
A község költségvetése 2oo3-ban
■ Községünk 2oo3-ban nem a legjobb év elé néz. Az elfogadott költ
ségvetés alapján működési gondokkal nem kell számolnunk, de a 2oo2. 
évi szocialista ígéretek -„Több pénzt az önkormányzatoknak!”- nem tel
jesülnek. A közalkalmazotti béremelést nem fedi teljes egészében az a 
pénzösszeg, amit erre szántak. Hisz a súlyadó egésze, a megemelt nor
matív támogatás és a lo% helyben maradó adó kevesebb a közalkalma
zotti béremelésnél. És akkor még nem beszéltünk a dologi, működési 
kiadásokról: többe kerül a gáz, a víz, a villany stb. Erre egy fillér normatív 
emelést sem kapunk az idei évben A közü-emi díjak emelése lo  % fölöt
ti volt!
I Mindezek tudatában még koncentráltabban kell figyelni a pályázatokat 
s a legkisebb lehetőséget is meg kell ragadni, hogy a tervezett 
fejlesztéseket végre tudjuk hajtani. 2oo3. egyik legfontosabb feladata lesz 
az iskolai aula megépítése. A jelenlegi helyzet alapján bizton elmondható: 
az építést az idén megkezdjük s reményeink szerint be is fejezzük 

I  Szintén benyújtjuk pályázatunkat sportcsarnok építésére. A pályázat 
lényegében készen van, a számokat kell frissíteni aktualizálni. A későb
biekben szeretnénk meghatározni, hogy járdát vagy utat újítsunk-e fel az 
idei évben. Reményeink szerint nyertes lesz a járda pályázat, melyet har
madszor adunk be.

Bevételek
pJA  59,7 millió Ft
Állami támogatás 99,9 millió Ft
Saját bevétel 37 millió Ft

Főbb kiadások
Étkeztetés /óvoda, iskolások, vendég/ 
Igazgatási tevékenység 
Társadalmi szervezetek támogatása 
Általános tartalék 
Céltartalék
jÖvoda /oktatás + technikai/
Napközi /technikai/
' Iskola /technikai/
Községgazdálkodás 
Közvilágítás 
Iskola /oktatás/
Napközi
Védőnői szolgálat 
Rendszeres pénzbeni ellátás 
Eseti pénzbeni juttatás 
Közművelődési feladat

K A kiadási tételeket kerekítve adtam 
még a költéségvetésben:

9.2 millió Ft
25.2 millió Ft 
2,4 millió Ft
10.1 millió Ft 
10 millió Ft 
24 millió Ft 
10 millió Ft
10.2 millió Ft
4.9 millió Ft
1.9 millió Ft 
53 millió Ft 
8,8 millió Ft
3.5 millió Ft 
6,7 millió Ft 
4 millió Ft
1.5 millió Ft

meg. Kisebb összeggel szerepel

köztemető fenntartása, pénzeszköz átadás társulásoknak, háziorvosi szol
gálat. anya-gyermek és csecsemővédelem, házi segítségnyújtás.

Gyepmesteri Szolgálat, 
avagy jaj a kóbor kutyáknak

Községünkben nagy gondot jelentenek a kóbor kutyák. Sokan szóvá 
tették: a polgármesteri hivatalnak kellene valamit tenni! A szülők nem 
merik elengedni a gyerekeiket az iskolába, a boltba nem tudnak bemen
ni az emberek.

2oo2. októberétől szerződést kötött az Önkormányzat a Xantus János 
Állatkertiéi, melynek értelmében Enesén is működik a gyepmesteri 
szolgálat. Kéthetente jönnek községünk'-’e védik a kóbor
kutyákat. A begyűjtött állatokat vissza lehet vásárolni Győrben.

Az Önkormányzatnak nem kevés pénzébe kerül ez a szolgáltatás 
/3o.ooo,- Ft/hó/, de éreztük: a lakosság biztonsága érdekében meg kell 
tenni ezt a lépést! A Hírmondó hasábjain keresztül is kérem Önöket: 
kutyáikat kössék meg, hisz előbb vagy utóbb az utcán sétáló kutyát a 
gyepmester elkapja s a gazdának -ha viszont akarja látni kutyáját- 
Győrbe kell érte menni.

Vigyázzunk egymásra, egymás biztonsága érdekében!

Majális községünkben 
A május elsejére tervezett 

program:
7 óra 30-tól 9 óra 30-ig

Horgászverseny gyerekeknek az enesei tónál

9 óra 30-tól 11 óra 30-ig
Akkumlátoros kisautók a kézilabda pályán 

Ingyenes!

10 órától 13 óráig
Légvár a focipályán

12 órától
Ebéd

Délutáni programok /még nincs pontos időpont/

-Enese Kupa 
-Lengő teke -verseny 

-Palacsinta sütő -  verseny 
-Néptánc

Mesterházy József 
polgármester

Egész nap Z E N E !
Töltse velünk MÁJUS ELSEJÉT!



2oo3. m á r c i u s  14-én elhangzott ünnepi beszéd
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Közeledik a tavasz, újra indul az élet a ter
mészetben. Ismét kimozdulunk otthonról s 
felidézzük nemzeti ünnepünk hajdani történé
seit.

Nem gondolt 'k elődeink 1848 márciusában, 
hogy történelmi pillanatoknak lesznek tanúi, 
részesei, előmozdítói. Jobbágyvilág volt még 
Magyarországon, csak a tőlünk nyugatra fekvő 
országokban létezett a polgári egyenlőség 
-igaz, ott sem mindenhol. A reformkori 
előzmények után a magyar szabadság napja 
kétségtelenül 1848. március 15. Az a nap, 
amitől kezdve jogilag minden magyar egyenlő 
volt. Ez persze nem jelentette az óriási vagyoni 
különbségek eltűnését -a  magyar világ ezen a 
téren mit sem változott.

A történelmi pillanat a magyar történelem 
legnagyobb politikusait adta: Kossuth,
Széchenyi, Batthyányi, Deák -s  lehetne a sort 
folytatni. Az utókor hálás nekik, a kései ma
gyarok legjobb rinlékezetében őrizték meg

őket. Hisz gondoljuk csak végig: kikről van a 
legtöbb utca elnevezve falvainkban, kiknek a 
szobrai állnak városainkban!

A forradalom és szabadságharc vezetői pél
daképül szolgáltak, maguk mögé tudták állítani 
a nemzetet és az akkori királyi Magyarország 
egyes nemzetiségeit is! 4o.ooo szlovák harcolt 
a magyar és természetesen a magyarországi 
szabadságért, a ruszinok különösen lelkesedtek 
Kossuthért. A sorsfordító időben szükség van 
-a  szokásosnál is nagyobb szükség- az össze
fogásra, az egységre, és szükség van nagy for
mátumú politikusokra, egyéniségekre. Akik a 
nemzet jövőjét tartják szem előtt.

Reményeim szerint az elkövetkező évek jó 
sorsra fordító évek lesznek! Hisz megbűn- 
hődtük a múltat, megbűnhődtük a jövendőt -  s 
pozitív gondolkodással joggal bízhatunk. Mire 
gondolok?

Egy megszenvedett rendszerváltás után, 
amely örömökkel -de mély csalódásokkal volt 
tele -bizakodóan tekintünk Európára. Biza
kodóan az április 12-i népszavazásra, arra,

hogy IGEN-t mond Szent István népe a csat
lakozásra. Igent mond akkor is, ha tudjuk: ott 
sem lesz fenékig tejföl az élet. a kerítés nincs 
kolbászból. Ott is keményen vagy még ke
ményebben kell megharcolni a mim .alapokat 

De vissza kell térni oda, ahova műdig is tar 
tozt’ nk. Vissza kell térni Európába- oda kö 
bennünket történelmünk, oda köt bennünk? 
kultúránk, looo éves kereszténységünk.

Kossuthék előre tekintettek, nem Kelete 
tartották példának. Széchenyi csodálta az angq 
parlamentalizmust, a demokráciát. Kossuth j 
polgári egyenlőségért küzdött. Annak hazájs 
pedig Anglia, Hollandia és Franciaország.

Legyünk méltó utódai a XIX. század nagj 
fiainak, tisztelői Szent Istvánnak s felemel 
fővel emlékezzünk. Emlékezzünk, tartsuk ml 
kultúránkat, nemzeti ünnepeinket az Európa 
Unióban is!

Mesterházy Józse

Falunap -  2oo3. VIII. 16.

Az idei évben -az előzőekhez képest és- vis
zonylag hamar összeállt a falunapi program. A 
következő programokra várunk sok szeretettel 
mindenkit!

9 órakor
10 órakor

12 órakor 
14 órakor

15 órakor
16 órakor
17 órakor 
17J'-kor
18J'-kor
19 óra
20 óra

Falunapi Kupa 
Kultúrműsor 
Virilisták köszöntése 
Ebéd a pályán 
Gyerekeknek:
Agyagozás
Arcfestő
Téti fúvósok és majorettek 
Groove House 
Márió, a Harmónikás 
Bakelit, a Lord előzenekara 
Jazzbalett bemutató 
Tombola
Rugli Béla és zenekara

jó szórakozást kívánunk!

Tél Karmson

Tisztelt Olvasó!

Az elmúlt időszak néhány kiemelkedő 
eseményéről szeretném Önt tájékoztatni az 
iskola életével kapcsolatban.

Februárban a tanulók nagy örömére farsangi 
délutánt szerveztünk. Az alsó tagozatosok sok 
érdekes jelmezt öltöttek magukra. Az új 
ötletekből néhány elismerésre méltó jelmez 
volt a „Tölgyfa”, az „Almafa", a „Jéghegy”. A 
jelmezeket a szülők készítették, melyek több
ségében a gyerekek életkorához és egyé
niségéhez illő kedves maskarák voltak. A fel
sősök a bál előtt humoros műsorszámokkal 
szórakoztatták a közönséget. A zsűri a 7.a 
osztály műsorát találta a legjobbnak.

