
Sportcsarnokot szeretnénk...
A Képviselőtestület még tavaly év végén határozott arról, hogy sport

csarnokot szeretne építeni. Azt hiszem mindenki ügy gondolja, nagy 
szükség van erre a létesítményre a faluban!

Az akkori elképzelést tett, tettek követték, hisz a leendő építmény ter
vei azóta elkészültek és a pályázatot benyújtottuk a Táh-hoz. A sport- 
csarnokot 9o%-os állami támogatással szeretnénk felépíteni, lo  % 
önrészt az önkormányzatnak kell majd előteremteni. Ez sem lesz cseké
ly feladat, mert az összköltség majdnem eléri a 3oo millió forintot. Tehát 
a községben ez lenne a -csatornahálózat után- a második legnagyobb 
beruházás! Döntés 2oo2. decembere előtt nem várható, a céltámogatá
sokat mindig év végén bírálják el a Belügyminisztériumban. 
Természetesen bízunk a pozitív döntésben, de ha első körben -mint a 
csatománál-nem nyerünk, akkor tovább próbálkozunk. Ma már -úgy 
vélem- biztosan elmondható az: Enesének lesz sportcsarnoka, a kérdés 
„csak” az MIKOR.

A tervek szerint a sportcsarnok az óvoda mögötti akácosban lesz, a 
Petőfi utcát a Kossuth utcával összekötő út mellett. Nemzetközi méretű, 
tehát világversenyt is lehet rendezni benne. Ezt biztosítja a 2ox4o 
méteres küzdőtér, a 6 öltöző és a 4oo ülő +loo állóhely.

Több funkciós tornacsarnok lesz, nemcsak a sportot szolgálja. Itt lehet 
majd tartani községi rendezvényeket, a zenei nyár rendezvényeit. Sőt 
egy konditerem is berendezésre kerül.

Utoljára meg kell említenem: a sportcsarnokra még csak pályázatot 
sem nyújthattunk volna be, ha 1999-ben nem sikerül megkötni az iskolai 
társulási szerződést Bezivel. Hisz így az iskola -hivatalosan!- térségi 
szerepet lát el. Tehát a társulási szerződés nemcsak több millió forintot 
jelent éves szinten, hanem bizonyos pályázatok előtt is megnyitja az utat!

M.J.

I, Mikor lesz kész...!?
Nagyon örültünk, amikor kiderült: csatornát építhetünk! A 

lakosság is támogatta
80 %-ban, így elkezdődhetett a munka. Befejezését 2oo2. 

június 3o-ra ígértük, így szólt a szerződés.
Ma már világos, sajnos erre az időre nem oldódik meg ez a 

problémánk. Az újságból /Kisalföld/ is értesülhettünk kisebb- 
nagyobb nehézségekről, sőt a szóbeszéd a beruházás leál
lításáról szólt. Láthatjuk: a csatorna kb. 80 %-ban kész, a 
szennyvíztelep fogadókész s az elkövetkező napokban foly
tatódik a munka. Az újtelepi rész és a Lucernás van hátra, a 
többi falurészben -a  már elkészült csatorna üzemelni kezd. 
Tehát nem várja meg a Pannon-Víz /a leendő üzemeltető/, amíg 
az egész falu elkészül. Mostani információk szerint az első 6 
hónap ingyenes lesz, azaz nem kell szennyvíz díjat fizetni.

A szerződést módosítani kellett az Alterrával. Ennek 
értelmében a befejezés új határideje 2oo2. november 3o. Erre 
az időpontra kell elkészülni az egész rendszernek. Előbb 
elkészülhet, később nem. Ebben az évben ráköthet mindenki.

A szerződés módosításra azért került sor, mert a 
Környezetvédelmi Alap Céltámogatás aláírása több hónapot 
csúszott. A Társulás nem tudott fizetni. Hisz a támogatási 
pénzeket csak úgy lehet lehívni /bármely pályázatnál!/, ha aláírt 
szerződés van.

A rákötés lehetőségéről ill. tudnivalóiról tájékoztatni fogjuk 
a lakosságot.

Itt kérek mindenkit: ha az Alterra munkásai járdát törtek 
vagy egyéb kárt okoztak, jelentsék azt Nagy László kollégám
nál, a polgármesteri hivatalban!

A Falunap tervezett 
programja

A Falunapra tervezett programok nagy részét már ismerjük. A 
délelőtt forgatókönyve még nem készült el, de nagy 
valószínűséggel ekkor rendezzük a Falunapi kispályás foci
tornát. A kultúrház udvarán kultúrműsor lesz.

A tervek szerint Sándor Linda festményeit nézhetik meg az 
érdeklődők a kultúrházban.

Idén ismét megrendezzük az „Enese legerősebb embere" 
vetélkedőt.

A délutánra már -mint említettem- konkrét programokkal és 
időpontokkal várunk mindenkit.

14 órakor
14 óra 3o perckor
15 óra 3o perckor
16 óra 3o perckor
17 óra 3o perckor
18 óra 15 perckor
19 óra
20 óra

Bőrönd Ödön, gyermek műsor
A pápai lovasok bemutatója
Füsti fecskék
A HELP zenekar műsora
Forgács Gábor és Búr Tímea a színpadon
Kadlott Károly énekel
Tombola
Bál

Itt kell megemlítenem: sajnos a Betli lemondta a fellépést! A 
bálra más zenekar után kell néznünk, még nem sikerült együttest 
találnunk.

Mindenkinek jó szórakozást kívánunk!

M. J.



ONKORMANYZATI HÍREK
A Hírmondó előző számának megje

lenése óta a képviselőtestület két alkalom
mal ülésezett, az alábbi témákat tárgyalta 
meg, illetve döntéseket hozta:

A tűzoltóparancsnokkal közösen 
pályáztunk a tűzoltószertár felújítására. A 
felújítás 1.452.098-Ft-ba kerül. Az önkor
mányzat biztosítja a felújítás költségének 
50 %-át, a megpályázott 50 % mellett.

Varga Istvánné családgondozó beszá
molt a Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatot Ellátó Társulás működéséről. 
A szolgálat jól működik, a gondokkal 
küzdő családok bizalommal keresik meg a 
családgondozót, aki minden esetben segít
séget nyújt a hozzá fordulóknak.

Ezt követően a szociális bizottság 
munkájáról számolt be a bizottság elnöke. 
A szociális bizottság körültekintően, a 
körülményeket mérlegelve hozza meg 
döntéseit. A bizottság tagjai ismerik a 
faluban élők körülményeit, mely körül
mények gyakran ellentmondanak a jöve
delemről szóló igazolásokban foglaltak
nak. Ha a jövedelemigazolások tartalma 
és a környezettanulmány, vagy a család 
köztudomású vagyoni viszonyai között 
ellentmondás látszik, lehetőség van vagy
onnyilatkozat tételre, melyet a rendszeres 
ellátásokról szóló törvény és az önkor

mányzat helyi rendelete tesznek lehetővé. 
A szociális bizottság él ezzel a 
lehetőséggel a rendszeres szociális ellátá
sok megállapítása és felülvizsgálata során 
is.

A szociális bizottságnak arra viszont 
nincs lehetősége hogy méltányosságot 
gyakorolva rendszeres ellátást állapítson 
meg annak, akinek a jövedelemigazolás 
alapján számított jövedelme meghaladja a 
jogszabályban meghatározott mértéket. 
Még akkor sincs ilyen lehetősége ha a 
családban egyéb körülmény /pl. gyer
mekét egyedül nevelő szülő, beteg, 
rokkant nyugdíjas szülő/ ezt indokolná.

A képviselőtestület Dr. Szabó György 
háziorvos kérésére megtárgyalta az orvosi 
rendelő fenntartásával és felújításával 
kapcsolatos feladatokat.

A Doktor úr szerint az önkormányzat 
az elmúlt években nem volt jó gazdája az 
intézménynek, az épület felújítására, 
berendezések pótlására nem fordított 
anyagiakat.

A képviselőtestület az intézmény fenn
tartásához havonta egy bizonyos 
összeggel hozzájárul, ezen kívül rend
szeresen fizeti a közmű számlák egy 
részét, finanszírozta a meszelést és a 
kisebb javításokat.

A képviselőtestület kérte a Doktor ; 
Urat, konkrét igényeit tárja a testület elé] . 
A testület anyagi lehetőségei szerint aá ■ 
indokolt igényeket méltányolni fogja.

Az általános iskola igazgatójának meg-! 
bízása augusztus 31. napjával lejár, ezért! 
az igazgatói állásra pályázatot írt ki a 
testület.

