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Tájékoztatás az önkormányzatnál végzett 
ellenőrzési feladatokról

Tisztelt Olvasók!

A képviselőtestület 2008. április 17-i ülésén tárgyalta az 
önkormányzatnál végzett ellenőrzésekről szóló tájékoztatást. 
A tájékoztató  rövidített változatát tárjuk Önök elé ebben a 
cikkben.

Az önkormányzat működésének jogszabályi hátterét az 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény adja. 

Az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabá-
lyait az Ötv.-ben foglalt felhatalmazás alapján saját Szervezeti 
és Működési Szabályzatában  rögzítette a képviselőtestület, 
melyet minden önkormányzati választás után felülvizsgál, 
szükséges esetekben módosít.

Az önkormányzati törvény  az önkormányzatok törvényessé-
gi ellenőrzését a közigazgatási hivatalokra bízza. Enese Község 
Önkormányzatának ellenőrzését a Nyugat-dunántúli Regionális 
Közigazgatási Hivatal végzi. 

A törvényességi kontroll kiterjed mindazokra a szervek-
re, amelyek  önkormányzati hatáskörrel rendelkeznek., tehát 
önkormányzati döntést hoznak.

Mire terjed ki tehát a törvényességi ellenőrzés ?
Az önkormányzat szervezetére, működésére, döntéshozatali 

eljárására, döntései - rendelet, határozat - megfelelnek-e a jog-
szabályoknak.

Amennyiben az ellenőrzés során törvénysértést állapít meg 
a közigazgatási hivatal vezetője, felhívja a döntés hozót a tör-
vénysértés kiküszöbölésére. Az önkormányzat ilyen esetben 
megvizsgálja a felhívásban foglaltakat, a megszabott határidőn 
belül intézkedéséről, vagy egyet nem értéséről tájékoztatja a 
közigazgatási hivatal vezetőjét.

Ha az önkormányzat a felhívásban foglaltakra nem intéz-
kedik, vagy nem hoz a felhívásban foglaltaknak megfelelő 
döntést, ebben az esetben a közigazgatási hivatal vezetője az 
alábbiakat teheti:

- a törvénysértő önkormányzati rendelet felülvizsgálatát és 
megsemmisítését kezdeményezheti az Alkotmány Bíróságnál,

- a törvénysértő határozat bírósági felülvizsgálatát kezdemé-
nyezheti,

- kezdeményezheti a képviselőtestület összehívását a tör-
vénysértés megszüntetésére, a képviselőtestület tisztségviselője 
felelősségének megállapítását.

A közigazgatási hivatal vezetője az önkormányzat működé-
séről, döntéseiről a testületi ülések jegyzőkönyveiből szerez 
tudást. A jegyző a testületi ülést követő 15 napon belül felter-
jeszti az ülés jegyzőkönyvét törvényességi ellenőrzésre. 

Konkrétan rátérve az önkormányzat 2007. évi törvényességi 
ellenőrzésére az alábbiakról tájékoztatjuk az olvasókat:

2007-ben összesen 75 határozatot hozott a képviselőtestület. 
A határozatok ellen törvényességi észrevétel nem érkezett, a 
közigazgatási hivatal vezetője  egy esetben sem kezdeményezte 
törvénysértő határozat bírósági felülvizsgálatát.

A képviselőtestület 2007. évben 16 rendeletet alkotott a 
következő tárgykörökben:

Megalkotta 2007. évi költségvetésről szóló rendeletét, elfo-
gadta a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet. 
Több alkalommal módosította szervezeti és működési szabály-
zatát, megállapította az étkezési térítési díjakat, szabályozta az 
egyes szociális ellátási formákat. Ivóvíz és szennyvíz díjakat, 
szilárd hulladék szállítási díjakat határozott meg.

A közigazgatási hivatal törvénysértő önkormányzati ren-
delet felülvizsgálatát, visszavonását nem kezdeményezte az 
Alkotmány Bíróságnál.

Egyetlen esetben érkezett törvényességi észrevétel az ivóvíz 
díj megállapításával kapcsolatosan, de ebben az esetben sem 
kellett a rendeletet módosítani, a megállapított díj törvényes 
volt.

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képvi-
selőtestület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester 
felelős. A képviselőtestületnek tehát arról kell gondoskodnia, 
hogy az önkormányzat költségvetése egyensúlyban legyen, 
valamint arról hogy az önkormányzat ne váljon fizetésképte-
lenné.
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A helyi önkormányzatok gazdálkodását az Állami 
Számvevőszék ellenőrzi, a saját intézmények pénzügyi ellen-
őrzését un. belső ellenőrzést maga az önkormányzat látja el a 
Győri Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül.

Az önkormányzat gazdálkodását  költségvetés, zárszámadás 
megküldésével  az Államkincstár kíséri figyelemmel.

A belső ellenőrzési tárgyköröket minden évben a képviselő-
testület határozza meg.

2007-ben a Győri Többcélú Kistérségi Társulás  az alábbi 
ellenőrzéseket végezte:

-ügyiratkezelés szervezése, szabályozása és gyakorlata,
- analitikus nyilvántartások szabályozása, vezetése, napra-

készsége, teljeskörűsége,
- kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvénye-

sítés szabályozottsága és gyakorlata.
Az ellenőrzés tapasztalatai:

Az ügyiratkezelés a vonatkozó törvények, rendeletek és 
szabályzatok szerint összességében jó színvonalon történt kézi 
iktatással. Az iratok irattárban való elhelyezése rendezett, évek 
szerint iktatószámok feltüntetésével. Az irattár zsúfolt, világítá-
sa nem megfelelő.

Biztosítani kell, hogy az irattárakban az iratokon kívül más 
eszközök ne legyenek elhelyezve, világítást meg kell oldani.

/Megjegyezzük, hogy 2008. évtől áttértünk a gépi iktatásra./

Az analitikus nyilvántartások szerepe, jelentősége nem csök-
kent az utóbbi időben. Az analitikus nyilvántartások vezetésének 
szabályait Enese Község Önkormányzatának számlarendje, szám-
viteli politikája és bizonylati szabályzata tartalmazza. Ezeket az 
intézmények átszervezése miatt többször kellett módosítani, aktu-
alizálni. A szabályozásban rögzített és a gyakorlatban ténylegesen 
vezetett nyilvántartások közötti összhang biztosított volt.

A vizsgálat megállapította, hogy az analitikus nyilvántartá-
sok összességében alátámasztották a mérlegben, illetve a költ-
ségvetési beszámolóban szereplő adatokat.

Kötelezettségvállalás, utalványozás
Kötelezettség vállalás, utalványozás, érvényesítés és ellen-

jegyzés hatásköri rendjét külön szabályzat tartalmazza, a sza-
bályzat megfelelő tartalmú.

Hiányosság volt, hogy az ellenőrzéskor külön kötelezettség-
nyilvántartást nem vezettünk, ezt a hiányosságot azóta pótoltuk.

A hivatalánál 2007-ben a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Főügyészség is tartott vizsgálatot. Az ügyészség egy-egy szak-
feladat ellátását ellenőrzi.

Az elmúlt évben az állat tartással kapcsolatos jegyzői eljárás 
törvényességét vizsgálták. A vizsgálat nem marasztalta el a 
hivatalt. Néhány – az eb nyilvántartással kapcsolatos – pontosí-
tásra, a nyilvántartás aktualizálásra hívta fel a figyelmet.

Az elmúlt évben vizsgálat alá került az anyakönyvi ügy-
intézés, valamint a személy és lakcím nyilvántartási ügyek 
intézése is. Ezt az ellenőrzést a Közigazgatási Hivatal Hatósági  
Főosztálya végezte 3 évre visszamenőleg.

A vizsgálat megállapította, hogy az anyakönyvi ügyintézés 
jogszabályi alapokon nyugszik. Az anyakönyvi nyilvántartás 
vezetése pontos, precíz, az anyakönyvi alapiratok tárolása ren-
dezett.

