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,- - - - - - A  TIZEDIK- - - - - „ — AUGUSZTUS 20-ÁN ,
Bizony van már öt-hat éve, hogy augusztus 2o- 

án, Szent István ünnepén megnyíltak az ég 
csatornái s elriasztották a múlatni, ünnepelni 

készülő eneseieket. A 10. Enesei Falunapon is úgy 
esett, mint évekkel ezelőtt. Sajnos a fentről érkező 
áldás ma is visszatartó erő -egy jó hangulatú falu- 
naphoz- a jó programon kívül -hozzátartozik a 
kellemes, napos idő.

A délelőtt egy része ismét a gyerekprogramoké volt 
a korábbi évek bevált gyakorlatának megfelelően. Sok 
kis nebuló vett részt az aszfalt rajz versenyen, s már 
csepergő esőben nézhette végig a győri művészek 
bohóc show-ját.

A kultúrházban megtartott fogadásra megérkeztek a 
meghívott St. stefani vendégek s az eneseiek is. 
Mesterházy József polgármester köszöntötte az egybe
gyűlteket, majd szólt augusztus 20. jelentőségéről, a 
magyarság múltbeli szenvedéseiről, s a remélt jobb 
évszázad lehetőségéről.

Farkas Ervin evangélikus lelkész és Borsody Lajos 
plébános celebrálta az ünnepi ökomenikus szertartást. 
A szentmise végén sor került az első kenyér 
megáldására.

Az ebéd idejére eltűntek az egybegyűlt fellegek s 
reménykedni lehetett a szebb folytatásban, de a 
várakozás nem teljesedett be s hol kisebb, hol nagyobb 
intenzitással, de folytatódott az esőzés.

Délután két órakor az enesei Citerazenekar lépett fel, 
megerősítve néhány külső taggal. A kitartó nézősereg 
tapssal köszönte meg a színvonalas előadást. A "citerák 
jókedvét" folytatták a csornai néptáncosok, akiknek 
nemcsak tánctudását, de öltözékét is megbámulhattuk. 
A My-Cream humoristái mosolyt csaltak az arcokra, ha 
az égre nem is tudtak. Az est fénypontja Bede Fazekas 
Csaba és művésztársainak fellépése volt. A színpad 
köré gyűlt hallgatóság elismeréssel szólt odaadó 
műsorukról s jókedvű lendületükről. A 10. Falunapi 
Vígasságot bál zárta, de nem a megszokott helyen, a 
kézilabdapályán -a Kultúrházban.

Reméljük, a 2000. évi falunap szebb idővel s jó 
hangulattal köszönt bennünket.

Böcskei György -volt polgármester úrnak adta 
át Peter Pechan, partnerközségünk St. Stefan pol
gármestere a steiermarki település legmagasabb 
rangú elismerését az un. EHRENDIPLOM 
oklevelet. Peter Pechan méltatta Böcskei György 
munkáját a két település kapcsolatának ápolásá
ért.

Peter Pechan két elismerő oklevelet vehetett 
át első Szent Királyunk napján. A St. Stefani 
iskola igazgatója augusztus 31-én nyugdíjba 
vonult. A hét éve tartó, iskolák közötti kapcsolat 
kiépítésért vehette át az elismerő oklevelet Enese 
polgármesterétől.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés 
Alelnökének elismerését tartalmazó okiratot 
Mesterházy József nyújtotta át Peter Pechannak.
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Verőfényes őszi napon 65 fős enesei 

kiránduló csoport járt szeptember 17-19-én a 
mai Szlovákiában, hogy a magyar történel
mi nevezetességek előtt tisztelelegjen. A 6 
órakor induló csoporthoz Bősön csatlako
zott Eke József, hogy segítse, kellemesebbé 
tegye utazásunkat. A Garam völgyében 
utaztunk, áthaladtunk Nyitrán. Közben 
megtudtuk, hogy milyen arányú a magyar 
lakosság egyes településeken, sajnos egyre 
fogy. Első jelentősebb megállónk Krasz- 
nahorka váránál volt. A kuruc szabadság- 
harcban is fontos szerepet játszó vár most is 
büszkén emelkedik a hegycsúcson. Az 
Andrássyak ősi fészke régmúlt dicsőségről 
regél pompás termeivel, tornyaival, ágyúi
val. Az egész magyar történelem színe-java 
ott sorakozik a falakon lógó festményeken. 
Felirat persze magyarul nincs. Tárogató 
helyett csak mi énekeltünk.

Este 6 óra körül érkeztünk Kassára. Az 
ország második legnagyobb városa. A 
történelmi belváros szépen felújított házai, 
zenélő szökőkútja szép látványt nyújtanak. 
Szinte minden házhoz, palotához magyar 
történelmi emlék fűződik.

A kassai dóm, gyönyörű gótikus oszlo
painak, üvegablakainak, fafaragásainak 
megtekintése csak másodlagos cél volt. Első 
sorban II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem 
és Zrínyi Ilona hamvai előtt tisztelgett kis 
magyar csoportunk. A koszorú elhelyezése 
és a Himnusz eléneklése mindenkit megha
tott. 19o6-ban hozták haza hamvaikat

Törökországból, hogy a szülőföldön, mag
yar földben nyugodjanak. Ilyenkor nagyon 
nehéz az ember szíve.