A pályáztatási eljárást lebonyolítva, azi 
önkormányzat júniusi ülésén az általános! 
iskola igazgatói teendők ellátásával újabb 
5 évre a jelenlegi igazgatót, Ferenczil 
Imrénét bízta meg.

A testület július elején tartja soron! 
következő ülését, melyen az iskola igaz-! 
gatója és az óvoda munkájáról számolnak] 
be az intézményvezetők.

A nyári időszakban a testületi 
munkaterv szerint nem ülésezik, kivéve} 
ha fontos kérdés megtárgyalása válik! 
szükségessé.

Kellemes pihenést, kikapcsolódást, jó l 
egészséget kívánunk a Hírmondó vala-| 
mennyi olvasójának.

Megfelelő számú jelentkező esetén szeptemberben az alábbi 
tanfolyamok indulnak az Enesei Általános Iskolában:

Tanfolyam neve Óraszám Ár/Ft/ Indítási engedély
Számítógép és Internet alapismeretek 55 2o.ooo + könyv XXV./2./lo7/2ooo
Szövegszerkesztés, táblázatkezelés 65 24.ooo +könyv OM1222./48/2ool

Jelentkezés telefonon: Szeli Istvánné 363-222

2002. május 26. Vasárnap, Hősök napi megemlékezés. Ittzés János evangélikus püspök volt az Enesei 
Népfőiskola vendége.
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Az enesei ifjúság élete a II. világháború után. n. rész.
Ahogy a nagypolitikában is megtörtént 

a „fordulat éve”, megszűnt a többpártrend
szer, úgy az ifjúsági szervezeteket is egybe 
vonták s megalapították az EPOSZ-t.

A pártvezetés az ifjúsági szervezetbe is 
bele akarta vinni a politikát, de az ifjúság 
ezzel nem sokat törődött, élte továbbra is a 
maga eddig megszokott életét. Ugyan úgy, 
mint az előző ifjúsági szervezetekben, 
színjátszással, esti beszélgetésekkel s per
sze egymás ugratásával töltötte az időt. 
Persze jobban csak télen akadt rá idő, 
nyáron a mezőgazdasági munkákkal 
voltunk elfoglalva, a télre valót nyáron 
kellett megkeresni, aratással csépléssel 
stb.

Egyéb szórakozás nyáron nem lévén, a 
környékbeli falvak összes búcsújába 
résztvettünk, a Kisbaboti első búcsútól 
/Húsvét/ a legkésőbbi novemberi 
Mérgesin. Sokszor előfordult, hogy az 
éjjel áttáncolt éjszaka után, csak 
átöltöztünk és mentünk aratni. Mert azt 
mondták apáink, aki éjjel volt legény, az 
nappal is az legyen. De éjjel azért kön
nyebb volt legénynek lenni.

Ehhez kapcsolódóan leírok velünk 
történt esetet, amivel bemutatom az akko
ri körülményeket. Egyszer kb. 1948-ban 
elhatároztuk, hogy oda megyünk, ahol 
még nem voltunk. így jött a választásunk 
Barbacsra. Szép napos kellemes szeptem
beri idő volt. Biciklikre ugrottunk, persze 
zömében ketten egyre, mert akkor még 
mindenkinek ez sem volt és mindenki nem 
is tudott biciklizni. Akkor a búcsúk 
délután 3-kor megkezdődtek, hogy legyen 
elég idő a mulatásra.

Estig nem is volt probléma, a garde- 
mamáktól elkértük a kiválasztott lányt, 
mindenki szerint a falu szépét, hisz mi 
voltunk az egyszemélyes zsűri. Ez azt 
hiszem most is így van. Jó hangulatban 
mulattunk táncoltunk, úgy este 9-ig. Ekkor 
észrevettük, hogy egyik-másik társunkat 
kiemelik a tömeg közül és elviszik. Akik 
ezt észrevettük, igyekeztünk eltűnni, ki a 
kocsma szomszédságába, ki haza. 
Jómagam is a kónyi szódás kocsijára dob
tam fel a biciklimet s vele jöttem el kónyig 
s onnan biciklivel haza. S mint később 
kiderült aznap lépett életbe a határsáv, 
amibe Barbacs község is bele tartozott. Az 
ottani lakosok közül a civilben lévő ávó- 
soknak elárulták ki a vidéki s így 
szurkálták ki az „idegeneket”, már akit 
tudtak. Reggel azért elengedték őket. Más

bántódásuk nem lett. De aztán többet nem 
látogattuk meg a Barbacsi búcsút. Ez az 
első most is emlékezetes. Ilyen szabadság 
volt saját hazánkban!

Még mint ígértem visszatérek kedvenc 
bőgőnk sorsára. U. i. „szabad május else
jéket megünnepeltük. Szinte kötelező volt 
a felvonulás főleg városokban a munká
soknak. Falun ilyen nem volt. Csupán a 
fiatalság reggeli zenés ébresztővel keltette 
a falú népét. Mi is így csináltuk. Káldy 
István bácsitól kértük el az ökrös szekerét. 
Zenészeink korán felszálltak a lőcsös 
ökörszekérre, a már említett Bancsó 
zenekar és hozzájuk csatlakozott még 
Csillag János barátunk tangóharmonikájá
val. ő volt az akinek zenéjére gyakorolták 
búcsú előtt a legények a verbunkot, amit a 
mostani gyermek tánccsoport megörökített 
s így ezt a népi szokást megmentettük s 
megmentették az utókornak. Szóval a 
menet elindult. Az ébredők az utcán állva 
hallgatták a jó népi muzsikát. S közben 
megálltak. Egy elinduláskor az ökrök 
hirtelen megrántották a szekeret s a mi 
János barátunk, aki állva muzsikált 
beleesett a nagybőgőbe, ami ezáltal 
összetört. Az ébresztő bőgő nélkül foly
tatódott, állva nem maradt senki, csupán 
Pista barátunk, persze mi is sajnáltuk a 
bőgőnket, s majdnem mi is bőgtünk.

így folyt az életünk 1956-i for
radalomig. Mint már írtam sok fiatal itt 
hagyta hazáját, faluját egy jobb s szabad
abb élet reményében. S kinek aztán mit 
hozott a sors?!

De a végén az a megállapítás, aki hazát

cserélt, szívet nem tudott cserélni, mert a 
szíve legtöbbjüket haza húzta.

A forradalom után megalakították a 
KISZ-t. Ebben a névben az utolsó két betű 
volt igaz, mert a k-t senki sem tartotta 
magáénak. De a mi korosztályunkból már 
ebben a szervezetben senki sem vett részt. 
Akik ebben voltak, majd valaki megírja 
memoárját, ők éltek benne. A mi ifjúsági 
életünkben egy volt a szép, fiatalok 
voltunk. Sajnos a mi korosztályunk már 
7o-8o éves, már aki él, szívesen gondol 
vissza azokra az időkre, mert minden 
nehézséget legyőzött a fiatal életerő és az 
élni akarás.

Remélem a mostani gyermekek 60-80 
év távlatából ilyenekről nem tudnak írni.

Nem lesz háború. A technika fej
lődéséből kifolyólag a más bolygókon 
való utazásaikról tudnak élménybeszá
molókat írni, ami már akkor nem is lesz 
olyan élmény.

Remélem akkor az emberiség azonosul 
a tudományos nevével és úgy az egyén, 
mint a nép vezetői méltók lesznek arra, 
hogy kiérdemeljék a „Homo sapiens” 
nevet.

Remélem úgy lesz!
U. 1.: Mindezen visszaemlékezéseimet 

azért írtam, hogy a mostani fiatalok, ide 
települtek ismerjék meg úgy az akkori ene- 
seiek életét, valamint ezáltal az egész ma
gyarság életét. Aki ismeri a múltját, job
ban tudja a jövőjét is kialakítani a múlt 
tanulságaiból. Remélem a jövő szebb lesz, 
mint a múlt.

flöjtös Kálmán

Hegedűs Lóránt református püspök a kereszténység utáni társadalomtól az ateizmus 
utáni társadalomig címmel tartott előadást.
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Mezőfi László versei
Mezőfi László itt él köztünk. Bizonyára sokan ismerik -talán személyesen is valószínűleg versei alapján, 

írásait a Kisalföldben olvashatjuk gyakrabban. A közelmúltban szerepelt a televízió egyik műsorában.
A Hírmondó ezen számában három költeményét adjuk közre. Olvassák szeretettel és odafigyeléssel!

Óh Uram! Tisztulás!

Oly sok itt az erőszak 
és kemények a vágyak. 
Ember embertől szenved. 
Már túl gyengék a gátak.

