déli határon, 
Zimonyban, a Hunyadi-vár romjai között 
szeptember 20-án. A nyugati és délkeleti 
határoszlopot október 18-án, ez a dévényi 
és a brassói emlékmű. Mindkettő honfog
laló közvitézt ábrázol. Ezzel a négy emlék
művel kitűzetett az ország négy kapuja. 
Jellemzőjük még, hogy mindegyik “átnéz 
a határon”, azaz az országból kifelé fordul. 
Augusztus 30-án avatták a nyitrai emlék
művet, 21 méteres obeliszk négy oldalán 
kiterjesztett szárnyú turul. A pusztaszeri 
emlékművön a mai napig furcsán hat az 
ülő Árpád-szobor.(Hiszen Árpádot szíve
sebben képzelték el lovon.)A hét mű közül 
a legnagyobb a pannonhalmi, 1896. au
gusztus 20-án csak az alapkövét rakták le.

Két évtized múlva eltűntek a korábbi 
határok, nyomuk sem maradt a határvédő, 
figyelmeztető millneumi jeleknek. Ma mán 
csak a pusztaszeri és a pannonhalmi emlék 
áll.

• Horváth Margit
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Tűzoltóautók 
avatása Sí Stefanban

A St. Stepani tűzoltóság meghívására az 
enesei tűzoltók és a képviselőtestület néhány 
tagja vett részt az ünnepélyes tűzoltóautó 
avatáson. A Múr folyó partjánál volt a talál
kozónk, ahol Peter Pehan polgármester és 
egyben tűzoltó, várt ránk. Követtük Peter au
tóját és meglepetésünkre az ünnepség nem a 
faluban volt. Gyönyörű hegyi utakon halad
tunk egyre feljebb, míg 20 perc autózás után 
kb. 1200 m magasságban egy tisztásra ér
tünk.

Meglepetésünkre sok helybeli felnőtt és 
gyerek gyűlt össze, alkalomhoz illően tiroli 
népviseletben. Volt aki autóval jött, de na
gyon sokan autóval tették meg az utat. A jó 
hangulat megteremtéséhez 3 zenekar járult 
hozzá. Mind a három zenekar a falu lakossá
gából volt. A tisztás egyik szélén állították fel 
a két ajándékba kapott tűzoltóautót. Mellette 
helyezték el az egyszerű oltárt a plébános úr
nak a szertartáshoz. Az istentisztelet 1/2 l i 
kőr kezdődött. A közös ima után a plébános 
úr köszöntötte az ünnepségre külön meghí
vott vendégeket és azokat, akik a szervezés
ben közreműködtek. P. Pehán felolvasott egy 
részt a bibliából, majd a plébános úr felszen
telte a gyönyörűen felvirágozott tűzoltóautó
kat. A szertartás végén felkérték Böcskei 
György polgármesterünket, hogy mondjon 
néhány szót. Ő köszöntötte az egybegyűlte
ket és megköszönte a megtiszteltetést, hogy 
résztvehettünk az ünnepségen.

A mise befejeztével megszokott társasá
gok gyűltek össze egy-egy asztalnál, amit a 
tisztáson helyeztek el. A fenyőfák alatt szor
gos kezek sütöttek-főztek. Nagyon ügyesen 
megoldották az emberek ellátást. Az egyik 
helyen csak házi készítésű süteményt és ká
vét árultak, egy másik helyen húst sütöttek 
parázs felett, virslit főztek, kolbászt sütöttek. 
Aharmadik helyen serpenyőkben gánca/liszt 
sterc/ pirult. És mindehhez habos csapolt sört 
mértek. Az egész ünnepség megszervezése a 
tűzoltók feladata volt. A sütés-főzésbe, fel
szolgálásba a családtagjaik is besegítettek. 
Az ebéd elfogyasztása után a helybeli gyere
kek bevonultak a fák alá játszani, míg kint a 
felnőttek beszélgettek és a tiroli zenét hall
gatták. Minket, magyarokat P. Pehán körbe
vezetett a környéken. A friss, tiszta hegyi le
vegőt belélegezve csodáltuk az 1500-2000 
m-es hegyeket, amelyek körbevettek minket. 
Érdekességként elmesélte, hogy az egyik 
hegyből vezetik az ivóvizet Bécsig. A kör
nyező hegyekben pedig különböző érceket 

' bányásznak.
Lenyűgözött minket a táj szépsége, ked

vességük, és az, hogy egy egyszerű ünnepsé
gen ennyi helybeli vegyen részt.

Szabóné H. Judit

Mint arról a Hírmondó legutóbbi szá
mában beszámoltunk, egy brazil-német 
cég telepedik le községünkben. Kérésünk
re Rainer Heinrich úr mutatja be a céget: A 
tömítéseket előállító KACO KFT, mely 
három év óta a brazil SABÓ-csoporthoz 
tartozik, a következő években mintegy 
200 munkást szeretne foglalkoztatni 
Enesén.

A KACO KFT a német és európai autó
ipar legfontosabb tömítésszállítói közé tar
tozik. A gyártmányok közé tartozik: 
RADIA tömítőgyűrűk, sajtolt tömítések, 
horonygyűrűk előállítása és különböző al
katrészek: teherautók, motorok, pumpák 
számára. Ehhez jönnek még gördülő csap
ágy-tömítések és pneumatikus, hidraulikus 
cilinderek és vezérlőelemek.

Ezek a tömítési szisztémák a 80-as évek 
után nagyon jó  hírnévnek örvendenék. Ve
zető autógyárak és beszállítóik használják 
ezt a know-how-t. A KACO jelentősen 
meghatározza a technikai előrelépést ezen 
a szakterületen saját laboratóriumaival. A 
nagy vásárlókkal való közös fejlesztés is 
lehetővé teszi a fejlesztési ötletek optimá
lis megvalósítását.

A KACO-csoport 750 munkásával a 
sváb ipari központból, Heilbronnból jön, a

város a Neckar folyó mentén Stuttgart és 
Heidelberg között található, ahol kb. 600 
munkást foglalkoztatnak. 1983. óta az 
ausztriai St. Michaelben /Lungau/ műkö
dik a cég egy leányvállata -1 5 0  munkás
sal. Emellett részesedése van a cégnek egy 
japán vállalatban. Három év óta a KACO a 
nemzetközi SABO-csoporthoz tartozik, 
mely a föld több országában a KACO 
gyártmánycsomag mellett tömlőket és ci- 
linderfej-tömítéseket állít elő.

A magyarországi terjeszkedéssel a 
SABO-csoport a nemzetköziség újabb je 
lét adja.

A következő években Enesén több épí
tési szakaszt tervezünk. Az első építési 
szakasz mintegy 3.000 m2 beépítését veszi 
számba. R. Heinrich és H. Reinelt abból 
indulnak ki, hogy a termelést 1997 elején 
meg lehet kezdeni. Örülünk a községgel 
való együttműködésnek s jövendő munká
sainkat -  férfiakat és hölgyeket egyaránt 
Eneséről és környékéről szeretnénk meg
nyerni. Az érdeklődők már most jelentkez
hetnek a hivatalban.

A munkahelyi klíma a KACO-nál na
gyon jó  s ez motiválja majd a magyar dol
gozókat is a vulkanizálásnál és az azt kö
vető munkafolyamatokban.

