
A 15. Falunap tervezett programja
2004. augusztus 21., szombat

9 óra Ökumenikus istentisztelet a katolikus templomban 
9-20 óráig Újdonság a gyerekeknek

KALANDPARK (akadálypálya, golyós medence, 
mászófal, ugróasztal)

9 óra 3o Falunapi Kupa 
10 óra Kulturális műsor a kultúrház udvarán 

Fellépnek: Téti fúvósok
Borostyán Kórus 
Virilisták köszöntése

10 óra 30 Foltvarrók kiállítása a kultúrházban 
12 óra Ebéd a focipályán
15 óra Téti fúvósok és majorettek műsora
16 óra Szeptim Operett slágerek
17 óra Délhúsa Gjon műsora 

17 óra 45 Tombola
19 óra 30 Színpadon Balázs Feco 

20 óra Fresh együttes
20 óra 45 Bál a Repeta együttessel

Húsvéti
Vöröskeresztes Bál

Hűsvét vasárnap Enesén megmozdult a föld. Ezt azonban 
nem mérte semmilyen műszer, az emberek mozdultak meg, 
hogy ez által segítsenek a rászorulókon.

A Vöröskereszt alapvető feladata a szegények segítése, 
e cél érdekében /központi támogatás híján/ adományokat 
gyűjt, segélyeket oszt. Adománygyűjtés volt a célja annak a 
jótékonysági Bálnak is, amely a Vöröskereszt szervezésében 
a Polgármesteri Hivatal támogatásával került megrendezés
re. A belépődíj 1 .ooo,- forint volt.

Közel százan éltek a meghívás adta lehetőséggel, hozzá
állásukat, aktivitásukat jelzi, hogy megtelt a százfős terem. 
Az este jó hangulatban telt, a sok tombolatárgy mindegyike 
gazdára talált, köszönet a támogatóknak érte. A jó hangulat
ról a jó idő és a Repeta együttes gondoskodott.

Külön megköszönöm azoknak, akik személyesen nem 
vettek részt a rendezvényen, de adományaikkal gyarapítot
ták a bál bevételét.

A bál bebizonyította, hogy létjogosultsága van az ilyen 
összejöveteleknek, a lakosság támogatása, természetbeni 
és pénzbeli adományai nagy segítséget jelentenek a Magyar 
Vöröskereszt illetve a helyi Vöröskereszt számára.

Húsvét vasárnapján megmozdult a föld, és ez által a világ 
egy kicsit jobbá lett. Az emberek tették jobbá.

Nagy Károlyné 
védőnő, vöröskeresztes titkár, szervező

Felújításra kerül 
a kultúrház

Nyertes Sapard pályázat
Enese község önkormányzata az elsők között nyújtotta be 

pályázatát a kultúrház felújítására a Sapard programra. Január 
közepén írta ki a Hivatal 2oo4. évi pályázatát, a mi elképzelésünk 
január végén már Zalaegerszegen volt!

A legapróbb részleteket kérték tőlünk, ilyen bonyolult pályá
zattal még nem találkoztam az elmúlt évek során. A polgármeste
ri hivatal dolgozói napokon át szinte csak ezzel foglalkoztak.

A sok munka meghozta a gyümölcsét: június elején levélben 
közölték velünk a jó hírt. Pályázatunk nyert és 2o.812.549,- Ft 
támogatásban részesültünk. Ekkora nagyságrendű pályázatot 
-  a szennyvízberuházást leszámítva- nem nyert még az önkor
mányzat. Reményeink szciir.t további közel 3 millió forintot 
kapunk a belügyminisztériumi EU-önrészes alapból. így a 
27,75 milliós beruházáshoz mintegy 24 millió forint támoga
tást kapunk.

A kultúrház a polgármesteri hivatalhoz hasonló módon újul 
meg: új tetőcserepet kap az épület, a homlokzatát átszíneztet- 
jük, külső nyílászárók cseréje ca. 12o méter hosszú kovácsolt
vas kerítés veszi majd körbe a régi kúriát. Belső munkálatok: 
vizesblokk felújítás, festés-mázolás, villanyvezeték cseréje, új 
padozatot kap.

Mindezen munkálatokat közbeszerzési eljárás keretében kell 
megpályáztatni.

Mesterházy József
polgármester



Beadott és elbírált pályázataink
Megpályázott összegek Elnyert összegek

1. Május 1. rendezvényeire 443.500,- nem nyert

2. Vis maior 1.074.000,- 800.000,-

3. EU -  diákcsere testvérközségekkel
14.741 E 

3.780.919,-
9.780 E 

2.508.472,-

4. Wesselényi Sportalapítvány 300.000,- 300.000,-

5. Kultúrház 20.812.549,- 20.812.549,-

6. Bősi diákcsere 500.000,- 250.000,-

7. Kulturális Alap 200.000,- 40.000,-

Népfőiskola 80.000,- 30.000,-

Külkapcsolati 100.000,- 80.000,-

Enese SC 50.000,- 20.000,-

Környezetvédelmi 120.000,- nem nyert

Nyugdíjas 80.000,- 20.000,-

Település régióm 200.000,- nem nyert

Az E urópai 
Parlam enti vá lasztás  

végeredm énye E nesén

Szavazatszám: 5o5 

Érvénytelen: 4 

Érvényes szavazatból

Szociáldemokrata Párt 1

Magyar Demokrata Fórum 45

Magyar Nemzeti Szövetség 4

Szabad Demokraták Szövetsége 14

Magyar Szocialista Párt 154

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség 268

Magyar Igazság és Élet Pártja 4

Munkáspárt 11

Hősök napi ünnepi beszéd
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A magyar nép megszenvedte a múltat 
és jövendőt! Kalandozó őseinktől rette
gett Európa, az erős Magyar Királyság 
nem volt szabad és könnyű préda ellen
ségeinknek, akik a határainkon álltak.
Emlékeinkben ezek a jó évszázadok. A 
török rabigában és azt követően nem volt 
kegyes a sors hozzánk, magyarokhoz.
Kevés szerencsés szakasza van történel
münknek a XVI. század közepe óta.

Különösen a XX. század tépázott meg 
bennünket -  Trianonnal elvesztett világ
háborúkkal. Magyarország sodródott, a 
nagyhatalmak árnyékában nem dönthet
tünk sorsunkról. Nem határoztak sorsukról 
azok a magyar fiatalok, katonák sem, akiket 
az ország vezetése küldött ki Olaszországba,
Szerbiába, Oroszországba, fiatal életük sok kegyetlenséget és embertelenséget látott, élt át. 
A háború egész életükre hatással volt -  a gyilkolás látványa nem tesz jót az emberi léleknek. 
Akik hazatértek, életük végéig lelkűkbe hordozták és hordozzák a borzalmakat, a tagyos 
éjszakákat, az éhség szorítását. És voltak, akik nem térhettek haza! A legszebb katona nóta 
azt mondja: Olaszország lesz a sírom, édesanyám arra kérem ne sírjon! Magyar katonasírok 
Oroszországban, Olaszországban -minden családból ott veszett valaki.