A személy és lakcím nyilvántartás adatainak kezelése az 
elmúlt évig a számítógépes nyilvántartás mellett kartonokon is 
történt, a kartonok kezelése 2008. évtől megszűnt.  A kartonok 
rendezettsége, tárolása előírásszerű volt.

Az önkormányzatot rendszeresen több közigazgatási szerv 
is ellenőrzi. Az ellenőrzések tapasztalatai kontrollt jelentenek 
a munka végzésről,  segítséget nyújtanak a hibák, esetleges 
hiányosságok kiküszöbölésében.

A nagyon gyakran változó jogszabályok a számtalan hatás-
kör gyakorlása sem könnyítik, sőt inkább nehezítik a munkát.

A körjegyzőség alakulásával /2007. június 28-a óta/ a felada-
tok megnégyszereződtek, a dolgozói létszám viszont csak két 
fővel növekedett, ennek ellenére kell zökkenőmentesen ellátni 
a teendőket.

Az elmúlt majdnem egy éves időszak alatt tapasztaltuk, 
hogy a négy település gazdálkodási feladatait nem tudja ellátni 
egy gazdálkodási előadó, ezért a települések úgy döntöttek, 
alkalmaznak még egy köztisztviselőt pénzügyi-gazdálkodási 
munkakörben.

A pályáztatási  eljárás folyamatban van.

A körjegyzőség dolgozóinak feladataikat a jogszabályi előírások 
szerint kell végezni. Ez  nem mindig vonja maga után  az ügyfelek 
megelégedését annak ellenére, hogy megpróbálunk udvariasak 
lenni, hiszen ez a feladatunk, közszolgálatot látunk el.

Kiss Lászlóné
körjegyző

ENESE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA az 5/2001./
IV.28./ számú rendeletében szabályozta a temető és temet-
kezés rendjét. A rendelet a temető kapuján is kifüggesztésre 
került.

A kialakulóban lévő helytelen gyakorlat  - sírhelyek mellé 
elhelyezett szegélykő balesetveszélyessége, illetve a vízel-
folyás akadályozó léte - miatt az alábbiakra hívnánk fel a 
hozzátartozók  figyelmét.

A sírhely mérete a rendeletben szabályozott:
Felnőtt sír hossza 2,1 méter, szélessége 0,9 méter, mély-

sége 1,6-2,5 méter
Felnőtt kettős sír hossza 2,1 méter, szélessége 1,8 méter, 

mélysége 1,6-2,5 méter
10 éven aluli gyermeksír hossza 1,3 méter, szélessége 0,6 

méter, mélysége 1,6-2,5 méter
Sírbolt 1,9 méter, belső hossza 2,2-2,5 méter

A rendelet szerint a síremlék nem foglalhat el a sírhelynél 
nagyobb területet. 

A felállítandó síremlék tervét/vázrajzát be kell mutatni az 
önkormányzatnak.

Kérjük a hozzátartozókat, hogy síremlékek készíttetésekor 
vegyék figyelembe a fent leírtakat.

A szabályok be nem tartása szabálysértési felelősségre 
vonást  eredményezhet.

TÁJÉKOZTATÁS

Enese Község Önkormányzata
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Úgy nézek az emberekre mindig, ahogy a csodára nézni 
illik. Ilyenkor elgondolkodom, hogy milyen bámulatos 
dolgokat alkotott a Teremtő még így is, hogy nem vagyunk 
tökéletesek.

Lenyűgöznek az emberi alkotások.
Jó egy alkotó csoport tagjának lenni. Ezt lehetett érezni 

az 5. születésnapját ünneplő Enesei Foltvarrók hozzászó-
lásaiból.

Az ünnepi összejövetelt szép környezetben, a Babilon 
étteremben tartottuk. Résztvettek régi  és új tagjaink. 
Meghívott vendégeink között voltak a falu vezetői: 
Mesterházy József, Kiss Lászlóné, s az iskola igazgatója: 
Bartos Ilona Valéria.

Örültünk, hogy megtisztelt jelenlétével bennünket 
Zugmann Miklósné, Ilike,  foltvarró, a céhmesteri cím 
tulajdonosa. Tőle tanultuk a foltvarrás alapvető tudnivalóit. 
Szeretettel, nagy gonddal kísérte figyelemmel munkánkat.

Kezdeti lépéseinkről Csapóné Saller Csilla számolt be. 
Nem felejtette el megemlíteni azt sem, hogy nekünk még 
anyagaink, eszközeink sem voltak, amit Ilike önzetlenül 
biztosított számunkra. Most sem jött üres kézzel, saját 
készítésű ajádénkokkal kedveskedett.

Horváthné Bősze Katalinnak a régi tagok segítőkészsége 
esett nagyon jól. Szívesen jön húgával együtt Beziről min-

den alkalommal.
Horváthné Matkovics 

Rita kézimunkázást ked-
velő barátnőit is magá-
val hozta, hiszen náluk 
is családi hagyomány a 
kézimunkázás. Nagyon 
lelkesek, szorgalmasak 
voltak, felpezsdítették 

az életet. Fiatalodtunk tőlük.
Élő Márta köszöntő versében minden jót kívánt foltvarró 

társainak.
„Cérna ne gubancolódjon,
A varrógép jól hurkoljon,

Rongyhegyünk az égig érjen,
De a szekrénybe beférjen.

Körkésünk ki ne csorbuljon,
Vágólapunk jól szolgáljon.

Kezünk, lábunk el ne törjön,
Minden bánat elkerüljön!

Vendégkönyvünk érdekes bejegyzéseiből Giczi Istvánné, 
Tünde idézett.

Márkus Tamásné, Gabinak nemcsak az érdekes varrási 
technikák, de a barátságos társaság is örömet okozott. Jó 
kis kikapcsolódás a keddi összejövetel.

Az 5 év munkájáról rövid összefoglaló hangzott el, nem 
feledkezve meg a szponzorainkról. Hat fővel indultunk, 

Öt évesek lettünk!
akik eddig kitartottak. Időközben változott a létszám. 
Voltak, akik kimaradtak, újak jöttek. Jelenleg 14 tagunk 
van, de 21-en fordultak meg nálunk.

Nagy örömet és 
meglepetést okozott 
számomra a 13 szál 
rózsából álló különle-
ges virágcsokor, mely 
a tagokat jelképezte. 
Gyönyörű organzából 
varrták az ügyes kezű 
asszonyok. Csodálatos 
a szeretettel készített 
terítő is. Köszönöm ezeket a szép ajándékokat!

Meghitt hangulatban teltek az órák, s megállapodtunk, 
hogy új tervekkel, lelkesedéssel indulunk neki a következő 
5 évnek, mert van értelme a hasznos és kellemes időtöltés-
nek.

Rokonaink, ismerőseink is örülnek saját készítésű aján-
dékainknak, s nekünk is örömet okoz az ajándékozás, az 
alkotás.

További mun-
kálkodásra indítot-
tak a polgármester 
köszöntő szavai, 
melyben örömét 
fejezte ki,  hogy jól 
működik a klub, s 
továbbra is támo-
gatják munkánkat.

Móra Ferenc idézettel fejezem be rövid kis tájékoztatómat:

„Aki szeretettel ölt tűjével öltést öltés után,
szeretete kinccsé válik, tűje arannyá.”

Füsi Andrásné
klubvezető
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Piros Pünkösdnek áldott vasárnapján, az Úr 2008. 
esztendejében, annak is május havában, a 11.napon a 

falu férfinépének színe-java jeles eseményre hívja a 
Tisztelt Lakosságot!

A szentmise után, a napnak delelőjén régi szokás 
szerint a katolikus templom előtt eltáncolják az enesei verbunkot, melynek megtekintésére 

szeretettel és tisztelettel várnak minden érdeklődőt! 