SZEPTEMBER-OKTÓBER 1996. ENESEIHIRM0NV0 3



Új veze tés  a  la b d a ru g ó sza k o sztá ly  élén
Volt olyan pillanat, amikor úgy 

tűnt: az 1996/97. évi bajnokságban 
nem indul Enese. Aztán az augusz
tus 2-i ülésnek köszönhetően meg
oldódott ez a probléma, van a köz
ségnek focicsapata.

Hécz Istvánnal, az új elnökkel 
beszélgettünk. Augusztus másodi- 
kán volt egy sportgyűlés, ahol lekö
szönt a régi vezetőség s új vezetősé
get kellett volna választani, ami igen 
nehezen történt meg. Nem volt se 
jelölt, se jelentkező - még az edzői 
posztra sem. Egy óra hosszat is el
tartott az egyezkedés a sportolók és 
a régi vezetők között. A régi veze
tés úgy látta: nem tudják továbbvin
ni az ügyeket, nincs támogatás se a 
falu, se a sportolók részéről.

Én is részt vettem a sportgyűlé
sen s elfogadtam a sportelnöki tiszt
séget a sportolni vágyó fiatalok ér
dekében. Azon a véleményen vol
tam, a sportot nem lehet megszün
tetni, inkább vállalom ezt a hálátlan 
feladatot. Megtörtént a nevezés az 
új bajnokságra, mindkét csapattal. 
Sokan a II. csapat elindítása ellen 
voltak, mivel kevés a fiatal. Egy hét 
alatt bebizonyosodott 28 igazolt já
tékosunk van, saját nevelésű játéko

sok és órájuk alapozzuk a csapatot. 
Tudjuk azt, hogy az őszi szezonban 
nehéz lesz helyt állnunk, hisz telje
sen új csapat alakult ki. Tisztes 
helytállással megmutatjuk, Enesén a 
fiatalokra lehet alapozni. Ezért ké
rem a falu lakosságát, szíwel-lélek- 
kel buzdítsa a csapatot s ne ellen
szenves bekiabálásokkal vegyék el 
a kedvüket. A falu lakossága pozití
van álljon a dologhoz.

—M ilyen fe lté te le k k e l v á lla lta d  
e l a z  e ln ök i tis z te t?

Gyakorlatilag felkértek erre a 
tisztségre, végül sok munkával jár s 
mellette még ott van a tűzoltóság is. 
Szíwel-lélekkel csinálom s bízok 
benne, hogy meglesz az eredmé
nye. Jó a kapcsolat játékosokkal, 
edzőkkel.

Úgy egyeztem meg a fiatalokkal: 
heti 1 edzés kötelező, aki ezt nem 
teljesíti, az nem játszhat a csapat
ban. A helyi fiatalokra számítok, 
egy kónyi játékos van a keretben - 
őrajta kívül mindkét csapatban csak 
eneseiek játszanak.

Az I. csapatban két meghatározó 
játékos maradt, a többiek fiatalok, 
az ifjúsági csapatból kerültek fel. 
Felvesszük a kapcsolatot Füsi tanár

úrral ill. az iskolával s a 7-8. osztá
lyosok közül 7-8 főt rendszeresen 
szeretnénk beszervezni a csapatba. 
Sok tehetséges játékos van az általá
nos iskolában, edzéseken látom.

Az új vezetés bizonyára tűzött ki 
maga elé célokat, hosszú s rövid tá
von egyaránt.

Az őszi szezonban nem tűztünk 
ki célt a helyezést illetően, hiszen 
kezdő a csapat. A tavaszi szezonban 
a középmezőnyben szeretnénk vé
gezni. Ehhez minden feltétel adott.

Mesterházy József

T I S Z T S É GVI S E L ŐK

H é c z  István :  
a Sportkör elnöke

I h á s z  C saba, O m inger Tamás: 
intézők
A képviselőtestület egy képvi

selőtestületi tagot delegál, sze
mélye még nem ismert.

B en k ő  Im re:
az I. csapat edzője

K o lta i Gyula: 
a II. csapat edzője

Bajban van az enesei foci - azt 
hiszem nincs ebben semmi túlzás. 
Főleg nem azok számára, akik ott 
voltak július 12-én a kultúrházban 
megrendezett sportgyűlésen.

Tóth Endre köszöntötte az egy
begyűlteket, majd megállapította: 
a vezetőségből nincs jelen senki, 
Tóth László volt elnök lemondó le
velét olvasta fel ezt követően, (az 
ülést levezető Tóth Endre.) Elgon
dolkodtató: Enesét szégyenítik 
meg a focisták, nem járnak le 
edzésre s a kitűzött 3-4. hely he
lyett a 10. szerezték meg.

A második csapat szereplése el
fogadható volt s biztató jeleket is 
lehetett látni.

Tóth László levelében leírta: az 
anyagi, tárgyi feltételek biztosítva 
voltak, végül köszönetét fejezte ki 
a kapott segítségért és sok sikert 
kívánt.

Benkő Imre a szezonban lekö
szönt edző sajnálta lemondását. A 
cél a 3. hely megszerzése volt, me
lyet a csapat nem tudott elérni.

Szerinte a lécet alacsonyabbra 
kellett volna helyezni, valamint 
megjegyezte: a jó szó előbbre vitte

volna a csapatot.
Ezt követően szóváltásra került 

sor, szinte mindenki mindenkivel 
vitatkozott (ha egyáltalán vitának 
lehetett nevezni ama perceket) 
Többen elhagyták a termet, míg a 
bent maradottak vélt s valós sérel
meiket próbálták hangerővel meg
oldani.

Majd miután nem maradt senki a 
kultúrház termében, a teraszod 
folyt a vita egy ideig.

Ennyi volt a sportgyűlés első fel 
vonása:

Mesterházy Józse!
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A hatodik, huszáros 
falunap

Huszárok járták b e  Enesét augusztus 18-án a reggeli órákban. A Vígh Attila ve

zette  pápai 7-es huszárok a polgármesteri hivatal e lő tt vették magukhoz a tri

kolort é s  Enese község új zászlóját. Ezt követően indultak útnak, hogy jó  reg

gelt köszönjenek a falu aprajának-nagyjának.

Amíg a huszárok feladatukat végezték, megérkezett a bősi küldöttség is Fenes Iván 

Dolgármester vezetésével. Régi ismerősként köszöntötték egymást a tűzoltó-egyesü

letek jelenlévő tagjai, valamint a közös bősi-enesei Erdélyt megjártak. Szinte váratla- 

futott b e  az ausztriai S t. Stefan szerény küldöttsége - ugyanis ezévben a stájer 

települést mindössze két fő képviselte a falunapon. Elhozták magukkal községük zász

laját s így már nem volt akadálya annak, hogy a község központjában megkezdődhes

sen a zászlófelvonás a huszárok je len létében . A piros-fehér-zöld lobogóval együtt len

gette a szél a három település zászlóit.

A vendégeken kívül nem sokan jö tte k  el a tóhoz, hogy megnézzék a „huszáros” elő

adást. Füsi András köszöntötte az egybegyűlteket, a község lakóit, valamint Varga J ó 

zsef országgyűlési képviselőt.

Hol pattogós, hol szomorkás dallamra léptettek, ugrattak a pápai hetesek. Valamit 

felvillantottak őseink lovas mivoltából s szinte az ember beleképzelte magát a XVIII. 

században zajló 7 éves háborúba, amikor elődeink Hadik András vezetésével Berlint 

sarcolták...

