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Kedves Diákok, SzülKedves Diákok, SzülKedves Diákok, SzülKedves Diákok, Szül����k és Pedagógusok!k és Pedagógusok!k és Pedagógusok!k és Pedagógusok!    

 
  
 
JJJJubileumot ünneplünk az idei évben -160 év óta minden 
szeptemberben megszólalt az iskola cseng�je. Bizton 
mondhatjuk, fontos megállni az évfordulóknál és 
visszatekinteni, összegezni. Lehet�ség ez az évforduló az iskola 

közösségének, de a falunak is, hogy számba vegye azt az „öt-hat emberölt� régiséget”, 
amelyet magunk mögött tudhatunk. Örülök annak, hogy elkészült az iskola történetét 
bemutató kiadvány. Remélem, minél több helyre eljut és büszkén forgatják majd az 
iskola egykori és mai diákjai. 
 Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy egy község életében kiemelked� helyet 
foglal el az iskola. A mindenkor hivatalban lév� képvisel� testületek ennek 
megfelel�en kezelték az enesei oktatás ügyét. Sokan és sokat tettek azért, hogy 
gyerekeink megfelel� körülmények között tanulhassanak: iskolab�vítés, aulaépítés, 
folyamatos felújítások, eszközbeszerzések jellemezték az elmúlt évtizedeket. 
 Az iskolát tartalommal azonban a tanítók és tanárok töltik és tölthetik meg. 
Iskolánk 160 éves történelmében jó szaktudású nevel�k irányították gyerekeinket 
Hetvényi Istvántól napjainkig. Az enesei gyerekek megállták helyüket a 
középiskolában, f�iskolán –egyetemen és kés�bb munkájukban is. A színvonalas 
enesei tanításról tanúskodnak a központi felmérések eredményei is. 
 Enese közössége, a falu nevében szeretném megköszönni a hajdanvolt és mai 
pedagógusok munkáját. Fejet hajtva mindazon „Lámpások” el�tt, akik ma már 
nincsenek közöttünk. Tisztelegve a ma már nyugdíjas tanítóknak –tanároknak, igazgató 
asszonynak. További sikeres munkát kívánva a ma is oktató-nevel� pedagógusoknak, 
igazgató asszonynak. 
 
 
        Mesterházy JózsefMesterházy JózsefMesterházy JózsefMesterházy József    
             polgármester 
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KöszöntKöszöntKöszöntKöszönt����    
 

    AAAA 160. tanév jubileumi kiadványát tartja kezében a 
kedves Olvasó. Egy kiadványt, amely az emlékek leltára, 
emlékeké, melyeket, mint a kavicsokat gy�jtöttük össze a 
160 év végtelennek t�n� id�tengerében. Vallattuk a közeli 
és távoli id�t, hogy hálás szívvel összegy�jtsük az el�dök 
munkáját, hogy visszaemlékezhessünk pályánk kezdetére. 

Megható érzés volt a megsárgult lapokat olvasni, hogy a végén már a 100 év távlatából 
is ismer�sként köszöntsenek. A közeli múlt nyomaiban pedig saját életünk részeit 
láthattuk, amikor Joli néni egy-egy munkatervét olvastuk.  
    Az id�utazás közben nagy súllyal, a felel�sség tudatával született meg a felismerés, 
hogy munkájukat, hivatásukat mennyire komolyan vették, szívükön viselték pedagógus 
el�deink. Nekünk is ebben a szellemben kell folytatnunk az enesei iskolában a munkát, 
örökségünket. Azt az örökséget, melyet ápolni, továbbvinni mindannyiunk kötelessége. 
Szeretettel emlékezünk meg ebben a könyvben kollégákról, szül�kr�l, tanítványokról, 
mindazokról, akiknek fontos az iskola múltja, jelene, jöv�je. 
    Amire az ember emlékezik, azok az események, azok a hatások, amelyekben a lelke 
kifejl�dött. Remélem, hogy az itt összegy�jtött emlékek megmutatják, hogyan alakult, 
fejl�dött az elmúlt 160 évben az enesei iskola és irányadóként szolgálnak a jöv�re 
nézve.  