Február és március hónapban mintegy 65 
tanuló vett részt úszásoktatáson, melynek 
szervezője és vezetője Füsi András volt.

Megtörtént a középfokú intézményekbe 
való jelentkezés, sőt már a felvételi vizsgán is 
túljutottak a nyolcadikosok. Izgatottan várjuk a 
visszajelzéseket.

Március 12-én vetélkedőket szerveztünk a 
Rábcatorok térség iskolásainak közremű
ködésével. A történelem, a felsős és alsós 
regénybemutató csapatversenyek a II. Rákóczi 
szabadságharc kezdetének 300. évfordulója

jegyében zajlottak. Ezen kívül volt az 1-2 
osztályosoknak versmondó verseny és a 3-8 
osztályosok számára német szavalóverseny. I 
térségből 9 iskola mintegy 110 tanulója vet 
részt ezen a programon. A versenyzőket i 
díjkiosztás előtt a 8,b osztályosok német nyelj 
ven előadott mesedarabokkal szórakoztatták, t 
zsűrielnökök (általában szaktanácsadók 
értékeléskor méltatták a versenyzők ji 
felkészültségét.

1996. tavasza óta március 15-i ünnepélyhe* 
kötve kerül átadásra a Hetvényi István-dí* 
melyet az iskola azon 8. osztályos tanuló® 
kaphat, aki kitűnő eredményével, példamutat 
magatartásával, közösségi munkájával, megy 
versenyeken való eredményes szereplésévi 
szolgál rá az általános iskolai tanulmányai alat 
A korábbi években 6 volt diákunk vehette ád 
díjat. Volt olyan év is, amikor nem. voltj 
kritériumoknak megfelelő diák. Rendkívülied 
számít a jelen év, hisz most négy tanti: 
részesült a szép kitüntetésben: Nagy Ildik 
Nemes Annamária. Szeli Kata és Varga Csili 
Gratulálunk nekik!

Megköszönöm a cikk iránti érdeklődést ét 
további jó olvasást kívánok!

Ferenczi Imrét

Karros a 30-as években. A Győri birtok
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Népfőiskola 2oo3
Dr. Pápai Lajos megyés püspök

„Örömmel jöttem a katolikus Egyház jelenéről beszélni Enesére, és a 
Népfőiskola további rendezvényeihez is sok sikert kívánok.”

Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna
„Örömmel töltött el, hogy megismerhettem az enesei emberek szívé

lyes vendégszeretetét, „nemes” lelkületét.”

Dinnyés József énekmondó
„Az énekelt vers titkait és a vers igazságát hirdettem. Köszönöm a 

fogadtatást, az értő figyelmet. Tiszta forrás szép szó!

ESEMÉNYNAPTÁR 2003.
Március 14. péntek 18 óra
- Emlékezés az 1848/49. évi szabadságharcra 
Április 16. szerda 18 óra
- Tavaszköszöntő 
Május 1. csütörtök
- Majális, Enese Kupa 
Május 4. vasárnap
- Anyák napi ünnepély
- Flórián nap Bősön 
Május 25. vasárnap
- Hősök napja 
Június 1. vasárnap
- Játszótér avató 
Június 8-9.
- Búcsú
Június-Július-Augusztus
- Tóth Aladár Zeneiskola
- Müncheni Szakfőiskola 
-IÁM
Augusztus 16. szombat
- Falunap
Október 22. szerda 18 óra
- Emlékezés az 1956. évi forradalomra és szabadságharcra 
December 6. szombat
- Idősek napi megemlékezés 
December 18. csütörtök 18 óra
- Közmeghallgatás 
December 19. péntek
- Községi Karácsony

Dr. Pápai Lajos

Óvoda Szülői Munkaközösség farsangi bálja

Néhány éve újjá született az a hagyomány, hogy az SZM tagok farsang 
idején bált szerveznek. Az idén is így történt. Március 1 - én volt a bál, 71 
résztvevővel, amin sajnos csak hat gyermek szülője vett részt, a többi 
bálozó a szülők ismeretségi köréből, illetve az óvodát támogató ene- 
seiekből jött össze. Köszönet illeti azokat, akik eljöttek a bálra, támogat
ták az óvodát, mert rengeteg tombolát, pontosabban 700 db-ot vásároltak, 
aminek értéke 70.000 Ft volt. Sok szép tombola volt, aminek egy részét a 
szülők hozták, és nagyon sok tombola tárggyal a bálon részt vevők járul
tak hozzá Aki ott volt, talán nem bánta meg, mert a hangulat jó volt, s 
hogy emeljük a bál színvonalát, a dzsessz balettet tanító Liszkai Melinda 
fellépett haladó táncosaival, és egy kis ízelítőt adott abból, hogy óvodá
saink, iskolásaink milyen szintre juthatnak el.

Az óvodás szülők 70 %-a járult hozzá úgy a bálhoz, hogy a belépőt 
befizette, ebből a pénzből kapják a gyerekek a húsvéti, gyereknapi. 
mikulási, karácsonyi, farsangi ajándékokat.

Az szülői hozzájárulás 47.000 Ft, a bálon részt vevők befizetéséből 
fedeztük a zenészt és a fellépő táncosok megvendégelését, ehhez hoz
záadjuk a 70.000 Ft tombola bevételét, és így a tiszta bevételünk 117.000 
Ft lett.

Ezen kívül Böcskei György a bálon nem tudott részt venni, de fela
jánlott óvodánknak egy virágtartót, amit nagyon várunk, hogy szép virá
gokkal ültethessük majd be.

Az óvodások, óvó nénik nevében köszönetét szeretnénk mondani 
Nagyné Dory Andreának a Szülői Munkaközösség elnökének, és 
Mentuszné Kovács Mártának a bál megszervezéséért, a többi szülőnek is, 
akik segítségünkre voltak.

Szabómé Horváth Judit 
óvodavezető

Enese Községi Önkormányzat felhívása
Magyar Beláné szociális gondozó nyugdíjba vonulása miatt 2oo3. 

augusztus 1. napjától megüresedik a szociális gondozói kultúrház 
takarítói állás.

, Ettől az időponttól új munkatárs felvételére kerül sor.
| Mit kell tudni a betöltendő állásról?

I Az állás három hónapos próbaidővel kezdődik, a próbaidő sikeres 
| letelte után határozatlan idejű közalkalmazotti munkaviszonnyá változik.

Az állás napi 8 órás -rugalmas-, bérezése a Közalkalmazotti törvény 
szerint történik. Többféle tevékenységet foglal magába. Az állásra 
jelentkezőtől elvárjuk, hogy önálló munkavégzésre alkalmas, lelkiis
meretes, precíz munkaerő legyen.
Elvégzendő feladatok:

- szociális gondozás keretében ebédhordás, bevásárlás a szociális 
étkeztetetteknek,

- Kultúrház takarítása, rendezvényekre előkészítése, rendezvények 
alkalmával az épület nyitása, zárása,

- védőnő tanácsadó helyiségének takarítása,
- Buszvárók takarítása.
- virágágyásokba palánták ültetése, kapálás, öntözés.
Nyugdíjba vonuló munkatársunk ezt a sokrétű szerteágazó feladatot

pontosan, lelkiismeretesen, a tőle elvárt maximális munkateljesítmén
nyel egy személyben ellátta.

Aki úgy érzi, hogy a felsorolt feladatok ellátására képesnek és alkal
masnak tartja magát, a polgármesteri hivatalba beadhatja jelentkezését.
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A KACO enesei telephelye megszerezte ISO 14001-es minősítést
A minőségi árú megnövekedett menny

iségű előállítása mellett a 2oo2-es esz
tendő jelentős eredményt hozott a 
környezetvédelem területén a KACO ene
sei üzemének életében. Ez annyit jelent, 
hogy jelen pillanatban már rendelkezik a 
cégünk ISO 14001-es elismeréssel. Azért 
is nevezhető ennek elnyerése fontosnak, 
mert Győr-Moson-Sopron megye területén 
is csak kevesebb mint tíz vállalat ren
delkezik ilyennel.

E szerint a cég rendelkezik egy olyan 
környezeti irányítási rendszerrel, mely 
képes szavatolni azt, hogy a a termékek 
előállítása során takarékosan használjuk 
fel az egyre szűkösebben rendelkezésre 
álló erőforrásokat, hulladékszegény tech
nológiát alkalmazunk, illetve a keletkezőt 
újrahasznosításra továbbadjuk. Ellen
őrizhető és dokumentált a környezet ele
meire gyakorolt hatás. Minden hatályos 
jogszaoály, mely érvényes üzemünkre 
ismert a vezetőség számára és törekszünk 
annak maradéktalan betartására, együtt
működünk a hatóságokkal és szak

hatóságokkal minden környezeti szem
pontból fontos kérdésben.

Már 1998-ban sor került első alkalom
mal az ISO 9oo2 bevezetésére, melynek 
már voltak és vannak környezetvédelmi 
vonatkozásai, területei. Az ISO 14001-es 
„vizsgát” jelentős előkészületek előzték 
meg, tíz hónap alatt a szabvány minden 
pontját átvizsgálva tettük meg a szükséges 
lépéseket dokumentáció és gyakorlati 
szempontból egyaránt. A folyamatot 
Hartmut Veitz irányította, a cég enesei 
telephelyén Kocsis Róbert volt megbízva a 
feladatok ellátásával. Minden vezető és 
dolgozó sikerrel vette az akadályokat, 
szorgalommal oldotta meg a rá háruló 
plusz feladatokat. A felkészülés alatt több 
alkalommal végeztek német kollégák 
próbaellenőrzést, melyek folyamatos 
javulást mutattak az idő előrehaladtával, 
2oo2. április 23-án pedig a munkát teljes 
siker koronázta. Az audiiot a bécsi ÜQ3 
szakemberei végezték, három napi ellen
őrzés után arra a következtetésre jutottak, 
hogy cégünk környezeti félkészültség

szempontjából megfelelő. Néhány apt 
hiányosság feltárása mellett, jó felkészült
séget, megfelelő állapotot jeleztek.

