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ÁROK – ESŐVÍZ – TALAJVÍZ
Szeptember végéig elvégeztettük az árkok tisztítását az esővíz által leginkább
érintett utcákban - a Sport,
Csalogány, Fecske és Külsőrétiben. A kivitelező cég pótolta
a hiányzó átereszeket. Tehát
átereszek hiánya nem akadályozza az esővíz elfolyását.
(Egy-két kivétel akad. Ott
a „saját” esővíz a ház előtt
elszikkad.)
A hidakhoz - szintén pár
kivételtől eltekintve - nem
nyúltunk. Előfordult számos
olyan eset, ahol 5-10 centimétert kellett volna emelni
vagy süllyeszteni. Ezeken a
helyeken a víz idővel elnyomja önmagát, bár valamennyi
pangó víz marad a mélyebb
részen. Olyan kocsibejárók is
vannak, (aszfaltos térköves),
amelyek mozgatása több
százezer forinttal járt volna.
A legoptimálisabb megoldásra törekedtünk, mind

az önkormányzat, mind a
polgárok szempontjából.
Pénzügyi szempontból is.
Mire e sorokat olvassák, minden bizonnyal az átereszket
már átmosattuk. A jövőben
az Önök feladata az átereszek
és az árkok karbantartása. Ez
mindnyájunk érdeke! Árok
befedése csak és kizárólag
önkormányzati engedély birtokában lehetséges!
A kivitelezés során előre
nem látott hibákat ki fogjuk javítani. De az aszfaltos, térköves kocsibejárók
„mozgatása” továbbra sem
önkormányzati feladat.
Cikkem zárásaként még
egy – falugyűlésen is elhangzott – mondatot szeretnék idézni.
A talajvíz problémát (= a
pincékben megjelenő talajvizet) ezzel nem oldottuk
meg. Mert azt nem lehet.
Mesterházy József

ENESEI NÉPFŐISKOLA
Magyar Történelmi Borvidékek – a Mátrai borvidék
Holló Ákos pincészete
2013. november 29. péntek, 18 óra iskolai aula

ENESEI ALKOTÓK
Rengeteg értéket rejt településünk. Alkotókat, zenészeket, gyűjtőket - akik az elmúlt évtizedekben megmutatták
tudásukat, művészetüket. Kiállításokat, községi rendezvényeket színesítettek fellépésükkel.
Ezen írás keretei között szeretném „megidézni” őket. Terveink szerint a közeljövőben egy tető alatt, közös kiállításon
mutathatnák meg ismételten festményeiket, alkotásaikat.
Zenészeinknek pedig egy szombat vagy vasárnap délutánon tapsolhatnánk -több órás műsor keretében.
Cikkem figyelemfelhívás és bátorítás is egyben - készüljenek, hisz rövidesen megbeszélést tartunk!
Bízom benne, hogy alkotóink névsorát hiány nélkül közöljük. És bízom abban is: e sorok biztatást jelentenek mindazoknak, akik még rejtőzködnek. Remélem, ők hamarosan
megkeresnek és nem maradnak „rejtett értékeink”.
Festmények, rajzok
Patai Zoltán, Sándor Ernő, Sándor Linda,
Kocsis Szabolcs
Foltvarrók

1,2 MILLIÓ FORINT
AZ ADÓ 1 %-ÁBÓL

Gyűjtemény
Babaház – Podmaniczkyné Marika
Katonai tárgyak – Gülch Ábris

Idén 1,2 millió forint kerül az enesei egyesületek, alapítványok számlájára.
Az iskola alapítványa könyvelheti el a legnagyobb
összeget 641.805 forintot. Második helyre az óvoda
alapítványa került, a NAV 291.046 forintot utalt át.
A Faluszépítő és Hagyományőrző Egysület 119.828
forintot, a Sportegyesület 89.631 forintot kapott.
A horgászok 82.996 forintot.