Másnap Eperjesen áthaladva Bártfára 
utaztunk. Rendezett házai, főtere, régi 
városfala az egykori kereskedőváros képet 
mutatja. Innen a lengyel határig mentünk, s 
egy romantikus erdei úton jutottunk el 
Szepes megyébe Lőcsére, a Mikszáth 
Kálmán által megírt Fekete városba. A 
városháza árkádjai most is szépen fehérre 
meszelve sorakoznak. Itt állították pel
lengérre Korponai Jánosnét, a lőcsei fehér 
asszonyt, akit később Győrben lefejeztek. A 
városháza tanácstermében is jártunk, ahol 
meghozták az ítéletet a regénybeli Görgey 
alispán kivégzéséről- ahogy a filmben is lát
tuk. A várkapu is megvan, s minket be is 
engedtek rajta.

Szepes vár romjaihoz is érdemes volt 
felmászni -mondták, akik még ekkor sem 
fáradtak el. A másnap este közös vacsorával 
ért véget. A csoport két szálláshelyen volt 
elhelyezve: egy szállodában és egy camp- 
ingben. Ez utóbbiban aznap éjjel kisértettek 
a "lőcsei fehér asszonyok". Harmadik nap 
pár órás kassai városnézés után hazafelé 
indultunk. Az aggteleki cseppkőbarlang 
folytatását néztük meg Domicán. Alsó- 
sztregován, Madách Imre szülőházánál kos
zorút helyeztünk el, és megtekintettük az 
Ember tragédiája című dráma írójának 
lakhelyét. Itt magyar feliratot is találtunk. 
Mikszáth Kálmán, a nagy palóc író szülő

faluja, háza Szklabonyán van, nem messze a 
másik nagy magyar írótól. Házát zárva talál
tuk, de megkoszorúztuk emlékszobrát, és 
csendben az udvaron elénekeltük a 
Himnuszt. Vajon meghallották?

Egy kis ajándékvásárlás után, hangos 
magyarnóta énekléssel, élményekben 
gazdagon érkeztünk haza.

Köszönjük a szervezést, mindnyájunknak 
emlékezetes kirándulás marad.

Mesterházy Ernőné
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Az új óvodai évben, amelyet a kiscsoportban a Helyi Nevelési Program 
szellemében indítunk, a gyermekek létszáma következőképpen alakul 1999. 
októberben:

Kiscsoportos 16 gyerek
Középső csoportos 27 gyerek
Nagycsoportos 25 gyerek

Idén 16 kisgyermekkel foglalkozik logopédus a nagycsoportban. Örvendetes, 
hogy minden középső- és nagycsoportos kisgyermeknek vásároltak a szülők szín
házbérletet. Négy alkalommal megyünk Győrbe a CSÖRGŐSIPKA színház 
előadásaira. Óvodánkba várjuk három alkalommal, a GABALYDA bábszínházát, 
valamint Bende Ildikó szinművésznőt két alkalommal.

A nyáron elkészült az előszoba és egy közlekedőfolyosó járólapozása közel 
22o.ooo,- Ft értékben.

A Budaplakk Festékgyártó KFT-től 21.5oo,- Ft értékű festéket kaptunk a kerítés 
és az udvari játékok festésére.

Enese, 1999. szeptember 27.
Kocsis Nándorné 

vezető óvónő
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AZ ENESEI ISKOLA 
TÖRTÉNETE

ALAPÍTÁSTÓL NAPJAINKIG
1. Az iskola alapítása

Enesének kezdetben nem volt iskolája. Részben a szomszédos 
Bezire jártak át a gyerekek, részben pedig a közbirtokosoknál házi 
tanítók oktatták őket. 1849-ben szervezte meg önálló tanítói állását a
község.

A tanító fizetését és a szegény gyerekek tankönyv- és egyéb költ
ségeinek nagy részét a közbir tokosság vállalta.

Nagy változást jelentett a község iskolaügyében 1858-ban Hetvényi 
István tanító érkezése. 1856 nyarán Enesére invitálták, de végül csak 
1858-ban hajlott egykori iskolatársa, Enessey Kálmán hívó szavára. A 
temetővel szemben álló pásztorház lett az iskola és a lakás is. 
Hamarosan egy alkalmasabb épületet is kapott a feje fölé, amit a közbir
tokossággal közösen padlóztak le.

Hetvényi az olvasástanításnak a hangoztatási tanmódot alkalmazta a 
legjobb sikerrel.

1858 októberében a tóközi tanítók Lébényben tanítói értekezletet tar
tottak. Ezen jelen volt Hetvényi István, mint enesei tanító is.

Az első és második vizsgát Enesén Stubán János közbirtokos 
pajtájában tartották 1859-ben, mivelhogy ekkor még rendes tanterem 
nem volt, 1861-től 1865-ig Horváth Imre úr szalonjában voltak az isko
lai vizsgák.

Hetvényi Istvánnak enesei munkálkodása alatt sok nehézséggel kel
lett szembenéznie és megküzdenie. így sürgető feladatként a megfelelő 
iskolaépület megteremtését eszközölte ki a közbirtokosságtól.