Így hirdette a plakát: „jeles esemény”. Pedig több ez annál, eltáncolt bizo-
nyítéka annak, hogy a tánc varázslat, ami egyaránt hat kicsikre és nagyokra, 
profikra és amatőrökre. Lelkes fiatalok, még fiatalabbak és tiszteletbeli fiatalok 
Rab János néptánc-oktató segítségével hosszú készülődés és rengeteg próba 
során felélesztették az enesei verbunk több évtizede kallódó hagyományát. 

A templomban még folyt az ünnepi szentmise, amikor az utcán gyülekezni 
kezdett a nézősereg és énekszóval megérkeztek a táncosok is. Aztán megállt az 
élet egy kis időre, csak a lábak, tenyerek, szívek dobbantak a templom előtti 
téren. A régi időkben katonákat toboroztak ezzel a tánccal és a felnőtté válás 
egyik lépése volt, ma a közös tánc örömét hirdették az egy ritmusra – na nem 
mindig, de a szándék, az öröm és a lelkesedés egy volt – mozduló fiúk/férfiak. 
Remélem, hogy a felhők közül lekukucskáló, pödört bajszú, kalapos, rámás 
csizmás őseink, akiknek nem csak hobbi vagy hivatás volt a tánc, hanem élet-
formájuk és mindennapjaik szerves része is, büszkén kacsintottak össze, látva 
a lelkes csapatot, hogy lám, a vér nem válik vízzé… 

„Dicsérem a táncot, mert felszabadítja az embert a dolgok súlya alól és az 
egyént a közösséghez köti. Dicsérem a táncot, amely mindent erősít és ser-
kent: egészséget, tiszta szellemet és szárnyaló lelket. Ó, ember, tanulj táncolni, 
különben nem tudnak majd veled mit kezdeni az égi angyalok.”

Aurelius Augustinus (354-430)
Gülch Eszter
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Enese Bogner-Káldy-kúria /lebontva/

A XIX. század első felében Enesét főként középneme-
si családok birtokolták. A kúriát a bontásakor előkerült 
„CK és CV 1838” jelzésű téglák tanúsága szerint 1838-
ban építették fel, arra vonatkozóan nem maradt fenn 
adat, hogy melyik nemesi família emeltette a klasszicista 
stílusú épületet.

A XIX. század második felében a Bogner család volt 
a kúria tulajdonosa, a vármegye-monográfia 1909-ben 
Bogner Zsigmondot Enese jelentősebb birtokosai között 
említette. 

Az 1910-es években Káldy János enesei bíró vásárolta 
meg az épületet, aki 1925-ben és 1935-ben is 111 kataszt-
rális holdnyi földterülettel rendelkezett a helységben. A 
visszaemlékezések szerint az U-alakú kúriában 8 szoba 
és 2 konyha volt. Az épület legnagyobb, „díszterem”-
nek nevezett szobáját falképekkel díszítették, a mennye-
zetet rózsás festéssel látták el. A „díszterem” előtt terasz 
húzódott, amelyhez három márványlépcső vezetett fel. A 
részben alápincézett kúria udvarában díszkert terült el. 
Az épületet 1950-52-ben fokozatosan bontották le.

Enese-Péterháza puszta
Sziklóssi Szabó – Hilbert-kúria /lebontva/

A sziklóssi Szabó család régi Győr vármegyei nemesi 
família volt, 1637-ben az uralkodó címerújító nemesle-
velet adományozott a családnak, mivel Szabó /I./ Péter 
kapitány 1594-ben Győr török kézre kerülésekor elve-
szítette a família régi nemeslevelét és okleveleit. Szabó 
/III./ Péter 1767-ben Pozsony vármegye előtt, Szabó 
/II./ István pedig később Győr vármegye előtt igazolta 
nemesi státuszát. A sziklóssi Szabók nemességét 1820-
ban Veszprém vármegyében, 1821-ben pedig Komárom 
vármegyében is kihirdették.

A család Győr vármegyében Cakóházán és Bezin 
rendelkezett birtokokkal, a Bezihez tartozó későbbi 
Péterháza puszta területén a família a XIX. század elején 
már biztosan birtokos volt, az enesei /és görsöni/ Enesey 
családtól vásárolt itt földterületeket.

Péterházapusztát az 1842-es kataszteri térképen még 
nem tüntették fel, a major az 1840-es évek közepén 
jött létre. Az itteni kúriát a pusztát megalapító sziklóssi 
Szabó /IV./ Péter emeltette 1846-ban késő klasszicista 
stílusban.

Szabó Győr vármegye követe volt az 1825-27-es és az 
1832-36-os pozsonyi országgyűléseken, hatalmas jogi 
tudása miatt az országgyűlésen „Werbőczy” néven emle-
gették. A földbirtokos később ügyvédként működött, 
Győr város legnevesebb ügyvédjeként tartották számon, 
majd Gyár vármegye alispánjává is megválasztották. 

1842-ben Szabó /IV./ Péteren kívül Szabó Dénest és 
Szabó /I./ Kálmánt tüntették fel bezi lakosként a Győr 
vármegyei nemesi össszeírásban.

Élete utolsó éveit Szabó a péterháza pusztai kúriájá-
ban töltötte, écsi borait kortyolgatta, és „hatalmas ezüst 
pipájából bodorfüstöket eregetett”. Mivel azonban eköz-
ben az osztrákokat szidta, és Kossuthot éltette, elfogták, 
és vasra verve vitték a törvényszékre, ahol azonban 
végül felmentették.

A földbirtokos 1855-ös halála után a fia, sziklós-
si Szabó /I./ Kálmán örökölte a birtokot és a kúriát. 
Ő Győr vármegye főügyészeként, majd főjegyzője-
ként működött, az 1848-49-es szabadságharc idején a 
vármegye első alispánja, az öttevényi választókerület 
országgyűlési képviselője, kormánybiztos és honvéd 
százados volt. A Bach-korszakban Szabó Péterházán élt, 
ekkoriban a kúria a vármegye egyik szellemi központjá-
nak számított. A földbirtokos ekkor telepítette az itteni 
gyümölcsöskertet, és ekkor hozta létre a birtok ménesét 
és gulyáját. Szabó  az écsi pincészetét is fellendítette, 
borai messze földön híresek voltak, különösen a furmint 
és az olaszrizling. 1861-től Szabó /I./ Kálmán ismét 
a vármegye első alispánjaként működött, a péterházai 
kúriában gyakran tartottak „magántanácskozásokat” a 
vezető tisztségviselők. Itt határozták el azt is, hogy Győr 
vármegye követelni fogja az 1848-as törvények visszaál-
lítását. A provizórium idején a földbirtokos ismét vissza-
vonult Péterházára, majd a kiegyezés után 1867-71-ben 
ismét első alispáni tisztséget viselt. 1875-ben Szabó /I./ 
Kálmánt Győr vármegye és Győr szabad királyi város 
főispánjává nevezték ki, a tisztséget 1882-ig viselte. A 
péterházai kúriában a földbirtokos  több ezer kötetes 
könyvtárral rendelkezett, a főispán gyakran olvasott 
közjogi és gazdasági szakkönyveket.

Szabó /I./ Kámánt 1883-ban bekövetkezett halála után 
a bezi temetőben álló családi sírboltban temették el. A 
birtokot a fia, Szabó Lajos cs. és kir. kamarás örököl-
te, akinek 1900-as halála után szintén a fia, Szabó /II./ 
Kálmán lett a péterházai kúria tulajdonosa. Az épületet 
ekkor már saját aggregátora látta el villanyárammal. A 
visszaemlékezések szerint Szabónak cséplőgépe is volt, 
a birtokról a tejet Győrbe szállították be.