Három éven keresztül ismétlő, majd 
negyedik évben felülvizsgáló auditra keni 
sor. Jelenleg is folyamatos javuláson dől 
gozunk, a feltárt hiányosságok kiku 
szöbölésén munkálkodunk. Ma a cég 
működése nagy biztonsággal nem jelent 
kockázatot és kárt a környezetre, a gyako 
rolt hatás a környezet számára feldolgoz
ható. Ennek fenntartása jelentős pénzügy 
vonzattal jár, melyet a tulajdonosok ren
delkezésre bocsátanak, hiszen a vevőori 
entált termelésben ez egy nagyon lényeges 
szempontnak van elkönyvelve. A példa 
kedve érdekében, a vevőink közül is 
többen kérték, hogy zárolt időn belüli 
tegyünk eleget az ISO 14001 meg
szerzésének.

Megragadom az alkalmat, hogy mindet 
dolguzonaK újra köszönetét mondjál 
önfeláldozó munkájáért, az enesei Önkor
mányzatnak az együttműködésért, melyei 
az elmúlt években tanúsított.

Rendhagyó technikaóra 
Felpécen

Mikor a szövésről tanultunk technika órán, Reider 
Alexandra sokat mesélt nekünk felpéci nagy
mamájáról, aki nyaranta népművészeti tábort vezet. 
Szandi mindig részt vesz a tábor munkájában, ahol 
szőnek, hímeznek, fonalgrafikát készítenek, koron- 
goznak.

Említettük, hogy mi is szeretnénk tanulni tőle. 
Ennek nem is volt akadálya. Egy novemberi szombat 
délután felkerekedtünk két autóval, s meglátogattuk 
otthonában Csöpi nénit. Gyönyörű kézimunkákkal 
ízlésesen díszített lakásában megismerkedtünk a 
szövés fortélyaival. Nagy türelemmel tanítgatott ben
nünket, mindenki kipróbálhatta s szövés technikáját. 
Megcsodáltuk kelim hímzéseit, csipkével körülhorgolt 
bársony térítőjét. Kedvet kaptunk a kézimunkázáshoz!

A végén még egy hatalmas tál túróspite is került az 
asztalra. Jóízűen elfogyasztottuk, s elégedetten ültünk 
be az autókba. Megköszöntük a vendéglátást, s indul
tunk hazafelé, mert már kezdett leereszkedni a köd.

Azóta is sokat gondolunak a kellemesen eltöltött 
délutánra. Csöpi néni, Reider Alesxandra, 
KÖSZÖNJÜK !!!

Limpacher Klaudia 
Szabó Vera 

Hatvani Bernadett 
Horváth Adóm

Az ISO minősítés
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A rendőrség vagyonvédelmi tanácsai
Hamarosan beköszönt a tavasz és 

mindenki egyre több időt tölt a szabad
ban. A napsütés, a jó idő derűre és 
mozgásra sarkall, ami által esetleg kicsit 
felelőtlenebbek is leszünk, kevésbé 
figyelünk holmijainkra. Ezért szeretném 
néhány dologra felhívni az Önök fi
gyelmét.

Megfigyelhető, hogy a településen 
megszaporodott a gépkocsi feltörések 
száma. Az eseteket elemezve megál
lapítható, hogy a bűncselekmények 
elkövetését elősegítő okok közül maga
san kiemelkedik az óvatosság hiánya. 
Fokozottan figyeljenek arra, hogy autóik 
ajtaját minden esetben zárják be, és az 
utastérben látható helyen ne hagyjanak 
semmit! Némelyek hajlamosak mobil- 
telefont, övtáskát előhagyni, ezáltal 
mintegy felkínálni a bűnözőknek. 
Amennyiben rádiósmagnójuk előlapja 
levehető, kérjük, ha autójából kiszáll, 
minden esetben tegyék meg ezt a pár 
másodpercet igénybevevő, de biztonság 
szempontjából nagyon fontos műveletet! 
Tegyék meg mindezt akkor is, amikor a 
gépkocsival a saját házuk kocsibejáróján 
parkolnak, hiszen a bűnözők nem válo
gatják meg a helyeket, hanem 
kihasználják a kínálkozó alkalmakat!

A tavasz azt is jelenti, hogy egyre 
több munka lesz a ház körül, a kertek
ben. Fontos, ha nem tartózkodnak a 
házban, minden esetben zárják be az 
ajtót és az ablakokat! Még akkor is, ha a 
kiskertben dolgozgatnak. Ne feledjék, a 
kutya önmagában nem oldja meg házuk, 
értékeik védelmét!

Természetesen az sem mindegy, hogy 
milyen zárat szerelnek vagy szereltetnek 
fel az ajtókra. A zárat minden esetben 
szakembertől, szaküzletben vásárol
janak. Többféle jó minőségű zárbetét 
közül lehet választani, melyek különféle 
biztonsági fokozatokat képviselnek. 
Mivel a választék széles, egy kis utána
járással mindenki megtalálhatja a 
számára megfizethető és biztonság 
szempontjából megfelelő zárbetétet.

A családi házak tulajdonosainak fel
hívnám a figyelmét a hátsó ajtóra, amely 
gyakran egy teraszra nyílik. A legtöbben 
ezt hanyagolják el /itt találhatók a 
legegyszerűbb ajtók a leggyengébb 
zárakkal/ és a betörők is előszeretettel itt

mennek be. A másik könnyű bejutási 
lehetőség a földszinti szobák ablakai, 
melyek gyakran nyitva is vannak, vagy 
egyszerűen szúnyoghálóval „védi” a 
tulajdonosa. Ha valaki nem akar rácsot 
szereltetni az ablakaira, de gondoskodni 
akar háza védelméről, akkor vásárolhat 
mozgásérzékelővel ellátott riasztót.

Riasztók esetében is széles válasz
tékkal várják a szaküzletek a biztonságra 
vágyókat.

Folyamatosan járják a környéket a 
házaló árusok, sajnos nem mindegyikük 
eladási szándékkal csenget be Önökhöz. 
Gyakori trükk, hogy rosszullétet szín
lelve, esetleg a velük lévő kisgyermekre 
hivatkozva vizet kémek. A gyanútlan 
áldozat beengedi őket lakásába és ők a 
figyelmét elterelve, ellopják a könnyen 
mozdítható értékeket.

Másik gyakori „trükkös” elkövetési 
módszer célpontjai elsősorban nyugdíjas 
idős emberek. Az ilyen módszerrel „dol
gozó” bűnözők a következő módon 
tevékenykednek: általában ketten
valamilyen ürüggyel becsengetnek a 
lakásba, családi házba. Ez lehet papír- 
gyűjtés, biztosítás ajánlása, régi tele
fonkönyvek összegyűjtése, kérdőív 
kitöltése, villanyszerelőként kóbor áram 
keresése, valamilyen szolgáltató részéről 
a túlfizetés visszafizetése, az ötletek kif
ogyhatatlanok. A gyanútlan személy 
beengedi őket a lakásába, ilyenkor az 
egyikük szóval tartja a tulajdonost, a 
másik pedig átkutatja gyorsan a lakást. 
Gyakori hogy vizet kémek, vagy WC-re 
kéredzkednek és így vonják el a tulaj
donos figyelmét. Mindez'kettő, maxi
mum öt percig tart. Az áldozat általában 
akkor veszi észre, hogy meglopták, 
amikor már eltávoztak az elkövetők. Ha 
mégis előbb észlelnék hogy meglopták, 
akkor a tapasztalatok szerint a bűnözők 
az erőszaktól sem riadnak vissza, hogy 
minél előbb távozzanak a lakásból.

Az ilyen típusú bűncselekmények 
elkövetői között találunk férfit és nőt, 
fiatalt és középkorút egyaránt. Mint fen
tebb említettem ketten kéredzkednek be 
a lakásba, azonban mindig vannak 
segítőik, akik a lakás, a családi ház 
környékén várakoznak, ők gondoskod
nak arról, hogy átvegyék a lopott holmit, 
illetve minél gyorsabban eltüntessék a

környékről. Abban az esetben, ha a 
sértett utol is érné az elkövetőket, náluk 
nem találna semmit, és persze kikérnék 
maguknak az „alaptalan” gyanúsítgatást. 
Fontos tudnunk, hogy ezek az emberek 
néha bár hivatalos eljárást színlelnek, 
státuszukat igazolni nem tudják. Aki 
tényleg hivatalos helyről, hivatalos ügy
ben keresi fel Önöket, az tudja ezt iga
zolni.

Ezek a bűnözők minden esetben a 
tulajdonosok hanyagságát, hiszékeny
ségét használják ki. Könnyedén meg
találják az otthon elrejtett megtakarított 
pénzt, ékszereket és minden könnyen 
mozdítható értéket magukkal visznek. 
Úgy gondoljuk, hogy nem árt egy kis 
óvatosság, egészséges bizalmatlanság.

Tekintettel a fentebb leírtakra, nem 
tanácsos, hogy nagyobb pénzösszeg'*' 
tartsanak a házukban. Sokkal biztonsá
gosabb helye van a félretett pénznek a 
bankban. Amennyiben valaki mégis 
ragaszkodik ahhoz, hogy otthon gyűj
tögesse a pénzét, tanácsolom, hogy az 
egyik szekrénye aljába fúrasson le ez 
zárható lemezkazettát. Meglátásom 
szerint -és a tapasztalatok is ezt 
mutatják- biztonságosabb, mint a párná
ba, vagy esetleg a befőtt közé elrejteni a 
pénzt.