Zene
My Way együttes, Borostyán Kórus, Tschurl Károly
Balikó Ferenc, László Tamás, Tompos Gergely
Ominger Sándor, Bancsó Ferenc, Sándor Ernő
Dombi János, Böcskei György, Nemes Ferenc
Nemes Árpád, Für Zsolt, Kisteleki József
Merkó István, Nemes Imre - karaoke
Citera zenekar
Mesterházy József
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PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

A SZÍVÜNK MÉLYE REJTI!

az Enese SC-nek 2012. évben
nyújtott önkormányzati
támogatásról

Csodálatos álom, a legszebb érzés párban,
ha két szerető szív egyszerre dobban.
E harmóniát néha mi is ronthatná el,
a végzetes sorsnál is sokkal-sokkal jobban?

Az önkormányzat 2012. évben az Enese SC-nek 3.180.000,forint támogatást nyújtott. Ebben az összegben szerepel
1.400.000,- Ft, amelyet az SC pályázaton elnyert beruházás
előfinanszírozásához vett igénybe (Enese SC jubileumi könyv,
mezek-felszerelések vásárlása).
A pályázat lezárása és kifizetése után az 1.400.000,- Ft-ot viszszautaltuk az Önkormányzat számlájára. A„tényleges támogatás”
tehát az elmúlt évekhez hasonlóan 1.780.000,- Ft volt.
Az önkormányzati támogatásból fedezett kiadások:
Közműdíj (víz, gáz, villany)
551.935,- Ft
Szállítás (autóbusz)
346.995,- Ft
Játékvezetői díjak, átigazolások stb.
580.849,- Ft
Felszerelések
300.220,- Ft
Összesen:
1.780.000,- Ft

A szerelemnek feldíszített színházában,
néha a sors is főszerepet játszik.
Kitörhet ott is hirtelen a vihar,
hol még felhő a távolban sem látszik.
Egész életünkben a boldogságra vágyunk.
Kutatjuk és fellapozunk sok bölcs könyvet.
Pedig a titkot a szívünk mélye rejti.
A szeretet - mi kitörli a szemekből a könnyet.
Mezőfi László, enesei nívódíjas költő

FUDPUSZTAI KÉPEK

A pénzügyi beszámolót az SC közgyűlése 2013. július 15én fogadta el.
Enese, 2013. augusztus 13.

Mesterházy József

Mesterházy József polgármester köszöntötte az 50. házassági évfordulójukat ünneplő Káldy Pista bácsit és feleségét
Juliska nénit.
Köszönet érte Strasser Mihálynénak
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FERLING GYÖRGY,

KÓNY, ENESE, MARKOTABÖDÖGE ÉS RÁBASZENTMIHÁLY ÚJ PLÉBÁNOSA
2013. augusztus 1-től Dr.
Pápai Lajos győri megyéspüspök úr megbízott Kóny,
Enese, Markotabödöge és
Rábaszentmihály egyházközségek felelős lelkipásztori
feladatainak, plébánosi teendőinek ellátásával. Korábbi
lelkipásztori állomáshelyeim
a következők voltak: a Győrnádorvárosi Szt. Kamillus
Plébánia segédlelkésze voltam 1 évig, majd Győr-Sziget,
Győr-Újváros, Győr-Pinnyéd
plébánosa 2 és fél éven át, azt
követően pedig Bana, Bőny és
Rétalap egyházközségek lelkipásztori vezetése volt rám
bízva 5 és fél éven keresztül,
végül pedig – az elmúlt öt évben –, a Répce völgye volt a
lelkipásztori területem. Július
végén Bük, Bő és Gór egyházközségeitől és a sokak által jól
ismert Bük-fürdő „vendég”hívőitől köszöntem el az új
helyezés nyomán.
Sopronban születtem. A
soproni Széchenyi István
Gimnáziumban érettségiztem
1984-ben. Közvetlen érettségi
után jelentkeztem és felvételt
nyertem a Győri Hittudományi Főiskolára és Papnevelő