Szép, színvonalas é s  szórakoztató előadás volt. A d élelőtt záróprogramja az 

ünnepi szentmise volt. 10 0  évvel ezelőtt szentelte fel Zalka püspök az ene- 

sei templomot, mely telkét a Korn család bocsátotta az enesei katolikus hí

vek rendelkezésére.

Henczel Szabolcs prédikációjában kiemelte: az enesei katolikusok é s  evangéliku- | 

sok békében éltek egymás mellett mindig s reményét fejezte ki, egyszer talán ez a | 

templom kicsi lesz s az enesei hívek bővítik.

Az e b é d  p erceit a mosonszolnoki citerazenekar kellemes dallamai szépítették. 

Majd a Borostyán kórus fellépésével folytatódott a délutáni program. A kicsit megfo

gyatkozott kórust Rákász Mária vezényelte. Szórakoztató bemutatót láthatott a nagy

érdemű publikum a focipályán. Kutyákkal fékezték meg a felkészült rendőrök a velük 

szembeforduló „csirkefogókat". Műsoruk végén - a gyerekek legnagyobb örömére, te 

hettek egy-két kört az URH-s autóval szirénázva.

Tán mondani sem kell, hogy nagy volt az érdeklődés. Kabos László -  a mindenki 

által ismert fővárosi művész, humorista — fellépése színfoltja volt az idei falunapnak. 

Pozitív sugárzó előadásmódjával megmosolyogtatta az ekkor már szépszámú nézőkö

zönséget. A nap utolsó programját a hölgyek fellépése je len tette . Enese asszonyai 

vették fel a küzdelmet a község lányai ellen. A küzdelmes mérkőzésen igazságos dön

tetlen született. (1:1)

A mérkőzés hajrájában megkezdte a hangolást az enesén méltán népszerű nyúli 

Tóth Ferenc. Hála az időjárás kegyességének; s a jó  zenének köszönhetően 

mostanság nem látott számú szórakozni vágyó ember jö tt  el a sportpályára. 

Ö sszességében - azt hiszem -  nyugodtan el lehet mondani: soha ennél rosszabb 1 

falunapot:

Mesterházj Jó z s e fi

Visszhang!
Az enesei nyugdíjas klub szervezésében 

izgalmas kirándulás volt július 27-én 
Opusztaszer-i Nemzeti Történelmi Parkhoz. 
Útközben megnéztük Kecskemét belváro
sát, a „Cifra" palotát. Meghallgattuk a ha
rangjátékot, mely „Háry János" dallamát 
idézte fel. Kiskörösön megnéztük világhírű 
költőnk szülőházát, Petőfi Sándorét. Végál
lomás végül is Ópusztaszer volt. A parkban 
kellemes sétával, nézelődéssel töltöttük az 
időt. Míg elérkezett a várt pillanat 12.30 
perc. Mikor is felhangzott a Hívás az „ene
sei csoport következik." Igen bejutottunk 
"Feszty Árpád által festett 113 m területű 
13,5 m magas csodálatos körképhez. Csak 
ámultunk. Árpád fejedelem délceg alak
ján, a több ezer ember mozgásának ábrá
zolásán.

Csodálkoztunk a felhős égen. Ilyet a vi
lágon festeni senki nem mert. Ehhez 3 
emeletnyi magas állványra volt szükség. A 
festmény témája: Őseink 1.100 évvel ez
előtti Honfoglalása. Képnek külön érdekes
sége, hogy nemcsak látni lehet, hanem 
hallani a csatazajt, a víz folyását a lovak 
patáinak dobogását, az asszonyok sikolyát.

E festménynek 1892. augusztus 15-re 
kellett volna elkészülni, de az óriási terület 
melyet bekellett népesíteni, ezt lehetetlen
né tette. Végül is 1894 május 13-án pün
kösd vasárnap nyitották meg. A krónika 
szerint hatalmas látvány láttán volt aki el
ájult. A két évi megfeszített munka aláásta 
Feszty Árpád egészségét. Összeveszett 
apósával és kitagadták az örökségből. 
1914-ben szegény emberként halt meg. A 
képnek hányatott sorsa lett. 1898-ban 
szétszedték és Londonba világkiállításra 
szállították. Kép láttán még ma is hatása 
alatt vagyok. Sőt oly sikeres volt ezen kirán
dulásunk, hogy augusztus 25-én indul 
Eneséről egy újabb 45 fős csoport. 
Eneséről ez az ötödik. Hálát adok Istennek, 
hogy újból részt veszek-e kiránduláson, 
melyet szerveztem. Hisz a boldogság örö
me fogott el, mikor Petőfi szülőházában sa
ját kezével leirt papíron kettő 'helyen is 
Enese községről emlékezik. Azt hiszem, 
hogy a Klub tagjainak és a másik csoport
nak is kellemes napot tudtam szerezni. 
Büszkén vállaltam az ilyen kirándulások 
szervezését, mivel ilyen fegyelmezett embe
rekkel csak dicsőséget lehet aratni.

Szerencsénk is volt: mivel a gépkocsive
zetőnk világjárt ember és nem csak idegen- 
vezetőnek hanem „történelmi tanárnak" is 
beillett. Visszaútban a solti vendéglőbe fo
gyasztott csoportunk az uzsonnát. Végül is 
erőt, egészséget, kellemes kikapcsolódást 
kívánok a mindennapi munkával töltött 
időhöz.

Tisztelettel:
Varsányi Lajos
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Fölfelé a hegyek rejtelmeibe, ahová 
csak az ottélők segítségével juthatunk 
el. A természet által kialakított éles szer
pentinek /utak/. Egy biztos, merész 
vállalkozás volt, úgy a mi részünkről, 
mint a traktor vezetők részéről. Lent 
mély völgy fent a magas hegyek. Dur
ván mondva, kb. 10-12 km út 9 órától 13 
óráig tartott. Fogtuk egymást, ki mit ért. 
Én a sörös ládákban kapaszkodtam ,

nyőrönköt heggyel lefelé utána láncol
tak a szekérnek, e féknek segítségével 
minden baj nélkül leereszkedtünk a sík 
területre. Ennek a manővernek a neve

meg egyebekben, hogy le ne essek a ko
csiról. A vezéralak a Tschurl Öcsi volt, ő 
is kapaszkodott, de másba. A sört én 
osztottam, mivel alattam volt. Volt, ami
kor a traktort úgy egyensúlyozták, fel
ugráltak a helybeliek, volt amikor tol
tuk, volt olyan hely, hogy a másik trak
tor húzta. No de szerencsésen felértünk 
a Naskaltra. És csodálatos látvány volt 
odafennt. Hideg szél fújt a hegytetőn, és 
mégis leégtünk. Ott fennt kietlen vidék 
van, lehetett látni távoli kőhegyeket, 
csúcsokat, ott van a birkahodály, meg 
kicsi juhász bódé. Több száz darabos 
birkanyáj, amit kilenc nagytestű kutya 
őrzött. Barátságtalanok voltak. Állítólag 
két kutya megbirkózik egy farkassal. El
hiszem. Birkát vágtak a tiszteletünkre, a 
csapat segítségével elkészült a hegyi 
birkagulyás. Nekem ízlett. Jó volt, vala
miféle birka tejtermék. Hogy ott fenn 
akad ember 1800 m magasban, hogy ott 
éljen, birkákat őrizzen, nálunk elképzel
hetetlen. Ebéd után szétvált a csapat.