Sajnos az emberiség nem tanult a történelemből. A világ valamely táján azóta is 
folyamatosan ölik egymást az emberek. Nem tudjuk megbeszélni problémáinkat — inkább 
háborúzunk és ölünk.

Reméljük: magyar édesanyáknak nem kell fiaikat siratni ez esztelen öldöklés miatt. 
Ami megtörtént megváltoztatni nem tudjuk!

Hajtsunk fejet e Hősök előtt, akik életüket ill. éveiket áldozták a Hazáért!

Enese zenekara és kórusa Karcsi b.-val 
az 50-es években
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Régészeti lelőhelyek községünkben
A Hírmondó 2oo2. októberi számában és a 2ooo-ben meg

jelent Enese kiadványban olvashattak már községünk régészeti 
múltjáról, a lelőhelyekről.

Jelen írásban az eddigi információkat szeretnénk kibővíteni ill. 
összefoglalni. Ennek apropóját a Község rendezési terv szolgáltat
ja: a hatályos jogszabály szerint örökségvédelmi hatástanulmányt 
kell készíttetni a községi rendezési tervekhez és módosításukhoz. 
Ezt a munkát Takács Károly régész-történész végezte el, aki a 
Hírmondó legutóbbi számában „Folyógazdálkodás és tájrehabili
tációs program indul a Rábaközben” című írását adta közre. Az ő 
tanulmánya alapján foglalom össze a legfontosabb tudnivalókat.

• Szabadság utca, Botka család portája 72. hsz. belterület. Az 
északnyugat-délkeleti irányú homokdombon őskori, középko
ri telep található és népvándorláskori sír. Valószínű, hogy az 
egész homokdomb leleteket rejt. Feltáratlan terület!

• un. Varga tag I. külterület Enese-Rábapatona-Rábacsécsény 
hármashatár közelében. Szórványlelet népvándorláskori

• Varga-tag II. külterület Római kor, felszíni telepnyom
• Kiskerti-dűllő, vasútállomással szemben, belterület

!ÚJ INFORMÁCIÓ! felszíni telepnyom középkori, a vasút 
melletti területen késő középkori kerámiatöredékek talál
hatók. Elképzelhető, hogy itt volt a török-kor előtti Enese. 
Feltáratlan terület.

• Eper u. vasút fele eső része őskori, középkori leletek -Dombi 
János hosszú évek során gyűjtötte össze a kerámia töredéke
ket. A Xantus János Múzeum régészének adta át.

Nem régészeti lelőhely, azonban itt jegyezném meg: a Dornertag 
-  Dorner Eduárd volt a vármegye táblabírája -  a Csécsény felé 
vezető út jobb oldalán volt kb. 1 km-re a községtől.

Mesterházy József

Hagyomány és művészet az iskolában
Jubileum Enesén

A Harmónia Zeneiskola növendékei muzsikálnak

2004-ben joggal ünnepelhet a tízéves 
Harmónia Művészeti Iskola és az enesei 
tagiskolája, hiszen öt éve, hogy együtt 
dolgoznak a tehetségkutatás-, fejlesztés és 
az oktatás területén. Ez idő alatt az enesei 
pedagógusok áldozatos munkájával és a 
szülők odafigyelésével és segítségével 
sikerült egy olyan „műhelyt” felépíteni, 
ahol a tanulók otthon érzik magukat, és 
olyan tudást sajátítanak el, ami egyre 
inkább felértékelődik.

A táncos és a zenei önkifejezés eszköz 
a gyerekek kezében, melynek segítségével 
a saját kulturális szokásaikon keresztül, a 
saját nyelvükön tudják kifejezni örömüket 
és bánatukat. A modern kor embere hajla
mos ezt alulbecsülni, pedig a lélekgyógyá
szok, a néprajzkutatók és a művészek nem 
győzik hangsúlyozni fontosságát.

A Harmónia Művészeti Iskola ene
sei tagozatában az 1997/98-as tanévtől 
folyik zene- és néptáncoktatás. A Derőce 
Néptáncegyüttesben jelenleg három kor
csoportban mintegy hatvan gyerek táncol. 
A táncegyüttes rendszeres vendége külön
böző regionális és területi, valamint helyi 
kulturális rendezvényeknek, így például 
sikerrel szerepeltek többek között a vépi 
Szivárvány Gyermek Néptáncfesztiválon 
és a Kultúrával a Nyugat Kapujában c. 
rendezvénysorozaton.

A zenetagozaton a zongoraszak mel
lett nagyon népszerű a népzene szak,

ahol a népi furulyázás és hegedülés for
télyaival ismerkedhetnek meg a növen
dékek. A zenészek sem maradnak el a 
táncosok mögött, hiszen ugyanúgy részt 
vesznek minden fontos szakmai és helyi 
rendezvényen, hangversenyeken. Idén a 
Harmónia Művészeti Iskola növendékei 
fesztiváldíjat nyertek a X. Regionális 
Kamarazenei Fesztiválon, ennek a siker
nek tevékeny részesei voltak az enesei 
gyerekek is. A tanulók zenei képzése 
nyáron sem szünetel, augusztusban 
rendszeresen zenei táborban fejleszthe
tik tudásukat.

Ezek a sikerek mutatják azt, hogy a 
betektetett munka megtérül. Az elég
edettség mellett azonban gondolni kell 
a jövőre is. Fontos, hogy a pedagógusok 
és a szülők az eddigiekhez hasonlóan 
egymással összhangban oktassák és 
biztassák a gyerekeket. Rövid és hosz- 
szú távon egyaránt megéri a ráfordítás, 
hiszen a ,bűvészkedéssel” megszerzett 
öröm mellett az igazi eredmények majd 
a felnőttkorban jelentkeznek.

Varga Sándor 
igazgatóhelyettes
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A Népfőiskola vendége volt: 
Chrudinák Alajos

„Élvezet volt ilyen hozzáértő, figyelmes közösséghez szólnom. 
Hálásan köszönöm a meghívást és kívánom, hogy ez a kis közös
ség gyakrabban gyűljön össze és vitassa meg a mindannyiunkat 
érintő és érdeklő problémákat, teendőket és örömüket. ”

Enese, 2oo4. május 21.
Tisztelettel: 

Chrudinák Alajos Chrudinák Alajos előadás közben

Óvodások kirándulása
• •

Ottevényre
Az idei tanévben felvettük a kapcsolatot az öttevényi óvodá

val. Először az óvónőket hívták meg egy kis szakmai eszmecse
rére, tapasztalatszerzésre, majd a gyerekeket is, az egész óvodát. 
Erre a kirándulásra április 28-án került sor. Izgatottan készülőd
tünk már előtte napokban, a gyerekek és óvónők számára kis 
ajándékot készítettünk. Aznap reggel 9 órakor indultunk. Az 
óvoda előtt már vártak bennünket az óvónénik és a gyerekek. A 
szívélyes fogadtatás után átsétáltunk a sportcsarnokba.