                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Bartos IlonaBartos IlonaBartos IlonaBartos Ilona    

                                                                                                             igazgató 
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Az enesei iskola fennállásának 160. évfordulójaAz enesei iskola fennállásának 160. évfordulójaAz enesei iskola fennállásának 160. évfordulójaAz enesei iskola fennállásának 160. évfordulója    

alkalmábólalkalmábólalkalmábólalkalmából    
  
    MMMManapság sokan megfordulnak az enesei iskolában, s szinte 
valamennyien elismeréssel szólnak az ott tapasztalható kellemes 
környezetr�l, a tantermek felszereltségér�l, a hangulatos udvarról. 
Mások az enesei Hírmondóban olvashatnak a diákok sikereir�l, az 

iskolában folyó színvonalas tartalmi munkáról. Méltán mondható, itt  igazán jól 
érezhetik magukat a tanulók. Talán így is van ez. 
    Nem volt minden így ötven évvel ezel�tt, mikor én enesei diákként koptattam az 
iskola küszöbét. Visszagondolva az akkori id�re, kellemes élmények elevenednek fel 
emlékezetemben. �sszel és tavasszal a most oly kellemesen kialakított udvar helyén, a 
bokrokkal ben�tt kertben bújócskáztunk, számháborúztunk. Télen a hatalmas 
vaskályhák, árasztotta melegben, a fáradt olaj kellemetlen szagától ( amit a padlók 
felkenésére használtak) néha a fejünk is megfájdult. A hatalmas fekete táblákon, a 
krétán kívül a kevésbé díszes tankönyveink és tanítóink segítettek bennünket, hogy a 
továbbtanuláshoz szükséges ismereteket elsajátítsuk, s egymást tisztel� emberek 
legyünk. 
   Azokra a gyermekekre, akik 160 éve Enesén els�ként kezdtek iskolába járni, még 
mostohább körülmények vártak az akkor "pásztorházból" kialakított tanteremben. Nem 

volt semmiféle segédeszköz, talán még iskolapad 
és tábla sem, de volt lelkes tanító és voltak a 
faluban olyan emberek, akik fontosnak tartották a 
gyermekeik szervezett nevelését és oktatását. 
Ezzel indult  Enesén egy olyan közösségi 
tevékenység, sok-sok  változás során, több mint 
másfél évszázad elteltével lett azzá, ami ma a 
helybeli és a környékbeli községek 6-14 éves 
gyermekeinek ad lehet�séget a szellemi fejl�désre. 
    Köszönet az alapítóknak, s mindazoknak, akik a 
160 éves id�szakban támogatták az iskola ügyét. 
Köszönet az iskoláért mindenkor elkötelezett 
hivatástudattal dolgozó pedagógusoknak, 
dolgozóknak. 
   Hálás lehetek a sorsnak, hogy én is részese 
lehettem az itt eltöltött 34 év szolgálatommal 
egykori iskolám fejl�désének. 

                                                                                              
Ferenczi ImrénéFerenczi ImrénéFerenczi ImrénéFerenczi Imréné    

nyugdíjas igazgató 
 

    
    

Millenniumi emlékoszlop 
avatásán Füsi Andrással 
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ISKOLÁNK TÖRTÉNETEISKOLÁNK TÖRTÉNETEISKOLÁNK TÖRTÉNETEISKOLÁNK TÖRTÉNETE    
 
 

1. Kezdetekt�l a II. világháborúig 
 
               

1. 1. Hetvényi István munkássága 
         AAAA bezi evangélikus gyülekezet jegyz�könyve IV. kötetének bejegyzése szerint: 
„Enesének kezdetben iskolája nem volt. Bezire jártak át a gyermekek, részben pedig a 
közbirtokos uraknál tanítók oktatták �ket. Enese 1849-ben szervezte tanítói állását. 
Azóta munkálkodtak ott Németh György, Tömböl Sámuel, Tima Ferenc, Plevniczky Pál, 
mint iskoláikat végzett fiatal emberek kerültek ide, kik az eneseit csakhamar más 
állással cserélték fel.”. Ebben az id�ben a tanító fizetését és a szegény gyerekek 