Sajnos előfordulhat, hogy minden 
óvintézkedés ellenére valamilyen bűn- 
cselekmény áldozataivá válhatnak. 
Ebben az esetben kérjük, azonnal hívják 
az ingyenes lo7 vagy 112-es telefonszá
mot vagy a körzeti megbízottat.

Ha betörés áldozatává válik, kérjük 
ne menjen be a lakásba, hétvégi házba, 
stb., hanem azonnal hívja a fenti telefon
számok egyikét. Miért ne menjen be? 
Két nagyon fontos oka van: az egyik, ha 
a betörő még a lakásban, hétvégi 
házban, stb. tartózkodik a menekülés 
érdekében nem riad vissza az erőszaktól 
sem. A másik ok, hogy ha a tulajdonos, 
vagy bárki más bemegy a lakásba, 
hétvégi házába stb. megsemmisítheti, 
értéktelenné teheti azokat a nyomokat, 
amiket a tettes hátra hagyott. Ezáltal 
csökkenti az esélyt arra, hogy a kol
légáink az elkövetőt felderítsék és 
elfogják.

Nagyon hatékony bűnmegelőzési 
módszer, ha odafigyelünk egymásra
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Enese-polgárokkal
védve!

lakókörnyezetünkben is. Egy jó szom
széd rengeteget segíthet vagyonvédelmi 
szempontból. Vigyázó tekintettel figyel
heti lakásukat, házukat, ha nem 
tartózkodnak otthon, ezáltal felfigyelhet 
az idegen, gyanús személyekre a 
környéken. A jó szomszédság kiváló 
példája mutatkozott meg a közelmúltban 
az egyik Győr környéki faluban, amikor 
a szomszéd kiáltott rá az estefelé az 
udvarban settenkedő -a  bejárati kapu 
lakatját már szétszedő- két személyre. 
Azok pedig hanyatt-homlok menekül
tek.

A bűnmegelőzést szolgálják a pol
gárőr szervezetek is. Az Enesei 
Polgárőrség is azzal a céllal jött létre, 
hogy a Rendőrséggel együttműködve 
javítsák a község közbiztonságát. A pol
gárőrök változó időpontban és útvonal
lal járőröznek a falu területén, feljegyzik 
a gyanús eseményeket, szükség esetén 
azonnal értesítik a rendőrséget illetve 
tettenérés esetén visszatartják a 
bűnözőket a rendőrség kiérkezéséig. Az 
országos példák azt mutatják, hogy egy- 
egy településen a jól működő pol
gárőrség jelentős mértékben javíthatja a 
terület közbiztonságát és az ott lakók 
biztonságérzetét.

Mindenki segíti a rendőrség munkáját 
azzal, ha gyanús esemény észlelése 
esetén jól megfigyelik a gyanús szemé
lyeket, gépjárműveket, azok rendszámát. 
Bármilyen esetben, amely eltér a 
megszokottól, valami miatt gyanúsnak 
tűnik Önök számára, idegen személyt, 
személyeket látnak olyan helyen, ahol 
nekik semmi keresnivalójuk, akkor a 
rendőrség ingyenesen hívható számár a 
lo7 vagy a 112-őn tegyenek bejelentést, 
hívják fel a körzeti megbízott rendőrt, 
illetve értesíthetik a polgárőrséget is. 
Mindez tulajdonképpen nem kerül sem
mibe, mégis rengeteg bűncselekmény 
előzhető meg ezáltal, illetve bűncselek
mény elkövetése közben tetten érhető a 
bűnöző.

Bármilyen vagyonvédelemmel kapc
solatos kérdéssel forduljanak bátran a 
területi körzeti megbízottjához, aki meg 
fogja adni Önöknek a szükséges segít
séget.

Domonkos Szilveszter r. hdgy.
Győri Rendőrkapitányság 
Bűnmegelőzési Alosztály 

vagyonvédelmi előadó

2oo2 decem berében Albert 
János, K elem en Róbert, Polgár 
Gyula, Sándor Ernő és még sokan 
mások kezdeményezésére és aka
ratából m egalakult az Enesei 
Polgárőr Egyesület. Az alakuló 
ülésen mintegy 3o fő volt jelen, s 
nagy többségük aktív taggá vált az 
idők folyamán.

A vezetőség tagjai Albert János 
Böcskei György Kelemen Róbert, 
Polgár Gyula lettek.

A jelenlévők úgy döntöttek, hogy 
éjszakai pihenőidejük felajánlásá
val rendszeres szolgálatot vállalnak 
a település biztonsága érdekében. 
A polgárőrök nagy többsége m eg
bízhatóan végzi feladatát. Jelenleg 
biztosítottnak látszik a folyamatos 
szolgálat annak ellenére, hogy 
néhányan a kezdeti nekibuzdulás 
után hamar megunták a fárasztó 
éjszakázást.

A járőr megkülönböztető ruháza
tot kap, fekete újatlan kabátot 
melyen „Polgárőrség Enese” felirat 
olvasható. Szolgálati mobil telefon 
száma: o6/3o/657-1573, a nap 24 
órájában hívható.

A létszám 5o fő körüli állandóan 
változik. Kilépés is történt, azon
ban folyamatosan nő az új belépők 
száma.

K iváló az együttm űködésünk  
Horváth Róbert körzeti megbízot
tal, akivel rendszeresen közös szol
gálatot is képezünk.

Az egyesület működését az ön- 
kormányzat lo o .o o o ,-  Ft támo
gatást odaítélésével segíti 2oo3- 
ban.

Pályázat útján további 2oo.ooo,- 
forinthoz jutottunk, így biztosított
nak látjuk az évi működésünk. 
K öszönjük sokak aktív támo

gatását, akik közül kiemelném 
Gúth János családjának szervezési 
és anyagi segítségét, melyet fel
szerelésünk tökéletesítésében vé
geztek.

Hamarosan a faluba vezető utak 
mentén megjelennek a Polgárőrség 
feliratú táblák is, melyek jelzik a 
faluba érkezőknek, Enese nem 
könnyű préda. B iztos vagyok 
benne, mindez nem elég a hatékony 
bűnm egelőzéshez! Összefogás, 
egym ás segítése , az információ 
gyors átadása, a szomszédok, 
falubeliek vagyontárgyainak védel
me vezethet csak eredményre!

Nem  csak idegenektől van félni 
valónk! Vannak közöttünk eneseiek 
között is prédára lesők! Rájuk még 
jobban kell vigyáznunk!

A szolgálatot kerékpárral, gya-j 
lóg, s esetenként saját gépkocsival, 
térítés nélkül végezzük. Éjsza
kánként többször végigjárjuk a 
község utcáit, azonban azt nem 
ígérhetjük, hogy esemény mentessé 
válik ezáltal a falu.

Ezért is kérjük lakó és polgártár-i 
saink önzetlen segítségét, hogy év 
végén, nem csak jó hangulatban, 
hanem biztonságosabb, nyugod- 
tabb éjszakában elmélkedhessünk a 
mögöttünk hagyott időszakról.

Várjuk áldozatot hozni tudó 
emberek, fiatalok idősek jelent
kezését közénk! M inél többen 
vagyunk, annál kevesebb teher.; 
feladat hárul egyre. Eneseire fordít
va Kenedy híres mondását: Ne azt 
kérdezzétek mit adott nektek 
Enese, hanem azt kérdezzétek, mit 
adhattok Enesének T I!... Néhány 
órát az éjszakából!

Böcskei György
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Beszélgetés Gúth Jánossal az 
Enese SC elnökével

- N agyszerű teljesítm énnyel nyerte meg a csapat 
a megyei III. osztá ly bajnokságát. Sok reményre 
adott oko t a z a kko ri szereplés. M ilyen  
elképzelésekkel vágott a vezetőség és a bajnokcsap
at a megyei II. osztá lynak?

- Az volt a vélem ény, hogy erősíteni kell, 
játékosokat kell igazolni. A  csapat abban a for
májában gyenge volt. T isztességes helytállással a 
középmezőnyt céloztuk m eg, az elvárás az első tíz 
hely egyikének m egszerzése. A  játékosokat ennek 
megfelelően ösztönöztük, természetes elvárás volt: 
az edzéseken itt kell lenni.

Fontos m egjegyeznem : próbáltuk felkészíteni 
mind a játékosokat, mind a szurkolókat, hogy ez 
egy magasabb osztály -n em  biztos, hogy az ered
mények úgy jönnek, ahogy titkon elvárjuk. Az első 
vereségek után lassan magához tért a csapat s végül 
a kitűzött célt teljesítette. A többi új feljutó csap
athoz képest jól szerepeltünk.

- A tavaszi szezon -  úgy tűnik- m egint úgy indul, 
mint az ősz: fegyelm ezetlenségekkel, kevés akarat
tal. ..

- Az őszi szezon végén a vezetőség elbeszélgetett 
a játékosokkal. Túl sok volt a sárga lap, a felesleges 
kiállítás. A játékosok nem azzal foglalkoztak amiv
el kellett volna. Aki feleslegesen sárga lapot kap, az 
sújtja a csapatot - e z  pedig a jövőben büntetést von 
maga után. Elmondtuk a játékosoknak azt is, hogy 
a vezetőség tavasszal előrelépést vár el. Sajnos az 
elbeszélgetés eredménye nem látszott a csapaton. 
Főleg az itthoni m eccsek elvesztése fájó, hisz 
nagyszámú közönség biztatja a csapatot s ter
mészetesen hazai győzelm et és jó játékot vár el. Ezt 
nem nézhetjük tétlenül: a közeljövőben ismét le 
kell ülni az edzővel és a játékosokkal s tudatosítani 
az elvárást. Hisz a vezetőség és a szurkolók is min
den m egtesznek a csapatért. Ezért szeretnénk 
valamit viszontlátni!