1864-ben Eőry István a végrendeletében 900,- Ft-ot hagyott, hogy 
azt, ha Enesén új iskolát fognak építeni, ezen célra használják fel, addig 
pedig évenkénti kamatjait a tőkéhez csatolják. 100,- Ft-ot pedig olyan 
célra hagyott, hogy annak kamatai évenként a tanítói fizetés javítására 
szolgáljon. A tanító is szerzett ehhez a községnek kétszáz és egynéhány 
forintot. Eőry István házát halála után árverésen a közbirtokosok 
megvették iskolának.

A magtár le lett bontva 1865 nyarán, s e helyett a lakóházhoz lett 
toldva egy tágas tanterem. Ekkor épült a mai napig fennálló iskola, mely 
a nyilvános iskolai vizsgák megtartására is elég alkalmasnak bizonyult.

1874-ben a királyi tanfelügyelő jelentésében az enesei iskolát 
mintaiskolaként tüntette fel. Az enesei iskola "mind fölszerelés, mind 
tanítás tekintetében a megyében a legjobbak közé tartozik" /Győri 
Közlöny, 1874. január 18-i száma/

1895-ben Hetvényit nyugdíjazták sok kis "deák" bánatára.

2. Az iskola államosítása:
1895-ben Hetvényi nyugdíjba vonulása után helyére Mészáros 

Sándor evangélikus tanító lépett. Ebben az időben az iskoláztatás még 
mindig a közbirtosság kezében, az ő felügyeletük alatt volt. 1895-től az 
iskolai létszám évről-évre emelkedett. Egy tanító keze alá 80 gyerek is 
került.

Az iskolai tantárgyak: Hit- és erkölcstan, Magyar nyelv, Számtan, 
Mértan, Földrajz, Történelem, A polgári jogok és kötelességek ismerete, 
Természetrajz, Természettan, Mezei gazdasági és kertészeti gyakorla
tok, Házi ipar, Éneklés, Rajz, Női kézimunka, Testgyakorlás.

A bizonyítvány említést tesz a tanítványok szorgalmáról, erkölcsi 
magaviseletéről és az írásbeli dolgozataik külső alakjáról.
Jegyek magyarázata:

Rang
1
2
3
4
5

Magaviselet
dicséretes

jó
tűrhető

Szorgalom Iskolalátogatás
emyedetlen szakadatlan 
dicséretes szakadozott 

változó 
hanyag

Előmenetel
kitűnő
jeles
jó

elégséges
elégtelen

Az iskola tandíjas volt, amely 50 fillér befizetésére kötelezte a gyer
mekek szüleit. A tandíjhátralékot pedig roszban és koronában is szedték. 
A vizsgák minden év májusában zajlottak le, ezután kapták kézbe a tan
ulók a bizonyítványokat.

1912. április 15-én Barcza Gyula közbirtokosság nevében egy kérel
met nyújtott be, amelyben arról értesítette a községet, hogy az enesei 
birtokosok az enesei ágostai evangélikus iskolát nem tudják tovább fen
ntartani és kérte, hogy a község az iskolafenntartás költségeit vállalja 
magára. A községi közgyűlés határozata kijelentette, hogy az iskola 
evangélikus hitfelekezettel bír, így annak megszüntetése és községivé 
tétele a hitfelekezeti elöljáróság beleegyezésével lehetséges.

1913- ban Barcza Gyula már lépést tett a királyi tanfelügyelő úrnál az 
iskola államivá tétele ügyében, mivel fenntartásához és továbbfe
jlesztéséhez szükséges anyagi erők hiányoztak. Ugyanebben az évben a 
vármegye közigazgatási bizottsága is észrevett hiányokat az egyre 
szegényesebb sorsra jutott iskolánál és egyben annak sürgős pótlását 
rendelte el. Az egyetlen tanterem szűkös volt a 100-120 fős osztályok
nak, valamint a megfelelő eszközök is hiányoztak a bővülő tantár
gyrendszerhez. Újonnan bevezetett tantárgy volt a vegytan, a szépírás, a 
folyékony olvasás és a tartalom tárgyalás. A gazdasági ismereteket 
elméletben és gyakorlatban is oktatták.

1914- ben a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Úr kijelentette, hogy 
hajlandó Enese községben 1914 szeptemberétől elemi iskolát szervezni. 
Ennek feltételeként meghagyta a következőket: a közbirtokosság az 
állami elemi iskolaelhelyezésére köteles átadni a már meglévő isko
laépületet, ezen épületben lévő tanítói lakást pedig második tanteremmé 
alakítani saját pénzen. Más részről Enese tegyen meg mindent a helyi 
javulásokért. A község hozzájárulásokat ajánlott meg. Beleegyezett, 
hogy az épületet az állami iskola tulajdonába bocsátja, továbbá 
pótadóból és kölcsönből egy tanítólakást építtet.