tankönyv-és egyéb költségeinek nagy részét a 
közbirtokosság vállalta. 
        Nagy változást jelentett a község iskolaügyében 
1858-ban Hetvényi István tanító érkezése, akit aztán 
1860-ban hivatalosan is kineveztek a község tanítói 
állására.1868-tól 1893-ig a bezi-enesei összgyülekezet 
jegyz�i tisztségét is betöltötte. Hetvényi István szívvel-
lélekkel dolgozott pályáján. 54 évesen kezdte el az 
emlékiratát írni naplói, jegyzetei alapján. Ebb�l 
világosan kirajzolódik az akkori tanító nehéz sorsa. Ez a 
két részes emlékirat halála után nemzedékr�l 
nemzedékre szállt.  
       Hetvényi István tanulmányait az újvárosi 
evangélikus iskolában kezdte, majd 1842-t�l az 
evangélikus gimnáziumban folytatta. Tanult a Benedek 
rendi F�gimnáziumban, majd a Pápai Református 

Kollégiumban. A pápai esztend� nagy hatással volt rá, részben a tanárok személye 
miatt, részben pedig az iskolában uralkodó szellem ragadta magával. Az 1848. március 
15-i események hatására beállt a pápai polgár�rségbe. Emlékirataiban így emlékszik 
vissza erre: „Elmondtam szándékomat, hogy honvédnak beállok, mely elhatározásom 
nem talált ellenzésre, s�t János bátyám Pozsonyból azt írta Pál bátyámnak: »Becsülöm 
a fiú bátorságát!«. Édesanyám, mint a jó anyák, sajnált ugyan, de mivel a haza érdeke 
így kívánta, � is belenyugodott, csak arra kért, hogy ne menjek vissza Pápára, és onnét 
ne menjek beállás végett Pestre, hanem álljak be Gy�rbe. […] Délután 4–5 óra tájban 
szerencsésen Gy�rbe érkeztem. Itt a város szélén, a kálváriadombhoz átellenben lév� 
katonai kórház el�tt egy akácfa árnyékában ült egy verbungos gyalogkatona és mellette 
feküdt egy részeg újonc. Itt megállottam, s a katonával beszédbe eredtem. Ez 
elmondta,hogy Gy�rbe nagyban foly a toborzás. � itt arra vár, míg ezen újonc 
kialussza magát, azután megvizsgáltatja a katonai orvossal.” Az 5. zászlóalj 
honvédjeként részt vett az 1848-49-es szabadságharc ütközeteiben, a szabadságharc 
eseményeir�l pedig értékes naplót hagyott az utókorra. 1855-ben Kispécre került 
segédtanítónak. Itt rövid ideig maradt, mert 1856 tavaszán Gy�rújfalura kapott 
megbízást, ahol két évig tanítóskodott. Már 1856 nyarán Enesére invitálták, de végül 
csak 1858-ban hajlott egykori iskolatársa, Enessey Kálmán szolgabíró hívó szavára.  

Hetvényi családja körében 
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Egyetlen kikötése volt csak, hogy padlós szobája legyen. Sajnos ezt nem tudták 
nyomban teljesíteni, s így a temet�vel szemben álló pásztorház lett az iskola és a lakás 
is. Miután bútorait is Enesére szállították, október elején elfoglalta hivatalát. 
Hamarosan egy alkalmasabb épületet is kapott a feje fölé, amit a közbirtokossággal 
közösen padlóztak le.                

1860-ban Hetvényi hathetes tanfolyamot végzett a soproni evangélikus 
tanítóképz�ben és megszerezte a tanítói oklevelet. Ott sajátította el a legújabb 
módszereket. Tanult oktatástant, ütemírást, éneklést, egyes tantárgyak módszertanát, 
hegedülést és orgonálást. Hetvényi Istvánnak enesei munkálkodása alatt sok 
nehézséggel kellett szembenéznie és megküzdenie. Így sürget� feladatként a megfelel� 
iskolaépület megteremtését eszközölte ki a közbirtokosságtól. 1864-ben E�ry István 
enesei közbirtokos agglegény meghalt. A végrendeletében 900 forintot hagyott az 