Uram, majd ha végtelen jóságodban 
lelkemet magadhoz emeled, 
engedj visszanéznem még életemre, 
mielőtt elmém mindent feled.

Küldj áldott fényt Uram 
a földi fejekbe! 
Alkotásunk kérlek, hogy 
emigyen fejezd be.

Nem leszek egyedül, 
kinek lassan szíve kihűl.
Hisz megsebzett lelkek sora tart feléd 
az örökkévalóságon kívül.

Küldj éltető meleg fényt 
a kihűlő szivekbe!
Hogy ne legyünk időnap előtt 
végleg elfeledve.

Csordulásig bűnös szívünket 
egyszer mind eléd cipeljük.
Tisztító fényed az utolsó úton reménysugár, 
ha egyszer megéljük.

Adj fényes megtisztulást 
Minden élőlénynek!
Mert sötétségtől itt lent 
már egyre többen félnek.

A vak is bizton hozzád talál 
a fényes utadon, 
és örül, mert ember számára ez 
a legnagyobb jutalom.

Hagyj időt, oh Uram 
az utunk végig járni!
Az nem lehet, hogy a cél előtt 
már semmivé kell válni.

Uram, hallgasd meg a bűnöst 
ki általad tisztulni vágyik! 
Megsebzett szívem kezedbe teszem, 
ha ezáltal előtted tisztává válik.

Úgy is sok itt a szenvedés 
míg nézhetünk szemedbe. 
Teremtésünk ne hagyd félbe! 
Kérünk, hogy fejezd be!

A szereteted örök!

A szereteted lágy, puha fészkében 
békés álmát alussza a szív.
Az édes álmod nyugodt tengerében 
a szunnyadó lélek boldogságra hív.

Béke van „itt” legbelül.
A csendnek birodalma.
Meg nem zavarhatja semmi.
A világnak rajtunk már megszűnt a hatalma.

Szikrázó csodás fényed a szívedből ered. 
Egy véget nem érő tiszta ragyogás.
Ezt ki látja, boldog ember 
és nem kell neki más.

Gyönyörű érzés ez bennem, 
hogy Veled ébren is álmodom.
A Mindenható ez égi ajándékát 
én boldogan, örökre vállalom.
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Majális 2002
Gazdag program várta -és jó idő!- 

mindazokat, akik kíváncsiak voltak az idei 
majálisra községünkben.

A nap -  köszönet a Horgász
egyesületnek -  a horgászversennyel 
kezdődött. Talán valamivel kevesebben 
jelentkeztek az idén, de a hangulat jó volt. 
S kinek jobban, kinek kevésbé jobban ked
vezett a horgász szerencse.

A díjosztón azonban mindenkire gon
doltak a szervezők és minden kis
gyereknek jutott legalább egy apróság.

Miután vége lett a versenynek, szép 
számmal gyülekeztek a kicsik a 
kultúrházban. Az anyukák, apukák 
elhozták a kisgyerekeiket, óvodásokat, 
alsósokat.

A Róka Rudi kalandjai című darabot 
nézhették meg s tapsolhattak, együtt játsz
hattak a főszereplőkkel.

Déli 12 órától zene mellett fogyaszthat

tuk el a jól sikerült halászlé ebédet a 
pályán. A hírmondó hasábjain keresztül is 
gratulálunk a háziasszonyoknak a jól si
került haliéhoz!

A délután folyamán nagy sikere volt 
még -  a már említett palacsintasütő- ver
seny mellett- a homokvár építésnek. A jó 
időben sokan szabadjára engedték 
képzeletüket és szebbnél szebb „épít
ményekkel gazdagítottak bennünket.

Az Enese Kupa negyedik alkalommal 
került megrendezésre. Erről külön olvas
hatunk pár sort.

Mindig nagy sikere van a légvárnak. 
Ezúttal is hosszú sorokban várták az 
apróságok, míg beléphetnek az ugrálóba.

Az estét táncház zárta. Az enesei 
Derőce néptánc együttes tagjai egy rövid 
kis műsorral leptek meg bennünket, majd a 
nézők közül is többeket bevontak a mulat
ságba.

IV. Enese kupa
2oo2-ben negyedik alkalommal ren

deztük meg az Enese Kupát, a szépszámú 
nézősereg -csakúgy mint az előző évek
ben- három csapat versengését kísérhette 
figyelemmel. Az első mérkőzése a Bozsik- 
program nevű csapat 3:1 arányban legyőzte 
a III. félidő együttesét. Mint később 
kiderült ez az első hely sorsát is eldöntötte.

A folytatásban a KACO-s hölgyek ját
szottak egymás ellen.

A torna legjobb játékosának Szabó 
Gábort, legjobb kapusának Kovács Csabát 
választotta a zsűri. Dömötör Csaba rúgta a 
legtöbb gólt.

A torna végeredménye
I.Bozsik-program
ILDI. félidő
III.KACO

Palacsintasütő
verseny

Az idei majálison először szerveztük 
meg ezt a -mint később kiderült- nagy si
kerű versenyt. Előre kellett jelentkezni, 
hisz a szervezőknek fel is kellett készülni!

Négy asszony és egy férfiember vette a 
bátorságot, hogy bebizonyítsa: ő tud a 
legtöbb palacsintát sütni egy adott időn 
belül. Két serpenyőben lehetett az 
ügyességet próbára tenni. Sok felnőtt és 
gyerek kísérte figyelemmel, hogy ki lesz a 
leggyorsabb! Ez Zsenák György né 
Mártinak sikerült, 31 palacsintát tudott 
sütni lo perc alatt.

A megsütött palacsintákat aztán az 
-ízesítés után- kiosztottuk a gyerekeknek. 
Sőt! Egészen 7 óráig sürgölődtek az asszo
nyok a gáztűzhely körül és ennek minden 
bizonnyal örültek az apróságok.

Lengőteke
verseny

A majális délutánjának egyik program
ja volt a lengőteke-verseny. Tizenhat vál
lalkozó kedvű felnőtt és gyerek mérte 
össze „erejét” és ügyességét. Mivel az első 
kör nem hozott döntést, ezért szétdobásra 
került sor: ebben Horváth János /Sport 
utca/ bizonyult a legjobbnak.

A verseny után a gyerekek nagy 
kedvvel játszottak még vele. Reményeink 
szerint a falunapon még többen jelent
keznek s kellemes időtöltést jelent majd.
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Elet a határban -  vagy 100 évvel ezelőtt
A Hírmondó 1999 évi júniusi számában írtam egy 

cikket -Enese egykoron címmel. A község loo 
évvel ezelőtti képét, intézményeit, területét 
vázoltam fel elbeszélések alapján.

Ez a mostani cikk elbeszélések és könyvek 
alapján kísérli meg leírni -Enese mai, 2oo2. évi 
közigazgatási területén fekvő -  egykori tanyákat, 
kúriákat ill. az ott folyó életet. Községünk közigaz
gatási területe ma 1863 hektár, a belterület 138 hek
tár.

Az 197o-es években csatolták Eneséhez 
-Rábacsécsénytől -Fűd vagy Fudi pusztát. Ezen a 
homokos, a tájból kiemelkedő területen már az 
ősember is megtelepedett. Erről tanúskodnak az ott 
talált nyilak, korsók, kancsók és tálak. Majd a 
rómaiak temetkeztek ide, a közelben pedig avarok 
telepedtek meg. A XIV. században többször szere
pelt Fűd neve az oklevelekben Itt építtette fel 1858- 
ban kúriáját Argay József- akinek felesége Sibrik 
Teréz volt, a csécsényi földesurak leszármazottja. A 
birtokot 1895-ben Fischer Imre bérelte, 19o2-ben a 
tulajdonosok eladták a győri evangélikus konvent- 
nek. A két világháború között Vajda Imre volt a 
bérlő. Több család élt Fűd pusztán, gazdálkodással 
foglalkoztak. Cselédek voltak, majd a ter
melőszövetkezet alkalmazottjai. A kúriában 6 szoba 
volt, az enesei polgármesteri hivatalhoz lehet 
hasonlítani -méreteit, nagyságát tekintve. Az 199o- 
es évek közepén bontották le, helyén egy nagy lyuk 
tátong. Ma már egyetlen család sem él Fűdön, a 
gazdasági épületeknek is csak a romjait látni.