Intézetbe. A felvételi „külön
jutalmaként” másfél évig katona-kispap lettem Lentiben,
majd ezután elkezdhettem tanulmányaimat és a papságra
való készületemet. 1993. június 26-án szentelt fel Megyéspüspök Úr áldozópappá, idén
ünnepelhettem pappá szentelésem 20. évfordulóját.
A papi hivatást bennem –
mint külső motiváció – a jó
példa segítette. Megismerkedhettem hiteles papokkal,
és megtetszett az életükben,
hogy ugyan egyedül élnek,
mégsem magányosak: boldognak láttam őket. Én is
ilyen akartam lenni. A hivatásom belső indíttatása pedig
abból fakadt, hogy felismertem, hogy az életem, a kapott
képességeim mind ajándék,
és azt jóra kell felhasználnom.
Ezért is választottam papszentelési mottóul: „Isten Fia
szeretett engem, és önmagát
adta értem.” (vö. Gal 2,20) Ha
az emberré lett Isten Fia, az
Úr Jézus ezt megtette értem,
akkor nekem is be kell adnom
a „közösbe” az én életemet,
mindazt, amim van, és ami
vagyok.

Ebben látom a hiteles
papi hivatás mindenkori értelmét, értékét, jelentőségét
és fontosságát: Mindenkinek
mindene lenni, mindenkinek
mindenévé válni, hogy mindenkit segítsek… (vö.: 1Kor
9,22). Az az élményem, hogy
az emberek annyira nincsenek tudatában az életük értelmének és értékének, hogy
„akár alkalmas, akár alkalmatlan”, de tudatni kell velük: értesülésünk van arról – nem
pedig mi találtuk ki (!) –, hogy
az életünk nem annyi, amenynyinek látszik. Minden látszat
ellenére a földi élet után van
folytatás!!! – Hadd mondjam
el a skót királyi ház megtérésének történetét, mely jól
kifejezi hithirdető munkám
leglényegét: Az első misszionáriusok (hithirdetők) éjszakába nyúlóan beszéltek a
királyi ház és az udvartartás
előtt Jézus Krisztusról. Amikor
befejezték mondandójukat,
az akkor még pogány király
megkérdezte udvari tanácsosait, hogy mit szólnak az elhangzottakhoz. Erre az egyik
királyi tanácsos ezt mondta a
királynak: „Láttad-e, ó király,

míg ezek itt előttünk beszéltek, már az est sötétjéből a
palotaterem nyitott ablakán
beröpült egy kismadár. Keresztülröpült a világos palotatermen, majd a szemközti
ablakon újra kiröpült az éjszaka sötétjébe… Valami ilyen
az ember élete is: érkezik az
ismeretlenből, egy kis időre
feltűnik a fényben, aztán újra
eltűnik az ismeretlenbe. Ha
ezek, ó király, tudnak valamit
mondani, hogy honnan jött
a kismadár és hová tart, hallgassuk meg őket!” A történet
szerint a király hajlott a bölcs
szóra, majd pedig megkeresztelkedett, = krisztusivá vált
háza népével együtt.
Akik hallani szeretnének
arról, hogy „mi dolgunk a világon?”, mi az „a legnemesbb”,
amiért érdemes küzdenünk
„erőnk szerint”, azokkal szívesen megosztom tanulmányaim és lelki életem élményeit
Jézus Krisztusról, emberi
életünk ’Megoldásáról’. Minden érdeklődőt lelkipásztori
szeretettel hívok és várok a
találkozás alkalmaira…
Ferling György
plébános

40 ÉVE A KÖZSÉG SZOLGÁLATÁBAN
Füsi András két jubileumot is ünnepelhetett az idei évben. Ötven évvel ezelőtt
vehette át tanítói diplomáját a Tanítóképző Főiskolán, képviselői munkáját
pedig negyven éve kezdte meg.
1963-ban Enesén indult pályája, és
2003-ban tanított utoljára az általános iskolában. A katedrán eltöltött
négy évtizedből mindösze három évet

nem Enesén töltött. 1964-67 között
Győrsövényházon volt igazgató helyettes. Pedagógusi munkája során sokszáz
kisdiákot ismert meg és nevelt. A gazdag
életpálya bővelkedik sikerekben, sok
szép emlékben. Testnevelői eredményei
közül az egyik legszebb az 1991-es évhez kötődik. Diákjai – legyőzve megyei
sportiskolákat – eljutottak az országos