evangélikus gyülekezetnek, 
hogy azt, ha Enesén új iskolát 
fognak építeni, e célra 
használják fel, addig pedig 
évenkénti kamatjait a t�kéhez 
csatolják. 100 forintot pedig 
olyan célra hagyott, hogy 
annak kamatai évenként a 
tanítói fizetés javítását 
szolgálják. A tanító is szerzett 
ehhez a községnek kétszáz és 

egynéhány forintot. Ezt mind az iskolai alaphoz csatolták. E�ry István házát árverésen 
a közbirtokosok megvették iskolának. A magtárat 1865 nyarán lebontották, s e helyett 
a lakóházhoz toldottak egy tágas tantermet. Ekkor épült a mai napig fennálló épület, 
mely a nyilvános iskolai vizsgák megtartására is elég alkalmasnak bizonyult. Mikor az 
új iskola elkészült, Hetvényi összeházasodott a gy�ri származású Szilágyi 
Zsuzsannával. Felesége melegszív�, kardos asszony volt, aki férje munkáját mindenben 
segítette. Három fiuk: Géza, Lajos és István szintén pedagógusok lettek.  

Hetvényi tanítói, nevel�i munkájáról több cikket is írt. Nem elégedett meg a 
tanítói továbbképzéssel, hanem még régi, pápai bölcsészeti tanulmányait is folytatta. 
Hivatásának élt, állandóan m�vel�dött és a feln�ttek m�vel�désével is sokat 
foglalkozott. Az iskolai munka mellett Leányegyesületet szervezett, az egyházi 
szertartásokon segédkezett. 37 évig volt Enesén tanító, és ahogy emlékirataiban írja: 
„Számtalan keser�séget kellett elnyelnem és sok méltatlanságot elt�rnöm.” Kitartó 
helytállásának, úttör� ténykedésének fontosságát azonban az id� is igazolta. 1874-ben a 
királyi tanfelügyel� nyomtatásban is kiadott jelentésében az enesei iskolát 
mintaiskolaként tüntette fel. „Az enesei iskola mind fölszerelés, mind tanítás 
tekintetében a megyében a legjobbak közé tartozik.”  

Hetvényi nagyon sokoldalú ember volt. A pedagógiai munka mellett kertészke-
déssel is foglalkozott, melyre tanulóit is oktatta. Az iskola mellett volt egy szér� és egy 
szántóföld. Ezt a területet maga m�velte meg és ott virágzó kertészetet rendezett be. 
Szemzés útján rózsákat nemesített, sz�l�t telepített Enesén, amelyr�l évenként 2-3 akó 
bort szüretelhetett. Gyümölcsfáit is saját maga nemesítette, és erre tanította a falu népét 
is. A gyümölcsössel azonban sok baj volt, mert a termést lopkodták, ezért puskával 

Ifj.Hetvényi István IV.osztályba 
történ� beíratásának nyoma 
1894-b�l az iskolai törzskönyvben 
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�rizte azt. A legszebb és leghíresebb konyhakerti növénye a spárga volt. Ezt Bécsbe 
szállította egy Sacher nev� vendégl�snek, aki úgy nyilatkozott, hogy egész Európából 
Enesér�l kapja a legjobb spárgát. A vendégl�s arra kérte, hogy egész termését csak neki 
szállítsa. Külön faiskolát is nevelt a földjén és ezért érdemeinek elismeréséül a magyar 
királyi Földm�velés-, Ipar-, és Kereskedelemügyi Minisztériumtól értékes kertészeti 
eszközöket kapott, csinos, bársonnyal bélelt dobozban. Több írása is megjelent a 

Népkertészet és a 
Gazdasági Lapok cím� 
újságokban. Annyira 
elismert tanító volt, hogy az 
evangélikus jelleg� 
iskolába katolikusok is 
beiratkoztak. Hetvényi 
modern felfogású ember-
ként egy valamiben 
mégis,,maradian” gondol-
kodott: rossz néven vette a 
n�k tanítói pályára való 
lépését.  