Ők is és mi is összeállítottunk két 10-10 fős csapatot a tartásja
vító tornás gyerekekből, és sorversenyeztünk. Hat feladatból álló 
feladatsort kellett teljesítenie mindegyik csapatnak. Gyermekeink 
nagyon ügyesek voltak, az összesítésben egyik csapatunk első, a 
másik harmadik lett. A versenyben nem szereplő, valamint a 
kiscsoportos gyermekek a lelátóról szurkoltak nekünk. Verseny 
közben a gyerekek dobozos üdítőt kaptak, a verseny végén pedig 
labdákat kaptunk ajándékba. Utána visszasétáltunk az óvodába, 
ahol megvendégeltek bennünket egy kis szendviccsel, üdítővel, 
a gyerekek még játszhattak az óvoda udvarán egyet. Nagyon 
hamar eltelt a délelőtt mert nagyon jól éreztük magunkat.

Mikor elköszöntünk, mi is meghívtuk őket Enesére, erre a 
viszontlátogatásra az ősszel fog sor kerülni.

Kapui Tiborné óvónő

Majális hangulat

Hajrá Cuki! Nagypapa és unokája

Enese Kupa 2oo4
Kupagyőztes a Fi-Do
A hatodik Enese Kupára öt csapat nevezett, ennyi résztvevő 
még sohasem volt a Kupa történetében! Izgalmas mérkőzé
seken -minden csapat játszott minden csapattal- alakult ki a 
végeredmény.

1. Fi-Do
2. III. Félidő
3. Bozsik -  program
4. Cuki presszó
5. Aranycsapat

Legjobb kapus: Buga Tamás 
Legjobb góllövő: Mesterházy József
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Tisztelt Olvasók!
Engedjenek meg egy rövid tájékoztatót az iskola 2003/04-es 
tanévéről.

Az évet 230 tanulóval kezdtük, 229-cel fejeztük be, évköz
ben négy tanuló távozott, 3 érkezett. Az iskola szorgalmi 
átlaga 4,0, az alsó tagozatosok szorgalmasabbak voltak, a fel
sősök már kevésbé. A jó képességű és kellő szorgalmú tan
ulók kitűnő bizonyítvánnyal zárták az évet, számuk 24. Jeles 
eredményt is szép számmal, 21-en értek el. A tanulók nagyobb 
része jóra vagy közepesre teljesített. Sajnos elégtelen osztá
lyzat is lett, 7 tanulónak a nyáron tanulnia kell a javítóvizs
gára, 3-an osztályt ismételnek.

Év közben 113-an vállalták, hogy megmérettessenek külön
böző szintű tanulmányi versenyeken, közülük kiemelném az 
1-2. osztályosok-eredményét a Kisvakondok tanodája terén, 
a felsősök közül a német Literátum, a magyar Jonathan és a 
történelem SamFüles országos levelező versenyen szerepeltek 
többen eredményesen. A megyei szintű tanulmányi versenyen 
számítástechnikából Szakái Dániel 6. helyezést ért el.

A sport terén jobbára a körzeti labdarúgó versenyeken 
szerepeltek tanulóink, de a megyei atlétikai versenyen is meg- 
állták a helyüket, különösen a 3-4. osztályosok hoztak szép 
eredményt.

Az iskola magatartási átlaga 4,35. A tanulók többsége 
betartja az iskolai szabályzatot, de a felsősök között több 
öntörvényű tanuló is akad, akik többször súlyosan megszegték 
a házirendet.

A kötelező tanórai foglalkozásokon túl számtalan szaba
didős programon vehetek részt a tanulók. Ezekről jórészt 
már korábban tájékozódhattak, most csak az utolsó hónapok 
eseményeit említem. Áprilisban és májusban a tanulmányi

kirándulásokon az ország különböző helyeivel ismerkedhet
tek a tanulók. Sokak számára tudott, hogy a 3. osztályosok 
nagyvázsonyi kirándulása nagy riadalmat keltett, amikor a 
Kinizsi várban mintegy 3-4 m mélybe zuhantak a gyerekek 
és a két tanító néni. Többen kisebb sérüléseket szenvedtek, 
Reider Dalma gipszet kapott, Molnár Andrea kolléganőnek 
komolyabb fejsérülése lett. Mára már valamennyien 
egészségesek.

A gyermeknapot júniusban tartottuk, ahol kerékpáros 
akrobaták, hastáncos lányok és Podmaniczky Miklósék íjász
bemutatóján vehettek részt a tanulók. Este néptáncgálával 
zárult a rendezvény. Ezen a napon az SZM zsíros kenyérrel és 
üdítővel, a bágyogszováti cukrász -  Takács Lajos -  fagylalttal 
látta vendégül a gyerekeket. Az utolsó tanítási napon Gúth 
János helyi lakos ajánlott fel fagylaltot valamennyi tanuló 
számára. Itt szeretném megköszönni mindannyiuk munkáját 
és felajánlását!

A 35 nyolcadikos tanuló is elköszönt az iskolától. Közülük 
6 gimnáziumban, 17 szakközépiskolában, 12 szakmunkáskép
zőben folytatják a tanulást. Helyettük 15 nagycsoportos 
óvodást, 7 bezi és 7 rábaszentmihályi, 1 fehértói, 1 markota- 
bödögei tanulót írattak be iskolánkba a következő évre.

A tanévzáró ünnepély végén átvették a tanulók a 
bizonyítványokat. Ezzel számukra megkezdődött a vakáció.

Kívánok mindenkinek jó  pihenést, nyaralást!
Köszönöm az érdeklődést!

Enese, 2004. június 16.
Ferenczi Imréné 

igazgató

Emlékdiploma Borbély Antalnénak
A pedagógusképző intézmények emlékdiplomát állítanak ki azoknak a volt hallgatóiknak, akik 50, 60 és 65 évvel 

ezelőtt vették át oklevelüket és közben hosszú időn át eredményesen művelték is tanítói-tanári hivatásukat.

Iskolánk volt tanítónőjét Borbély Antalnét (Visy Gizella)  fél évszázaddal, 50 évvel ezelőtt avatták pedagógussá 
Budapesten a II. kerületi Tanítóképző Intézetben.