Az 1920-as években a kúriát és a birtokot a győri 
Hilbert család vásárolta meg, 1929-30-ban Hilbert 
Ferencet már péterháza pusztai lakosként említették. 
/Minden bizonnyal ennek a Hilbert családnak a tagja 
volt Hilbert Károly sertés-nagykereskedő, akit 1901 és 
1908 között négy ízben is Győr város országgyűlési kép-
viselőjévé választottak./  A visszaemlékezések szerint 
Hilberték idején „nagy élet” folyt a kúriában, volt olyan 
rokon, aki sportrepülőgéppel  érkezett, ő a major melletti 
mező szállt le.

Lebontott enesei kúriák
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A II. világháború után az államosított kúriában isko-
lát és szolgálati lakásokat helyeztek el. Később az 
Ikrényi Állami Gazdaság tulajdonában került az épü-
let. Péterháza pusztát az 1960-as években csatolták 
át Bezitől Eneséhez. A kúriát az 1980-as évek végén 
lebontották, pincéjét a törmelékkel betemették, falainak 
építőanyagából új házakat emeltek. A visszaemlékezé-
sek szerint a kúriát egykor téglafallal övezett park vette 
körül, amelynek a maradványai napjainkban is láthatók. 
A kerítésen kívül majorsági épületek és cselédházak 
sorakoztak.

A kúria szabadon álló, földszintes, téglalap alaprajzú 
épület volt. Egyenes záródású, keretelt ablakai felett 
egyenes szemöldökpárkány húzódott. Az aszimmetrikus 
főhomlokzat 4+/1+A+1/+6 osztást kapott, rizalitján fél-
köríves nyílásokat helyeztek el. A rizalitot lezáró timpa-
nonban a Sziklóssi Szabó-címert helyezték el. A hátsó 
homlokzat egykor 5+/1+A+1/+5 tengelyes volt, középen 
4 oszlopon nyugvó, timpanonos portikusz állt, amely 
kocsialáhajtóként is szolgált. A kúria tetején huszárto-
rony emelkedett.

Enese- Fudpuszta Argay-/Fischer/-győri evangé-
likus konvent-/Vajda/-kúria /lebontva/

Az akkor még /Rába/ Csécsényhez tartozó Fudpuszta 
területe az 1790-es évek elején szarvaskendi és óvári 
Sibrik /I./ Antal Győr vármegyei alispán tulajdonát 
képezte. A kúriát építtető Argay család Argay József 
Sibrik Terézzel kötött házassága révén szerezte meg a 
pusztát. Az Argay família az 1842. évi Győr vármegyei 
nemesi összeírás idején még nem volt birtokos a telepü-
lésen, ekkor Győrszemerén és Mindszentpusztán éltek 
tagjai. Az 1846-47-es II. katonai felmérés térképén egy 
néhány épületből álló majorként jelölték Fudpusztát. 
1852-ben azonban már biztosan Argay József birtokolta 
a pusztát, a helytörténeti adatok szerint a földbirtokos 
1858-ban építtette fel az itteni kúriát.

Az Argay család Pozsony vármegyei eredetű volt, 
a família 1793-ban Argay Antal-József és /I./ András, 
valamint utóbbi gyermekei révén kapott nemeslevelet, 
amelyet Pozsony és Győr vármegyékben hirdettek ki. A 
család tagjai a XIX. század elején Bősről költöztek Győr 
vármegyébe. Argay /I./ András a várkonyi gróf Amade 
család bősi uradalmának a jószágigazgatói tisztségét töl-
tötte be, Argay Mihály Győr vármegye főszolgabírója-
ként működött, dr. Argay István orvos pedig „háromféle 
tudori oklevél tulajdonosa” volt.

Az 1848-49-es szabadságharc leverése után, a Bach 
rendszer idején I. Ferenc József király 1852-ben utazott 
első ízben Magyrországra. Az uralkodó győri fogadására 
báró Hauer soproni kerületi főispán fényes ünnepélyt 
szervezett, a vármegyei tisztviselőknek ekkor le kellett 
vágniuk a Kossuth-féle körszakállukat, a magyar zász-
lókat fel kellet cserélni fekete-sárga császári zászlókkal, 
emellett azt is elrendelték, hogy a Győrbe vezető út 

mentén elterülő falvak lakói álljanak ki az út szélére, és 
éljenezzék meg az uralkodót. Aki tehette, távolmaradt 
az ünnepségtől, így Argay József és más környékbeli 
nemesek sem jelentek meg Győrben a király fogadásán. 
Ezért aztán Horváth Endre főbíró feljelentette a földbir-
tokosokat, akik emiatt a későbbiekben sok zaklatásnak 
voltak kitéve. 

Argay József 1866-ban 629 katasztrális holdnyi föld-
területtel rendelkezett Fudpusztán. A földbirtokos 1870-
ben bekövetkezet halála után a felesége örökölte a 
majort, egy  1874-es leírás szerint is özvegy Argay 
Józsefné lakott a Fudpuszta-Álmosdombon álló kúri-
ában. Az 1880-81-es III. katonai felmérés térképén az 
„Argaypuszta” néven feltüntetett gazdasági egységet 
már kiterjedt majorként jelölték. Argay Oszvald 1897-
ben 101 katasztrális holdnyi földterülettel rendelkezett 
Fudpusztán, a helytörténeti adatok szerint 1895-ben 
Fischer Imre bérelte a birtokot.

Argay 1902-ben a fudpusztai birtokot és a kúriát 
eladta a győri evangélikus konventnek. A földterületet 
előbb Vajda Imre vette bérbe, majd Vajda Pál bérelte 
Fudpusztát. Az Evangélikus egyház itteni birtoka 1935-
ben 615 katasztrális holdat tett ki.

1945 után az államosított kúria állami gazdasági 
kezelésbe került. Az 1970-es években Rábacsécsénytől 
Eneséhez csatolták át Fudpusztát. A kúriát az 1990-es 
évek közepén bontották le, egykori pincéje helyén nap-
jainkban egy gödör látható. A régi majorsági épületnek 
már csak a romai vannak meg.

Szabadon álló, földszintes, téglalap alaprajzú épület 
volt. A főhomlokzat 3+/1+A+1/+3 osztást kapott, jel-
zésszerű középrizalitján félköríves záródású nyílásokat 
alakítottak ki. A homlokzati szakaszokon nyíló ablakok 
egyenes záródásúak voltak.

Enese-Győry tag Győry-kúria /lebontva/

Győry János 1896-ban vásárolt meg az enesei /és 
görsöni/ Enesey családtól egy több mint 100 kataszt-
rális holdas birtokrészt Enese község határában. A 
Faluhelypuszta és Hugotpuszta közötti birtokon a XIX-
XX. század fordulója táján építették fel a Győry család 
Győrytagnak nevezett majorját és kúriáját.

Győry János régi győri nemesi családból származott, 
a családi hagyomány szerint az őseinek protestáns vallá-
suk miatt egy időre Győrből Mosonszentmiklósra kellett 
átköltözniük.

1911-ben dr. Győry Isvánt, 1925-ben pedig özvegy 
Győry Istvánnét említették enesei birtokosként. 1935-
ben Győry István örökösei 116 katasztrális holdnyi 
földterülettel rendelkeztek itt a gazdacímtár tanúsága 
szerint. A II. világháború után a kúriát és a major gazda-
sági épületeit lebontották.
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Nagy reményekkel vághattunk neki a tavaszi szezonnak, hisz 
ősszel a dobogó legmagasabb fokára állhatott felnőtt csapatunk. 
Ráadásul hosszú évekre visszamenőleg a tavaszi szakasz nagyság-
renddel jobb volt az őszinél…

Nos a 2007/2008-as bajnokságban ez másképp lett. Tavasszal 
mindössze 21 pontot szereztünk. Ez 6 győzelmet és 3 döntetlent 
jelent. Ha csak a tavaszt nézzük, az bizony a középmezőny második 
felére jogosítja a csapatot. A bajnoki tabella végén helyet foglaló 
együttesektől vereséget szenvedtünk, s nálunk gyengébb játékerőt 
képviselő csapatok vittek el pontokat Eneséről. A bajnokságot is 
itthon veszítettük el, hét pontot vitt el a Hédervár-Mosonszolnok-
Kunsziget elleni meccs. Ezt talán még középcsapatként sem enged-
hettük volna meg, bajnokaspiránsként pedig egyáltalán nem! A 
lehetőség többször adott volt, hogy megerősítsük vezető helyünket, 
pontokkal húzzunk el a Rajkától. A kritikus pillanatokban azonban 
nem álltunk a helyzet magaslatán, nem tudtuk megoldani a felada-
tot.