1916 márciusában Makarovszki Béla királyi tanfelügyelő az enesei 
közgyűlésen bejelentette, hogy a Vallás-és Közoktatási Miniszter az 
iskolát állami kezelés alá vonta. Kérte a képviselőtestületet, hogy ker
essen az újonnan építendő iskolának megfelelő telket, mert a régi nem 
alkalmas rá. A testület a miniszter úrtól legalább egy év haladékot kért 
erre, a háború nehéz viszonyaira hivatkozva, és hogy az építéshez szük
séges kölcsönt megszerezzék. Ez az ügy évekig elhúzódott.
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EGY FELEJTHETETLEN KIRÁNDULÁS
Szeptember 23-án reggel enesei nyugdíjasok egy 

lelkes csoprotja autóbusszal kirándulásra indult. Már 
az indulásnál jó volt a hangulat. Szép időt Ígért a 

meterológia és a köd eloszlása után gyönyörű napsütésben 
hagytuk magunk mögött a kilométereket. Tét, Pápa, Ajka 
útvonalon mentünk. Bakonypölöskén álltunk meg először 
egy kis pihenőre. Innen indultunk Ajkára, a híres üveggyár 
meglátogatására. Megérkezés után először az úgynevezett 
kristálymúzeumot tekin
tettük meg. Nem kell 
különösebben ecsetelni 
azt, hogy a látottak min
denkit lenyűgöztek.

Ezután az üveg
gyártási folyamatokat 
néztük végig. Megmu
tatták a kristályüveg csi- 
szolási technológiáját is.
Ez a művelet ügyes 
kezeket igényel. Amit ott 
láttunk, bizony sokáig 
emlékezetes marad szá
munkra. Innen Tapolcára 
mentünk, ahol a híres 
tavasbarlang megláto
gatása volt a cél. Közben 
egészen véletlenül Nagyvázsonyba is betévedtünk. 
Néhányan a várat is megnéztük. Kis pihenő után aztán 
Tapolca felé vettük az irányt. Már erre is gyönyörű tájakon 
vitt az útunk. Egy rövid városnézés után lementünk a bar
langba. Örömmel láttuk, hogy újból megjelent a víz és lehet 
ismét csónakázni. Egy érdekes esetnek voltunk éppen a 
tanúi. Mikor odaértünk a csónakázó barlangrészhez, gyer
meksikolyra és furcsa csobogásra lettünk figyelmesek. 
Abban a pillanatban merült a sekély vizbe egy német család 
csónakja. Az ijedtségen kívül más bajuk nem esett. 
Szerencsésen kigázoltak a partra. Valamikor ezt a helyet a 
magas páratartalma miatt asztmás betegek gyógyítására is 
használták. Ma már csak turisztikai látványosságul szolgál.

Innen Szigligetre mentünk. Arra is szép tájakon vitt ben
nünket az autóbusz. Kis idő múlva aztán megpillantottuk az 
őszi napsütésben pompázó Balatont. Rövid pihenőt tartot
tunk a Patkó csárda teraszán. Gyönyörű volt innen a kilátás. 
Főleg M.né Jolikának, aki itt köszönthette két kis unokáját. 
Innen aztán Keszthely felé vettük az irányt. Kívülről 
megtekintettük a híres Festetics Kastélyt és az őszi színek
ben pompázó parkját. Ezután rövid sétát tettünk a város 
sétáló utcájában. Sok mindent lehetett volna vásárolni. 
Hasonlít a Győri Baross útra.

Innen aztán Hévízre mentünk. Itt régebben már többször 
is voltam. A tó kivételével az utcákra egyszerűen nem 
ismertem rá. Amit láttunk, egyszerűen lenyűgöző volt.

Rengeteg a külföldi befektető és az általuk létrehozott 
csodálatos üdülők és egyéb épületek. Az üdülőváros 
megtekintése után aztán az égből újra visszatértünk a föld
re, a szürke valóságba. Elindultunk hazafele. A megszokott 
magyar tájakon, szép és kevésbé szép falvakon át vitt az 
útunk. Nekünk még ez a hazánk, és ezt kell szeretnünk. A 
8-as főút melletti Dabronca csárdában várt ránk a vacsora 
és egy jól játszó cigányzenekar. Megérkezésünk után arra a

nótára zendítettek rá, 
hogy "Jó estét kívá
nok, megjöttek az 
enesei huszárok". 
Ezzel az ismerős 
nótával aztán eléggé 
felvidítottak bennün
ket és mindenki jó 
hangulatban foglalta 
el a helyét.
Kiadós és finom va
csora után zenekari 
kíséret mellett vidá
man éneke1 gettünk. 
Később aztán fokozó
dott a hangulat és 
néhány asztal félre- 
tolásával helyet csi

náltak azoknak, akik táncolni akartak. Jó volt a hangulat, 
táncoltunk és énekelgettünk. Az igazi hangulatról a társaság 
egyik hölgytagj a is gondoskodott. Még a pincéreket is 
megtáncoltatta. Egy-egy ilyen vidám akciója után 
megérdemelte a tapsot. Nagy sikere volt. Jó hangulatban és 
fájó szívvel búcsúztunk a csárdától. Úgy láttam, hogy 
többen még szívesen maradtak volna. Devecsernél Pápa 
felé vettük az irányt. Hazafelé aztán még énekelgettünk. Az 
ablakon kitekintve halványan lehetett látni a Somló-hegy 
fényeit. Lassan aztán elhalványodtak a fények és beértünk 
az esti fényben fürdő Pápára.