Pályáját az Északi-Középhegységben található Varbón kezdte majd 1956-ban Enesére került, s nyugdíjba vonulásig 
1990-ig itt nevelte -  oktatta a falu akkori gyermekeit kellő szigorral de nagy szeretettel Részese volt az iskola folyama
tos átalakulásának, történetének.

A falu közéletében is aktívan részt vett, a Nőtanács vezetője, a Hazafias népfront és a Vöröskereszt vezetőségi tag
jaként tevékenykedett. Hosszú évtizedeken keresztül, mint a község könyvtárosa, ajánlotta az olvasnivalót kicsiknek 
és nagyoknak.

A fentiekre tekintettel kértük meg számára Budapestről az ELTE tanítóképző karáról az „Aranydiplomát”, amit meg 
is kaptunk. Ünnepélyes keretek között a tanévzárón került átadásra. Ezt követően köszöntötték őt az iskola tanulói és 
dolgozói, a község polgármestere, az SZM képviselői, az óvoda dolgozói, és sokan a volt tanítványok közül.

Kívánunk neki jó egészséget, problémáktól mentes, nyugodt életet!
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Bancsó Feri bácsi régi fotói

A Roszinszky-kocsma előtt az ’50-es évek vége felé 
(Az ’50-es évek előtt az un. Káldi vendéglő)

-  a Kossuth utca (fent) a Roszinszky-bolttal
-  Hősök szobra (lent)

Épül az evangélikus templom 1952-ben A cséplőgép tetején A vasútállomáson nagy a jókedv
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A középmezőnyben
Az Enese SC első csapata a nyolcadik helyen zárta a bajnokságot 

2oo3/2oo4-ben. A kitűzött célt elérte a csapat és előrelépet a tavalyi 
és az őszi végeredményhez képest is. 45 pontot szereztünk -  ez szin
tén jónak mondható. Tavaszi idényünk valamivel jobban sikerült, 
mint az őszi (23 ill. 22 pont)

A csapat jobban szerepelt idegenbe (igaz több pontot szereztünk 
Enesén), a hazai mérleg gyengébb. Főleg ezen a területen van szük
ség előrelépésre s ez minden bizonnyal a helyezésben is látható lesz 
majd. Mindössze 4 pont választ el bennünket a nyegyedik helyezet
től! A kilencedik Dunasziget 4 ponttal van mögöttünk.

Két területen feltétlen javulni kell:
1. edzéslátogatottság -  5-7 játékossal nem lehet komoly edzés
munkát végeztetni
2. a szövegelésért kapott sárga lapok számát nullára kell csökken
teni. Sárga lapjaink 8o %-át felesleges szövegelésért kaptuk.

Sajnos mind ősszel, mind tavasszal belefutottunk egy-egy sorozat
vereségbe. Érthetően ez megviselte a csapatot és a szurkolótábort is 
elbizonytalanította: vajon képes lesz-e a csapat vert helyzetből feláll
ni. Képes volt. A mélypontot az egész bajnokságban mosonszolnoki 
fellépésünk jelentette: -tíz emberrel kellett kiállni és végigszenvedni 
a mérkőzést. Ilyet még nem láttam, nagyon keserű volt. A bajnokság 
csúcspontját a Kóny őszi legyőzése és a búcsúi hosszú hétvége jel
entette, amikor legyőztük a Dunaszigetet és a Farádot.

Második csapatunk jobb helyezést érdemelne ill. ennél többet tud. 
Sokszor szenvedett egy gólos vereséget s egy időben tizenegyesek 
is sújtottak -mérkőzésről mérkőzésre. A serdülő csapatból egy-két 
éven belül több játékosnak kell beépülni és a csapatnak össze kell 
csiszolódni. Az elért helyezést feltétlen javítani szükséges, csakúgy 
mint a fegyelmi helyzetet.

Serdülő csapatunk bajnokságban szerepel, jól megállta helyét. A 
serdülőknél a fizikai adottságok döntően meghatározhatják az ered
ményt. Ezen a téren jóval „megelőztek” bennünket más csapatok. 
Általános vélemény: sok ügyes játékos van a lo-15 éves fiúk között.

Bozsik-programos csapataink nem szerepelnek bajnokságban. 
Részükre is van edzés, talán gyakrabban találkozhatnának környék
beli társaikkal.

2oo4-ben egy új felszerelést vásároltunk a második csapat 
részére, ősszel egy Bozsik csapatunk kap új szerelést. Elkészült a 
vizesblokk, felújítottuk ill. bővítettük. Készül a labdafogó háló és 
idénre tervezzük még az edzőpálya jobb megvilágítását. Hirdetések 
elhelyezésével szeretnénk színesíteni a környezetet.

Hajrá Enese!
Mesterházy József 

elnök

zártuk a bajnokságot
A bajnokság végeredménye

FELNŐTT
1. Győrsövényház 30 120:32 74
2. Hegyeshalom 30 100:36 70
3. Rajka 30 111:52 60
4. Dunakiliti 30 81:63 49
5. Kóny 30 59:37 49
6. Mosonszolnok 30 64:53 47
7. Farád 30 76:67 46
8. Enese 30 57:62 45
9. Dunasziget 30 53:55 41

10. Szany 30 72:65 40
11. Bősárkány 30 62:67 39
12. Levél 30 49:65 35
13. Lipót 30 63:75 33
14. Rábapatona 30 43:89 22
15. Ásványráró 30 31:100 18
16. Halászi 30 29:152 10

TARTALÉKOK
1. Hegyeshalom 30 100:15 83
2. Rajka 30 102:45 59
3. Dunasziget 30 71:42 56
4. Lipót 30 90:61 51
5. Dunakiliti 30 92:74 50
6. Szany 30 63:55 46
7. Bősárkány ' 30 66:64 45
8. Farád 30 70:48 44
9. Rábapatona 30 79:71 41

10. Kóny 30 48:49 41
11. Mosonszolnok 30 53:54 39
12. Enese 30 50:68 38
13. Halászi 30 56:87 29
14. Ásványráró 30 56:91 28
15. Győrsövényház 30 57:128 22
16. Levél 30 36:104 9

Óvodások kirándulása Győrzámolyra
2oo4 május 5-én kirándulni mentünk Győrzámolyra a különtomás 

gyerekekkel. Szerencsénkre az időjárás is kedvezett nekünk, mert sza
badprogramot szerveztek a nagycsoportos óvónénik, a meghívást még 
az ősszel kaptuk, amikor két nagycsoportos kisgyermekkel szavalóver
senyen vettünk részt a zámolyi óvodában. A vezető óvónő kedves invi
tálására elhatároztuk, hogy ide jövünk kirándulni azokkal a gyerekekkel, 
akik külön tornára járnak. Amikor reggel megérkeztünk először tettünk 
egy rövid sétát a Duna parton, majd indultunk a foci pályára, ahol az 
egész napunkat eltöltöttük. Már az elején gyümölccsel és gyümölcslé
vel kínálták a gyerekeket, majd sorversenyre szólították a résztvevőket. 
Összeállítottuk a csapatokat, amelyben zámolyi és enesei gyerekek vol
tak vegyesen. A gyerekek többsége szívesen beállt versenyezni, de aki 
nem szeretett volna részt venni a játékban, az a pálya széléről szurkolt 
társainak, a program részét képezte egy kendő bemutató, amit két isko

lás fiú adott elő. Ez a műsor főleg a fiúk körében aratott nagy sikert.
Közben a gyerekek nagy örömére megérkezett „Kálmán bácsi” 

a póni fogatával, aki hosszú ideig kocsikáztatta őket a pályán. Ebéd 
után az iskolai színjátszókor tagjai a „Hófehérke és a hét törpe" c. 
mesejátékkal szórakoztatták a kis vendégeket.