Úgy látom, a csapat elfáradt a bajnokság második harmadára 
és kiütköztek a hiányosságok. Ezek között az edzéslátogatottság 
intenzitását is meg kell említenem. Míg ősszel erőben és erővel 
ellenfeleink fölé nőttünk – tavasszal nem.

Természetesen szurkolóink aranyérmet szerettek volna ünne-
pelni. Ha reálisan és nyugodtan tudjuk értékelni a bajnokság és a 
szezonban mutatott játék egészét, elmondhatjuk: az ezüstérem is 
nagyon szépen csillog! Szinte az utolsó mérkőzésig harcban voltunk 
a dobogó legmagasabb fokáért, az ezüstérmet pedig három forduló-
val az utolsó sípszó előtt bebiztosítottuk.

Őszi arany, a végén ezüst
Dicsérő szavak tartalék csapatunkra is vonatkoznak. Évek óta 

nagyszerűen szerepelnek Benkő Imre tanítványai. Az ő bajnoksá-
gukban hétről-hétre kellett odafigyelni, ha a csapat lépést akart tar-
tani a dobogóért. Az Enesén kívül két kiemelkedő együttes játszott 
ebben a bajnokságban: a Dunakiliti és Bősárkány. Mindkettő ellen 
itthon játszottunk. A Bősárkány elleni meccset nagy csatában sike-
rült megfordítani, a Dunakiliti ellen nem. A bajnoki aranyérem is itt 
úszott el. Ha legalább döntetlent játszottunk volna… A bajnokság 
elbukásának egyik okát az ő esetükben is a gyér edzéslátogatottság-
nak tudom be. A másik ok: kevesen vagyunk. Annak ellenére, hogy 
Enesén sok a fiatal –nem járnak edzésre, meccsre a fiatalok.

Gratulálni tudok mindkét csapatnak az elért eredményhez. 
Hosszasan kell forgatni az évkönyveket, míg ilyen kimagasló 
eredményt találunk mindkét csapat részéről. Mindezt a megyei II. 
osztályban értük el!

Serdülő csapatunk jelen pillanatban nincs. Az utánpótlással –az 
iskolai oktatás mellett –Dömötör Csaba Tanár Úr foglalkozik. Az 
elmúlt évekhez hasonlóan több tornán részt vettek a 2007/2008-as 
bajnokság időszakában. Ősszel Enese is volt házigazda. Reméljük, 
pár év elteltével közülük többen is játszanak majd az enesei felnőtt 
csapatban. 

Szeretnék köszönetet mondani játékosainknak, edzőink-
nek –Kovács Zsoltnak, Benkő Imrének, Dömötör Csabának. 
Gondnokunknak Hécz Istvánnak és jegyszedőinknek: Hécz 
Istvánnénak, Boros Péternének és Horváth Zsoltnak. És mindazok-
nak, akik segítettek abban, hogy Enesén jól menjenek a dolgok a 
Sportegyesület háza táján. Mesterházy József

Enese SC Elnök
Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség - Orchidea Hotel Megyei II. Móvári csoport - 2007/2008

hely csapatnev merkozes győzelem döntetlen vereseg lőtt gól kapott gól pont
1. RAJKA SE 30 22 3 5 87 34 69
2. ENESE SC 30 18 4 8 66 46 58
3. KÁROLYHÁZI SKE 30 16 4 10 67 45 52
4. DUNASZIGET KSE 30 15 7 8 70 43 52
5. MOSONSZOLNOK SE 30 16 1 13 58 53 49
6. HALÁSZI SE 30 15 3 12 65 56 48
7. BŐSÁRKÁNY KSE 30 14 3 13 71 59 45
8. DUNAKILITI KSE 30 12 7 11 49 46 43
9. MÁRIAKÁLNOK SE 30 12 6 12 72 66 42
10. KUNSZIGET SE 30 12 4 14 52 66 40
11. HÉDERVÁR KSE 30 9 9 12 46 52 36
12. GYŐRÚJFALU SE 30 10 4 16 54 69 34
13. MOSONSZENTMIKLÓS SE 30 9 6 15 43 61 33
14. GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE 30 7 7 16 59 95 28
15. DUNASZEG SE 30 7 5 18 64 83 26
16. PÜSKI KD SE 30 6 7 17 47 96 25

Győr-Moson-Sopron Megyei Labdarúgó Szövetség - Orchidea Hotel Megyei II. Móvári csoport U-21 - 2007/2008

hely csapatnev merkozes győzelem döntetlen vereseg lőtt gól kapott gól pont megj.
1. DUNAKILITI KSE 30 25 4 1 112 23 79
2. ENESE SC 30 25 1 4 124 24 76
3. BŐSÁRKÁNY KSE 30 23 3 4 135 32 72
4. MOSONSZOLNOK SE 30 23 1 6 113 37 70
5. KUNSZIGET SE 30 15 8 7 80 44 53
6. RAJKA SE 30 15 5 10 82 52 50
7. HALÁSZI SE 30 13 7 10 78 67 46
8. GYŐRÚJFALU SE 30 12 3 15 55 78 39
9. MÁRIAKÁLNOK SE 30 10 6 14 55 65 36
10. DUNASZIGET KSE 30 9 6 15 55 75 33
11. GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE 30 8 4 18 53 109 28
12. PÜSKI KD SE 30 8 2 20 57 85 26
13. DUNASZEG SE 30 8 3 19 54 91 25 (-2 pont)
14. HÉDERVÁR KSE 30 5 6 19 33 123 21
15. KÁROLYHÁZI SKE 30 6 2 22 50 107 20
16. MOSONSZENTMIKLÓS SE 30 3 3 24 26 150 10 (-2 pont)



� ENESEI HÍRMONDÓ 2008. JúniuS

A Kisalföld napilap minden településnek a megyénk-
ben felajánlott egy honlapot, amit a település lakosai 
szerkeszthetnek.Regisztráció után képeket, videókat lehet 
feltölteni,blogot lehet indítani,amihez bárki hozzászólhat.
Átnézhetsz a szomszéd települések oldalaira. Minden cikk 
megjelenik ezen az oldalon, amit a Kisalföldben Eneséről 
írnak. Jelenleg 36 tagja van az oldalnak,az első blog 
bejegyzést, ami a kerékpár túráról számolt be, 24 olvasták 
el pár nap alatt és megjelent a Kisalföldben is. Legújabb 
feltöltött képek a Derőce jubileumi műsorán készültek. 
Ajánlom minden korosztály figyelmébe ezt az oldalt és 
aknázzuk ki együtt a benne rejlő lehetőségeket.Szeretettel 
várunk minden regisztráló tagot.

enese.network.hu

Majális
A lengőteke végeredménye

1.  Ihász Barnabás
2.  Boros Péterné
3.  Mogyorósi Szabolcs   

Pápai Tibor  a győztes
Idén huszonketten neveztek a 11-es rúgó versenyre. A győztes 

a hatodik fordulóban – Pápai Tibor /Rábapatona/ lett.

Kevés jelentkező a dekázó versenyre
Kevesen jelentkeztek az első alkalommal megrendezett deká-

zó versenyre. Három lehetőségük volt a versenyzőknek bizonyí-
tani. Mayer András 46 pontig jutott és győztes lett.