öttusa versenyre. Enese képviselte a megyét az Országos Diákolimpián. Szívesen
emlékezik vissza egy bezi tanítványára
is, aki megyei első helyezett lett súlylökésben.
Számos állami kitüntetést, elismerést
vehetett át. Nyugdíjba vonulásakor a
Pedagógus Szolgálati Érdemérmet kapta
meg.
3. oldal
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Községünk közművelődési életébe hamar bekapcsolódott, 1967-től huszonkét
éven át vezetője volt a klubkönyvtárnak. Ma is sokan
szívesen gondolnak vissza

2013. július

az általa vezetett ifjúsági
klubra. Szervezője, résztvevője volt községi rendezvényeknek.
1973 óta részt vesz a
község irányításában. Kez-

detben tanácstagként
dolgozott, majd – két évet
leszámítva – képviselőként
tesz a falu fejlődéséért. Ahhoz a generációhoz tartozik, aki sokat tud mesélni

a település alakulásáról,
szépüléséről s mindennek
aktív formálója volt.
Gratulálunk a kettős jubileumhoz!
Mesterházy József

RÉGI ENESEI KÉPEK
A fotókat köszönjük Varga Józsefnének, Füsi Andrásnénak, Boros Péternének és
Nagy Károlynak

Pillanatfelvétel a régi Vöröshadsereg utcából
4. oldal

Körjáték az iskola udvarán – 1945
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Fiúk a Hősök szobra előtt

A Nyárfa teraszán

Vannak ismerősök?

Régi idők focija 1.

Búcsú a Közön – 80-as évek eleje

Régi idők focija 2.
5. oldal
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ISKOLAI HÍREK
Szeptember 2-án 196 tanulóval és két magántanulóval
indult az Enesei Általános Iskola. 23 dolgozó munkálkodik azért, hogy megtegyünk
mindent a megfelelő tanulási
feltételek biztosításáért. Az
évnyitón tanulóink figyelmébe ajánlottam Tennikőt,
aki még Hüvelyk Matyinál
is kisebb. Pontosan akkora,
hogy be lehessen ültetni
bárki fülébe azért, hogy idejében szóljon, ha tenni kell,
régies nyelven Tennikő. Hogy
miért van rá szükség? Mert
a lelke mélyén mindenki jó
akar lenni, jól akar tanulni,
de mire tettre kell váltani a
szándékot, nem sikerül, hacsak nem súgja a fülünkbe
Tennikő, hogy tenni kell és
nem csak beszélni róla. Apránként, mindennap. Ha a
tanulók barátja lesz Tennikő,

gyűlnek a dicséretek, ötösök, büszkék lehetnek magukra, megtapasztalhatják
azt, hogy jó tudni, jó jónak
lenni. Hogy ez mennyire sikerül, azt majd a félévi, év
végi eredményekből megtudjuk. De ne szaladjunk
annyira előre, hiszen még itt
vannak a nyári táborok emlékei, a tanév előkészületei.
Szeptember közepén pedig
már egy bensőséges ünnep
keretében köszöntöttük Füsi
András nyugdíjas kollégát,
aki 50 évvel ezelőtt vette át
a tanítói diplomáját.
Az őszi ifjúsági napon
a felső tagozatosok a világörökség részét képező
Pannonhalmára látogattak,
az alsó tagozatosok pedig
a falu nevezetességeivel
ismerkedtek,felkeresték a
hivatalt, katolikus és evangé-

likus templomot és a KACO-t.
A gyárban nagy szeretettel
és meglepetéssel fogadták
őket. A tanulás mellett fontosak az iskola életében ezek a
szabadidős programok, amelyekből októberben sem lesz
hiány, hiszen papírt gyűjtünk,
elkezdődnek a Zenebirodalom előadásai, melynek a
költségeit szinte teljes egészében Tschurl Károly biztosítja az 1-5.osztályos tanulók
részére.
Beneveztünk ebben a tanévben is az iskolagyümölcs
akcióba. Ennek keretében
almát, körtét kapnak 6. osztályig a tanulók. Új kezdeményezésként rendeltünk
iskolatejet is. Bízunk abban,
hogy szívesen fogyasztják a
tanulók.
A tanév végén elköszöntünk Szabó Gáborné SZM