Az előadás után szabadprogram következett, melyet legtöbben a 
játszótéren töltöttek el.

Mielőtt du. 3 óra körül visszaindultunk volna Enesére. a szerve
zők gyümölccsel és édességgel kedveskedtek a gyerekeknek.

Ezután a színvonalas program után sok élménnyel térünk haza 
abban a reményben, hogy a későbbiekben mi is viszonozzuk a zám
olyi óvodásoknak ezt a szíves vendéglátást.

Szűcs György né 
óvónő
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ENESE „nem száll le a fene se”
Ez a rövidke kis mondás valamikor a 

vonattal való bejárás hőskorában szü
letett. A valóság pedig éppen az ellen
kezőjét mutatta, mert annak idején talán 
Csorna állomása előzte meg Enesét a 
leszálló utasok számát illetően.

Az említett létszámot természetesen 
emelte a szomszédos falvakból bejáró 
gyárban dolgozók, diákok és egyéb 
helyekre járó személyek száma.

A vonat beérkezése előtt több helyen 
lehetett hallani ezt a nem egészen ideil- 
lő szövegelést. Erre fel mi is tudtunk a 
kónyiaknak hasonló élcelődéssel vála
szolni. Hogy ez a válasz miről szólt? 
Hát a kónyi bikáról. „Húzd komám 
kanyarám, kónyi bika harap ám” Ennek 
a szólás-mondásnak a régebbi öregek 
szerint volt valami igazságtartalma. A 
kónyi templomtorony építője állítólag 
egy Bika nevű kőműves volt, akit köté
len húztak fel a toronyba. Ezt aztán, idő
vel cifrázták a kónyi barátaink ugratásá
ra. A környékbeli falvakról is születtek 
ehhez hasonló mondások, mint például 
ég mint egyszer Dör. stb. Persze ez a 
mondás 1938-ban inkább Kónyra illett 
volna. Erre a szomorú esetre halványan 
még én is emlékszem.

Több hasonló mondást nem írok le 
mert igazából a régi idők bejárásával 
kapcsolatban szeretnék foglalkozni.

Induljunk el az 1945 háború utáni 
soproni vonal (GYSEV) újjáépítésé
nek a kezdetétől. A vasútvonal hídjait 
visszavonuláskor a németek mind fel
robbantották. Ezek újjáépítése vagy 
egyszerűen a betömése nem kis időt 
igényelt. Végre aztán 1945 nyarán már 
Győrig közlekedett a vonat, de csak az 
újvárosi temető mögötti 2 sz. őrházig. A 
Rába hídját is felrobbantották és ekkor 
még az újjáépítési munkák javában 
zajlottak. Amíg vonatközlekedés még 
nem volt, bizony több esetben gyalog 
közlekedtem. Persze akkor bent laktam 
Győrben a Festő utcában Bárányéknál. 
Csak hét végén „futottam” haza. 
Általában a vasút mellett jöttem, mert 
az úton a Németországból visszavonuló 
oroszokkal találkoztam. Előzőleg azért 
írtam azt, hogy „futottam” mert erre a 
bakter -  kutyák kényszerítettek.

Végre aztán 1945 késő őszére elké
szült a fahíd, amit a GYSEV is használ
hatott némi pályaátalakítás után. Ezzel 
a nagy lépéssel nem oldódtak meg a 
problémák. Újabb gondok jelentkeztek. 
Óriásiak voltak a késések, mert a pesti 
vonat beérkezését meg kellett várni. A 
GYSEV személykocsi állománya sze
dett-vedett járművekből állott.

Ablaküveg annak idején egy kocsin 
sem volt. Az egyik oldalon a szél 
behordta a havat, a másikon pedig 
kivitte. A mozdony park is gyalázatos 
volt. Ezt az állapotot tetőzte mégy, 
hogy csak gyenge kalóriájú szénnel 
fűtötték a mozdonyokat. Többször 
előfordult az a szituáció, hogy a tűz 
útközben egyszerűen kialudt. Ezt az 
eseményt követte aztán a tűz újra
élesztése és a gőzfejlesztés. Ez a 
művelet jobbik esetben valamelyik 
állomáson történt, de előfordult, az 
is, hogy külső pályán vesztegeltünk. 
Az u. n. 6 ,lo-es este lo  óra után, 
vagy éjfél körül ért Enesére. A csúcs 
másnap hajnali fél négyes érkezés 
volt az Enesei állomásra. Fűtés ter
mészetesen nem volt. Örülni kellett 
annak, hogy az a szerencsétlen gőzös 
hazavonszolt bennünket. Ezeket a 
szituációkat tetézte még az a dolog, 
amikor a „pesti” bejárt és a szabad
ságról Ausztriába visszatérő orosz 
katonák kizavartak bennünket a már 
végre bedeszkázott 1-2 fokra „bele
helt” diákkocsiból a lépcsőre.

Amit most leírok, soha az életben 
nem felejtek el. Annak idején volt 
egy „túlméretes lódén szerű télika
bátom. Szegény szüleim azt gondol
ták, hogy majd belenő az a gyerek 
(Mármint én). Annak a nagyságnak 
aztán ki is használtam az előnyét, 
mert egy félig megfagyott patonai 
diáklányt gomboltam bele. Egész jól 
éreztük magunkat. Kár, hogy akkor 
nem volt gőzfejlesztés, mert elég 
gyorsan Patonára értünk. Csak a 
lábunk fagyott meg, de az nagyon. 
Több év eltelése után is mosolyogva 
üdvözöltük egymást. Biztos, hogy 
mindketten arra az esetre gondoltunk. 
Ezekkel az eseményekkel természete
sen nem múltak el az akkori emlékek.