Enesétől mintegy 1 km-re, a Bezi úttól pár száz 
méterre található Péterháza. Ez a terület közigaz
gatásilag az 196o-as években került hozzánk. A 
XIX. században vett jelentős földterületet Szilósi 
Szabó Kálmán az Enessey családtól. A század 
közepén /1846-ban/ építtette fel a tágas „úrilakot” 
klasszicista ̂ stílusban a későbbi Győr vármegyei 
főispán. Szilósi Szabó Kálmán ősei katonáskodó 
nemesek, ő maga a megye nagy politikusa, örökös 
alispánja lett. Tisza Kálmán híve és barátja. 
Többször látogatott jeles vendég a Szabó kúriába. A 
kúria körbe volt kerítve, a kerítésen kívül sorakoz
tak a gazdasági épületek és a cselédházak.

A két háború között a birtok már Hilberth Ferenc

tulajdona, közel 8oo kh. Az elbeszélések szerint j 
nagy élet folyt a kastélyban, még meztelenül is j 
mulatoztak. Repülők szálltak le a mezőn. A 
gyönyörű épület a háború után az ikrényi állami 1 
gazdaság tulajdonába került, több család költözött j 
falai közé, sőt az iskola is itt lett elhelyezve. I 
Péterházának akkoriban iskolája, boltja volt. Több { 
százan lakták a területet. A kastélyt -ahogy a kúriát 1 
nevezték- a 8o-as évek végén lebontották, nagy 
pincéjét betemették. Péterházán ma már csak 4-5 * 
család él. Tégláit családi házak őrzik. Az egykori 
virágzó életnek nyomai sincsenek.

Péterházától földút vezet a közeli Faluhelynek : 
nevezett területig. Erről is írok pár gondolatot, jóle- j 
hét nem enesei közigazgatási terület! Ez a rész -  | 
csakúgy mint Fűd- homokhát, több méterrel | 
kiemelkedik a környezet földjeiből. Ki hinné ma I 
már: hajdan itt volt Bezi község, itt telepedtek meg { 
a besenyők a szomszédos település első lakói. Csak j 
1689 után költöztek a lakosok a mai Bezi helyére. 
Teljesen nem hagyták el az emberek azonban ezt a 
részt sem, a két világháború között a Peissner 
családnak volt kúriája, 176 kh birtoka.

A győri származású Peissner György a századfor
duló táján építtette fel kúriáját.

Szép gyümölcsös húzódott a Bezi-Enese út felé. 
Földet műveltek és állattenyésztéssel foglalkoztak, 
csakúgy mint a környékbeli birtokosok. Az ő 
kúriájuk sem kerülhette el a sorsát, a gazdasági 
épületekkel együtt lebontották.

Nagy csend üli meg a tájat. Egy-két téglát lehet 
még találni a kúria helyén, az egykori pince alján a 
tátongó gödörben.

Községünk közigazgatási területe sokat változott, 
ezt már a cikk elején is jeleztem. Bizonyára nem 
sokan gondolják, hogy Enesének még a Rábcán túl 
is van terülte! Valaha Bezihez tartozott Hugót, a 
Rábca innenső párján. Sajnos ott sem látni az 
egykori virágzó élet nyomait. Az elmondások 
szerint egész utcasort építettek az emberek, iskola 
volt. Igaz ez már a II. világháború után. Valaha a 
Neuhold család birtoka, majd a Halászyaké és a 
sövényházi Fricke családé. Nem ismerjük az ottani 
kúria építési idejét, az elmondás szerint emeletes 
épület volt, a két háború között Kovács /Krausz /
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Gyula bérelte a közel 600 holdas birtokot. Az 
épületet -az ikrényi állami gazdaság tulajdona volt
később lerombolták. Ma lakatlan a terület.

A nagyobb, több száz holdas birtokok közé tarto
zott még a Győri tag. Győry János 1896-ban 
költözött Bezire s az enesei Enessey családtól 
vásárolt birtokot és a Faluhely-Hugot út mellett 
építtetett magának kúriát, ezt az épületet szintén 
lerombolták a cselédházakkal együtt. Elmondások 
alapján ez is, mint a fudi és a faluhely-pusztai épület 
az enesei polgármesteri hivatalhoz hasonló 
nagyságú volt.

Jellemző volt ezekre az épületekre, hogy szép 
környezetben építették őket, kis park -fás, ligetes 
tartozott hozzájuk. Ha a határt járjuk és jól kör
benézünk, láthatjuk: itt valaha épület állt. Nyomait 
egyiknek sem látni, még a pincéket is betemették 
vagy kiszedték a téglát.

Ezek voltak a jelentősebb birtokok. A régi enesei 
határban volt a Bogner tag /ezt később a Káldy 
család vette meg/ ahol ház nem volt, csak egy gaz
dasági épület. A Káldy család a faluban lakott. 
Közel volt a faluhoz az egykori Varga tag /később a 
Dőry család vette meg/ itt állt egy kisebb családi 
ház.

Az egykori bezi határhoz -M a az eneseihez!- tar
tozott Kiskaros (népiesen: Karrós), ahol Németh 
Gábornak volt egy parasztháza, Nagykaroson 
Németh Mártonnak. Ezek az épületek sem állnak 
már, tulajdonosaiknak el kellett költözniük... 
Csakúgy mint az Edvi tag, Csapó tag és Borsó tag 
gazdáinak.

A Péterházi kastély, ahogy a köznyelv nevezte.

A kastély bejárata.

Mesterházy József

A fudi kastély. 1970-ben készült felvétel.

A Fudi pusztai Argay kúria
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Bajnokcsapat, bajnokcsapat. ..
Az őszi évad vége már sejtette: ebben 

az évben csak egy csapat van a megyei III. 
osztály csornai csoportjában. Községünk 
labdarúgó csapata veretlenül nyerte a 
bajnokságot! A lehető legnagyobb sikeren 
is csak egy szeplő látható: a markotai dön
tetlen, a többi mérkőzést „hozta” a csapat, 
méghozzá jó mérkőzéseken -nagy 
gólarányú győzelmekkel.

A többéves munka eredménye beérett, a 
tavalyi ezüst után, az idény arany érem. A 
következő évi bajnokságot a megyei II. 
osztályban kezdhetjük. Reményeink 
szerint a csapat ott is jól szerepel, de ne 
gondoljon senki arra, hogy nagy gólarányú 
győzelmeket aratunk! Legfontosabb cél a 
tisztes helytállás és a tabella első felében a 
„helyfoglalás”. Ehhez minden feltétel 
adva van ill. lesz.

Nemcsak a csapat tagjait és a vezetőket 
illeti dicséret -a  közönséget is! Sok helyen 
többen voltunk a hazai szurkolóknál és az 
enesei mérkőzéseket sok néző látta.

A bajnoki aranyérmeket utolsó hazai 
mérkőzésünkön -Bodonhely ellen- adta át 
Horváth Cs. Attila a Megyei Labdarúgó 
Szövetség és Németh László a csornai 
Versenybíróság elnöke. Bizony régen 
érezhette az enesei közönség a siker oly 
édes ízét!

Községünk felértékelődött a Megye 
labdarúgásában! Sikereinkre odafigyeltek 
és odafigyelnek: azt kérdezgették: mi 
történt Enesén!? Hisz nemcsak a bajnok
ság magabiztos megnyerése nagy ered
mény, de a Kupa szereplés is. Valamint az 
a sportdiplomáciai siker, hogy a Megyei 
LSZ községünkben tartotta kihelyezett 
ülését /erről a Kisalföldben is olvashat
tunk/ -tudomásunk szerint először!

Biztassuk a csapatot a következő 
bajnokságban is: HAJRÁ ENESE!

Álló sor: Balázs Csaba, Nagy József, Józsa Szabolcs, Gúth János SE elnök, Tóth László I 
szakosztályvezető, Doktor Gyula elnökhelyettes, Mesterházy József, Horváth András, I 
Sándor Ernő - vezetőségi tagok, Gősi Béla, Göncz Gyula, Puter Ferenc 
Guggoló sor: Csillag Norbert, Végh Antal, Horváth Sándor, Nagy József, Szakács 1 
Gábor, Máté Szilárd, Haszonits Károly, Lukács László, Horváth Vilmos, Németh Zoltán 
edző, Farkas Péter, Germán Balázs - kapusok

Ami a Magyar Kupában történt: az 
történelmi tett az enesei labdarúgó csapat 
részéről. A megyei III. osztályú gárda 
bejutott az országos döntőbe -a  legjobb 
128 csapat közé!

A sikersztori Fehértón kezdődött, majd 
sorra magasabb osztályú csapatok jöttek 
hozzánk. Sikerrel léptünk túl Kunsziget, 
Ikrény és Farád csapatain. Legnagyobb

tett azonban kétségkívül Kóny legyőzése 
volt /Mintegy 6oo/hatszáz !!! néző előtt/ - 
hisz szomszédvárak találkozójáról volt szó 
és az országos döntőbe kerülésről.