Egyik része visszafelé, a másik része 
40 km-es gyalogtúrára vállalkozott a he
gyek ormán. Lefelé jövet talán nehezebb 
volt az előbbinél, mivel a pótkocsin 
/bocsánat szekéren/ fék nem volt. Az 
ottaniak leleményessége, tapasztalata 
szerint, öt-hat méter hosszú kivágott fe

Polgárm esterek a hegyekben

/hankozó/ Folytatódott az evészet és 
ivászat. Tisztálkodás után, hosszú be
szélgetés, jólesett a pihenés, jó alvás.

Másnap kedden, autóbusszal kirán
dulás a gyimesi szorosba, ami odavis- 
sza szerintem 80-100 km. Az a csodála
tos szerpentinek sokasága. A szélvihar 
által letört fenyőerdők 8-10 km hossz
ban, földből kitekerve, nagy derék fa
törzsek, szomorú látvány volt. /Kár,

hogy nem  itt van, több volna a fa/l 
van az a hatalmas viadukt /vasúti/ á 
tólag a kolozsvári nagytemplom aláfé 
ne. Nem  tudom, de biztos, hogy miá 
elkészült az festéket nem látott. Felma 
tünk az ezeréves határig, ott menteim 
51 évvel ezelőtt, ott minden a ré{ 
U gyanazok az épületek vannal 
valamikori határőrizeti épületek, ali 
bunker, lőszerraktár, kilövő rések, min 
fenn, a vereckei hágón, kárpátalji 
Lubnya, Snyuta, Gúta, Hajasd, Ökörm 
ző, Királyhelmec stb. kárpátok kosa 
rúzta hegyek. A nagyág és az ung f( 
lyók eredeténél vannak /voltak/ íj 
már láttam az ezeréves határ egy részt 
Vereckétől a Gyimesi szorosig. Termi 
szetesen vannak mindenhol az úgyu 
vezett Bazársorok. Gyimes községbe 
meghívtak minket ebédre, ahol egy I 
résztelep van, fafeldolgozó üzem. A 
igazgató elmondása szerint /aki m 
gyár/ 450 fős üzem. A főprofiljuk fűn 
szelés, bányafa, tűzifa, konyhabútor.A 
üzemi étterem szerény, de tiszta. Ni 
gyón kedvesek voltak. Megemlítenén 
hogy a falu lakossága Csángó Magyi 
rok. Ez az egy község a Székelyföldöl 
ami Csángó. Az ottani állomáson ké 
deztem  az ott ülő Cigány asszony 
hogy a m ellékhelyiség nyitva van-t 
mondja, hogy lehet. Hát az bizony 
va volt, se ajtaja sem ablaka 
csak egy nagy lyuk. Minden el 
pusztulva. Hát még ilyen világ is 
Lefelé Csíkszeredába mentünk.

Pihenés a Gyilkos tóim
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szép Múzeuma van, s főleg nagy, amit 
természetesen megnéztünk. Előtte ha
talmas Petőfi szobor áll. Csodálatosan 
szép temploma van, úgy kívül, mint be
lül. Egybe van építve szerzetesi épület
tel. Voltunk Csiksomlyón, ami nagy za
rándok hely. Ritkaságszámba, nagyon 
szép. Nekünk furcsa volt a sok kéregető 
cigány gyerek. Szem telenek. Otthon 
folytatódott az esti vacsora, beszélgetés 
tévénézés /Duna tv/ Következő nap fel 
a békási szorosba, a gyilkostóig. Amit 
mint természeti szépséget leírni nem le
het, azt látni kell. A Gyilkos tó tisztasá
ga, a patakok fenékig láthatók, pisztrán
gok, vízesések.

A szerpentin mellett jobbról balról 
sziklahegyek, majd hogy nem  érik egy
mást felettünk. Lent a völgyben alat
tunk, ki tudja hány méteres fenyők vol
tak. Hogy ki ne felejtsem, a Gyilkos tó
nál volt a randevú a túrázókkal, akik ezt 
a rövid utat 40 km-ert 2 nap alatt m eg
tették - Hál Istennek ép bőrrel m egúsz
ták. Nem találkoztak se medvével, se 
farkassal, de hogy szépet láttak, az biz
tos. A Gyilkos tónál nem tudom mi ér
dekből, a csoport tagjai közül, miért 
akartak lemaradni a csoporttól? Lehet, 
hogy a táj szépsége disszidálásra csábí
totta őket. De meg lettek kifulladva fel
felé jövet.

Na, de egyhetes kirándulásba ez is 
belefér. Hazamentünk, folytatódott az 
előző napi. Mi ketten a Karcsi meg én, 
nem mentünk el a Szent-Anna tóhoz. Ez 
lett volna a negyedik völgy. Az elmon
dottak szerint nagyon szép. /Biztos/ 
Ehelyett elmentünk Csikszeredára szét
nézni. Csikszereda szép, tiszta város. 
Hargita megye székhelye. Nagy áruhá
zaik vannak, a választék bőséges. Az

Indulás a N askalatra
áraik a mi árainkhoz képest 1/3-a. Na
gyon szép olasz, román félcipő /bőr/ 
átlag 2.5oo,- Ft. A magyar Forint náluk 
nagy valuta. A piac tömve gyü
m ölccsel,zöldséggel, paradicsom m al, 
arány, nálunk akkor 200-250 Ft volt a 
paradicsom, náluk 30-32 Ft. Érdekessé
ge a városnak, hogy a tehén vontatta 
szekér, a lovas kocsi, szamárfogat, trak
tor, autóbusz, személyautó, elfér egy
más mellett, a város közepén. A járm ű
vek Aró, Dácia, Utas traktor. Igaz M ercé
deszt vagy ki tudja milyen nyugati au
tót egyet sem láttam. Csíkszeredának 
több gyára van. Textil, Autó, Traktor 
stb. Megjegyezni kívánom őnáluk a cse
rekereskedelem a divatos. A Székely
földről viszik a pityókát /burgonyát/ a 
román alföldről hozzák helyette a török 
búzát, kukoricát, gyümölcsöt. Székely 
ország tiszta, szorgalmas nép lakja.

Főprofiljuk a fakitermelés, állattartás, 
legeltetés, rendkívül vallásos nép. Az 
infrastruktúra náluk rossz, az uták, víz, 
gáz, telefonhálózat nagyon elmaradt.

Sajnos, elnyomás alatt élnek. De nem 
hagyják magukat. A templomban, kul- 
túrházban bátran elénekelik a magyar, 
székely, pápai himnuszt. Ami a postát 
illeti, felhívtuk telefonon C síkszere
dából Enesét, 1 percen belül megkap
tuk. Úgy látszik a nemzetközi vonal 
szabad. Csütörtökön este búcsú est. Ott 
volt a falu apraja-nagyja, na meg mink 
Enese és Bős kirándulói, közel 90-en. A 
kultúrházban ünnepség, vacsora, zene, 
tánc. Az öcsi addig nem nyugodott, 
amíg a hegedűt el nem csalta az ottani 
zenésztől. Gondolom ő sem felejti el azt 
az estét az életében. Péntek szabad 
program . Séta, beszélgetés. N agyon 
rendszerető népek. Találkoztam korom

belivel, aki Pápán volt ejtőernyős, fele
sége Budapesten szolgált. Péntek reggel 
9 órakor indulás hazafelé. Korondon 
időztünk, /az egy jómódú fazekas, ko- 
rongozó falu/ Tele bazársorral, talán az 
egész falu korongozásból áll. De úgy 
láttam, hogy a fa ott nem szeret. Sehol 
egy árnyékos hely nem volt. Követke
zett Parajd. A sóbányába bemenni nem 
tudtunk, mivel hétvége volt. Ha leütsz 
egy parányi követ, az só. Ajánlottak in
gyen, nem hoztunk. Utunk Szováta, 
csodálatos hely. Szép, tiszta, fürdőhely.