elnöktől, szeptemberben pedig Némethné Kránicz Anikót
választotta helyébe a szülői
munkaközösség. A köznevelési törvény szabályozása értelmében, az iskolában a helyi
közösségek érdekeinek képviseletére intézményi tanácsot
kell létrehozni a szülők, a nevelőtestület és az intézmény
székhelye szerinti települési
önkormányzat delegáltjaiból.
A SZM Majorné Bajnok Eszter
szülőt választotta az intézményi tanácsba.
Befejezésként szeretném
megköszönni, hogy adójuk
1%-ával, 641. 805Ft-tal támogatták az iskola alapítványát.
A következő iskolai hírekben
beszámolok arról, hogy ebből
a bevételből az alapítványi
kuratórium milyen beszerzéseket javasolt.
Bartos Ilona , igazgató

ÓVODAI HÍREK
Szeptember 2-án 25 volt nagycsoportost búcsúztatunk az óvodában és
kísértük őket az iskolába a tanévnyitó
ünnepélyre. A búcsú, az elválás mindig
nehéz, az idei évben sok síró kisgyermeket hagytunk fájó szívvel az iskolában.
Az új nevelési évet 28 nagycsoportossal, 25 középsőssel és 25 kiscsoportossal
kezdtük. A kiscsoportba az év folyamán
még jönnek gyerekek, 6-8 új kiscsoportos lesz.
Az idei nevelési évben is magas lesz
mindegyik csoport gyermeklétszáma.
Szeptembertől új dajka van a nagycsoportban, Hollós Ferencné Erzsi nyugdíjba megy és a helyét meghirdettük.
A 17 jelentkező közül Kovácsné Kollár
Andreát választottuk, aki az év folyamán
4 hónapot helyettesített az óvodában.
6. oldal

Óvodatitkári állást is hirdettünk, erre
39 jelentkező volt, és Torma Mónika lett
az óvodatitkárunk, aki azóta szorgalmasan tanulja az óvodai ügyintézéseket.
A szeptemberi évkezdéssel már elkezdtük a készülődést a Mihály
napi vásárra,
amit egy kicsit
később okt. 4-én
fogunk tartani az
óvodában. A vásári készülődés
egyik programja
a szilvaszedés
volt. Az óvoda
szomszédságában Gülch Csaba megengedte,

hogy a gyerekekkel az utcai fákról
szilvát szedjünk. A szilvát aszaltuk, és
finom lekvár készült, amit a gyerekek a
vásáron megvehetnek. A szilva szüret
után egy héttel a középsősök és a na-

Enesei HÍRMONDÓ
gyok Rábacsécsénybe mentek Lacsik
Balázshoz almaszedésre. Az almából
mindenki vihetett haza kóstolót, valamint megajándékozták a kicsiket is, és
a maradék almát eltettük a vásárra.
Több bevált és sikeres programot
tervezünk az idei nevelési évre. Lesz
zöldségfesztivál, ami családi program,
felnőttek és gyerekek együtt készítik
el a zöldségekből és gyümölcsökből a
termésfigurákat.
Továbbra is lesz lehetőségük a szülőknek külön foglalkozásokra beíratni
a gyermeküket. Ha lesz megfelelő létszámú jelentkező, akkor továbbra is lesz
angol, balett, valamint új lehetőség a
dzsesz balett. Ezek a foglalkozások délutáni időben lesznek megtartva.
Tschurl Karcsi bácsi továbbra is támogatja óvodánkat. Most olyan programot
választottunk, amin a kiscsoportosok is
részt vehetnek. A Sopron trió első előadása október 11-én lesz, a második karácsony körül. A tagóvodák gyermekeit
is vendégül látjuk, ha szívesen jönnének
ezekre az előadásokra. Tavasszal rendeztük meg első alkalommal „A szépen
szól a kis pacsirta” énekmondó fesztivált.
Ezt szintén Karcsi bácsi finanszírozta és
a sikerre való tekintettel szeretné, ha
újra megrendezésre kerülne. Ennek az
időpontja majd 2014 április végén lesz,
amikor az iskolások kirándulni mennek
és használhatjuk az aulát.
Enese honlapján található az intézmények közt az óvoda, amint elkészül
minden dokumentumunk frissítése, Há-
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zirend, SZMSZ, Pedagógiai program,
éves tervező, ezeket feltesszük és tájékozódhatnak a szülők az óvodai eseményekről, feladatokról, az óvodában
folyó munkáról.