Innen aztán már gyorsan telt az idő. Ereztük az otthon 
közelségét. Egy nagyon kellemes kirándulást hagytunk 
magunk mögött. Sok szépet láttunk és sok élményben volt 
részünk. Köszönjük a jó szervezést és M.né Jolika szak
szerű kalauzolását.

Köszönjük annak a Budapestre származott volt enesei 
fiatalembernek az anyagi támogatását, aki fizette az enesei 
nyugdíjasok mostani kirándulását. Utoljára, de nem utolsó
sorban köszönjük Kovács Ferenc ikrényi buszvezetőnek 
azt, hogy elvitt bennünket ezekre a gyönyörű helyekre, és 
épségben, minden baj nélkül haza is értünk.

Másokor is szívesen utazunk vele.

Gó'si Sándor

Enesei nyugdíjasok Szigligeten.
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ÍH ÍS B I FALUNAP

A csornai népitáncegyüttes itt már esőben.

Itt csak a sátor ázik.
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o A Duna és a Morva találkozása.

1999. OKTÓBER ENESEI HÍRMONDÓ 7



Iskolai hírm ondó

A szeptemberi kellemes meleg még a nyarat 
idézi, de a színes falevelek, a vill- 
nyvezetéken gyülekező fecskék, az 

időnként szemerkélő eső már mind az ősz be
köszöntését jelzik. Az ősz pedig egyben az új tanév 
kezdetét is jelenti. A második évezred utolsó 
tanévének küszöbén állunk.

A tanév 202 tanuló nevelésével-oktatásával 
kezdődött. Az elmúlt tanévhez hasonlítva 13 tan
ulóval csökkent a létszám. Jelenleg 25 tanuló jár 
más településről, többségben Beziről. A 11 tan
ulócsoportban, a 3 napközis és 1 tanulószobai cso
portban 19 pedagógus foglalkozik a tanköteles 
gyermekekkel. A délutáni szabadidő hasznos 
eltöltésére szakkörök /honismereti, matematika, 
német szakkör/ és sportköri foglalkozások állnak a 
tanulók rendelkezésére.

Iskolai szervezésen kívüli elfoglaltságon is részt 
vesznek tanulóink /zene, néptánc oktatás, hitok
tatás/.

A tanévben kiemelten kívánunk foglalkozni a 
tanulás tanításával, hogy segítsük az iskolába járó 
gyermekek eredményes tanulását.

Az 1. és 7. osztály mellett a 2. és 8. osztályában 
is a NAT /Nemzeti Alaptanterv/ szerint helyi pro
gram alapján folyik a nevelő-oktató munka.

A tanulóknak ebben az évben is lesz alkalmuk 
versenyeken részt venni. Terveztük helyi versenyek 
rendezését is a központilag szervezettek mellett.

Az államalapítás milleneumi évfordulója és az 
ezredforduló kapcsán a magyarságtudat erősítését 
tűztük ki fő nevelési célként. Ezen túlmenően a 
kulturált viselkedés és az egészséges életmódra 
nevelés kiemelt feladat a tanév során.
A tanév rendje a következőképpen alakul:
Első tanítási nap: szeptember 1.
Utolsó tanítási nap: 2000. június 16.
A téli szünet december 23-31-ig tart. A szünet előt
ti utolsó tanítási nap december 22. /szerda/, 
a szünet utáni első tanítási nap 2000. január 3. 
/hétfő/
A tavaszi szünet április 17-25-ig tart. A szünet előt
ti utolsó tanítási nap április 26. szerda.
A tanév első féléve 2000. január 28-ig tart. Február

4-ig kapnak értesítést a tanulók és a szülők 
a félév eredményéről.
A tanév során 6 tanítás nélküli munkanap használ
ható fel.

A hagyományokhoz híven ebben a tanévben is | 
tervezzük az ifjúsági napot, tanulmányi kirán- 1 
dulást, a gyermeknapot, az iskolafogászatot, a szín
házlátogatást, az osztályfőnökök vezetésével 
túrákat. Szívesen vennénk, ha rendezvényeinken a 
szülők is aktívan részt vennének. Ennek egy szép 
példája volt az alsósok számára szervezett isko
lahívogató szombat délután szeptemberben, 
melyen gyermekek, szülők, nevelők együtt játszot
tak, szórakoztak.

Itt szeretném megköszönni a szülők, a falu lakói 
által az elmúlt tanévben nyújtott segítségét.

Különösképpen most aktuális megköszönni az 
iskolai alapítványnak felajánlott adó 1 %-át, amely
ből 300.000,- Ft ju t iskolánkhoz.

A következőkben is számítunk közremű
ködésükre és segítségükre.

A gyermekek nevelése érdekében jó együtt
működést remélek.

Tanulóinknak eredményes tanulást kívánok, a 
szülők pedig találjanak sok örömet gyermeknevelő 
munkájukban.
Enese, 1999. szeptember 22.