H asonlítanám  a mi M átrafüred- 
ünkre. Kb. éjjel 11 órakor érkeztünk Ko
lozsvárra. M egnéztük a kolozsvári 
nagytemplomot, az előtte lévő Mátyás 
szoborcsoportot. Szép. Sajnos a temp
lom  környéke nagyon gyéren van kivi
lágítva. Szerintem az ottani ásatások 
messze vannak a szoborcsoporttól, az 
egyáltalán nem érinti azt. Ez olyan mint 
a szigetközi lobbi, mint most a Mátyás
szoborról írtak. H ajnalban értünk 
N agyváradra az Ártándi határátkelő 
helyre, ahol jó meglepetésünkre 10-15 
percnél nem kellett többet várni, szabad 
volt az út hazafelé. Az alföldről nem 
írok, hisz azt úgy is ismeri legtöbb ma
gyar. A betervezett esti hazaérkezés dé
lelőtt 11 órára sikeredett éppen, egészsé
gesen.

Köszönet a szervezőknek, a vendég- 
fogadóknak, Székely országnak, na meg 
a busz vezetőnek, aki közel 3.000 km-t 
minden baj nélkül levezette.

Tisztelettel: Takács Laci bácsi

Abúcsúesten
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Felvidéki túra - két keréken
Július 15-e emlékezetes nap 

marad kis csapatunk számára. 
Vezetőnkkel, Mesterházy József
fel együtt heten vágtunk neki a 
nagy kalandnak ígérkező bicikli
túrának.

Első uticélunk Bős volt. Több 
órás fárasztó út után igazi nyári 
időben érkeztünk meg a szlová
kiai magyar községbe.

A polgármesteri hivatalban 
Fenes Iván polgármester kö
szöntött bennünket és elmesélte 
Bős történetét.

A hivatalból kicsit felfrissülve 
tekertünk el szállásunkra. A dél
után hátralévő részét pihenéssel, 
fürdéssel, falunézéssel töltöttük.

Az édes semmittevés órái ha
mar elmúltak. Másnap reggel 
már indultunk is tovább Deáki- 
ba, egy Bőstől 45 km-re lévő fa
luba. Deákiban a kultúrigazgató 
üdvözölt bennünket kedves ven
dégszeretettel és mindent meg
tett azért, hogy a csapat kimerül- 
tebb tagjait is felvidítsa.

Kiadós - bár egyesek számára 
nem elegendő - ebéd várt ránk a 
deáki strandon, ahol a délután

fürdéssel illetve 
pihenéssel telt 
el. A következő 
két napon, szer
dán és csütörtö
kön deáki köz
vetlen illetve tá
volabbi környé
kére bicikliz
tünk el. Szerdán 
a 35 km-re fek
vő Nyitrát láto
gattuk meg.
Gyönyörű temp
lomával és a történelmi ereklyé
nek számító Vazul-toronnyal kü
lönösen széppé és érdekessé va
rázsolta a kirándulást.

A nyitrai út örömében dimbes- 
dombos út jelentette az ürömöt, 
hiszen biciklivel nehézkesen 
ment a felfele az út. Csütörtökön 
a 10 km-re lévő Galántát keres
tük fel. Az itt található omlado
zó, ám még ilyen állapotban is 
gyönyörű Eszterházy-kastély ré
gészeti lázba hozta az egész csa
patot.

A félhomályos, pókhálós fo
lyosókon járva szinte éreztük az 
Eszterházi-ősök figyelő tekinte
tét, az egykori bálterembe lépve 
hallani véltük a hegedűk hang
ját, amint éppen keringőt játsza
nak, és a selyemruhák suhogá
sát. Fájó szívvel hagytuk ott az 
ódon kastélyt, mindenki szíve
sen maradt volna még, hogy tü
zetesen szemügyre vegye a tör
ténelemnek ezt a kis szigetét. 
Még megnéztük Galántán a ki
sebbik kastélyban berendezett 
Esterházy-múzeumot is, és így, 
tele élményekkel indultunk vis
sza Deákiba. Pénteken reggel el
indulás előtt eltöltöttünk egy rö
vid időt a deáki templomban.

A templom egyik kis kápolná
ja még Szent István királyunk 
idejéből való, ő épít tette egyko
ri rendeletének értelmében a ke
reszténységnek ezt a kis várát.

A templom érdekessége, hogy 
egyben a szerzetesek lakóhelyé
ül is szolgált. Az emeleti rész
ben, amely a török időkben le
égett, ma is láthatók a kis fülkék, 
ahol a szerzetesek, akik a pan
nonhalmi bencés apátságból ér
keztek - laktak, és ott, ahol való
színűleg az oltár állt, jól kivehe
tőek egy falfestmény maradvá
nyai. Legnagyobb meglepeté
sünkre a templom egy freskóján 
a művész a pannonhalmi apátsá
got örökítette meg.

A templomnézés után Búcsút 
vettünk Deákitól, amely három 
napig volt kiindulópontja kirán
dulásainknak, és indultunk vis
sza Bősre. A már ismerős falu
ban kipihentük magunkat és ké
szültünk a másnapi hazautazás
ra. 376 km-es szlovákiai út után 
egészséges fáradtsággal értünk 
haza Enesére. A 6 napig tartó tú
ra során sokat láttunk Szlovákiá
ból, de nem eleget ahhoz, hogy 
jövőre itthon maradjunk.

G ülch Eszter
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M asinázás tragaccsal 
gyerm ek m ódra

„Üzemi” baleset miatt gyorsan feloszlik a brigád.
A negyvenes évek nyarán történt az esemény. Nyolc és tíz éves 

gyermekek voltunk. Kitaláltuk hogy mi is fogunk masinázni, 
(csépelni) nem csak a felnőtel. Elhatároztuk, hogy önálló brigádot 
alakítunk és valamelyikünk udvarában beindítjuk a nagy vál
lalkozást.