Szeretném megköszönni mindenki
nevében az óvoda javára felajánlott adó
1%-át. 292.046 Ft-ot fogunk kapni.
Szabóné Horváth Judit
óvodavezető

FELHÍVÁS!
Ismét lesz elektromos hulladékgyűjtés az óvodában!
Régi, már nem használt, rossz elektromos és elektronikai
eszközöket az óvoda közreműködésével begyűjtjük.
Mosógép, mosogatógép, hűtőgép, elektromos barkács
gépek, hajszárító, vasaló, konyhai gépek, porszívó, bojler,
televízió, monitor, hősugárzó, fénymásoló, varrógép és minden olyan készülék ami elektromos árammal működik.
A készülékeket átvesszük 2013. október 29-én reggel
8-15 óra között az óvodában.

Aki nem tudja elhozni az óvodához, kérem a 363-101-es
telefonszámon jelezze, és egyeztetünk az elszállításról. Aki
el tudja hozni, de nem ebben az időpontban, kérem, azt is
jelezzék!
Az óvoda ezért pénzt kap, amit az alapítvány számlájára
fognak utalni és a gyerekek javára fordíthatjuk.
Közreműködésüket, segítségüket köszönöm!
Szabóné Horváth Judit
óvodavezető
7. oldal

„KULCS A BIZTONSÁGHOZ”
A Győr környéki településeken ismét
feltűntek olyan átutazó, ideiglenesen itt
tartózkodó bűnözők, akik az ún. megtévesztéses lopásokkal igyekeznek minél
nagyobb értékekhez, készpénzhez jutni
oly módon, hogy főként idős emberek
otthonába mennek be különböző indokkal. Így volt ez annak az idős embernek
otthonában is, ahova a nyugdíjfolyósító
munkatársának kiadva magukat jutottak
be bűnözők és kérték, hogy az előző havi
nyugdíjból egy 10.000 Ft-ost mutasson
meg az ott lakó, mert annak számát le
akarják írni. Amikor a későbbi sértett elővette a pénzt, annak helyét megfigyelték
és a figyelmét elterelve észrevétlenül
eltulajdonították megtakarított közel
400.000 Ft készpénzét.
Sajnos Győr és Győr környéki települések nagy része, – így Enese is – frekventált főút mellett fekszik, ezért egyre
többször válhatnak az ott élők és üzlet
tulajdonosok átutazó bűnözők áldozatává.
Házaik kapuját zárják gondosan akkor is, ha azt az elmúlt évtizedekben
nem látták szükségesnek. Otthonaikat
hivatalos ügyben felkereső személyek
magukat igazolvánnyal tudják igazolni,
ezt minden esetben kérjék az Önökhöz
érkezőktől. Kezdődnek az őszi munkák,
gyakran fordul elő, hogy hátra mennek
a kertbe, akár csak rövid időre és ezért
nem érzik fontosnak, hogy a kaput vagy
a lakásuk bejárati ajtaját bezárják. Sajnos azonban gyakran előfordul, hogy
néhány perc alatt is besurranó tolvajok
áldozatává válhatnak.
Az ajtók kulcsait tartsák maguknál, ne
tegyék azt az ajtó közelében lévő „dugi”
helyekre, mert higgyék el, hogy ezeket
a helyeket a bűnözők már gyakorlatból
ismerik. Ne hagyják a kulcsot a zárban
sem, mert az olyan mintha be sem zárták
volna ajtajukat és a kulcs ez esetben le
is másolható.
Amennyiben otthonaikat elhagyják,
úgy az ajtókat, terasz ajtókat, ablakokat
indulás előtt ellenőrizzék, hogy gondosan bezárták-e. Lakásaikat akkor szellőztessék, ha otthon tartózkodnak. A fürdő
és wc ablakok szintén ne maradjanak