Akárhogy lesz a következő mér- 
kőzés/ek/en: gratulálunk a fiúknak a szép 
sikerhez!

A következő ellenfelet még nem ismer
jük.

Enese díszokleveles polgárai
Június elején fogadta Mesterházy 

József polgármester a bajnokságot nyert 
csapat tagjait a kultúrházban és adta át 
nekik az Enese díszokleveles polgára 
kitüntetést.

A polgármester ünnepi beszédében 
felelevenítette a vezetés célkitűzéseit, az 
elért eredményeket. Szólt az öltöző 
felújításáról, a tavaly elkészült villany- 
világításról, a pálya körbekerítéséről, az

edzőpálya létrehozásáról. Pár gondolat
ban a jövőt, a megyei II. osztályú szerep
lést is érintette.

Ezt követően először a vezetőknek 
nyújtotta át az emlékplakettet, majd a 
játékosok következtek. Mindenki 
átérezte az ünnepi pillanatot!

A játékosok köszöntése után Benkő 
Imrét szólította a polgármester. Benkő 
Imre -a  II. csapat edzője- sokat tett a

község labdarúgásáért, szabadidejét 
feláldozva önzetlenül segíti és segítette a 
tártálékcsapatol. A polgármester a II. 
csapat edzőjének szintén az Enese dís
zokleveles polgára címet adományozta.

Ezt követően a jelenlévők elbeszél
gettek az ünnepi asztalnál.
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Egy emlékezetes kirándulás a 
Magas-Tátrába

AGyőr-Sopron Megyei Pannon Nyugdíjas Szövetség által szervezett 
egyhetes üdülésen vettünk részt a Magas-Tátrában. Ez év május 12-én a 

; reggeli órákban indultunk erre a gyönyörű hegyvidékre. Már a helyszí
nen találkoztunk a Dunaszerdahelyi Járásból érkezett nyugdíjasokkal. 
Elég gyorsan összebarátkoztunk és több közös kiránduláson vettünk 

; részt. Az ismerkedési estén sok volt a közös dal és a csallóköziek fiat- 
( alokat megszégyenítő tüzes táncokkal emelték a hangulatot. A talpalá- 

valót két tagból álló, nagyon jól muzsikáló szlovák zenekar szolgáltatta.
Jól játszották a magyar számokat is. Az első kirándulásunk a Csorba- 

! tóhoz vezetett. Csodálatos volt a víztükör és a háttérben látható tátrai 
i csúcsok, illetve a még itt-ott látható hómaradványok. Következő nap 

aztán egy régi magyar emlékű városba -Késmárkra- utaztunk.
Az ottani evangélikus templom kriptájában tisztelegtünk Thököly 

j Imre magyar fejedelem sírjánál. Megható volt a sok nemzeti színű sza- 
i laggal díszített koszorúk látványa. Megnéztük a késmárki várat is, ahol 

sok-sok magyar emlékkel találkoztunk. Utaztunk a fényképen látható u. 
n. elektricskával is. Ez a keskennyomközű vonatocska gyönyörű tájakon 
kanyarog és az ember nem győzte a fejét kapkodni a sok, gyönyörű 

| látványtól. Számomra a legmegkapóbb látványt a romantikus tájakon 
kanyargó Dunajec folyó nyújtotta. Ez a kis folyócska nem Magyarország 

| felé folyik, hanem ott északon hagyja el Szlovákiát és Lengyelországban 
! kanyarog tovább.

Megálltam egy köves félszigeten és csodálkozva néztem a túloldalon 
, száguldó gépkocsikat. Hogy miért? Azért, mert a túlsó part már 
j Lengyelország volt. Ezen a sebesfolyású folyón népviseletbe öltözött 

szlovák legények tutajon szállítják a gyönyörködni szándékozó külön- 
; böző nemzetiségű turistákat. A tutajos kirándulásról és egyéb ottani 
I érdekességekről is készítettem videó-felvételeket. Nagyon szeretném, ha 

erről az egyhetes gyönyörű kirándulásról képekben is be tudnák számol
ni az eneseieknek. A következő nap aztán átrándultunk Lengyelországba. 
Megnéztük Zakopáné városát. Itt is nagyon sok volt az érdekesség. 
Videózás közben lemaradtam és el is tévedtem. Azt szokták ilyenkor 
mondani, hogy rossz pénz nem vész el! Szerencsére én sem vesztem el, 
mert a busznál aztán találkoztunk. Innen aztán kibuszoztunk a város 
szélén nemrég épült r. katolikus templomhoz, amit maga II. János pápa 
szentelt fel. Láttuk a közelben lévő kálváriát és ezen a részen meglepően 
sok fiatal apácával is találkoztunk. Hazafele aztán megálltunk egy 
kellemes hangulatú kisvendéglőben, ahol egy lakodalmas játékon vet
tünk részt. Közülünk kellett kiválasztani az ifjú párt és a násznépet. A 
ceremónia előtt beöltöztek az ott divatos népviseletbe. Az eskető pap 
/Nő/ megkérdezte az ifjú arát, /aki alig múlt 58 éves/ hogy hányszor akar 
Gyes-re menni, vagy csak az üdülés időtartama alatt szeretne ágyba bújni 
az újdonsült férjével, /aki hatvan feletti volt/

Ezekről a jelenetekről is készítettem felvételt. Ennek a résznek az volt 
az érdekessége, hogy volt egy Eneséről elszármazott szereplője is, akit 
úgy hívnak, hogy Dombi László.

Ebből a leírásból még nagyon sok érdekes dolog kimaradt. Mindent 
elmesélni szinte lehetetlen. Még néhány sort a ellátásunkról:

A 96o m magason lévő H U T N I K szállodában laktunk, kitűnő volt 
a kiszolgálás. Reggelit svéd-asztalszerűen oldották meg. Mindenki any- 
nyit szedett, amennyit eltudott fogyasztani. Ebédnél és vacsoránál is 
három féle választék volt. Egyetlen bánatunk az volt, hogy a Lomnici 
csúcsra nem mehettünk fel, mert a felvonó még akkor nem működött. 
Talán majd legközelebb!?

Aztán eljött az utolsó nap. Fájó szívvel búcsúztunk a gyönyörű tájtól 
és az ottani barátoktól. A táj útközben is szép volt, mert a Vág folyó völ
gyében jöttünk hazafele.

A videó-felvételnek azt a címet adtam, hogy „AZOK A SZÉP 
NAPOK” .. és ez igaz is volt.

Gősi Sándor

Ezt a kis vonatot úgy hívjak, hogy „elektricska". Gyönyörű 
vadregényes tájakon kanyarog a Magas-Tátra közelségében. Mi 
is ültünk rajta.

Tutajok a Dunajec folyón. A túlsó oldal már Lengyelország.

Békés fellegek a Magas-Tátra felett. Gyönyörű a látvány!

Gősi S. felvételei
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AZ ENESEI 
ISKOLA

SZÍNJÁTSZÓKÖRE
Két évvel ezelőtt azzal az ötlettel ke

reste meg Tschurl Károly az iskola igaz
gatóját, hogy szívesen támogatna olyan 
kezdeményezést, amelyiknek az lenne a 
célja, hogy összefogja az iskolából 
kimaradó fiatalokat és a régi körökhöz, 
egyletekhez hasonlóan összetartó erő 
lenne a faluban. Ekkor született meg a 
színjátszókor gondolata, és kértek fel 
bennünket a vezetésre. Több generáció
nak vannak színjátszó emlékei fiatal 
korukból, és nosztalgiával beszélnek az 
emlékezetes szerepekről.

A csoport az iskola jelenlegi és volt 
tanulóiból áll. Az jöhet, akinek kedve 
van, nem a tehetség számít. Ezért amatőr 
a társulat, és nekünk sincs rendezői vég
zettségünk. Minden évben vállalunk egy 
iskolai ünnepélyt, Tavaszköszöntőt, 
Jézus élete -  Passiót, ahol komolyabb 
műsorral szerepelünk. Mivel a gyerekek 
azért szívesebben tanulnak vidám szín
műveket, ezért választottuk tavaly Tol- 
kien-től „A sonkádi Egyed gazda” c. 
darabot, az idén pedig Illyés Gyula 
„Tűvé-tevők” c. vásári komédiáját. A 
bemutatókhoz sok segítséget kaptunk a 
szülőktől is, nekik köszönhetően szépen 
gyarapodott a jelmeztárunk.