A mi udvarunk látszott a legalkalmasabbnak. Senki nem volt 
akkor odahaza, csak a nagypapám pipázgatott békésen a gádorban. 
Lassan beszivárogtunk az udvarba. Odatoltuk a tragacsot a szal
makazal mellé és felborítottuk. Kerítettem egy vékonyabb kötelet, 
amit a kerék agyáa tekertünk fel. Kipróbáltuk a műveletet és úgy 
Ítéltük meg, hogy indulhat a munka. Amikor az ügyeletetes gépész 
meghúzta a kötelet, a tragacskerk vizonylag nagy sebességgel for
gott. A forgó kerék és a támla közé kellett a szalmát beadagolni. A 
pörgő kerék azt nagy sebességgel ki is dobta. Oiási volt a siker. 
Mindenki meg volt elégedve a beosztásával. A szomszéd Horváth 
Feri volt a fékező. A Szűcs Pista a gépész, a „Szeli” Pista a kazalos, 
én pedig az etető voltam. Ment a munka mint a karikacsapás. Mi is 
tartottunk reggeli és ebédszünetet. (Tíz percen belül) Az uzson
naszünetet már nem tudtuk megtarani, mert megtörtént a baj. A 
szegény Feri barátunk valahogy russzul fékezett, mert a visszafutó 
kötél elkapta a kezét és az egyik hüvelykujját összeroncsolta. Nagy 
volt a pánik. A brigád természetesen szétfutott. Ketten prbáltuk a fel
tekert kezet és az összeroncsolt ujjat kiszabadítani a kötél 
szorításából. A Szűcs Pista meglátta a szörnyű látványt és megun
dorodott. Természetesen ő is elszaladt. Egyedi maradttam az ájulás 
határán lévő szomszéddal. Valóban csúnya látvány volt. Nagy 
nehezen kiszabadítottam az összeroncsolt végtagot. A furcsa zajokat 
és a Feri fájdalmas sikoltozását öregapám is meghallotta. Meglátta a 
„masinát” és a vérző kezű félig ájult Ferit. Nagyon mérges leheett, 
mert valahonnan kerített egy botot és azzal engem jól elnáspángolt. 
Azért az ütések közepette lassan kiértünk az utcára. Arra már nem 
emlékszem, hogy szegény Ferit ki vette pártfogásba, vagy ki vitte el 
a Bakos doktorurhoz. Az összeroncsolt ujját természetesen leoperál
ta. Gyermekkor barátunk viszonylag korán eltávozott az élők sorából. 
E szörnyű gyermekkori élményünk látható bizonyítékát a csonka 
ujját is magával vitte a sírba. Szűcs Pista a .gépész” 1956-ban vett 
búcsút a szülőfalujától. O is fizatalon hunyt el távola a hazájától. A 
messze Amerikában, idegen földben alussza örök álmát.

Gösi Sándor

TÁROGATÓ
Lennt a  rónák lágy tű iében  ring a d é lib á b
tüzek gyúlnak, vakít a fén y , ragyog  a  világ.
D om bok orm ain, ér ik  m ár a bor,
valam ennyi vén a k á c fa  m en yasszon y-csokor
Z öld-arany a  pázsit, se lym es-kék-ezü st a  tó.
K olozsvárott f e l - f e l  s ír  még a  tá rog a tó :
„Ott, a h o l zúg az a négy fo ly ó
ott, a h o l szenvedni jó ,
ott, ah o l k iöm lött annyi d rág a  vér,
egy ezred év rő l m ond m esét a  szél"
Zúg a kürt, az ősi várfok  á ll  
honvéd á ll H argitán.
Erdély szent b ér c ére  zúgva száll, 
visszaszáll a  Turul m adár"

EGYES ZÖLDSÉGFÉLÉK 
TERMESZTÉSE

A fokhagyma és a póréhagyma
FOKHAGYMA
Gazdasági és táplálkozás élettani jelentősége: a 

fokhagyma termesztése és fogyasztása régi időkre ve
zethető vissza. Az egyiptomiaknál már fontos élelme
zési cikk volt. Őshazája a Kirgiz sztyeppe vidéke. He- 
lyettesíthetetlen fűszeres íze miatt termesztik. Már 
nagyon régóta közkedvelt népi gyógyászati szer, me
lyet érelmeszesedés és magas vérnyomás gyógyításá
ra használnak. Baktériumölő hatása jelentős. Magya
rországon fokhagyma fajtákról nem beszélhetünk. 
Két fő csoportra oszthatjuk, őszi és tavaszi ültetésű 
fokhagymára. Az őszi ültetésű bővebb termő, de ke
vésbé eltartható. A tavaszi ültetésű kevesebbet terem, 
de jobban eltartható.

A fokhagyma fejlődésének első szakaszaiban nem 
kíván sok meleget. Az őszi ültetésű fajták jól bírják a 
hideget. Kötöttebb talajokot szereti, de jól terem a 
tápanyagban gazdag homok talajon is. Termesztése 
mellékhagymákról /gerezdekről/ szaporítható. A 
mellékhagymák egy közös, ezüstösen fehér burokban 
helyezkednek el. A szaporító anyag kiválasztását 
gondosan kell végezni. Ügyeljünk arra, hogy a kivá
lasztott anyagban elszineződött, lila beütésű gerez
dek ne legyenek. A fokhagymát ültetés előtt szedjük 
szét gerezdekre. Ültetésre csak fejlett - egészséges ge
rezdeket használjunk, a középső gerezdeket ne hasz
náljuk ültetésre.

Tenyészterülete: 25-30 cm sortávolság 15-20 cm nö
vénytávolság. Egy kg fokhagymában 25-30 fej van. 
Egy fejben 8-10 gerezd. A fokhagymát mélyre 5-6 cm- 
re ültessük. Az ültetés ideje késő ősz - kora tavasz. 
Ápolás kapálásból áll. Rendszerint a levelek leszára- 
dása jelzi az érést. Akiszedett hagymát egy-két napig 
a földön szárítjuk. Utána tisztítva - száraz fagymentes 
helyen tároljuk.

PÓRÉHAGYMA
Őshazája a Földközi-tenger partvidéke. Már a ró

maiak, egyiptomiak-görögök is termesztették. Zöld
hagymaként és levesízesítőnek használjuk. Kétéves 
vagy évelő növény, tőkocsánya a második évben 30- 
60 cm-re is megnő.

Frissen trágyázott talajt szereti, és legyen a talajtáp- 
anyagokban gazdag. Szaporítása magról vagy előne
velt palántával történik. Vetés ideje kora tavasz már
cius. Sortávolság 35-40 cm növénytávolság 8-10 cm. 
Ápolása kapálással történik. Közvetlen fagyok előtt 
szedjük.

Köszönöm a cikk elolvasását.
Gülch Dezső
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Mögöttünk a nyár, véget Többen is megcsodálhattuk né
értek a táborok, s immár hányuk kimagasló zenei tudá- 

az enesei Zeneműhely negye- sát, a szóló hangszeresekkel 
dik alkalommal készítheti el szinte együtt indultunk a fellé- 
„mérlegét . Megvalósultak-e el- pésekkor, de virtuóz előadásuk- 
képzeléseink, ismét nyújtót- kai igazolták már megszerzett 
tunk-e valami újat, ami jövő év díjaik jogosságát, 
sikerének záloga lehet, a kéz- A legnagyobb kihívás évről 
deti tervek közül járnak-e már a évre: az lAM-csoportnak meg- 
százszázalékos megvalósítás- felelni. S hogy mi miatt kívánja 
hoz -  tehetjük fel magunkban. meg az a társaság a legsokré- 