Az eredményektől függetlenül úgy érezzük: a 
közönség lelkesen elkíséri a csapatot, idegenben is 
több az enesei, mint a hazai szurkoló. A jövőben a 
szurkoló tábor vélem ényét is jobban figyelembe 
vesszük.

- Az első  csapaton kívül még szép szám m al 
rúgják fia ta lok  a bőrt enesei színekben...

Kezdjük a második csapattal! Az ő teljesít
ményükkel elégedettek vagyunk. De úgy gondo
ljuk, hogy egy kissé rendszeresebb edzéslátogatás
sal, az edző utasításainak betartásával még jobb 
eredményt lehetne elérni. Sőt pozitívabb hozzáál
lással lehetséges lenne az is, hogy egy-két ember 
felkerüljön az első csapatba. Sajnos jelen pillanat
ban nem tudok olyan játékost mondani, akit nyu
godt szívvel lehetne ajánlani az első csapatba.

A serdülő csapat esetében ki kell emelni a szülők 
pozitív hozzáállását. Sokat tettek az enesei 
színekért. Segítségüket ezúton is köszönjük. A 
továbbiakban is kérjük, vigyék el a gyerekeket a 
mérkőzésekre, ösztönözzék őket, hogy focizzanak. 
Reméljük az utánpótlás így biztosítva lesz.

A Sozsik  programban ic sok diák vesz részt, 
lelkesek. Lehet rájuk számítani. A Sportegyesület 
igyekszik a kicsiknek is mindent megadni. Itt kell 
azonban megemlíteni: sajnos a Szövetség által 
ígértek nem minden területen valósultak meg. Több 
esetben a községnek kellett „helyt állnia”.

- A Sportegyesület talán legnagyobb sikerét érte 
el a közelmúltban: bejutott a Szabad Föld Kupa 
döntő jébe...

Ez tényleg óriási siker. Rengetegen felkapták a 
fejüket az elért eredményekre. Bízunk a Kupa m eg
nyerésében. Ehhez persze a csapatnak lelkileg is át 
kell formálódni, rá kell hangolódni a győzelemre. 
Bízunk abban, hogy a szurkolótáborunk elkísér 
bennünket a Döntőre is. Külön buszt ill. buszokat 
indítunk Úgy gondolom, ha sokan buzdítjuk a csap
atot, akkor a Kupa megnyerése elérhetővé válik.

- M i a következő  nagy terv, elképzelés?
Amennyiben eredmények úgy alakulnak, - a

vezetőség már tárgyalt annak lehetőségéről-, hogy 
a pályát az osztállyal m egfelelő  színvonalra 
emeljük. Tervezzük a játéktér és környékének 
további rendbetételét. Minden támogatást szívesen 
fogadunk. Nemcsak anyagi támogatásra gondolok, 
hanem pl. társadalmi munkára is.

M esterházy Józse f
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A csapatot támogató szponzorok 
2002-ben

- III. Félidő

- Trans Bábolna Kft.

- Mesterházy Ernő

- Tóth László

- Mentusz Péter

- Nyárfa Vendéglő

- Fregatt Söröző

- Horváth András vállalkozó

- Hatos József vállalkozó

- Ominger Tamás

SZABAD FÖLD KUPA
Mindenki előtt ismert a nagyszerű hír

ENESE KUPA 
DÖNTŐT JÁTSZIK

Ellenfelünk a Fejér megyei SZÁR együttese. 

A mérkőzés időpontja:
MÁJUS 6. KEDD 14 óra 30 perc

A helyszín: Budapest /Népstadion/ vagy Nyíregyháza 

Minden további részletről érdeklődjön a

III. félidőben.

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség 
9o22. Győr, Batthyány tér 2.

ZICCER SPORT MEGYEI II. OSZTÁLY SORSOLÁSA 
A 2 0 0 2 /2 0 0 3 . ÉVI BAJNOKSÁG GYŐRI CSOPORT 

-  TAVASZI FORDULÓ
/TERVEZET!/

16. Forduló 2oo3. március 9. 15 óra 121. Börcs - Enese
17. Forduló 2oo3. március 16. 15 óra 135. Enese - Vámosszabadi
18. Forduló 2oo3. március 23. 15 óra 137. Pér - Enese
19. Forduló 2oo3. március 3o. 16 óra 151. Enese - Ménfőcsanak
20. Forduló 2oo3. április 6. 16 óra 153. Kajárpéc - Enese
21. Forduló 2oo3. április 13. 16 óra 166. Enese - Töltéstava
22. Forduló 2oo3. április 2o. 16 óra 169. Győrszentiván - Enese
23. Forduló 2oo3. április 27. 16 óra 181. Enese - Győri Elektromos
24. Forduló 2oo3. május 4. 17 óra 185. Gönyű - Enese
25. Forduló 2oo3. május 11. 17 óra 196. Enese - Bácsa
26. Forduló 2oo3. május 18. 17 óra 201. Mezőőrs - Enese
27. Forduló 2oo3. május 25. 17 óra 211. Enese - Győrszemere
28. Forduló 2oo3. június 1. 17 óra 217. Győrújbarát - Enese
29. Forduló 2oo3. június 8. 17 óra 226. Enese - Nagyszentjános
3o. Forduló 2oo3. június 15. 17 óra 233. Nyúl - Enese

Az utánpótlás csapatok sorsolása azonos a felnőtt csapatok sorsolásával. Kezdési idő 2 órával
korábban, a felnőtt mérkőzés előtt!
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Bemutatkozik: 
Gyökér Gyula plébános

Gyökér Gyula vagyok, Győrben születtem 196o. május 
lo-én, és 17 éves koromig Győrzámolyon laktunk, s onnét 
jártam be Győrbe már óvodába is, azután általános iskolá
ba, majd gimnáziumba a győri bencésekhez. 1978-ban 
érettségiztem és rögtön a pannonhalmi bencés hit- 
tudományi főiskolára jelentkeztem, ahol ősszel 
megkezdtem az un. noviciátust Várszegi Asztrik atya 
vezetésével. 1982-ben félbe kellett szakítani a tanul
mányaimat egy gerincműtét miatt, és másfél évi szünet után 
agyőri hittudományi főiskolán végeztem. 1985. június ló 
in Dr. Pataki Kornél megyéspüspök úr szentelt fel Szabó 
Gyula /jelenleg mezőőrsi plébános/ atyával. Első 
állomáshelyem Tatabánya-Bánhida volt, ahol 2 évig 
káplánként dolgoztam. Innét Kisbérre vezényeltek, majd 
újabb két év után kaptam meg saját kérésemre a banai, 
bőnyi és rétalapi plébániákat immár önálló lelkipásztori 
megbízással. 13 teljes é. lg voltam ezeken a helyeken 
plébános, ahol Rétalap kivételével mindent elölről kellett 
kezdeni mindenféle értelemben.

Visszatérve a családi vonatkozásokra: nagyszüleim 
mindkét résztől parasztemberek voltak, apai részről 
nagyapám Gyökér Mihály, nagyanyám Battyány Rozália, 
anyai részről Magyar Ernő és Csontos Mária. Sajnos ők 
már nem itt élnek, csakúgy mint édesapám sem lehet már 
közöttünk, de a szeretetkapcsolat továbbra is megvan, 
hitünk szerint Krisztusban. Egy lánytestvérem van: Gyökér 
Erzsébet, aki állatorvosnak tanult és Mosonmagyaróvár

Az  új  p
A népmesékből tudjuk, hogy egy falunak, közösségnek 

három vezetője van. A pap, a bíró és a tanító. Ha össze jön- 
e három potentát, úgy bizony képviselve van a lelki, a poli
tikai, gazdasági és a szellemi vezető. Enesén szegény 
Borsodi Lajos plébános tragikus halála után hosszú hetekig 
pásztor nélküli volt a falu.

El kellett telni néhány hónapnak, amire az új plébános 
beköltözött a kónyi parókia épületébe. Györkér Gyula atya 
érkezését érdekes hírek előzték meg. Azt beszélték az 
emberek, hogy nem hajlandó végrehajtani a püspök 
utasítását, nem jön Kónyba és Enesére. Szembe szállt 
elöljárójával!

d templomba járók mese előtt kis csoportokban vitattuk 
a gyéren érkező híreket, találgatva azok valóságtartalmát.

Február elején kicsit késve kezdődött a szentmise, de az 
embereket nem zavarta, hisz az új papot várták.

A hívők kíváncsisággal és örömmel nyugtázták az 
eseményt.

Az új pap fiatal, temperamentumos férfi. Az oltár elé

mellett egy kutatóállomáson dolgozik és két gyermek 
anyja. Édesanyám Győr-Révfaluban él és még ma is sokat 
köszönhetünk neki a nővéremmel, mert tőle telhetőén segít 
bennünket. Legfőképpen pedig a Jóistennek köszönhetjük 
meg, hogy ő még van nekünk.

És végül szeretnék tisztázni egy dolgot, ami fél
reértésekre adott okot: többen kérdezték, miért jöttem ide 
olyan nehezen. Szeretném tudatni, hogy nem ide jöttem 
nehezen, hanem volt egyházközségeimet hagytam ott nehéz 
szívvel. Ugyanis meggyőződésem, hogy a krisztusi szeretet 
az embereket barátokká kovácsolja össze és érthető, hogy a 
jó barátok egymást nehezen engedik el. Bár ez a meglátás a 
hivatalos szemlélettel nem vág egybe, mert ott fönt a 
„Hivatalban” az érzelmi kötődések egyáltalán nem számí
tanak. Viszont Jézus éppen azt szerette volna, ha az ő 
követői akarattal és érzelemmel egyaránt szeretik egymást, 
aminek az a következménye, hogy előbb utóbb barátokká 
leszünk. Ha nem ez történik, akkor valamelyik fél valamit 
rosszul csinál. Márpedig a lelkipásztorkodás és a 
Krisztuskövetés olyan műfaj, amit vagy jól csinálunk, vagy 
sehogy...