A 2002. május 31-i bemutatót hosszú 
és idegfeszítő munka előzte meg, de a 
gyerekek játéka és az azt fogadó igazi 
„nagyszínházi” taps kárpótolt min
denkit. A színjátszókor jövője egyedül a 
tagok kitartásától, elkötelezettségétől 
függ, emellett örülnénk minden segít
ségnek, ötletnek, felajánlott jelmeznek 
vagy régi színdarabok szöveg
könyvének.

A színjátszókor jelenlegi tagjai:
Bencsik Anett, Bencsik Vilmos, Busa 

Orsolya, Csorba László, Danilla 
Barbara, Hajner Zsuzsanna, Hollós 
Ádám, Horváth Eszter, Meleg Ferenc, 
Nagy Márton, Nagy Richárd, Szabó 
Anikó, Szakács Dóra, Szakács Ibolya, 
Tóth Roland, Tóth Viktória, Varga Virág

Lakatosné Rozsnyai Henriette- 
Bartos Ilona

Kedves Naplóm!
2002. június 1.

Már késő este van, fáradt is 
vagyok a mai zajos események 
után. De annyi minden történt, 
hogy muszáj leírnom, mert hátha 
holnapra elfelejtem. Ma délután 2 
órakor volt a gyereknap az 
iskolában. Nagy készülődés előzte 
meg! A programokat ki tették a fal
iújságra, még a rádióban is 
bemondták. Még Béla bácsi is 
izgatottabb volt, mint szokott 
lenni. Már pénteken azt mondta, 
hogy mindent felállít, amit lehet! 
Szombat délutánra színpad állt a 
füves pályán, lufik csalogatták a 
gyerekeket, az ablakokban plaká
tok hirdették, hogy a Mobilitás és 
az Ifjúsági és Sport Minisztérium 
támogatta anyagilag a ren
dezvényt, mert az iskola pályáza
ton nyert pénzt.

Először a közösségi és a sport
munkáért adta át az igazgató néni 
a jutalmakat, mi pedig akadály- 
versenyre indultunk a faluba. 
Próbára tettük ügyességünket, 
közben pedig a tanáraink is 
hasznosan töltötték az időt: PL.: 
Füsi tanár néni megszedte a 
bodzát a szörphöz, Heni tanár néni 
pedig a bátyus Ildinél szerzett be 
két új blúzt. Csodálkozott is a 
bátyus Ildi, hogy mit keres a tanár 
néni a Marika nénivel a tehén
legelő szélén!

Teljesen kitikkadva érkeztünk 
vissza az iskolába, ahol szörpöt és 
zsíros deszkát kaptunk. Nem 
csípem a zsírt, tudod, a koleszterin 
miatt, de most begyűrtem kettőt. 
A tesómék az alsóban rongybabát, 
sárkányt készítettek és méhészeti 
előadást hallgathattak, és játékos 
vetélkedőkön vehettek részt. Na, 
Ami ezután jött, azt nem biztos, 
hogy sorba le tudom írni, mert 
annyi minden volt! Fontossági 
sorrendben először arról, hogy itt

V_________________________

volt a Béla bácsi legkisebb fia! 
Persze mindenki igyekezett a ked- j 
vébe járni, elvégre az ofő kisfia! A 
Vass Ricsiék tartottak dzsudóbe- 
mutatót, közben megérkeztek a 
rendőrök. Néhány megszállott i 
boldog pofával kiabálta a ] 
hangszóróba, hogy „Dobják el a 
fegyvereiket! Körül vannak 
véve!” Túl sok akciófilmet | 
néznek!

Aztán később ostromgyűrű alá j 
vettük a bágyogszováti fagyist. 
Mindenki attól félt, hogy az j  
ingyen fagyijegyet (egy adagot a 
bágyogszováti fagyistól, egyet 1 
pedig a sulitól) nem tudja bevál
tani! Jövőre okosabb leszek, 
megvárom, amíg mindenki kito
longja magát, utána kényelmesen 
odasétálok, úgyis hoz bőven nyal- 
nivalót.

Öt órakor a Garabonciás 
együttes koncertjén eleveníthettük 
fel a rajz-filmslágereket, aztán jött 
egy vérbeli tiniegyüttes, a Béla 
tanár bácsi nagyobbik fia és 
bandája. Nem semmi zenei fel
szerelésük volt! Az élelmesebbek 
autógrammot is kértek a fiúktól, 
így az alig használt papírzseb
kendőkkel újabb sorbaállás 
következett aláírásért!

Természetesen az akadályver
seny eredményhirdetése is meg
történt. Most nem sorolom fel, 
hogy ki hányadik lett, elvégre az a 
fontos, hogy jól éreztük 
magunkat. Esti program ter
mészetesen discó,csak kellő sötét 
nem volt így nem sokan táncoltak. 
Alig várom a hétfőt, na nem a 
felmérések miatt, hanem azért 
mert ilyenkor mindig vannak új 
pletykák, amelyek értékelik az 
eseményeket.

Jó éjszakát Kedves Naplóm!
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óvodai Hírek
Április és május hónapban bőven akadt 

programunk, amikkel színesítettük óvodai 
életünket, és óvodánk hírnevét dicsőítettük.

Április 16-án Öttevényen részt vettünk 
az ovi-olimpián. A külön tornára járó 
gyerekekből, és néhány ügyesebb nagycso
portosból kellett összeállítani a csapatot, ami 
5 lányból, 5 fiúból és 1-1 póttagból állhatott. 
Sajnáltuk azokat a gyerekeket akik nem 
vehettek részt a versenyen, de a legjobb 
sportolókat kellett kijelölni. A csapat- 
versenyen óvodásaink a 2. helyezettek lettek, 
így bejutottunk a megyei döntőbe, amit 
Győrben rendeztek meg április 28-án. Itt 
ismét bizonyítottak gyermekeink és megyei 
szinten ezüst érmesek lettek. Kiemelkedő 
teljesítményt nyújtott Hajdú Dániel és Péter, 
ők helyből távolugrásból és kislabda dobás
ból 2 arany, 1 ezüst és 1 bronzérmet 
szereztek a megyei döntőben. Gratulálunk 
nekik, és bízunk abban, hogy később is szép 
eredményeket érnek el a sportban.

Április 18-án kezdtük az úszótan
folyamot, ami 10 alkalomból állt, 21 kisgy
ermekkel, heti két alkalommal mentünk. A 
tanfolyam díját a szülők fizették, a gyereke 
utaztatását, ami 67 000 Ft volt, az Önkor
mányzat fizette. Az idén nem csak a közép- 
sós és nagycsoportos gyerekek vehettek részt 
az úszáson, néhány kiscsoportos is élhetett 
ezzel a lehetőséggel. Az úszás célja a 
gyerekek vízhez szoktatása, és azoknak a 
gyerekeknek, akik már az előző évben jártak 
úszni, a megszerzett képességeinek a tovább 
fejlesztése, így azok közül néhányan a tan
folyam végére már a mély vízben úszkálhat
tak.

Megtartottuk az anyák napját május 3- 
án, minden kisgyerek a saját csoportjában 
szerepelt, kis műsort adtak elő az anyukák
nak, nagymamáknak, apukáknak. A műsor 
végén kis ajándékokkal kedveskedtek az 

I ünnepeiteknek. Ezek a kis ünnepségek nagy- 
* on meghittek szoktak lenni, az anyukák 

szeméből az örömkönnyeket kicsalva.
Máj 16.-án kirándult az egész óvoda, a 

kiscsoportosok a Győrben az Állatkertben 
| voltak, a középsősök és a nagyok a Fertő

tóra és környékére kirándultak. Hazafelé 
Nagycenken megnéztük a lovardát, ahol 
gyönyörködhettünk a szebbnél szebb 
tenyészállatokban.

A Margaréta tánccsoport Győrújbaráton 
szerepelt egy néphagyomány őrző 

I találkozón május 23-án. A gyerekek ügye
sek voltak, büszkék lehettünk műsorukra.

A gyereknapra nagyon készültünk, mert 
az idén rendhagyó volt, családi délután 
keretében tartottuk meg. Fél háromkor a 
Gabalyda bábszínház műsorát élvezhették

gyermekeink, majd utána néptáncos gyer
mekeink bemutatták a szülőknek az év 
közben tanult népi játékaikat, táncukat. 
Akinek kedve volt, sportvetélkedőn vehetett 
részt, amit az iskolai sportpályán tartottunk, 
ami sorversenyekből és kötélhúzásból állt. A 
sok versenyezni akaró gyermek miatt kétszer 
kellett lebonyolítani a versenyszámokat. 
Bíztunk abban, hogy a szülők is beállnak a 
versenybe, de inkább a kötélhúzást segítet
tek.