Elégedettséggel tölthet el tűbb szervezést, a legnagyobb 
bennünket az, hogy ezen a nyá- odafigyelést, álljon itt néhány 
ron öt csoportot fogadott a falu. érv ennek bizonyításául 
Új volt számunkra, hogy most -  Amatőr zenészekről lévén 
először magyar vendégeket is, szó eltérő foglalkozású, 
akik a budapesti Tóth Aladár más-más életkorú emberek ők, 
Zeneiskola nevelői és növendé- különböző hangszertudásunk, 
kei voltak. S nem tűnik talán -  Egy hét áll rendelkezésükre, 
rosszmájúságnak részemről hogy egy színvonalas koncertre 
sem az, ha le merem írni több felkészüljenek, de ugyanakkor 
szállásadó véleményét: „Több ezen fellépéseket patinás, nívós 
gond volt a pesti fiatalokkal, helyen kell számukra megren- 
mint ez idáig bármelyik csoport- dezni.
tal-” _  -  A német, holland, belga ze-

e a csoport vezetőjének, nészeket magyar karmester di- 
'--'Szakály Ágnesnek elis- rigálja, megküzdve a nyelvi ne

merő szavai a táborról, a lehető- hézségekkel is. 
ségekről, az eneseiek vendég- -  Amennyiben valamelyik 
szeretetekről feledtette velünk a hangszerre nem lenne jelentke- 
felmerülő problémákat. Jó volt ző, meg kell oldani magyar ki- 
azt is látni, hogy a szállásadók, segítőkkel, 
kívülállók napról napra benépe- -  A kultúrház objektív adott- 
sítették a kultúrházat, érdeklőd- sága -  nagysága -  csak 60-65 
ve zenei képzésük, képzettsé- fő fogadását teszi lehetővé, 
gük felől. _ zenészek számára bizto-

A stuttgarti csoport különö- sítani kell a napi 12-14 óra gya- 
sen fontos volt abból a szem- korlási lehetőséget az iskolában 
pontból, hisz vezetőjük, Jürgen vagy a 
Klenk már az lAM-szervezésé- kultúrházban. 
ben járt Enesén. S hogy miért állnak ezen ne-

A legösszeszokottabb tá rsa -1 hézségek ellenére a leg- 
ság volt ez a nyár folyamán, so- közelebb hozzánk? 
kát kirándultak itt-tartózkodá- -  A csoport magja, kb. húsz 
suk alatt. zenész, visszajáró vendég, ott-

A megyében három helyen honosán mozog a faluban, kö- 
adtak koncertet: Mosonszent- szönésünk fogadja, viszonozza, 
miklóson, Bükkön és Fertődön. -  Fontos számunkra az ismer-

kedés, hálásak, ha néhány szót 
váltunk velük, igénylik a társa
ságot.

-  A legodaadóbban küzde
nek a sikerért, a színvonalas fel
lépésekért.

-  Figyelnek a változásokra, 
megdicsérik az újításokat -  ők 
látják a legjobban a fejlődést, a 
tenniakarást bennünk.

Afreisingi és müncheni cso
port egyidőben tartózko

dott Enesén. Itt létük új színfol
tot hozott a Zeneműhely életé
be, hisz először sikerült kórusok 
számára is vonzóvá tenni a he
lyi adottságokat, lehetőségeket. 
A 17 fős freisingi ifjúsági kama
rakórus délelőttjei próbákkal tel
tek, de a délutánokat kirándulá
sokkal, fellépésekkel -  Bencés 
templom Győr, Premontrei 
nagytemplom Csorna, Eszter- 
házy kastély Fertőd -  töltötték. 
Ehhez képest a müncheni 
Monteverdi -  kórusnak és kar
mesterképzős fiataloknak sok
kal feszültebbek, megerőltetőb- 
bek voltak a napjai, hisz az itt 
töltött idő szorosan kapcsoló
dott tanulmányaikhoz. Konrád 
von Ábel vezetése alatt igyekez
tek a karmesterek mind több 
szakmai tudást elsajátítani, ami 
ennek a pályának nélkülözhe
tetlen feltétele.

Mindenképpen kedves 
gesztus volt tőlük, hogy 

bemutatkoztak a falunak, ma
gyar nyelven előadott dalaik je
lezték számunkra elégedettsé
güket Enesével, szállásadóikkal 
szemben.

S ami talán még soha nem lá
tott napvilágot: (fontossági sor
rend nélkül):

A 96-os enesei Zeneműhely 
megvalósulását 36 szállásadó

‘96
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segítette akik aktív részvételük
kel a koncertek látogatottságát 
is emelték.

Az iskola igazgatónője az in
tézmény helyiségeit bocsátotta 
a Zeneműhely rendelkezésére.

A nyár folyamán az Enesén 
eltöltött vendégéjszakák száma 
2.156 volt, szemben a tavalyi 
kb. 1.300-zal.

A konyhai személyzet 6 fő
ből állt, akik napi ötszöri 

étkezésit biztosítottak a vendé
geknek, megküzdve a 15-20 
fős vegetáriánus társaság igé
nyeivel is.

Az épületek tisztaságáért 4 ta
karító felelt. A Polgármesteri Hi
vatal munkatársai telefonok, fa
xok, hirdetések bonyolításában 
és fénymásolások készítésében 
segítették a munkát.

A szállásadóknak a hivatal 
biztosította az ingyenes autó
busz-járatokat a koncertekre.

Ezen a nyáron német, hol
land, belga, francia, olasz, spa
nyol és magyar vendégeket fo
gadott a falu a Zeneműhely ke
retében.

Idén már az 1997-es koncert
jeinek időpontját kellett az 
Eszterházy kastély igazgatónő
jével elfogadtatni./Sikerült/.

Tschuri Károly körültekintő 
munkájából adódnak el

sődlegesen az eredmények, 
számára ez nagyon aprólékos 
előkészítést igényel, ami leg
gyakrabban egy, de néha két 
évvel előzi meg az adott cso
port Enesére érkezését.

Karcsi munkáját a nyár folya
mán három programszervező 
segítette, köztük egy tolmács
ként is.

Egy kis betekintés abba is, 
hogy milyen jellegű nehézsége
ket, felmerülő ötleteket kell 
megoldani egyes csoportoknál 
a zenei igényeken kívül:

-  Egy budapesti kirándulást 
megelőző nap 45 fő részére ha
jójegyeket rendelni, mert a cso
port az utolsó pillanatban úgy 
döntött, hogy egy ilyen progra
mot is választ a következő na
pon.

-  Egyik allergiás betegnek 
szombat délelőtt gyógyszert 
beszerezni, mert otthon felejtet
te nélkülözhetetlen tablettáit.

-  Olasz-magyar szótár előte
remteni, mert a vendégzenész 
csak így tud szállásadóival 
kommunikálni.

-  Egy-egy koncert előtt 
400-500 fénymásolást elkészí
teni, s azokat idegenforgalmilag 
látogatott helyekre eljuttatni.

-  Este 10 óra körül megolda
ni a zenészek hazajutását, mivel 
buszuk Szárföld körül lerob
bant.

-  Karmesteri dobogót vinni a 
fellépések helyszínére, ha a kar
mester igényli.

-  A konyhának vállalni a bú
csúestekkel járó hidegkonyhai 
remekművek elkészítését.

-  Énekkari dobogókat felku
tatni, elkérni, Enesére szállítani, 
ami csak a győri Filmharmóniá
tól volt megoldható.

Vannak még feladataink, 
megoldandó problémá

ink, de mindenképpen örvende
tes, hogy a jövő évi ötéves jubi
leumot nem csak mi, hanem 
lAM-es vendégeink jelentős ré
sze számon tartja, s úgy próbál
ja alakítani programját, hogy 
1997 nyarán ismét el tudjon jön
ni Enesére. Ne csak nekik, ne
künk is legyen fontos a követke
ző év, 5 év távlatából is legyen 
varázsunk, megújuló vendégsz
eretetünk, hisz mit érnek a szá
mokban kifejezett eredmények, 
ha nincs mögöttük elhivatott
ság, tenniakarás.