Köszönöm a szeretet, amivel fogadtak, és csak azt 
ígérhetem, hogy igyekszem a Krisztustól tanult szeretettel 
megfelelni hivatásomnak és az elvárásoknak.

Dícsértessék a Jézus Krisztus!

Gyökér Gyula

á s z t o r
lépve bemutatkozott. A szentmise a megszokottak szerint 
zajlott le. A liturgia végén az Atya részletesebben elmesélte 
áthelyezésének történetét, új megvilágításba kerültek a dol
gok. Ki így, ki úgy nyugtázta a történéseket. Egyben 
valahányon egyet értettek, ő  nem hasonlítható egyik előd
jéhez sem.

Ekkor fogalmazódott meg bennem a gondolat, beszélnem 
kell vele.

Többször próbáltam Gyökér plébános urat telefonon 
elérni, hogy beszélgetésre hívjam, amíg végül sikerült. 
Készséggel vállalta az interjút, amire Enesén került sor. A 
kocsiból kiszállva egy mosolygós, magabiztos férfivel 
parolázhattam. A formaságok után egymással szemben ülve 
először a származása felöl érdeklődtem.
- Hova valósi Ön?
- Győrzámolyi vagyok. A szüleimmel és egy lánytestvé
remmel ott éltünk, de szüleim közül már csak Édesanyám 
él. ő Győrben lakik.
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- Paraszt származású?
- Hát... a szüleim értelmiségiek, de a nagy szüleim parasz
tok voltak.
- Hogy lett pap?
- A bencés gimnáziumból kerültem Pannonhalmára, ahol 
Várszegi Asztrik atya keze alatt tanulhattam egy darabig, 
majd kisebb megszakítás után Győrben fejeztem be a 
tanulmányaimat. Dr. Pataki püspök úr szentelt fel.
- Atyám. Vannak-e Ön számára kényes ügyek?
- Nincsenek!
- Bármiről beszélhetünk?
- Igen. Természetesen.
- Banáról jött?
- Most Kónyból jöttem, de előző helyem valóban Bana volt. 
Már Kónyban lakom.
- Úgy beszélik, hogy Banán nagyon ragaszkodtak Önhöz 
Ezért jött olyan nehezen?
- 13 évig éltem és dolgoztam Banán, s elláttam a bőnyi és 
rétalapi plébániákat is. Az ember ennyi idő alatt számtalan 
ismerőst, és barátot szerez. Beilleszkedik s egy ilyen áthe
lyezéskor el kell szakítani a szálakat. Ki teszi ezt szívesen? 
Meggyőződésem, hogy más törvényes lehetőség is van a 
paphiány leküzdésére, aminek előbb utóbb be is kell 
következnie. A lehetőség adott, a vezetőinknek, a 
püspököknek a feladata élni ezzel. Az ő kezükben a változ
tatás hatalma. Eddig nem nagyon tették. Észrevehető volt, 
hogy Gyula atyát erősen foglalkoztató kérdéshez 
érkeztünk. Úgy éreztem, nem panaszkodik. Az átélt 
események tapasztalatait összegző gondolatait tárja nyíltan 
elém. Számomra ismeretlen nyíltsággal beszél egyházunk 
papjainak gondolatairól, vitáiról.

- Kevés a pap. Nagyrészük idős korú. Egy-egy emberre 
bizony 3-5 egyházközség is jut, amit ellátni, temetni, 
keresztelni, misézni és egyéb ügyeket rendezni a megfelelő 
szinten nagyon nehéz. A lelkipásztorkodásról nem is 
beszélek. Mindezt még tetézi, amikor egy papot áthe
lyeznek. A kapcsolatok hiánya, és a kiépítésük gond és 
rengeteg idő kérdése. És amit nem szabad elfelejteni, a 
papok is emberek.

Meglep a felsőbbséggel szembeni nyílt kritika, a prob
lémák nyilvános felvetése, az ezekre adódó válaszok, 
megoldások közösség előtti hangos vállalása elemzése. A 
keresztény közösség „nem kis része” a hívők serege. Az 
Atya így folytatta.

- Nem értek egyet azzal a gyakorlattal sem, amit püspök
ség a papokkal, egyházközségekkel szemben folytat. Én 
Banán nem kaptam anyagi támogatást, hiába kértem, pedig 
olyan repedés volt a papiak falán, hogy tavasszal benőtt 
rajta a növényzet.

Most az utódomnak lehetősége van az épület átépítésére. 
Örülök, hogy Neki legalább sikerült.

Vannak olyan papok, ahol a támogatás nem ügy! 
Mindent megkapnak. Úgy érzem, a támogatás támo
gatásért, lojalitásért jár. Ahogy írva van, „Ha leborulva 
imádsz engem, mindent Neked adok”
- Azt hírlik, Ön Bulányi páter híve.
- Igen. Bulányi Gyurka bácsi nagyszerű ember! Piarista

ÍO ENESEI HÍRMONDÓ

szerzetes ő. Társaivak sok jó dolgot, elveket elevenített föl, 1 
aminek voltak hagyományai az egyházon belül. Ezekkel t f™ 
sok társammal egyetértünk. Ilyen pl. a püspök választása. I  
Nem csak felsőbb hatalommal lehet püspököt kinevezni. I 
Az igazi demokratikus az volt, és lenne újra, ha az alsó pap- 1 té 
ság 2-3-4 jelöltje közül választaná ki a megfelelőt a pápa. A I lei 
püspök szolgálja a papságát a legnemesebb értelemben. | 
Neve előtt a kereszt, ill. „T” /Tapeinozis/ alázatot jelent!
Mert „aki közietek nagyobb akar lenni, legyen mindenki 
szolgájja.” S  n
- Mit jelent az, ha valaki a Bokor bázis közösség tagja?
- Akik együtt gondolkodnak Bulányi Gyurka bácsival, I 
radikális reformisták.
- Úgy tudom rehabilitálták őt.
- Igen. őt feljelentették Rómában a Hittani Kongregációnál. I 
A vizsgálat során azonban kiderült, hogy teológia kérdések- l 
ben nincsen semmi olyan, ami az egyház hivatalos 1 
tanításával ellentétes lenne. Ami újszerűnek tűnik, az egy- I 
házszervezési kérdésekben találandó. A hívekért dolgo- I 
zunk! Azt akarjuk, hogy az egyház hosszútávon J 
demokratikus, életképes legyen, s az embereket közvetlenül i 
szolgálja.
- Az első misén kifogásolta a templom fületlenségét, s ennek 1 
megoldására javaslatot is tett.
Nem gondolja, hogy első a félben lévő felújítás befejezése I 
lenne ?
- Természetesen a felújítás az első. Azt folytatni kell, s be is 1 
kell fejezni. Ennek az utolsó stádiuma lehet a fűtés |  
megoldása. Talán a Püspök Úr is támogatja majd az ene- 1 
seieket ebben.
- Hogy állnak az eneseiek pénzügyei. Sok embert érdekel.
- Erre még nem tudok választ adni. A pénzügyeket m égl 
nem vettem át. Amennyiben én is megkapom a szükséges 1 
információkat, úgy szívesen beszélhetünk róla.
- Milyen elképzelésekkel érkezett?
- Jelenleg az ismerkedés időszaka zajlik. Ismerkedés a fal-■ 
vakkal, az emberekkel a feladatokkal. Felmérem a gondo-1 
kát, a lehetőségeket, s a tervek ezek után jöhetnek.
- Magyarország missziós terület, missziós terület Enese is. I  
Tervezett családlátogatásokat?
-Igen. Erről is lehet szó, de csak később.
- A hírek szerint „olyan focizás p a p ” Ön.
- Hát, ha az időm engedi, szívesen rúgom a labdát, akár a I 
gyerekekkel, akár a felnőttekkel. Sajnos most van rajtam* 
egy kis súlyfelesleg, ezt le is kellene dolgozni.
- Ennyire szereti a futballt.
- Még ennél is jobban. Nagy ETO drukker vagyok. 
Lehetőség szerint a pályán is- végig kísérem a kedvenc! 
csapatom játékát.
Sajnos mobil telefonjának csörgése megszakítja a beszél-u 
getést. Hívják, mennie kell!
Búcsuzás közben megállapodunk, hogy folytatjuk a beszélM 
getést egy másik alkalommal. Kocsiba ül, s elhajt.
Kívánom Neki, gyorsan leljen új barátokat segítőket aj 
banaiak mellé Kónyban, Markotán és Enesén egyaránt, rí 
Isten adjon jó  egészséget a munkájához.

Böcskei Györgyi
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Ó V O D A I  H Í R E K
Mintha most ünnepeltük volna a karácsonyt, és mai a Húsvétra 

készülünk. Sajnos a karácsony után megjelent számban az Óvodai Hírek 
lemaradtak, így visszamenőleg néhány gondolatot írok az év végi 
eseményekről.

Szeretnék köszönetét mondani a szülőknek, azon belül a nagyon aktív 
Szülői Munkaközösség tagjainak, iskolás lányoknak Busa Orsolyának, 
Szalui Szabinának, Nagy Ildikónak, Élő Mártának, akinek gyermeke már 
nem a mi óvodásunk, Parragt né Mártinak, akinek gyermeke még nem 
óvodás korú, és Sándor Lindának, hogy részt vettek a karácsonyi vásárra 
szánt ajándéktárgyak, dekorációk elkészítésében.