A szép luxuskocsik csak kevés utassal 
közlekednek

történések. Többször utaztunk az 
ütközőkön, sőt a vonat tetején is. Ott 
fenn nagyon jó volt a kocsi rugózása.. 
Volt még egy hagyományos szokás a 
diákkocsi utasai között. Az új tagokat 
felavatták illetve az akkori szóhasz
nálattal „megcsapták”. Ez az esemény j 
abból állott, hogy oda kellett feküdni- 
valamelyik öreg diák ölébe és ki-ki 
ereje illetve érzése szerint odaütött! 
egyet a fenekére. Ezen az avatáson 
természetesen és is átestem. Bizony 
egy darabig simogattam az ütések 
helyét.

Aztán a diák és a katonaévek után 
számunkra is véget értek ezek a rom- j 
antikus események. Jó pár év eltelése 
után a jó  öreg gőzösök múzeumba 
vagy olvasztóba kerültek. Jöttek a 
gyorsabb, modernebb diesel mozdo
nyok, majd a vasútvonal villamost'-j 
tása után a villamos mozdonyok. Az 
utazásaim során aztán szomorúan 
állapítottam meg, hogy az utasok 
átpártoltak a vonatokról az autóbusz I 
közlekedésre.

Több esetben szomorúan figyelem 
meg, hogy a mai szuper szerelvények
ről milyen kevesen szállnak le az ene
sei vasútállomáson. De nem csak itt 
máshol is hasonló a helyzet. Változnak 
az idők változott a közlekedés is.

Hova lett a régi mozdonyok romantikája, 
és a már messziről látható gomolygós 
füstjük?

Ifjúságunkkal együtt messze elfújta a szél.

Gősi Sándor
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EGYSZER VOLT EGY IFJÚSÁGI KLUB

Mintha csak most történt volna! Negyedszázada 
alakult Enesén egy Ifjúsági Klub. Fiatalemberek, 
családanyák szeretettel emlékeznek vissza ezekre 
az évekre.

Mitagadás én is boldog vagyok, hiszen a megyében 
is az elsők között alakult klub Enesén. Az iskolából 
kimaradt diákok KISZ tagok lettek, hogy a falu fiatal
jaival új közösséget alakítsanak.

Ez az ifjúsági élet nem volt zökkenőmentes. 
Szükségünk volt egy teremre, kulturált felszerelésre, 
bútorzatra, hiszen a Kultúrház terme nem mindig állt 
rendelkezésre.

A fiatalokat az általános iskola után is nevelni akar
tam. Többször voltam hozzájuk szigorú, mint elnéző. 
Kaptam is megjegyzéseket: „Nem az iskolában vagy
unk!” „Nem vagyunk gyerekek!" Próbáltam megértet
ni velük, hogy a Kultúrotthon igazgatójaként értük is 
felelős vagyok.

Segítséget főleg azoktól kaptam , akik tudtak 
viselkedni, s m egértették azt is, hogy jó t akarok. 
Ne az utcán csavarogjanak, vagy a kocsmában 
töltsék szabadidejüket. Egyre több időt töltöttem 
velük. Igyekeztem hasznos, érdekes program ok
kal lekötni őket. Éreztem , hogy többségük szív
esen jár a foglalkozásokra, ezért megalakítottuk 
az Ifjúsági Klubot. A program ok összeállításá
ban, levezetésében szám íthattam  rájuk. Egyre 
igényesebbek lettek. A csornai járás vezetői is 
felfigyeltek klubunkra, s anyagilag is támogattak 
bennünket.

A fiatalok Szekeres Csaba titkár vezetésével 
eltervezték, hogy mire használják fel a támogatást. 
Csaba ötlete volt, hogy a Kultúrotthon, pincéjét kel
lene felújítani. Wölfniger Józsi és társai felmérték 
a terepet. Kész tervekkel mentünk a Tanácsházra, 
ahol Maráczi Ferencné tanácselnök lelkesen támo
gatta az elképzeléseket. A közös intézmény vezetői: 
Mesterházy Ernőné és Füsi András büszkék voltak 
tanítványaikra.

„Nagy fába vágtátok a fejszét, de a fiatalság sokra 
képes! ” -  mondták.

A következő foglalkozáson már mindenki olvashat
ta a felhívást.

A klubavató ünnepélyen a falu vezetői és fiataljai...

A mi klubunk, erre koccintunk.

FIATALOK!

Lesz pinceklub! Senki sem utasított el bennünket, 

sőt felajánlották segítségüket. Most már rajtunk a 

sor. Meg kell mutatni, mire vagyunk képesek. Ezt 

a feladatot csak közösen tudjuk megvalósítani.

Mindenkire számítunk!...

MI FIATALOK
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A tettek beszélnek

1979. május 29. A pincéből két fiatal kihordja a 
rossz padokat, gerendákat. A következő napokban 
kőműveskalapácsok zajától hangos a pince. A por
felhőnél csak a lelkesedés nagyobb. A hosszú hajra 
(ez volt a divat), az izzadt testre vastagon rakódik a 
szénpor. Izmosak, erősek, lelkesek. Torkukat üdítővel 
olajozzák, az idősebbek a sörben hisznek. Néhányan 
elkerülik a Kultúrházat.

-  Talán cserben hagynak bennünket? Szomorkás 
hangulat -  Vitatkozás.

Ez a klub az enesei fiataloknak készül! Ti fogjátok 
használni! -  mondtam a vitát lezárva.

„Igaza van” -  mondták.
„Föl, fö l  fiúk! Csak semmi fé le lem ..."  és köz

ösen befejezik az idézetet. A lelkesedés újabb 
fiatalokat hoz. Igyekezni kell, mert Káldi Gyula 
kőműves jön kijelölni az ajtó helyét, majd közli 
mire van szükség:

Az ipari áramot DOMBI MISKA bácsi biztosítja 
a lakásából. Takács István tűzoltóparancsnok lajtot 
ad, Merkó Imréné megengedi, hogy a tejcsarnok
ban megtöltsük vízzel. A TÖVÁLL anyagi támoga
tást ad. Nagy szükség van rá, hiszen nagyon fogy 
a pénz, a pince viszont egyre jobb képet mutat. 
Meglátogatnak bennünket a lányok is. Örülünk! 
Ok majd a takarítást végzik.

Csornán is értesülnek az enesei fiatalok munkájáról, 
klubéletéről. '

A klubavatásra hívjatok meg bennünket! -  mondják. 
Természetes, hogy a meghívókat elküldjük. Mindent 
megbeszélünk, jót is rosszat is. A hibákat ki kell javí
tani! -  és Bári J., Szeli /., Lövei S., Bencsik L., Wrábel 
/., Kovács Gy., Gecsei P., már dolgoznak is.