Jubileumi Enese Kupa
Tizedik alkalommal rendeztünk Majálist a focipályán. A jubi-

leumi Enese Kupa-ra ezúttal négy csapat jelentkezett. Legjobbnak 
A Futottak még csapata bizonyult, egymás után harmadszor sze-
rezték meg a Kupát és megtarthatják!

 Végeremény
1. Futottak még
2. Bozsik
3. Gépállat FC
4. Cuki

Gólkirály:              Zajovics László
Legjobb játékos:    Meleg Gábor
Legjobb kapus:      Salamon László

Fülöp Dorottya    nagycsoportos   50   I.
Csikai Tímea     nagycsoportos   30   II.
Lampert Friderika    kiscsoportos   20   I. lány
Horváth Dominik    kiscsoportos   55   I.  fiú
Kozma Bálint     első osztályos   135   II.
Horváth Benjamin    másodok o.   150   I.
Nyíri Patrik     harmadik o.   55   II.
Bölöndi Tamás    harmadik o.   10   III.
Kocsis Gábor     negyedik o.   10   III.
Csorba Erik     harmadik o.   125   I.
Kiss Martin     ötödik o.   40   I.
Szakács Márk     ötödik o.   30   II.
Tóth Csaba     hatodik o.   10   III.
Vajda Máté     hatodik o.   0   IV.
Csapó Ádám     hetedik o.   60   II.
Kozma Attila     hetedik o.   20   IV.
Zsenák Milán     hetedik o.   135   I.
Sovány Ádám     nyolcadik o.    30   III.

Horgászverseny eredménye

„Van egy erő,
Ami szüléskor eljön a nőkhöz.

Nem késik, egyszerűen csak elárasztja őket.
Összegyűlik, mint a felhő, átsuhan az égen,

És magával hoz egy gyermeket…”

 1. Takács Zétény  01.14.
 2. Kótai Viktória  01.23.
 3. Tóth Zsombor Balázs 02.06.
 4. Szalai Viktória  02.11.
 5. Csík Huba Ágoston  02.15.
 6. Szarka Iván  02.28.
 7. Kiss Viktória  03.09.
 8. Teke Hanna  03.28.
 9. Kovács Lilla  04.08.
10. Vaszari Zoltán  05.11.
11. Patai Cintia  05.26.
12. Koh Richárd  06.05.
13. Éger Botond  06.11.
14. Horváth Áron  06.18.
15. Kozári Szilárd  06.28.
Szeretetben egészségben gazdag éveket kívánok:

Nagy Károlyné
védőnő
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A májusra tervezett kerékpár túra tizenegy enesei és öt vidék-
ről hozzánk csatlakozott természet járó részvételével ,gyönyörű 
napsütéses napon lezajlott. Lébényben egy fagylalt mellett a 
következő uticélunkról beszélgettünk. Augusztus végére ter-
vezett túránk Ásványráróra lenne. Bezi, Sövényháza, Lébény, 
Mecsér települések elhagyása után érnénk el a települést.A túra 
hossza 58km. 

Ásványráró 
Lélekszám: 2001
Története: 
A hely több ezer éve lakott. Ásványt először Árpád-kori tér-

képeken jelölik Asseutheu néven.A XVI. századig a Héderváry 
család birtoka, majd Bakics Pál kezébe kerül. Ráró első írásos 
említése Roro Castrum néven 1293-ból származik. A lakosság az 
úrbéres gazdálkodás mellett aranymosással, hajózással, kender-, 
és kosárfonással is foglalkozott. Ásványráró védett természeti 
értéke, az 550 cm körkerületű fa, amely kb. 100 esztendős, 
Fekete nyár néven ismert, és a Kálvária mellett található. A falu 
igencsak alkalmas kirándulásokra, ilyen hely a Rárói Vadaskerti 
erdő. Jellemző még a településre a gazdag madárvilág is.

A túra időpontja AGUSZTUS 30 indulás 9.30-kor a kézilabda 
pályáról, túra vezető Horváth Róbert

Jelentkezni agusztus 20. lehet a 363-066 telefon számon az 
esti órákban,vagy enesehirmondo@gmail.com email címen.

Két keréken

Változások a
faluban

A Győr felől érkezők nagy változásokat láthatnak 
településünk határában, a Veresegyházi Vizslás kft ben-
zinkutat épít a Luk Oil Kft. megbízásából a panzió par-
kolójában. A kész kúthoz Shop is fog tartozni. Az átadás 
várható ideje: 2008. július vége.

A Rózsa utca sarkán lévő üzletházban bérlő váltás 
történt, Kínából hozzánk érkezett házaspár üzemelteti 
ezentúl az üzletet Xing Rong néven. A bolt profilja nem 
változott, továbbra is ruhanemüt és kiegészítőket árusí-
tanak.

A tüzépnél levő butiksorra menyasszonyi ruhakölcsönző 
költözött, szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Varga Benedek Enese Petőfi u 2.

Kovács Enikő
9143 Enese, Radnóti u. 15.
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Az elmúlt időszakunk mozgalmas volt, sok programot szervez-
tünk és vettünk részt más óvodák rendezvényein.

A kónyi óvoda versmondó versenyén Szűcs Eszter és Ézsely 
Dávid középsős óvodásaink vettek részt, helyezést nem értek el, 
ennek ellenére ügyesek voltak, szépen szerepeltek.

Az ikrényi Óvoda Ovi-olimpiát szervezett, tartásjavító tornásaink 
11 fős csapata 3. helyezést ért el (6 óvoda vette részt). Egyéni ver-
senyben maratoni futásban Lampert Krisztián 1. helyezett lett, kis-
labda dobásban Szabó Laura szintén 1. helyezést ért el, gratulálunk 
a csapatnak és a helyezetteknek, valamint az óvó néniknek, akik a 
gyerekeket felkészítették.

Verseny után jutalmul  egy győri játszótéren játszhattak a gyere-
kek, majd fáradtan sok-sok élménnyel érkeztünk vissza késő délután 
az oviba.

Nagycsoportosokkal lelkesen készültek a tavaszköszöntőre, ahol 
népi játékukkal táncukkal kedveskedtek a nézőknek.

Közben megtörtén az óvodai beíratás, 18 gyermeket írattak be. A 
22 nagycsoportost viszont iskolába íratták, így a várható létszámunk 
egy kissé csökkeni fog. 

2008 okt. 1-én a várható létszámunk 59 gyermek lesz és nevelési 
év végére 70 főre számíthatunk.

Kis változtatás történt a kis és középső csoportban, mert nekik 
nem volt évzárójuk, az anyák napi kis megemlékezésen mutatták be 
az év közben tanult verseiket, énekeket, körjátékokat.

A nagycsoportosok, hogy illendően elbúcsúzzanak az óvodától, 
nekik május 22-én évzárót tartottunk. Az iskolai aulát kértük el, 
hogy a szülők és a hozzátartozók kényelmesen elférjenek és nézhes-
sék gyermekeik szereplését.

Májusban kirándultunk, a kicsikkel a győri állatkertbe, de előtte 
volt még egy programunk, Rátkai Roxána apukája a győri tűzol-
tóságnál dolgozik és a kicsikkel meghívást kaptunk, ahol megnéz-
hették a különböző tűzoltó autókat és egy autóba nagy örömükre 
beülhettek.

A középsősök és a nagyok a Fertő-tó környékére indultak, első 
pihenőnk Balfon volt egy játszótéren, ahol jóízűen megtízóraiztak és 
jókat játszottak a jól felszerelt játszótéren.

A fertőrákosi kőfejtőben barangoltunk, ami nagyon tetszett a 
gyerekeknek, főleg a sötét sejtelmes rész ragadta meg képzeletüket.