A gyerekek közben édességeket, lufit, 
üdítőt kaptak.

Míg tartottak a programok, a bográcsban 
készített paprikás krumpli elkészült. Ennek 
az elkészítése majdnem olyan volt, mint az 
újmondóka, ez elment vadászni, ez 
meglőtte...,

Itt a szülők az alapanyagokat elkészítet
ték, a dadus nénik és néhány anyuka 
megfőzte, és a résztvevők jóízűen elfogyasz
tották.

Jólesik visszagondolni, hogy mennyi 
támogatásban volt részünk, hogy mindez 
megvalósuljon.

A Bágyogszováti fagyistól minden ovis 
egy adag fagylaltot kapott, a konyhás nénik 
pogácsát sütöttek, Nagy Mónika és Balázs 
Jenőné üdítővel ajándékozta meg a 
gyerekeket, Görcs Zoltánná édességet 
küldött, Polgár Gyulánétól paprikát, Gősi 
Jánostól kenyeret, a pordányi hetestől kol
bászt kaptunk. Meg kell jegyeznem, mi 
senkitől nem kértünk, és meglepetésünkre 
ennyi jóakarónk volt, bizonyítva mennyi 
segítőkész ember van, és szívesen támo
gatják a gyereket.

Az óvodát támogatta még Ferenczi 
István, aki az elromlott ivó kutunkat használ
hatóvá tette.

Mindegyikőjüknek köszönjük a segít
séget.

Június 6-án elbúcsúztak 
nagycsoportosaink, megtartot
ták az évzárót, és a 18 kis
gyerek már az iskolára készül.

A sok gyerekprogram mel
lett az idei év végére el kellett 
készíteni a helyi nevelési prog
ramunk ellenőrzését, érté
kelését és módosításán, amin 
minden óvónő együttes munká
val dolgozott. Kisebb változ
tatásokat vettünk be amiket a 
további munkánk során szeret
nénk megvalósítani, főleg a 
gondozás, az egészséges élet
mód kialakítása terén, és a 
környezeti nevelés folyamán.
Szeretnénk, ha a szülőknek

több rálátása lenne az óvodában folyó 
munkákra, hogy közös nevelésünkkel jobb 
eredményeket érhessünk el a gyermekeknél.

Szeretnénk, ha kapcsolatunk a szülőkkel 
még jobb lenne, és a problémájukat nyíltan 
elmondanák, hogy azok időben orvosolhatók 
legyenek

Fontos a kölcsönös bizalom, az egymás 
személyének tiszteletben tartása.

A szülők is és mi pedagógusok azért dol
gozunk, hogy a gyerekeinknek a legjobb 
legyen, és a képességeikhez mérten a lehető 
legtöbbet fejlődjenek.

Minden kedves olvasónak szép nyarat, jó 
nyaralást kívánok!

Szabóné Horváth Judit 
óvodavezető

Légvár május 1-én

Színpadon: Róka Rudi kalandjai
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Bakaruhában /X. rész/
A szokásos hétköznapi munkánkat végeztük. A naptár 

már a november végét jelezte. Kellemetlen hűvös, szeles 
idő volt. Szürke fellegek takarták el a napot. Jól esett már 
a meleg és ilyenkor az ember szívesebben marad egy jól 
fűtött szobában.

Egyszer csak megcsörren a telefon. Jelentették, hogy 
Piliscsaba térségében az ottani ezredünkhöz tartozó T-34- 
es harckocsink karambolozott a francia nagykövetség 
személygépkocsijával.

Rendkívüli esemény, azonnal induljunk a helyszínre. 
Húztam a hátam, nehogy rám essen a főnök választása. 
Mivel ketten hiányozták, sajnos mennem kellett.

Nem is érdekelt volna az egész, ha nem lett volna az a 
csúnya idő. Elindultunk . A HR-591-es tábori skoda 
parancsnoki kocsi ponyváját vadul csapkodta a viharos 
szél. Feltűrt gallérú köpenyben sem volt kellemes az idő. 
Viszonylag gyorsan megérkeztünk a helyszínre. Mi is 
történt tulajdonképpen? Az eset tragikomikusnak tűnt és 
nem volt egy mindennapi. Rövid szemrevételezés után 
megállapítottuk, hogy egy T-34-es gyakorlatozó harcko
csink karambolozott a budapesti francia nagykövetség Cit
roen gyártmányú személykocsijával. Első ránézésre 
megállapítottuk, hogy a 34 tonnás acélkolosszusnak nem 
történt baja /még szép/ de a gyönyörű Citroen bizony 
kisebb sérülést szenvedett. Lemeze itt-ott benyomódott, de 
motorikusán nem sérült meg. Hogy is történt az eset? A 
francia követségi autó Budapest irányába haladt a régi 1-es 
úton. A piliscsabai ezredhez tartozó harckocsi pedig egy 
mellékútról megfelelő forgalomirányító jelenlétében ráhaj
tott a főútvonalra. A baj ekkor történt. A francia követségi 
kocsi vezetője nem vette figyelembe vagy nem vette észre 
az eléggé apró termetű sátorlapot és acélsisakot viselő 
kiskatona jelzését és nekicsúszott a harckocsinak. 
Szerencsére személyes sérülés nem történt. Egy dolog 
azonban felkeltette a figyelmünket. Az ütközés pil
lanatában a nagykövet eléggé fiatal és csinos felesége úgy 
megijedt, hogy bepisilt. A remegő kiskatonát is 
megkérdeztük és ő esküdött égre-földre, hogy piros zász
lójával megállást intett a követségi kocsinak. Erre fel a 
főnököm feltette az udvarias kérdést a nagykövet úrnak, 
hogy a jelzés ellenére miért nem tetszett megállni?

A válasza eléggé cinikusnak tűnt, mert azt állította, hogy 
azt hitte, hogy egy madárijesztő integet neki. Egy kicsi 
igazsága azért volt, mert a terepszínű sátorlapos kiskatona 
bizony eléggé közelről lehetett észrevenni, mivel az 
viharos szél elől kissé egy bokor takarásából integetett.

Az esetről jegyzőkönyvet kellett felvenni. A végén aztán 
elismerte a francia követ, hogy a hibát ő követte el és a 
magyar féllel szemben nincs követelni valója. Erre fel a 
forgalmat irányító kiskatona is megnyugodott. A gond 
akkor történt, amikor az esemény leírásakor a nagykövet 
asszonnyal történt eseményhez értünk. Kihagyni nem

lehetett, mert ami megtörtént az megtörtént. Végül aztán 
rám esett a választás, mert azt mondták, hogy én még nem 
rég hagytam el az iskolát és fogalmazzam meg a kényes 
esetet, hogy tűrje a nyomdafestéket. Visszavonultam egy 
darab papírral a harckocsi árnyékába és a következő 
sorokban foglaltam össze az eseményt:

„Az ütközés pillanatában a nagykövet úr felesége úgy 
megijedt, hogy a kisebbik biológiai szükséglete a szedj 
mélygépkocsiban akaratlanul bekövetkezett.”

A szöveget a felek némi mosolygással elfogadták és 
aláírták. A Citroen sérült lemezét kiegyengették és 
Budapest felé vette az irányt. A „sértetlen” T 34-es pedig 
lomhán átgördült az akkori 1-es főúton és eltűnt a lomb
jukat hullató bokrok között.

Aztán mi is hazaindultunk. Néhány napig volt miről 
beszélnünk.

Gősi Sándor

Kiszely Gábor az ÁVH-ról tartott előadást ez év áprilisában

Készülődés a horgászverseny eredményhirdetésére
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I

Minőségbiztosítás az óvodában
A COMENIUS 2000 minőségbiz- 

I tosítási rendszer kiépítésén dolgozunk 
2002 január végétől.

Mi a minőség az óvodában? A szülői, 
' a gyermeki, fenntartói és egyéb part

nerkapcsolatok elvárásainak való meg- 
| felelés. A minőség mint igény mindig 

jelen van, a minőséget mindig a vevő 
kéri. Míg az iparban egy tárgy, egy 
alkatrész, egy gép a végtermék, s ha nem 
megfelelő minőségű, újra gyártható, az 
oktatásban viszont a gyermek a végter- 

; mék, és azt újra gyártani-nem lehet. így 
| a gyermekeink fejlődésének biztosítása 
1 összetett folyamat, melyben a csalá

dokkal egyetértésben, együtt működve, 
: megfelelő óvodai programmal, kielégítő 
i tárgyi feltételekkel tudunk megvalósí

tani.
Ennek érdekében hozzáláttunk a nem 

i könnyű munkához. Első lépésben az 
[ óvónők és a dadus nénik közösen, ötlet- 
I börze szerint összegyűjtöttük mi az ami 
! jó és rossz a szülőnek, gyereknek, fenn

tartónak, partnerkapcsolatainknak.
Későbbi időpontban elkészítettük a 

| SZWOT analízist, ami abból áll, hogy 
1 mindenki összeírta véleménye szerint mi 

óvodánk erőssége, gyengesége, lehető
ségei, veszélyei.