Nem kell mesterember, hiszen Szakács J. vil
lanyszerelést tanul -  pinceklubban jól vizsgázott, 
az izzók világítanak, a magnóból az ABBA számok 
hallhatók. Apró örömök lelkesítik az embereket. 
Dombi Dezső is megnézi a fiatalokat, s vállalja az 
ablak behelyezését, üvegezését. Közben a többiek 
befalazzák a boltíveket. A nagy pince két részre 
osztódik. Nem is nehéz a kőműves szakma este 9 
óra 30-kor S ..."A m it raktak estig ..."  nem omlott 
le reggelre. Hegedűs T. asztalos munkát végez, 
a többiek klinkertéglát tisztítják. Horváth T. a 
vaskaput javítja, festi Nem csak a pince szépül, 
az udvar is. -  Szalay M., Ludván testvérek, Ihász 
Cs. Holecz Kolonics A., Preiner Z., Paál L., 
Merkó T., Belső L., Fehér T., Ludván P., Bölöndi 
/., Káldi J., Major J. Sok kéz, hamar kész! A 73

m2-es Pinceklub 25.345,- Ft-ba került. A társadaj 
mi munka értéke ennek többszöröse. Több, mint 3 
személy dolgozott a klubért. Még a tél beköszönt 
előtt szeretnénk megszervezni a klubavatót. A fiú 
munkáját egyre több lány segíti. (Halász /., Sándi 
K., Balogh testvérek, Tóth Zs., Maráczi E., Maja 
E., Wolfinger Zs., Bölöndi M ....) A felszerelései 
képek a helyükre kerülnek. Nagy az összhang, szó 
a zene (Bancsó L.) Bancsó Imre saját készítési 
falilámpája is helyére kerül. Közben Erikáék meg 
fogalmazzák a meghívót:

M EGHÍVÓ

Az enesei fiatalok 1979. november 6-án este 

17 órakor nyitják meg az új Pinceklubot. 

Kérjük, hogy a megnyitón tiszteljen meg ben

nünket megjelenésével!

Tisztelettel: 

Enesei fiatalok

Horváth Károly újságíró a megyei folyóiratban is 
hírt ad a klubavatóról. A kultúr nagyterme megte
lik. A falu vezetői, a járási vendégeink elégedettek a 
fiatalokkal. A klubmunka értékelése után Sebestyén 
Katalin és Páyer Imre átadják a járás ajándékát, 
gratulálnak az enesei fiataloknak. Az ünneplő 
közönség ezután kivonult a Pinceklubhoz, ahol 
Szekeres Csaba átvágja a nemzetiszínű szalagot, a 
klubvezető pedig bemutatja a vendégeknek az új 
klubot. Igazán öröm az amikor a Kisalföld újságírói 
is pozitív újságcikkben emlékeznek meg az enesei 
fiatalokról -  Birtokba vettük az új klubot és termé
szetesen minden fiatalt szeretettel vártunk. Sokan 
voltunk, komoly programokat kellett biztosítanunk, 
hogy a szórakozás mellett tanuljanak is. Klubvezető 
tanfolyamra mentem, hogy minél több ötletet tudjak 
hozni. Munkámat a klubtagok többsége segítette, 
számíthattam rájuk, bíztam bennük. Ezért mertem 
elvállalni megyei felkérésre egy bemutató klubfog
lalkozást. Klubosai mindent megtettek azért, hogy 
a bemutató sikerüljön, a megye vezetői és a megye 
klubtitkárai dicsérték csapatunkat, miszerint érezni 
lehetett, hogy máskor is ezt csinálták, felszabadul
tak, ötletesek voltak. -  Beneveztünk a VIT-es vetél-
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Bemutatkozó klubfoglalkozás. B. Imre pontot gyűjt csapatának

kedőkre is, ahol a körzeti első hely után a megyein 
is jól szerepeltünk. (IV. h.)

-  A szigetközi Ifjúsági vetélkedőn 40 ifjúsági klub 
jelent meg. Sokoldalú megmérettetésen vettünk részt 
-  szellemi, sport, ének, tánc összesítésben elsők 
lettünk stb.- Az összesítésben elsők lettünk. Nagy 
elismerésben volt részünk. Egy kritikát is kaptunk a 
dicséretek mellett. -  A klub vezetője már a középkor- 
osztályhoz tartozik. Igazuk volt hiszen 38 éves voltam. 
Koromhoz képest minden játékukban fiatalos lelkese
déssel vettem részt. Amit elvártam tőlük azt nekem is 
teljesítenem kellett. Kialakítottam az egészséges ver
senyszellemet, de ugyanakkor felkészítettem őket arra 
is, hogyan kell veszíteni. Tudattam velük: Akik nem 
győznek nem mindig vesztesek -  Az eredményes
ségért sokat kell dolgozni -  „Könnyű úton, könnyű 
emberek formálódnak”.

-  A Szanyban tartott Klubtatálkozón mintegy 200 
fős fiatalságnak kellett érdekes, hangulatos, csopor
tos játékot megtanítani. Cél az volt, hogy szívesen 
vegyenek benne részt a találkozó résztvevői. Öt 
játékkal készültünk -  ami a mi klubunkban is sike
res volt - .

-  Lövei S., Wölfinger J., Bári J., Ludván P, Szekeres 
Cs., Tóth Zsuzsa, az Indul a postakocsi nevű játékot 
szervezte.

-  A lányok ajándékot adtak át a kluboknak. 
(P.I.K, Enese feliratú hímzés) Tóth Zs., Paál Zs., 
Balogh J., Major E., Halász /., sok puszit kapott a 
szép ajándékokért.

-  Paál Zsófi jelentette be a -  Most mutasd meg! 
című játékot.. Bári Jocó olyan jól mutogatta el a 
népdalt, hogy az egyik klub azonnal bekiabálta a dal 
címét: ... -  „szélről legeljetek... Természetesen Zsófi 
és Jocó csak akkor fogadta el a választ, ha el is éne
kelték. Visszahangzott a sportpálya -  ebben a játék
ban mozdult meg igazán a fiatalság -  Szerencsénk

volt, hogy az egyik falu hozzáénekelte ..."Páli rossz 
vödör... ”. Meg is kapták! Bencsik L. hozott egy olyan 
vödröt, amivel sehol sem tudtak volna vizet felhúzni, 
de Páliban sem. Ha eddig nem volt nekik rossz vödrük, 
most Lacitól megkapták viharos taps kíséretében.

-  Nagy sikert aratott kedvenc játékunk a Csacsi 
Pacsi is.

-  Négy év szorgalmas munkája eredményeként 
másodszor is megkaptuk a Kiváló Ifjúsági Klub 
címet.