Sikerült egy hajót kibérelnünk és sétahajózásra indultunk. A 
hajóskapitány engedélyével mindenki vezethette a hajót, ami még 
élvezetesebbé tette az utunkat. A gyerekek jókedvükben énekeltek, 
partra szálláskor még táncra is perdültek, amivel az arra járók tet-
szését és tapsát is elnyerték. Hazafelé Szárföldön találtunk egy szép 
játszóteret, ahol befejezésül még egy jót játszhattak.

Időnk szép volt mindegyik kiránduláson, a gyerekekkel épségben 
haza értünk. A kíséretben mindkét nap segített Molnár Mónika és 
Smuck Márta a Gyermekjóléti és Családgondozó két dolgozója.

Szülői kezdeményezésre 1-2 Ft-osokat gyűjtöttünk, 35.425 Ft-ot 
gyűlt össze, köszönet mindenkinek, aki apróját felajánlotta. Ebből 
az összegből 24.000 Ft-ot a kirándulás útiköltségébe fizettünk, a 
maradékból udvari játékokat vettünk.

Delikát 8 tasakjait gyűjtöttük és gyűjtjük, ezzel a falunak játszó-
teret nyerhetünk. Sokan küldték az óvodába a kiürült tasakokat, a 
gyűjtés még tart, aki ilyen ételízesítőt vásárol, kérem ne dobja el, 
esetleg munkatársát, ismerősét is kérje meg, hogy segítsen a gyűjtés-
ben és hozza be az oviba, aug. 10-ig. Minél többet gyűjtünk, annál 
esélyesebbek vagyunk a játszótérre.

Óvodai Hírek
Műanyag flakonok kupakjait is gyűjtjük egy beteg kisfiú részére, 

ezzel hozzájárulunk kezelésének költségéhez.
Amíg ezeket a programokat szerveztük és tartottuk, készültünk 

az óvoda 50 éves évfordulójára. Bevallom, nehéz volt ennyi mindent 
összehozni, megvalósítani, de arra gondolván, hogy az 50 év egy 
szép kerek évforduló, illően kell készülni rá.

Még az ősz folyamán elkezdődött a kiadvány anyagának gyűjtése, 
összeállítása. Nagyjából tudtam mit szeretnék, de időközben mindig 
voltak változtatások és újabb ötletek merültek fel. A legnagyobb 
gondot a képek kiválogatása, elhelyezése okozott. Nagyon sok képet 
gyűjtöttem és szerettem volna, ha minél több kerül a kiadványba. 
Majd a szívem szakadt meg, amikor sorra kellett kihagyni egyik 
másik kedvenc képem. Sajnos az oldalszámhoz igazodni kellett és 
az írásos anyaghoz kapcsolódó képek kis töredéke került be. Ezúton 
is elnézést azoktól az óvodásoktól, akik fotója nem látható.

Elkészült babaházunk. A költségek egy része pályázati pénzből 
és SZM pénzből lett finanszírozva, elkészítését Szalai Zoltánnak 
köszönhetjük és Varga Istvánnak, aki a „segédje” volt.

Társadalmi munkát szerveztünk az udvar rendbe tételére, 8 szülő 
segítségére számíthattunk. Hatos Péter hozzáállása és munkája nagy 
segítség volt, fajátékainkat szépen letakarította, majd festette, szor-
galmasan három napon át jött az óvodába. A többi szülő 1-2 órára, 
amit ideje engedett jött. Mellette minden óvónő és dajka munkaidő 
után estig dolgozott az óvoda udvarán, hogy úgy nézzen ki az 
ünnepségre, mint ahogy mindig is kellene. Az udvar nagy, sok a 
játékszer és ezek rendbe tartása rendszeres kellene, hogy legyen.

 Az óvoda évfordulójához kapcsolódóan 29-én szakmai napot tar-
tottunk, Bajnócky Katalin gyógytornász előadásával kezdtük, majd 
a tartásjavító tornások bemutatója következett. Környékbeli óvodák 
óvónői és szülők vehettek részt a programon.

30-án néphagyományőrző csoportok találkozója volt, 7 óvoda 
adott is műsort, majd a gyerekeket megvendégeltük és játszhattak 
az óvoda udvarán.

Szombaton tartottuk a volt és jelenlegi óvodásoknak, szülőknek, 
volt dolgozóknak és meghívott vendégeinknek jubileumi ünnepsé-
günket. Felléptek óvodásaink, majd volt óvodásaink Sándor Anna 
és Franczia Dominika verssel, Tompos Gergely harmonikázott és 
táncoltak a Derőcések.

A gyerekeknek ezen a napon volt a gyereknap, ugráló vár, ját-
szóház, kézműves foglalkozások közül választhattak. Vendéglátásra 
paprikás krumpli, üdítő, fagyi, pattogatott kukorica, és egyéb 
rágcsálni való volt. Fizetni az ételekért és a játékok használatáért 
nem kellett, programunkat sokan támogatták és ezúton szeretnék 
köszönetet mondani a felajánlásokért (KACO üzem Enese, G-T 
Holz fatelep, Generali Biztosító, L-Duplex Pivó öntöde, ChioWolf, 
Rábakész Kft., Helix Hungária, Enese Hús, Gaál Ferenc vállakozó, 
Döbörné Mócza Henriett, Dr. Ferenczi Éva, ifj. Sándor Ernő, COOP 
bolt Enese,)

Június 20-án tanévzáró ünnepséggel zártuk nevelési évünk prog-
ramjait. 

Az óvoda nyári takarítási szünete aug. 4-től aug. 22-ig lesz, 
amikor teljes fertőtlenítést, takarítást végeznek a dajkák, az óvó 
nénik előkészítik a szükséges kellékeket a gyerekek fogadásához és 
előkészítik az új nevelési évet.

Szép nyarat, jó pihenést kívánok mindenkinek!

Szabóné Horváth Judit
óvodavezető 
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Kassai Lajos lovasíjász mester bölcs mondása illik 
talán a legjobban a június 21-én, szombaton megrende-
zett Derőce Táncegyüttes 10 éves jubileumi rendezvé-
nyére.

Mit is láthattunk ezen a nyári hétvégén a magyar kul-
túra gyökereiből?

A néptáncot, népzenét, a virtust, a régi paraszti élet 
kellékeit, a magyar vendégszeretetet és a közösségi 
összetartozás tudatát.

Az élet már délelőtt megindult a zenekari próbákkal, 
Szilveszter és Attila tábori konyhájának, valamint a Kati 
palacsinta standjának felállításával.

Négy órától a gyerekek népi- és ügyességi játékokkal 
játszhattak.(Ez utóbbiért Szalai Zoltánt külön köszönet 
illeti.) A bátrabbak vállalkozhattak arra is, hogy lovagol-
janak Böcskei György Csinos nevű lován. A kislányok 
Aranka nénivel és Lengyel Boglárkával gyöngyöt fűz-
hettek. A vásári forgatagot színesítette rábaközi perec, 
a bősárkányi gyékényes valamint a markotai üveges 
munkái. 

„Ha nagyra akarsz nőni, ne vágd el a 
gyökereidet.”

Baranta harcművészeti bemutató nyitotta meg a műsort. 
Felléptek az Ihaj-csuhaj néptánccsoport Győrszemeréről, 
Sobori Verbunkos és Hagyományőrző Néptánccsoport, 
Szitakötő néptáncegyüttes. a rábaszentmihályi citera-
zenekar, az enesei Borostyán kórus. és természetesen a 
Derőce Táncegyüttes apraja-nagyja vastaps kíséretében 
fergeteges produkcióval. Rab János néptáncoktató lelkes 
munkáját nemcsak a kitartó taps jelezte, hanem a dísz-
oklevél, melyet Mesterházy József polgármester úrtól 
vehetett át.