Az erősségek közül, az öt legjobb 
helyezés alapján elkészítettük küldetés- 
nyilatkozatunkat, ami jellemzi fő cél
kitűzéseinket, óvodánk, és gyer- 

[ mekképünket. M indezeknek nevelési 
programunkban benn kell lenni, és 
ezeknek meg kell valósulnia.

Küldetésnyilatkozatunk így hangzik:
Mi, az enesei óvoda dolgozói arra 

j törekszünk, hogy gyermekeinket 
szeretetteljes családias környezetben, 
érzelmi biztonságban neveljük. A 
gyerekek egyéni képességeit figyelembe 
véve speciális foglalkozásokon, sokféle 
játéklehetőséggel és különféle pro
gramokkal igyekszünk felkészíteni az 
iskolára. Büszkék vagyunk jól felszerelt 
tágas udvarunkra, melyben a gyermekek 
kedvükre játszhatnak, és szabadon 

1 kielégíthetik mozgásigényüket.
Következő lépésben a szülői elé

gedettség vizsgálatához megtörtént a 
I szülői kérdőívek összeállítása, kiküldése 
és kiértékelése.

Kérdőívet minden szülő kapott, 
névtelenül kértük vissza, így élhetett 
mindenki a lehetőséggel, hogy 
véleményét nyíltan kifejezhesse.

55 kiküldött kérdőívből 33 érkezett 
vissza, a kiértékelés ennek alapján 
történt.

így a szülők többsége az óvodánk 
nevelési programját ismerik, és meg
felelőnek tartják. A szülő k véleménye 
alapján az óvoda legfontosabb feladatá
nak az iskolára való felkészítést tartot
ták.

A legtöbb kisgyerek szeret óvodába 
járni, és a szülők szerint sokat fejlődtek, 
mióta óvodások.

Az óvoda életéről való tájékoztatást 
és szervezett programokat elegendőnek 
tartják.

Az óvoda vezető, óvónők, dajkák 
munkájával elégedettek, 6%-ban tartot
ták elfogadhatónak.

A tornára és a táncra mindenki igény 
tart.

Az óvoda tárgyi feltételeit meg
felelőnek gondolják.

Amin változtatna néhány szülő: egy 
adott csoporton belül néhány olyan 
összejövetel, amikor a szülő nem csak az 
óvónők, hanem más anyuka véleményét 
is megismerheti. A nagyoknak ne kelljen 
aludni. Néhány szülő hozzáállásán.

Télen is többet legyenek a szabadban.
Mérlegelni fogjuk a kéréséket és az 

első szülői értekezleten tájékoztatjuk a 
kedves szülőket abban, amin változtatni 
tudunk.

Szép és kedves észrevételek jöttek 
vissza a szülők felől, ami kárpótol min
ket némi sérelmekért.

Csak néhány a sok közül, ami szim
patikus a szülőknek az óvodában:

- barátságos, melegséget áraszt
- megbízható, tanításra, szeretetre 

kész óvó nénikkel
- gyermekek számára megfelelő 

környezet óvodán belül és kívül
- sok program, kimozdulhatnak a 

gyerekek
- az óvónők törekvése arra, hogy 

együtt tudjak dolgozni a szülőkkel a 
gyerekek érdekében

- nagy udvar, sok játék
Mindezeket a kedves észrevételeket

szem előtt tartva folytatjuk munkánkat, 
ahol szükséges és tudunk javítunk, és 
folytatjuk tovább minőségbiztosítási 
rendszerünk kiépítését.

Szabóné Horváth Judit 
óvodavezető

Szűcs Györgyné 
óvónő

Ovisok a Fertő-tónál
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Iskolai híradó
ver
ver
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Tisztelt Olvasók!
A 2001-2002-es tanévet 250 ta

nuló fejezte be iskolánkban. 
Közülük 42 nyolcadik osztályos 
felvételt nyert valamelyik közép
fokú intézménybe. A tanulók több 
mint 20%-a kitűnő illetve jeles 
bizonyítvánnyal lephette meg 
szüleit, 27-en lettek kitűnők és 25- 
en jelesek. Sajnos 6 tanuló nem 
felelt meg a tantervi követel
ményeknek, közülük 3-an javító- 
vizsgát tesznek augusztus végén, 
3-an évfolyamot ismételnek.

A tanév során az iskola 
elsőrendű feladata a tanulók 
képességeinek fejlesztése a tanter
vek által előírt ismeretanyag 
elsajátítása közben. Mindez leg
nagyobb részben a tanítási órákon 
történt. Az oktatás mellett fontos 
feladat a tanulók személyiségének 
alakítása, a nevelés. Erre a tavév 
során a tanítási órákat kivéve 
számtalan tanórán kívüli lehe
tőséget biztosítottunk. Az ősszel 
az egészséges életmóddal illetve a 
fogápolással kapcsolatos progra

mon vehettek részt a tanulók. Az 
ünnepekhez kötődve népszoká
sokat ismerhettek meg társaik 
bemutatásában. Márciusban a 
Kossuth évforduló kapcsán körzeti 
vetélkedőket szerveztünk. Az év 
során mintegy 30 tanuló szín
házbérleti előadásokon vett részt. 
Az úszás fortélyaival ismerkedett 
70 tanuló a szervezett úszásoktatá
son. A kézművesség, népművészet 
elemeivel ismerkedhettek a ta
nulók az anyáknapi illetve a gyer
meknapi programokon, melyek a 
MOBILITÁS támogatásával való
sulhattak meg. A községi és iskolai 
rendezvényeken színvonalas mű
sorokkal szerepeltek a tanulók.

Az év során, az ifjúsági napokon 
illetve a tanulmányi kirándulá
sokon az ország nevezetes helyeit 
ismerhették meg.

A körzeti illeve megyei szintű 
tanulmányi, művészeti és sport- 
versenyeken is képviselve volt 
iskolánk.

Működött a színjátszó kör, vala
mint a zeneiskola keretében 17

me

tanuló tanult valamilyen hagszerei szi 
játszani, és mintegy 50 tanuló ké év: 
csoportban néptáncoktatásba! töt 
részesült.

Bár a tanévet már bezártuk, de i k;„‘
hagyományos kerékpártáborozás-

so
n>

ra augusztus elején kerül sor, stj 
melyen 50 tanuló vesz részt, m 
Ennek a programnak a meg- e§
valósításához is jelentős anyagi 
támogatást kaptunk a MOBI
LITAS-tól.

A programjaink me valósítását jc 
segítő szervezeteknek, a szülők- t< 
nek, a kívülállóknak valamint kol- a 
légáimnak- szeretném megköszön
ni azt, hogy terveink megvalósul
hattak. Egyben kívánok minden
kinek kellemes vakációt.

Javítóvizsgát tartunk augusztus 
29-én, csütörtökön 8 órai kezdet
tel.
A tanévnyitó ünnepély szeptember 
1-én, vasárnap 17 órakor lesz. Az 
első tanítási nap szeptember 2.

Köszönöm érdeklődésüket!
Enese, 2002. júl. 2. 

Ferenczi Imréné igazgató

Óvodánk dolgozója Kocsis Nándorné az Oktatási 
Minisztérium Pedagógus Szolgálati Emlékérem 
átadásában részesült. A felterjesztés még januárban 
történt, de szerettem volna valamilyen alkalomhoz 
kötni, így pedagógus naphoz közel, a családi délután
nal összekötött gyereknapon vehette át pol
gármesterünktől május 31-én.

Váratlanul érte a kitüntetés, mivel meglepetésnek 
szántuk.

Kitüntetését kiérdemelte, hisz mindig töretlen hittel 
végezte munkáját, több mint 35 éve neveli a falu 
apróságait. Gyerekszeretetét a legcsintalanabb nebuló 
sem tudta megingatni.

Óvodánknak jó vezetője volt, lelkiismeretességével 
mindnyájunknak példát mutatott.

Kitüntetéséhez gratulálok, továbbra is sikeres, jó 
munkát kívánok!

Szabóné Horváth Judit 
óvodavezető

Pedagógus Szolgálati Emlékérem átadása Kocsis Nándoménak
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KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSA
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