Részlet a Kisalföld folyóiratából: ...A  jó klubban 
a falaknak megtartó ereje van. „ Olyan közösség kov- 
ácsolódott az enesei fiatalokból, hogy arról csak elis
meréssel lehet beszélni... ”

Valóban egy összeszokott közösség, akik barátok
ká lettek, segítették, nevelték egymást. Igényük volt 
az ismeretterjesztő előadásokra is. A klubban igazi 
ifjúsági élet volt, itt érezték jól magukat. Kérték, 
hogy hetente többször legyen nyitva a Pinceklub. 
Ilyenkor kulcsot kaptak és ők csinálták a programo
kat. Titokban arra gondoltam, hogy az ügyesebbek 
közül valaki átveszi a klub vezetését. Sajnos nem 
mindig sikerült nekik. Nem engedtem, hogy feladják. 
Féltettem az eddigi komoly eredményeket, sajnáltam 
volna a fiatalokat. Hiszen a kultúrházban ekkor 
minden korosztály klub, vagy szakkör formájában 
működött -  Bábszakkör, Baráti Kör, Kézimunka 
szakkör, Ifjúsági Klub, Nyugdíjas Klub stb. -.

Természetesen az ifjúság foglalkozásai tartottak 
több órán keresztül. Harcot kellett vívni azért, hogy 
zárórát fújjunk. Két-háromórás foglalkozás, nyitva 
tartás általános volt.

-  Közben állandóan gazdagodott a bútorzat, 
a megrongálódott székek helyett újakat vettünk. 
Sándor Ernő  első jólsikerült festménye a klüb falára 
került. Nem gondoltam akkor, hogy sok szép képe

Játék közben
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közül a legelső a klubunkat díszíti. A Győri Nemzeti 
Színházban többször is együtt láthatók az enesei klu- 
bosok. Jól sikerült táborok lelkes tagjai lehettek.

Megkaptuk az Országos elismerést:
Aranykoszorús Ifjúsági Klub lettünk.
Kerestem a lehetőséget, hogy átadjam a klub veze

tését, de nem sikerült. Fiatal kolléganőm Ági szív
esen jött a fiatalok közé. Sok feladatot átvett tőlem 
és nyugodtan bíztam meg a fiatalság vezetésével. Jó 
előadásokat szervezett, új klubjátékokkal ismertette 
meg a klubtagokat. Rövid idő múlva azonban nem 
tudta vállalni a klubvezetéssel járó esti elfoglaltságot, 
-  férjhez ment -. Újra gazdára várt a fiatalság.

-  Az új Önkormányzat és képviselőtestülete meg
köszönte kultúros munkámat és átvette a kultúrház 
és a kultúrmunka irányítását. Klubos fiataljainktól 
elvárták, hogy továbbra is használják a pinceklubot 
és szervezzenek jó ifjúsági programokat. Segítséget is 
kaptak a Böcskei György polgármestertől, és a képvi
selőktől. Kerestek és találtak is ügyes fiatalokat, akik 
alkalmasak lettek az ifjúság vezetésére.

Az Önkormányzat és a képviselőtestület feladata, 
hogy egy faluban a legfiatalabbaktól az idősekig 
legyenek összetartó közösségek, szakkörök, klubok. 
Nyugodt lelkiismerettel mondom, hogy falunkban 
jelenleg is minden korosztály válogathat hova menjen 
szabadidejében. Az olvasó hamar válaszolná, hogy 
csak a fiataloknak nincs szórakozási lehetőség. Valóban 
nincs egy ifjúsági klub, de van lehetőség sportolni. Az 
Önkormányzat anyagilag is mindent megtesz, hogy a 
sportolási lehetőségek megfeleljenek a fiatalság elvá
rásainak. A kulturális rendezvények -  Rábcatorok - ,  
majálisok, tavaszköszöntők, kirándulások mind-mind 
a fiatalok programjait is gazdagítják.

Újra itt van a nagy csapat...

-  A „Pinceklub ” ma is létezik. Otthont adott nél 
nyáron a zenészeknek, vásárolhatott benne kedvére 
falu lakossága stb.

-  Jelenleg edzőterem, ahol fiatalok a szabadidejük; 
egészséges sportolással töltik el.

-  Huszonöt évvel ezelőtt nem gondoltuk vo!n; 
hogy ilyen hosszú életű lesz, hogy ilyen sok program 
nak helyet ad a pince.

-  Szép idő volt ...Kár, hogy elmúlt. De szép emlé 
maradt, amire büszkék lehetünk.

-  Eszembe jut a sokat énekelt dalunk. Újra itt va 
(3) .. .a nagy csapat? -  sajnos már nem az egész csapi 
sokan hiányoznak. Igazi nagy csapat voltunk, akiki 
ma is büszke vagyok. Sokfelé sodort benneteket a 
élet. Őszintén örülök eredményeiteknek s szomoi 
vagyok, ha terveitek nem sikerülnek. Ne adjátok fel 
Ti már bizonyítottatok!

Fiisi Andrá

Hírek a polgárőrségről!
Örömmel számolhatunk be arról, hogy 2004 első félévében is 
a polgárőrség létszáma folyamatosan növekedett. Egyre többen 
áldoznak szabadidejükből havonta 4-6 órát, hogy lakóhelyük 
biztonsága tovább javuljon. A járőmapló adatai alapján az első 
félévben 48 fő összesen 842 óra járőrszolgálatot látott el. Lehet, 
hogy ennek is köszönhető, hogy az éjszakai órákban rendkívüli 
esemény az elmúlt időszakban nem fordult elő. Sajnos ugyanezt 
a nappali órákról nem mondhatjuk el. Ezen okokból szándékunk
ban áll aktív nyugdíjasokból olyan csoportot szervezni, akik nap
közben fokozottabban figyelnék a faluban gyanús idegenek általi 
mozgásokat, és ezt megfelelő módon jeleznék az arra illetékesek
nek, akik ezután a szükséges intézkedéseket meg tudják tenni. 
Június 18-án polgárgyűlést tartottunk. Böcskei György be
jelentette, hogy megnövekedett vállalkozói munkái miatt az

elnöki funkcióval járó teendőket nem tudja maradéktalan; 
ellátni, ezért inkább lemond. A gyűlés résztvevői a lemondá 
elfogadták és egyben köszönetét mondtak az eddigi munkáéi 
amit ezúttal is megismétlek. Böcskei György járőrszolgálati 
ezután is el fog látni. A gyűlés elnöknek egyhangúlag Polgí 
Gyulát választotta. Az ezáltal megüresedett alelnöki pozíciót 
pedig többségi szavazással Horváth Csaba (Deák u.) polgári 
társunkat választották a gyűlésen részt vevők.
Horváth Csaba személyében agilis fiatalember került a vezi 
tésbe, aki méltóképpen tudja képviselni az Egyesület nagyol 
részét képező fiatal polgárőröket.
Felhívom a falu lakóinak figyelmét, hogy észrevételeik! 
problémáikat az éjjel-nappal hívható 0620/6671592 telető 
számon jelezzék.
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