Ferenczi Imréné 
iskolaigazgató
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CSALÁDI DÉLUTÁN
Iskolakezdés után egy héttel egy szombat délután a tanító nénik kitaláltak egy vidámnak 
ígérkező sportos délutánt.
A mi osztályunkból majdnem mindenki eljött családjával. Csaba tanár bácsi változatos sor
versenyekkel indította a délutánt. Versenyzés közben mindenki lelkesen szurkolt a többi 
résztvevőnek. Az izgalmas játékok után lehetett jelentkezni focizni, kidobózni és kosárlab
dázni.
Minden játékban gyerekek küzdöttek a szülők ellen. Persze mindig a szülőknek volt nagyobb 
esélyük a győzelemre. A játékok végeztével került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre, 
amely a tábortűz meggyújtásával kezdődött. A hatalmas lánggal égő tűzet mindenki vidám 
arccal ülté körül. Minden osztály jutalma valami finomság volt, ami mindenkinek 
meglepetést okozott. Az eredmény kihirdetése után a tábortűznél együtt a szülőkkel, 
tanárokkal, testvérekkel körjátékot játszottunk.
A nap befejezésének fénypontja a gyerekek számára rendezett szabadtéri disco volt. 
Mindenki önfeledten, vidáman táncolt. Jó lenne, ha többször is össze tudnánk jönni egy-egy 
délutánra tanárainkkal, szüléinkkel. Szerintem mindenkinek egy felejthetetlen élmény marad 
ez a délután.

Schmidt Alexandra 3.b 
és szülei: Schmidt László 

Schmidtné Bári Margit
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EGY INFARKTUS
•  •

TÖRTÉNETE II-1

Szivkatéterezés, operáció, klinikai halál, ébredés, 
szanatóriumi kezelés.

A kardiológiai intézetbe való megérkezés után azon
nal szivkatéterezésre mentem. Szorongó érzéssel vár
tam, hogy beszólítsanak. Izgalmas percek után aztán 
udvariasan behívtak. Finoman közölték velem, hogy 
szabadítsam meg magam a ruházatomtól. Lefektettek 
a műtőasztalra és kaptam egy fájdalomcsillapító injek
ciót. Néhány perc után combtőben felvágták az 
ütőeret.

Különösebb fájdalmat nem éreztem. Az érbe 
nitroglicerint juttattak. Ez egy kicsit kellemetlen volt. 
Ezután következett egy mini kamera felvezetése 
ugyancsak az éren keresztül egészen a szívig. Közben 
két képernyőn is láttam a saját mcorgó szivemet kb. 
ötszörös nagyításban. Váratlanul érintett ez a látvány. 
Az embernek ritkán akad az életében olyan eset, hogy 
képernyőn láthatja saját szive mozgását. Itt állapították 
meg, hogy kéteres az elzáródás és ezért az operáció 
elkerülhetetlen. Ezután kaptam egy nyomókötést. A 
lelkemre kötötték, hogy csak minimális mozgást 
végezhetek, mert ficánkolás esetén csendben 
elvérezhetek. Igyekeztem mozdulatlan maradni. 24 
óra eltelése után aztán eltávolították a kötést, Egy ki
csit fellélegeztem. Néhány szürkébb nap következett. 
Átestem ugyan több vizsgálaton, de ezeknél csak a 
várakozás volt a kellemetlen. A vizsgálatok után aztán 
visszakötötték rám az infúziót. Egyik alkalommal az 
osztályos orvosom érdeklődött a betegségemmel kap
csolatban. Nem panaszkodtam, nem nyafogtam neki. 
Egyedül az infúzió miatti ágyhozkötöttséget kifogá
soltam. Láttam a tekintetén, hogy ebben egyetért 
velem. Gondoltam egy merészet és rákérdeztem, hogy 
néha nem kapcsolhatnám-e le magamról az infúziót? 
Nagy volt az örömöm, amikor a válasza pozitív volt. 
Ment is minden rendjén. Az egyik alkalommal éppen 
kapcsoltam ki a készüléket, amikor belépett az egyik 
ápolónő. Eléggé felemelt hangon közölte velem, hogy 
ez nem játékszer és próbáljak meg mással szórakozni. 
Nagy nehezen aztán szóhoz jutottam és elmondtam 
neki, hogy erre engedélyt kaptam XY doktor úrtól. 
Ezek után aztán fülig elvörösödve, eléggé keményen 
csukta be az ajtót. Néhány napig aztán kicsit fájdal
masabb volt az injekció és a vérvétel. Később aztán

újból megbarátkozott velem.
A másik eset már egy kicsit súlyosabb volt, sőt úgy 

is lehetne mondani, hogy visszaéltem a bizalommal. 
Akkor is lekapcsoltam magamról az infúziót, mert 
látogatási időben vártam a feleségemet. Bár az 
engedély csak a folyosóra szólt, de már az udvarra is 
lemerészkedtem. A feleségem a megszokott időre nem 
ért oda és én erre fel szép lassan elindultam a 
Nagyvárad tér felé. Már elég messze eltávolodtam a 
kórháztól, amikor a villamosból meglátott a főnővér. 
Látogatási idő után aztán megkaptam a magamét. I 
Kerestem a szavakat, de erre nehéz lett volna elfogad
ható választ adni. Lebuktam.