Mindig nagy fejtörést okoz, hogy a munkadélutánokat hogyan tudjuk 
lebonyolítani, mivel az óvoda nem rendelkezik semmilyen szabad 
helységgel, ahol alkothatunk. Karácsony előtt a Kultúrházat kaptuk meg, a 
helyünk" megfelelő volt, csak sok időt vesz igénybe az óvodából való 
átpakolás és visszapakolás. Ennek ellenére szívesen áldozták fel szabadide
lüket az óvó nénik és a szülőkkel közösen szorgoskodtak a vásári termékek 
elkészítésében.

A karácsonyi vásáron enesei vállalkozók ruhaneműt, szaloncukrot árusí
tottak (Nyíri Zsolt, Nagy Szilvia, Kocsis Katalin), és bevételük bizonyos 
százalékét felajánlották az 'óvodának. Ezen kívül vásárolhattak könyveket, 
játékot, amiket győri illetve óvári vállalkozótól bizománybán megkaptunk, és 
a forgalom után jutalékot kaptunk. Köszönet illeti a falu lakosságát, akik 
eljöttek, vásároltak, és ezáltal támogatták az óvodát. ÓO.OOOFt tiszta 
bevételünk lett, amiből a gyerekeknek az udvarra 2 db. bécsi asztalt készítet
ni n;;. u'v lent a szabadban is lesz lehetőségük a rajzolgatásra.

Görcs Zoltán és felesége soha nem feledkezik meg az óvodásokról, min
den ünnep alkalmával kedveskednek a gyerekeknek, édességgel, gvümölcc- 
sel. Köszönjük a támogatásukat, 
programjaink:
I  Az óvodában kiemelt feladataink között szerepel, hogy a szülőkkel jó 
kapcsolatot alakítsunk ki, megadjuk számukra a lehetőséget, hogy betekintést 
nyerjenek az óvodai életbe, rész vehessenek nyílt napokon, fogadó órán, 
szülői értekezleten. Havonta egy alkalommal vendégül látjuk a Szülők 
Klubjában a leendő ovisok szüleit, másnap pedig jöhetnek játszani a 
gyerekekkel együtt. Minden szülő nem él ezzel a lehetőséggel, de jó tudni, 
hogy egy részük szívesen jön, őszintén beszél gyermekéről, és mi amiben 

- tudunk segítséget nyújtunk, ötletet adunk a gyermeknevelés terén.
 ̂ Januárban az Önkormányzat ajándékaként a gyerekek a Kultúrházban 
zsonglőr, artista, „törpe néni” produkcióját nézhették meg. Gyerekeknek 
nagy élmény volt, mert sokan ilyet még nem láttak.

Kém szeretnénk, ha óvodásaink hátrányt szenvednének amiatt, hogy falun 
laknak és nem részesülnének olyan programokban, ami a városi gyerekeknek 
megadatik. Nem minden szülő teheti meg, hogy gyermekét színházba, úszni, 
kirándulni vigye, ezért lehetőséget teremtünk, hogy a kicsik mindezekben 
részesüljenek.
y Februárban Hargitai Levente bűvészkedett az óvodában, nagy élmény 

I  volt a gyerekeknek, hogy őket is bevonta a varázslásokba. Nagy sikere volt 
február 21-én a gyerekek farsangjának, szinte minden kisgyereket 
beöltöztetett az anyukája, apukája, akinek nem volt, annak mi adtunk valam
ilyen óvodai jelmezt, hogy ne érezze magát megkülönböztetve. Ez a nap a 
láncé, mulatságé, sütemény evésé volt. Nagy Mónika óvodásunk anyukája 
szörppel ajándékozta meg a gyerekeket, amit még farsang után is szívesen 
fogyasztottak.
i " Március 5-én Győrbe vittük a középső* és nagycsoportos gyerekeket szín
házba, ahol a Gólya kalifa mesét nézhették meg. Két nappal később 
Lébénybe ment az egész óvoda hóvirágot szedni, igaz az idő nem kedvezett,

■' ennek ellenére sok szép virággal térhettek haza a gyerekek.
§.' |0-én a Gabalvda bábszínház tartott előadást az oviban, a Kiskakas 

1 gyémánt fél krajcárja volt a mese.
10-én az iskolából Ferenczi Imréire igazgatónő és a leendő első osztályos 

•V tanító néni Lengyelné Szlovacsek Éva meglátogatta a nagycsoportosokat, 
ami hagyomány, hogy az iskolai be íratás előtt tájékozódnak a gyerekekről, 
í II-én már jöttek az iskolások és Gergely -járás alkalmából iskolába csalo- 

I gatták a nagycsoportosokat.
f  Április 1-én kezdődik az úszás, nagyon sokan beíratták gyermeküket a 
tanfolyamra. 29 kisgyermeknek kérték a szülők. Nagy segítség, hogy évek 

jt óta az Önkormányzat állja a gyermekek útiköltségét. 100.000 Ft-tal járul 
I  hozzá, ami nem kis összeg, s így lehetővé teszik, hogy minél több gy ermek 

részesüljön ebben az egészséges testedzésben. Útiköltségünk csökkentese

érdekében eddig a Sövényházi gyerekekkel együtt utaztunk, az idén 
Rábaszentmihályról és Rábacsécsényből jön 12 gyerek, mivel a busz 
Bodonhelyről indul, így a kiállást nem mi fizetjük.

Húsvét előtt ismét szervezünk a szülőknek munkadélutánt, tojást festünk, 
húsvéti dekorációkat készítünk. Ezeket az óvodában lehet majd megvásárol
ni

Szülői igényre kirándulást szervezünk Budapestre ápr. 26-án a Fővárosi 
Nagycirkuszba, ez családi kirándulás lesz, bá melyik családtag részt vehet a 
kiránduláson.

Május 4-én a nagycsoportosok fognak szerepelni a Kultúrházban az 
anyák napi ünnepélyen. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Május 19-én kirándulni megyünk a középső és nagycsoportos 
gyerekekkel, Ravazd, Pannonhalma, talán Bábolna megtekintése is belefér. A 
kiscsoportosok 20.-án mennek, ők a győri állatkertet látogatják.

Május 24-én családi délutánt szervezünk, sok játékkal, szórakozási 
lehetőséggel és lehetősége lesz a szülőknek, hogy megnézzék dzsessz balet
tra, és néptáncra járó gyermekük műsorát.

A rá következő hét végén lesz az évzáró, ahol a gyerekek kis ízelítőt 
adnak az év közben tanult énekekből, versekből, és elbúcsúznak a nagycso
portosok az óvodától. Az óvoda ettől függetlenül tovább tart, mert a három 
hét leállás június 30-tól lesz.

Az elmúlt évben pályázaton nyertünk 125.000 Ft-ot, amiből az udvarra a 
tönkrement kisvonat helyett újat készítettünk, ezen kívül két szemetest, 
virágtartót, padokat, szintén fából, ezeket Szórádi Lajos asztalos csinálta 
meg. Ebben az évben is élünk a pályázati lehetőségekkel, amiből sajnos 
nagyon kevés van az óvodáknak.

Szeretnénk az óvodásainknak minél kellemesebb, esztétikusabb 
környezetet varázsolni az udvarra, ahol minden kisgyermek kedvére játszhat, 
mozoghat, és így talán igazából felejthetetlenek lesznek az óvodai évek. 
Sajnos az erre fordítható pénz nagyon kevés, ezért rendezzük a munkadé
lutánokat, a Szülőt Munkaközösség bálját. Az óvoda rendelkezik élő 
alapítvánnyal, sajnos a közhasznúságot visszavonták, vizsgálják a jogosult
ságát, így sajnos az adó 1%-át nem lehet felajánlani az óvodának amíg jósa 
nem hagyják, de aki úgy gondolja, hogy támogatni szeretné alapítványon 
keresztül az óvodát, azt szívesen elfogadnánk.

Következő lépésként tervezzük az udvaron a babaház felújítását, 
szeretnénk a csoportokba mozgásfejlesztő játékokat, szükségünk lenne egy 
komolyabb magnóra, amit az ünnepélyeken és a néptáncos gyerekek 
foglalkozásain is tudnánk használni. Én bízom abban, hogy lesznek még 
alkalmak, lesz lehetőségünk gyarapítani az Szülői Munkaközösség pénztárát, 
esetleg külső támogatót is tudunk szerezni.

Enyhén hosszúra nyúltak az óvodai hírek, de úgy gondoltam ami az 
óvodában történik, jó ha nem csak a szülők, hanem a falu lakossága is
tudomást szerez.

Szabotté Horváth Judit

Farsang az óvodában
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Óvodából -  iskolába ° Néhány szó az iskolaérettségt ől
Lezárult a nagycsoportos óvodásaink életében 

az a szakasz, amikor is megtörténtek a hónapok 
óta tartó iskolaérettségi vizsgálatok, felmérések.

A 17 nagycsoportosból 14 kisgyermek fogja 
megkezdeni ősszel az iskolát.

Meglátogatta őket az igazgató néni, a leendő 
első osztályos tanító néni Lengyelné Szlovacsek 
Éva . A szülők is lehetőséget kaptak, hogy nyílt 
nap alkalmával betekintést nyerjenek az óvodai 
életbe, megnézzék gyermekük képességeit.

A héten megtartott szülői értekezlet keretében, 
amin a tanító nő is részt vett elmondtuk a 
szülőknek, mik az iskolaérettség kritériumai. 
Maga ez a szó, hogy iskolaérettség magában 
foglalja a gyermekek biológiai, pszichikai, szo
ciális érettségét, ami lehetővé teszi, hogy iskolai 
tanulmányaikat megkezdjék. Az alkati tényezők
nél ma már nincs olyan kikötés, hogy legalább 110 
cm magas legyen, és 18-20 kg, ha egyéb 
hiányosság nincs, a gyengébb testalkat miatt nem 
kell visszatartani egy gyermeket sem az 
óvodában.