nyitva, mert vékonyabb testalkatú személy azokon is be tud mászni. A lehúzott
redőny magában nem véd, az ablakot
is be kell csukni.
Otthonaikat lehetőleg több zárral –
hevederzárral több ponton záródó biztonsági zárral, elektronikus biztonsági
rendszerrel védjék. A családi házaknál
tartott kutya önmagában nem elég
hatékony védelem. A kutya jelez, de a
jelzésre gazdájának figyelni kell. Gépjárműveiket minden esetben zárják be,
még akkor is, ha csak rövid időre szállnak
ki. Sem az utcán, sem az udvarukban ne
hagyják nyitva.
A gépjárművekben – különösen látható helyen – ne hagyjanak értéket, táskát,
mobiltelefont, mert azokat, az ablak betörésével, zárfelszúrással egy gyakorlott
bűnöző pillanatok alatt ellophatja, és
még gépkocsijukban is nagy összegű
rongálási kár keletkezhet.
Szeptemberben megkezdődött az
iskolai tanév. Enesén is sok gyermek
közlekedik kerékpárral és gyalogosan
is. Vigyázzanak rájuk. A szülők gondoskodjanak arról, hogy a gyermekük kerékpárja biztonsági berendezésekkel
világítással felszerelt, megfelelő műszaki
állapotú legyen. Gyermekeik biztonsága mindennél fontosabb, ezért tanítsák
meg őket a biztonságos közlekedés szabályaira, a gondos odafigyelésre.
A közlekedésbiztonság szabályai mindenkire vonatkoznak. Amikor gépjárművel érkezik valaki szórakozó helyre
és ott alkoholt fogyaszt a továbbiakban
nem vezetheti a járművét. Alkoholos
befolyásoltság alatt járművet vezetni
tilos. Azon személyeknek, akik ittasan
vezetnek, vajon eszükbe jut-e, hogy
bármelyik pillanatban eléjük léphet
egy kisgyermek, vagy baleset okozói
lehetnek. Gondoljanak arra, hogy baj
bármikor – még rövid útszakaszon is –
bekövetkezhet.
Több éve község körzeti megbízottjaként teljesítek szolgálatot, és Tamás
József r.zls úrral együtt vigyázzuk a település rendjét és segítünk Önöknek. A
legkönnyebben mobiltelefonon érhetnek el bennünket, de elérhetőségünk

a polgármesteri hivatalban is a rendelkezésükre áll. A szolgálati mobiltelefon
száma: 06-30-6921556.
Mindannyian segíthetik a rendőrség
munkáját – településük biztonsága érdekében – hogyha odafigyelnek egymásra,
a környezetükben feltűnően viselkedő
idegenekre. Mindez nem kerül semmibe, mégis nagyon sok bűncselekmény
előzhető meg ezzel.
Segítségül a község lakóinak, a
polgármesteri hivatalban elhelyeztettem egy füzetet (értékleltárat),
amelyből mindenki ingyenesen hazavihet egyet. Ebben a leltárfüzetben
otthon könnyedén vezethetik értékeiket, és ha bűncselekmény áldozatává
válnak, a kitöltött leltár alapján én
és kollégáim pontosabban meghatározhatjuk az eltulajdonított tárgy
azonosítójegyeit, ezáltal nagyobb
esélyt adunk azok sikeres feltalálásának. Akinek lehetősége van a leltárba
berögzített értékéről készítsen fényképet, amelyet biztonságos helyen
tároljon.
Segítségüket köszönöm!
Szalay Zsolt , r. tzls
körzeti megbízott
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