Egyik reggel borotválkozás közben rosszul lettem. 
Az egyik betegtársam elment orvosért. Mivel korán 
reggel volt, csak egy idegen orvossal találkozott. 
Ennek ellenére szakszerűen ellátott és jobban lettem. 
Közben megérkeztek az osztályra is az orvosok és 
jelentettük a velem történteket. Rövid konzultáció után 
közölték velem, hogy rövidesen megoperálnak.! 
Különösebben nem lepődtem meg, mert úgy voltam azl 
egésszel, hogy jobb lenne már átesni az operáción. El-j 
tiltottak a felkeléstől. Ez jobban fájt, mint egy rosszul 
sikerült vérvétel. Sűrűsödtek az események. Elérkezett 
aztán számomra a nagy nap 1993. május 28. Elet, vagy! 
a halál. Rengeteg vigasztalást kaptam. Meleg, biztatói 
szavakkal búcsúztak a volt szobatársak és különösed 
meghatóak voltak Dr. Révész Zsuzsa osztályos dok-i 
tornő vigasztaló szavai. Ezek után tolókocsival vittek 
fel cuccaimmal együtt a sebészetre. Idegennek tűnt azj 
új környezet. Közben bemutatkozott az operáló orvo-j 
som és kezembe nyomott egy paksamétát. Megkért, 
hogy olvassam el és írjam alá. Az egésznek az volt a 
lényege, hogy saját felelősségemre végzik el az operá
ciót és a következő maradandó fogyatékosságok 
maradhatnak fenn: Megvakulhatok, megsüketülhetek,) 
megnémulhatok, megbénulhatok és még néhány akár
mi. Teljesen magam altt voltam. Az operáló orvosom 
aztán megnyugtatott /illetve igyekezett megnyugtatni, 
/hogy az én esetemben ilyesmi nem fordulhat elő, mert 
a szív kivételével a szervezetem remekül fogja bírni az 
operációt. Egy kicsit megnyugodtam. Nem sokáig! 
Néhány perc múlva aztán megjelent egy FTC drukkéi 
műtőslegény és életlen zsilettpengével szőrtelenítette a
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műtét helyét. Borotválás közben finoman érdeklődött, 
hogy ugye én is a Fradinak drukkolok? Finoman 
közöltem vele, hogy én bezzeg ETO drukker vagyok. 
Erre fel oda is beleborotvált, ahova nem is kellett 
volna. Peregtek az események. Néhány perc múlva 
aztán bejött egy csinos nővérke egy számomra 
ismeretlen rendeltetésű tartállyal. Nagyon kellmetlen 
dolgokat művelt velem. Alig értem el az 5 m-re lévő 
illemhelyet. Ezen események után aztán sterilizáltak 
és egy ugyancsak sterilizált hálóing szerű hacukába 
bujtattak. Utána kaptam egy nyugtató, vagy altató 
injekciót, amitől aztán mély álomba merültem. Ettől a 
ponttól aztán már nem emlékeztem semmire. Ami 
ezután történt velem, csak az orvosoktól, illetve mások 
elbeszéléséből hallottam. A sebészetről aztán felvittek 
a műtőbe, ahol állítólag első lépésként 26 fokra 
lehűtöttek. Abba nem akarok belebonyolódni, hogy 
milyen csöveket és egyéb szerelvényeket kötöttek 
rám. Egyet azonban megemlítek:

Az agyat külön infúzió szerű anyaggal táplálták, 
hogy a szív leállítása után az agysejtek ne károsod
janak. Utána felvágták a szegycsontot, hogy a szív 
közelébe jussanak. Az eldugult koszorúereket egysz
erűen áthidalták a jobb lábamból kioperált úgyn
evezett viszérrel. Azt, hogy az ereket milyen módszer
rel illesztették össze? Ezt nem mesélték el. Hála 
Istennek azóta remekül működik. Ezután következett 
az operáció legizgalmasabb része, az élesztés illetve a 
szívem beindítása, mert a műtét ideje alatt a klinikai 
halál állapotában voltam.

A "Vészhelyzetben" című filmben is látható magas- 
feszültségű, de minimális amperszámú készülékkel 
megérintettek, amitől aztán megindult a szivem 
működése. Ujjászülettem és hála Isten a "motor" azóta 
is hibátlanul működik. Az operáció négy és fél óráig 
tartott. A szivem indítása után állítólag mély álomban 
voltam. Később aztán ébresztettek, vagy ébredeztem. 
Ekkor már gondoltam, hogy élek, mert messziről női 
hangokat hallottam.

Gősi úr ébredjen fel, mert már megoperálták. 
Valamit állítólag válaszoltam, de a nővérek nem 
árulták el, hogy mit is mondtam!?

Később aztán olyan világosan ébredtem, mintha 
semmi sem történt volna körülöttem. Rajtam volt 
ugyan még az oxigénmaszk és a sok cső, de ezeket 
aztán kicsinyenként eltávolították. Később aztán jöttek 
a telefonhívások, de csak a feleségemmel engedtek 
beszélni. Utána aztán levittek a sebészetre. Itt aztán 
rohamosn javult az állapotom. Jó volt a hangulatom és 
szép lassan erősödtem. Egyedül még a felülés jelentett 
némi problémát, mert akkor bizony fájt az operáció 
helye. Egyéb komplikáció nem lépett fel. Működött

mindenem, mozgott, aminek mozogni kellett, szóval 
úgy nézett ki, hogy minden rendben van. Nagyon jó 
volt a közérzetem. Látogatóim egy újjászületett, meg
nyugodott embert véltek bennem felfedezni.