Ennél viszont fontosabb az egészségi állapot, 
mert amelyik kisgyermek sokat betegeskedik, az 
lemarad a tanulmányi munkában.

Ugyancsak fontos, hogy jó legyen a látásuk, 
hallásuk. Házioi vosunk és védőnőnk rendszeresen 
vizsgálja a gyerekeket, s ha problémát találnak

szakorvoshoz kell vinni őket, hogy ezek a prob
lémák se okozzanak hátrányt a tanulásban.

Az írástanulás fontos feltétele a megfelelő 
kézügyesség. Ezt nagyon jól fejleszthetjük otthon 
is rajzolással, gyurmázással, festéssel, vágással, 
gyöngyfűzéssel. Az óvodás gyermekekkel ne íras
sunk betűket, számokat, annak megtanítása az 
iskola feladata.

Az iskolába kerülő kisgyermeknek jól kell 
tájékozódnia térben, és ismerni, használni a 
névutókat pl: előtt -  mögött, alatt -  fölött.

Legyen tisztában az irányokkal, saját testével, 
melyik a jobb keze -  jobb lába, ball keze -  ball 
lába.

A jó tanulás alapja, hogy a kisgyermek képes 
legyen hosszabb ideig figyelni, mert ha elkalan
dozik a figyelme, akkor lemarad társaitól. Az írás
olvasás tanulás fontos feltétele a helyes beszéd, a 
beszédhibás gyerekekkel ezért hetente logopédus 
foglalkozik. Szókincsüket mi is fejlesztjük rend
szeres meséléssel, de még jobb, ha ők is mesélnek 
kis történeteket magukról, vagy képről.

Legyenek tisztában a nevükkel, lakcímükkel, 
hány évesek, mi a neve az anyunak, apunak, 
testvérnek.

Az iskolába lépő gyermeknek már ren
delkeznie kell bizonyos fejlettségű íeladat-és 
szabálytudattal. Tudnia kell, hogy a kötelességét

akkor is teljesítenie kell, a leckét akkor is mell 
írni, ha helyette szívesebben játszana.

Egy másik nagyon fontos kritériuma az iskfl 
ba lépésnek a szociális érettség. Ami azt jelel 
hogy a gyermek jól tud beilleszkedni az o sl 
lyközösségbe, a pedagógus vezetésével részi® 
venni a közös munkában, alkalmazkodni tud [ 
iskolai szabályokhoz. A szociális érettség ki 
jezője még a bizonyos mértékű ötJlfl I 
képesség az önkiszolgálásra, bizonyos felada I 
önálló végrehajtására.

Meg kell említeni még a logikus, pro! I 
mamegoldó gondolkodást, és az emléke 
fontosságát, mert ezek megléte is alapja a jó la 
ulásnak.

Ahhoz, hogy mindezeknek megfeleljenek 
gyerekek, nagyon fontos a nyugodt, szeretettel 
családi légkör, a korán kialakult bensőséges szü 
gyermek kapcsolat. A kisgyerekekkel Irt 
születésik pillanatától foglalkozni kell. Az óvót 
nevelés az otthoni nevelésre alapozódik, így 
otthoni és az óvodai nevelésnek összhangban keli 
lene lennie.

A szülőknek kívánunk sok türelmet, kitart® 
és nagy szeretettel vegyék körül gyermekeikl 
hogy a rájuk váró akadályokon könnyen átjut! 
sanar..

Kapui Tiborné Évi óvó im

Csiligástag.
Ez a kis tanyacsoport a tavaly ismertetett Enese melletti települések fel

sorolásából kimaradt. Ez talán annak tulajdonítható, mert távolságban 
legmesszebb esett a falutól, bár tudtak róla, de ezen a helyen nagyon kevesen 
fordultak meg Eneséről.

Ha egy megfelelő térképen Rábacsécsény és Kóny között egy egyenes 
vonalat húzunk, és ezt a távolságot megfelezzük, kb ide tehető ez a kis tanya
csoport. Bár lehet, hogy Rábacsécsényhez valamivel közelebb esett, mert 
közigazgatásilag oda tartozott. Megközelíteni pl. lovaskocsival csak 
Rábacsécsény vagy Kóny felől lehetett. Fudpuszta felől csak gyalogszerrel 
lehetett elérni. Az itt lévő négy ház közül az egyik Erdélyi Pál enesei 
illetőségű tulajdonosé volt. A tulajdonába tartozott még a kb. 10-12 kh. szán
tóterület és egy kisebb legelő. Ezt a birtokot és a hozzátartozó házat gaz
dasági épületekkel együtt 1936. év őszétől édesapám, id. Gősi Sándor 
bérelte, ahová aztán a családunk ki is költözött. Apai nagyapám id. Gősi 
István nem szimpatizát ezzel az Istenhátamögötti tanyával és ezért csak 
tűzokvedlőnek nevezte. Néhány szót még a szomszédokról: Tőlünk néhány 
száz méterre Major Istvánék, kicsit távolabb Horváthék és Kókaiék laktak. 
Unalmas őszi és.téli estéken néha összejöttek és sokáig elbeszélgettek. 
Nekem nagyon hiányoztak a játszótársak, mert öcsém akkor még csak fél 
éves volt. Esténként a tűzhely melett kukoricatuskóbol hidast és várat építet
tem, nappal pedig Bozót nevű kutyámmal jártam a határt. Az egyik alka
lommal egy kisebb patak partján barangoltam és furcsa hangokat hallottam. 
Már majdnem futásnak eredtem, amikor pár lépésre egy sérült nyulat pillan
tottam meg. Menekülni próbált a szerencsétlen, de ehhez már nem volt ereje. 
Hazafutottam az öcsém hatalmas kerekű gyermekocsiáért. Nagy nehezen 
belegyömöszöltem és árkon-bokron át hazatoltam. Persze ezen az eseten 
szüleim nagyon meglepődtek. Később édesanyám finom pörköltet készített 
az általam talált vudnyűlból. Másnap arra a következtetésre jutottunk, hogy 
az előző napi körvadászaton sérülhetett meg.

félték, múltak a napok és beköszöntött a tél. Kemény hideg napok és 
hófúvások után egy kicsit kezdett enyhülni az idő. Elérkezett 1937. február 
13. vagy 14. Ez a nap egy életre emlékezetes maradt családunk számára. 
Eléikezett az este. Pattogó tűz melett, petróleum lámpa fényénél akkor is 
kukoricatuskokkal játszottam, mikor az egyik pillanatról a másikra mintha a 
pokol szabadult volna el. Hatalmas dörrenés és vakító fény után sötétség 
borult az egész házra. Óriási félelem vett rajtunk erőt. A konyhaablakon 
bejövő gömbvillám összetörte a petróleumlámpát és az előszobaajtókat

kitörve, közfalat erősen megrongálva bement az istállóba, ahol az eg®. 
lovunk a fülét, egy tehénnek pedig a szemét égette meg. Az istállói® 
kitörése után ment ki az udvarra, ahol a közelben tartózkodó kutyánk orrát® 
szőrét perzselte meg; Ezt követően aztán édesanyám öcsémmel a karjába* 
kirohant az udvarra. Útját kifelé téglatörmelék és lehulott vakolat nehezítet* 
Egy darabig követtem őket aztán valószínű a félelemtől visszabotorkáltam ét 
az ágy alá bújtam el. Szerencsére édesapám tejszállításból már éppen házi 
felé tartott és meghallotta édesanyám keserves segélykiáltásait. Majdn® 
összesve ért haza. Szomrú látvány fogadta. A háztetőről majdnem az ossz* 
cserép a földön hevert, kémény pedig bedőlt a padlástérbe. A házban® 
szomorú volt a látvány. Mindenfelé por, téglatörmelék és vakolat borította! 
ház belsejét. A szerencsére épen maradt istálólámpa fényénél tudtak valami 
lyest tájékozódni. Közben feltűnt, hogy én nem vagyok sehol. Még nagyobi 
lett a rémület. Azt hitték, hogy a félelemtől berohantam a sötét éjszakábJ 
Hosszabb keresés után az ágy alól kerültem elő. Sokáig nem tudta* 
megszólalni. Kivittek az udvarra és bizonyos idő eltelte után a kutyámat m® 
a nevén szólítottam. Egy kicsit mindketten megnyugodtak. Ezekre® 
jelenetekre nem emlékszem vissza. Később jöttek a szomszédok is. Csali 
ámultak és szinte hihetetlennek tartották, hogy ebből a romos házból vallj 
élve ki tudott jönni. Volt ebben az óriási szerencsétlenségben egy nag! 
szerencse is, hogy akkor este nem volt együtt a család és nem ültünk az abl® 
alatt elhelyezkedő asztalnál vacsora közben. Ellenkező esetben valaki, vág! 
valakik, vagy az egész család elpusztulhatott volna. Szerencsénkre az elég® 
félreeső tűzhely mellett voltunk, mivel nem voltunk a villám útjában és is* 
maradtunk életben. Elég hosszú fagyoskodás után édesanyámmal® 
Majoréknál kaptunk ideiglenes szállást.

Másnap híre ment Enesére is a szomorú esetnek. Jöttek rokonok, ®  
ismerősök. Segítettek a romokat eltüntetni és a sérült tetőt mielőbb helyre® 
lítani. Rengeteg cserepet kellett pótolni. Egy-két hét után már a kémény® 
állt. A legszükségesebb ablakokat is beüvegezték, hogv lehessen íűieni! 
Ezután megszületett a családi döntés: visszaköltözünk az ősi otthonba a!  
égiek nem engedték, hogy egy kicsit meggazdagodjunk, megyünk vissz! 
csórónak Enesére. A TSZ-ek megalakulása után eltüntették ezeket a ki® 
településeket. A szomru emlekek azonban álmaimban még gvakran vissza-! 
térnek, pedig Csiligástag nincs többé.

Gősi Sándum
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