A műsor végén a sobori együttes tűztáncával és a 
hatalmas tábortűzzel köszönthettük a napfordulót. A 
programot a táncház zárta – kifulladásig. A talpalávalót 
a dunaszerdahelyi Pántlika zenekar húzta.

Nehéz lenne felsorolni, hogy kik járultak hozzá a 
születésnapi ünnephez. Többek között a néptáncosaink, 
néptáncoktatók, szülők, támogatók és mindenki, aki 
elfogadta a meghívást.

Ezen a napon bebizonyította a Derőce Táncegyüttes, 
hogy nagyra akar nőni, és sokan vannak, akik ebben 
segítik. Bartos Ilona

iskolaigazgató
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Megmérettettünk és reméljük, hogy nem találtattunk könnyűnek. 
Az egész társadalom a teljesítménymérésre törekszik, így az iskolában 
is ez cél, hogy megpróbálja mérni a tudást, képességet, munkát. 
A tanév vége mindig az értékelésről szól. Akkor jó az értékelés, 
ha beszámol az eredményekről, viszonyít a normákhoz, feltárja 
a hibákat és megmutatja a fejlődés irányát. Ebben a szellemben 
végeztük el a tanév munkájának értékelését, melyről Önöknek 
szeretnék beszámolni.

A tanév során a gazdaságos működéshez biztosítva voltak a 
feltételek. Ugyanakkor az év során szükséges javítások még inkább 
megerősítettek bennünket abban, hogy az új épület, a felső tagozat 
fokozatosan felújításra szorul. Reméljük, hogy egy hatalmas 
kavicsággyal sikerült az alsó tagozat udvarán az esővizet elvezetni, 
gázbojlerra cseréltük a felső tagozaton a villanybojlerokat, színjátszó 
raktárt alakítottunk ki a múzeumban. A színjátszósok DVD-t kaptak 
az önkormányzattól. Az alapítványi támogatásból tíz számítógépet 
vásároltunk, egy nyomtatót, fényképezőgépet, támogattuk a 8. 
osztályosok kirándulását Ópusztaszerre, valamint a Hetvényi 
díjasokat, Kiss Flórát, Takács Gabriellát, Ominger Natáliát 25. 
000Ft / fő pénzjutalomban részesítettük. Itt szeretném megköszönni 
mindenkinek, aki az adója 1 %-át az iskola alapítványának juttatta. 
Adó 1%-ából 452. 000 Ft támogatás lett. Tschurl Károly 190. 000 
Ft-tal támogatta az iskolát. Hat pályázatot adtunk be ezek közül 
egyet elutasítottak, egy nyert, a többi pályázatról pedig még nincs 
visszajelzés. A nyertes pályázatot a Közoktatási Közalapítvány 
írta ki a hiányzó eszközjegyzék fejlesztésére, 179. 000 Ft kaptunk, 
a pályázatot Kissné Eszes Anikó írta. Az iskolai munkát húsz 
dolgozó végezte ebben a tanévben. Horváth Károlyné megszerezte 
a gyógypedagógia képesítést, így helyben lesz szakember, aki segít 
a tanulók fejlesztésében. Két kolléga elvégezte a tanulás tanítása 
tréninget, ez nagy segítség lesz a következő tanévben, hisz folytatni 
szeretnénk a tanulás tanítását. Kiemelt figyelmet szenteltünk az OKÉV 
mérés előkészítésére, és a tavalyi eredmények feldolgozására.

Most nézzünk néhány számadatot!

Megnevezés Alsó
tagozat

Felső
tagozat Összes %

1. Létszám 69 137 206  
2. Bejáró 18 60 78  38%
3. Napközis 25   25  
5. Mulasztás        
Mulasztott
napok száma/fő 12, 5 7, 4 19,9≈20  
6. Bukások        
1-2 tantárgyból 1 11 12 5, 8%
Több tantárgyból 0 0 0  
Mulasztás miatt nem
osztályozott 0 1 1  
7. Kitűnő tanulók 14 11 25 12%
8. Jeles tanulók 8 9 17 8%
9.Továbbtanulás 8.o. 
36 fő        
Gimnázium     12 33%
Szakközépiskola     9 25%
Szakiskola     15 42%
Nem tanul tovább     0 0%
Iskola tanulmányi
átlaga     3, 8  
Magatartás 4, 6 4, 33 4, 46  
Szorgalom 4, 4 3, 5 3, 95  

Iskolai hírek
Ebben a tanévben vezettük be a belső mérést az 5. és 7. osztály 

számára matematika, idegen nyelv, magyar és természettudományi 
tantárgyakból. A következő szakkörökben tevékenykedhettek 
tanulóink: matematika, informatika, német nyelv, sakk, jazzbalett, 
néptánc, zene, honismeret, kézműves, színjátszó, társastánc, 
citera. Sikerült Rab János oktatónak köszönhetően a leszálló 
ágban lévő néptáncot feltámasztani, jelenleg 56 néptáncos van.

A verseny eredmények közül néhány dobogós helyezést 
szeretnék felsorolni.

Alsó tagozat: Bendegúz levelezős versenyen 7 fő vett részt, 
arany, bronz és ezüst fokozatot értek el. Versmondó versenyen 
hárman értek el helyezést Fehértón. Kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott Francia Dominika vers és mesemondásban.

Felső tagozat:

Tanulmányi versenyek

Összetett természettudományi verseny megyei  3. hely Bősze 
Attila, Kettinger Gergő, Burányi Máté

Matematika számok nélkül országos 1. hely Hancz Krisztina, 
Mogyorósi Szabolcs, Ominger Natália, Takács Gabriella, Kiss 
Flóra

Bendegúz levelezős verseny:
magyar, német – arany fokozat - Nagy Franciska
magyar             – bronz fokozat-  Nagy Bálint, Nagy Bianka,
                 Szabó Júlia
Petőfi emlékverseny területi 1. hely Nagy Franciska, Szabó 

Júlia, Mogyorósi Szabolcs, Varga Zoltán
Kisbajcs német verseny megyei 1. hely Tompos Bianka
Rajz verseny 2. hely Nagy Bálint, Nagy Bianka

Sport versenyek

Atlétika körzeti 1. hely Márczis Cintia, Káldy Evelin, Varga 
Zsófia, Hancz Krisztina, Parcsami Alexandra, Ominger Natália

Német nyelvből és matematikából házi versenyt is tartottunk. 
Az év végén 84 jutalomkönyvet osztottunk ki tanulmányi, 
közösségi, sport munkáért. Ebben a tanévben éltünk a tantestületi 
dicséret lehetőségével, a Hetvényi díj után ez a legmagasabb 
jutalmazási forma, ami értékes könyvjutalommal jár. Tantestületi 
dicséretben részesültek: Hancz Krisztina, Csigi Lénárd.

A közösségi nevelés érdekében sok tanórán kívüli programot 
szerveztünk a tanulóknak.. Változást jelentett ebben az évben, 
hogy a rábaszentmihályi alsó tagozatosok is az iskolánkba 
járnak.

Tanórákon, osztályfőnöki órákon, a diákönkormányzat 
rendezvényein rendszeresen felhívtuk a diákok figyelmét 
környezetünk megóvására, tisztaságának megőrzésére. A két 8. 
osztály havi rendszerességgel hulladékgyűjtést végzett a faluban. 
Az osztályok havi rendszerességgel udvarrendezést végeztek. A 
szorosabb kapcsolattartás érdekében öt alkalommal találkoztunk 
a Szülői Munkaközösségi tagokkal és szülőkkel.

A nyáron napközis tábort szerveztünk az alsó tagozatosoknak, 
a felsősöknek a szigetközi kerékpáros tábor a kevés jelentkező 
miatt elmaradt.

Köszönöm mindenkinek a segítségét, aki bármilyen módon 
hozzájárult az eredményesebb munkához. Mindenkinek jó 
pihenést kívánok a nyárra. Bartos Ilona

iskolaigazgató