Nagyné Dőry Andrea

BŐSI FOCISTÁK 
ENESÉN

Augusztus 10-én, szombaton 25 
bősi labdarugó látogatott el Enesére, 
hogy viszonozza községünk tűzol
tó-labdarugóinak májusi bősi láto
gatását. Jó lehetőség volt az enesei 
labda bűvészeknek, hisz a csallókö
zi csapattagok a szlovák második li
gában kergetik a bőrt. Végig küzdel
mes mérkőzésen 5:4-re győzött a 
vendégcsapat.

A mérkőzés után a közös ebéd -  
marhagulyás -  mellett beszélhették 
meg a 90 percet a játékosok.

Búcsúzóul ígéret hangzott el a 
folytatásra vonatkozóan. Tehát, foly
tatás Bősön.

Az önkormányzat nevében a 
hírmondó Szerkesztősége 

szeretettéi köszönti az 
augusztus és szeptember

hónapban jubiláló lakosokat.

a 60 éves

M ező L  ász Iónét 
Ojémeth Lajosnét  

a 6 $  éves

Kjnoll A ndrásáét  
Xovács Ilonát  

a 7 $  éves

Tatyi Alajost 
Qeyer Qyörgynét 
Töretéi IFerencnét 

a 80 éves 

‘Varga Jáno st  

a 8 &  éves 

J{psinszky Jen őnét .
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EVES TEENDŐK A HÁZ KORUL -DIÓHÉJBAN
A gondos gazda -  háziasszony 

mindig megtalálja feladatát, úgy a 
konyhában, mint a ház körül. Hisz a 
tétlenség nem vezet jóra, gyengíti a 
szervezet ellenálló képességét, utat 
nyit az elhízás felé. Ez pedig rész
ben költséges és szervezetre ártal
mas. Találjuk meg feladatainkat a 
mindennapi események sokasága 
mellett is. A legfontosabb feladata
ink éves naptára az alábbiakban ol
vasható.

Január: Fagymentes napokon 
kéregkaparóval leszedjük a fák re
pedező kérgeit, a kártevők búvó
helyét megszüntetjük. Aki fóliás 
zöldséggel akar foglalkozni annak 
a kalarábé-karfiol magját el kell vet
ni a hó elején. A saláta - paradi
csom magját a hó vége felé kell el
vetni. Fialó vagy készülő anyák he
lyeit elkészítjük a külső hőmérsék

letnek megfelelően: (ajtók-ablakok- 
ketrecek leszigetelése)

Február: Védettebb helyen a 
mákot-borsót-sárgarépát el lehet 
vetni. Fólia alá a paprika magot. 
Befejezni a fák tisztogatását. Tava
szi szerszámok előkészítése (ásó- 
kapa-gereblye-kis traktor karban
tartása) Nyúl ólak hőmérsékletére 
vigyázzunk, mivel a kis nyúl érzé
keny. Tyúk állomány vizsgálata, 
hogy nem kell-e cserélni tavasszal 
a tojóállományt.

Március: Időszerű vetési idő 
(borsó-zöldség-hagyma-reteknek) 
Hónap közepén rakjuk ládába a 
szabadföldbe ültetendő paprika pa
radicsom-zeller magját. A szőlő ki
takarását el lehet kezdeni, majd hó 
végén a metszést. A rózsákat takar
juk ki, és metsszük meg őket. A 
málnásban a sorok között kihajtó

sarjakat távolítsuk el. Gyümölcsfa 
-  szőlő lemosó permetezését te 
vezzük meg. Az ólakban istállókba 
végezhetünk fertőtlenítő meszelés 

Április: A virágzásban lévő fáka 
méhekre veszélyes szerrel ne pe 
metezzük (porzás végett) Zöldsá 
gesben be kell fejezni a korai ka 
posztafélék-saláták palántázását. I 
hónap végén elvethetjük az uboi 
kát-tökféléket. (spárga, cukin 
patiszon) dinnyét-babot. A tökfélé 
két fészekbe vetjük (luk-trágya-fölc 
mag). Nagyon ajánlatos a Cukin 
bőtermő-ízletes. A következő évi te 
jástermelést most kell megalapoz 
ni, a megfelelő jérceállomány beá 
Irtásával. A kihajtásra kerülő szai 
vasmarhák (ollós) körmeit le ke 
vágni eredeti formára. Az egész té 
len természetes abrakon tartott á 
latok.

mmwBKmtmsxq

Az 1996-97. évi Csorna Körzeti I. valamint
'í

Tartalék Labdarugó Bajnokságok őszi sorsolása

6. ford. 1996. szeptember 8.
7. ford. 1996. szeptember 15.
8. ford. 1996. szeptember 22.
9. ford. 1996. szeptember 29.

10. ford. 1996. október 6.
11. ford. 1996. október 13.
12. ford. 1996. október 20.
13. ford. 1996. október 23. szerda
14. ford. 1996. október 27.
15. ford. 1996. november 3.

Enese-Rábaszentmihály
Bodonhely-Enese
Enese- Rábaszentandrás
Kóny-Enese
Szil-Enese
Enese-Rábapordány
Egyed-Enese
Enese-Markotabödöge
Rábacsécsény-Enese
Enese-Bágyogszovát

-  Árpás, Egyed és Rábaszentmihály csapatának nincs tartalék labdarugó csapata, 
így azok ellenfelei szabadnaposak.
-  A fenti csapatok hazai és idegenbeli mérkőzéseinek kezdési időpontja azonos a 
tartalék mérkőzések kezdési időpontjával.
-  Amérkőzések kezdési időpontja:

Augusztus 11-től szeptember 29-ig: 

Október 6-tól november 3-ig:

Tartalék: 1400 óra, 
Felnőtt: 16.00 óra. 
Tartalék: 12.00 óra, 
Felnőtt: 14.00 óra.

Hécz István sportelnök

Paradicsomos 
rakott burgonya

Hozzávalók (4 személyre): 800 g burgonya 
400 g kemény kisebb paradicsom, 2 nagy li 
hagyma, 4-5 evőkanál olaj, 1 ágacska rozmárig 
1 szál bazsalikom, 1 szál majoránna (vagy 1 kis 
kanál szárított szurokfű), 2 gerezd fokhagyma, sá 
bors, 2 dl fejföl vagy tejszín, 2 tojássárgája.

Elkészítési idő: 1 és 1/4 óra 
Egy adag: 1793 KJ/430 kcal

A héjában megfőzött, majd meghámozott bút 
gonyát és a megmosott paradicsomot vékonyai 
felkarikázzuk. Az apróra vágott hagymát 3 evőka
nál olajon megfonnyasztjuk, a fűszernövényeke 
és a fokhagymát finomra vágjuk. A hagymát, a 
burgonya- és a fűszervagdalék felét egy tűzi 
tálba tesszük, sózzuk, borsozzuk, összekeverjük 
elsimítjuk. A tetején, kissé egymásra csúsztatva 
elrendezzük a maradék fűszerkeverékkel, sóval, 
borssal. Meglocsoljuk a maradék olajjal, végül rá
öntjük a tojássárgájával elkevert tejfölt. Előmelegí
tett, forró sütőben (200 C) enyhe pirulásig sütjük 
(kb. 35 perc), a sütőtálban kínáljuk.

Ötlet: friss fűszernövények híján használha
tunk 1 csapott evőkanál szárított grill füszerkevt- 
réket.
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