Legyengült testünket aztán tornáztatással erősítget- 
ték. Az elején bizony eléggé elfáradtunk, de később 
aztán könnyebb volt elviselni a megterheléseket. Tíz 
nap után aztán búcsút mondtunk annak az épületnek, 
ahol jól képzett orvosok és nem utolsósorban 
ügyeskezű ápolónők vissza segítettek bennünket a 
mindennapi életbe. Budapestről a Soproni Állami 
Szanatóriumba vittek bennünket. Itt szinte az első pil- 
lanttól kezdve odahaza éreztem magam, mert sok volt 
az ismerős. Találkoztam eneseiekkel is. A délelőtti 
órákban ugyan volt elfoglaltságunk, de itt már nem 
kórházi állapotok uralkodtak. Egyedül a kapott 
ennivalóval nem voltam megelégedve.

Délutánonként jókat sétáltunk. Később aztán 
bemerészkedtünk a városba is. Egyszer letévedtünk a 
Gyógygödörbe is, ahol természetesen csak kólát 
kértem. Hosszú három hét után aztán végleg haza
kerültem. Fokozatosan dolgozgatni kezdtem, mert már 
nagyon hiányzott a mozgás.

Igazából aztán idehaza gyógyultam meg. A cigaret- 
tázásról végleg leszoktam, bár ennek a hatása súlyban 
meg is látszik rajtam, de ez az állapot nem fájdalmas.

Gősi Sándor
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NYÁRI TÁBOR Végre elérkezett a várva-várt nap. A felnőttek segítségével 
felraktuk matracainkat és csomagjainkat és érzékeny búcsút 
vettünk szüléinktől. A tanító nénik vezetésével felültünk a 
kerékpárunkra, s Fehértóig meg sem álltunk.

Az iskola épületében szállásoltak el minket, az egyik : 
szobában a fiúk, a másikban a lányok aludtak. Délután kibi
cikliztünk a madárvártához. A magaslesen megfigyeltük a 1! 
madarak vonulását. Nagy élményt jelentett, hogy részt vehet- 
tünk kétlábúak gyűrűzésében is. Este a sportpályán tábortüzet 
gyújtottunk, majd a parázs fölött szalonnát és kukoricát sütöt
tünk, melyet jóízűen meg is ettünk. A tűz meghitt fényénél 
csendesen beszélgettünk, énekelgettünk. Másnap Győr- 
sövényház és Lébény nevezetességeivel ismerkedtünk. : 
Megtekintettük a templomot, majd a faluházat is. Este a | 
Kenderes-tónál nyílt lehetőségünk horgászatra, sétálásra. 1 
Lefekvéskor kellemesen elfáradva zuhantunk az ágyba.

Harmadnap összecsomagoltunk, megreggeliztünk. Egy kis j  
kitérővel hazafelé vettük az irányt, s Kónyban még egy fagyit \ 
is ettünk. A déli órákban érkeztünk meg az iskola elé, ahol : 
szüléink már vártak bennünket.

Nagyon jól éreztem magam, s remélem jövőre is elmehetek i 
a nyári biciklis táborba. I

Dombi Patrícia

JUDO SIKEREK
Vass Richárd az Enesei Általános Iskola 6. a. osztályos tan

ulója Szülei korán észrevették, hogy az eleven, mozgékony 
kisfiút a sport felé kell irányítani. Még alig múlt 6 éves, amikor 
már karatéra jár Enesére. A tanfolyam megszűnése miatt beirat- 
ta a Kónyi judo tanfolyamra.

Richárd lelkesen, örömmel vett részt az edzéseken. Hogy 
tovább fejlődjön egy sikeresebb klubot kellett keresni, ahol több 
lehetőség van a versenyzésre. Az édesapa meg is találta az egyik 
legsikeresebb klubot. Ettől kezdve Richárd a Koroncói Tutti 
Judo Klub versenyzője, ahol felfigyeltek tehetségére.

Nem vezetett könnyű út az első sikerekhez. Hetente három
szor kellett Richárdot Koroncóra vinni, hogy mindig jobb ered
mények szülessenek. Nem kis áldozat ez a szülőknek, sem 
időben, sem anyagilag.

A sikerek, az egyre több sportérem azonban kárpótolja a 
szülőket. Évente sok-sok versenyre utaznak, ahol Richárd majd
nem mindig dobogós helyet szerez.

Az előző év sikeresebb volt mint a mostani, de a második hely 
is csak egy lépésre van a legfelsőtől, hiszen Richárd ezt tűzte ki 
célul. A versenyeken pontokat gyűjtenek, aminek az a célja, 
hogy az országos versenyre csak az mehet, aki arra megérett, 
tehetséges. Az évente induló "rangsoroló" bajnokság már a leg
magasabb szint ebben a sportágban.

Örülünk annak, hogy Richárd nevével egyre többször 
találkozunk az újságban.

Drukkolunk, hogy céljaid megvalósuljanak és elérj a csúcsra!
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