 

1. 2. Az iskola szegényes éveir�l az elemi népiskoláig 

1895-ben Hetvényi nyugdíjba vonulása után eltávozott Enesér�l. Helyére 
Mészáros Sándor evangélikus tanító lépett. Ebben az id�ben az iskoláztatás még 
mindig a közbirtokosság kezében, felügyelete alatt volt. 1895-t�l az iskolai létszám 
évr�l-évre emelkedett. El�fordult az is, hogy egy tanító keze alá 80 gyerek is került.  

        Az iskolai tantárgyak, az „Elemi népiskolai bizonyítvány” alapján, a következ�k 
voltak: Hit- és erkölcstan, Magyar nyelv  /ezen belül beszéd és értelem gyakorlata, írás 
és olvasás, nyelvtan és fogalmazás /; Számtan; Mértan; Földrajz; Történelem; A polgári 
jogok és kötelességek ismerete; Természetrajz; Természettan; Mezei gazdasági és 
kertészeti gyakorlatok; Házi ipar; Éneklés; Rajz; N�i kézimunka; Testgyakorlás. A 
bizonyítvány említést tesz a tanítványok szorgalmáról, erkölcsi magaviseletér�l és az 
írásbeli dolgozataik küls� alakjáról is. 

A jegyek magyarázata: 

Rang Magaviselet Szorgalom Iskolalátogatás El�menetel 

1 dicséretes ernyedetlen szakadatlan kit�n� 

2 jó dicséretes szakadozott jeles 

3 t�rhet� változó - jó 

4 - hanyag - elégséges 

5 - - - elégtelen 

     

Az evangélikus elemei népiskola épülete 
egy régi képeslapon 
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        Az iskola tandíjas volt, amely 50 fillér befizetésére kötelezte a gyermekek szüleit. 
A tandíjhátralékot rozsban és koronában is szedték. A vizsgák minden év májusában 
zajlottak, ezután kapták kézbe a tanulók a bizonyítványokat. 1912-ben Barcza Gyula 
közbirtokossági felügyel� jelezte a község, kés�bb a királyi tanfelügyel� felé, hogy az 
enesei birtokosok az ágostai hitvallású evangélikus iskolát nem tudják tovább 
fenntartani. Így Jankovich Béla vallás- és közoktatásügyi miniszter a községben 1916 
szeptemberét�l állami elemi iskolát szervezett. Feltételeként meghagyta: a 
közbirtokosság az állami elemi iskola elhelyezésére köteles átadni a már meglev� 
iskolaépületet, ezen épületben lév� tanítói lakást pedig második tanteremmé alakítani 
saját pénzén. Más részr�l Enese tegyen meg mindent a helyi javulásokért. A község 
tekintettel a csekély iskolai alapítvány voltára, mégis hozzájárulásokat ajánlott meg. 
Beleegyezett, hogy az épületet az állami iskola tulajdonába bocsátja, továbbá pótadóból 
és kölcsönb�l egy tanítólakást építtet.  

1. 3. Az iskola 1920-tól 1945-ig 

1920-tól egy kisebb fokú fejl�dés következett be a faluban a háborús évek után. 
A község azonban a még mindig bizonytalan anyagi helyzete miatt - amelynek oka 
,,közbirtokosságra nehezed� terhek” voltak - az iskola szükséges tatarozását még a 
felügyel�i jelentés ellenére sem tudta véghezvinni. 1922-ben az iskola súlyos 
eszközhiányban szenvedett. 1924-ben mindkét nembeli, 12-14 éves ismétl� 
iskolakötelesek részére az addigi iskola helyett, az állami jelleg� elemi népiskolával 
párhuzamban, azzal szerves kapcsolatban kisebb fokozatú gazdasági népiskolát 
szerveztek. A gazdasági és közismereti tárgyak tanítását az állami elemi iskola tanítói 
látták el. Ezen a címen semmiféle fizetést, vagy tiszteletdíjat nem kaptak, kötelesek 
voltak ezeket a teend�ket díjtalanul elvégezni. A gyakorlati tanítás céljára, addig, míg a 
földreform keretében megfelel� földterületr�l nem tudtak gondoskodni, a községi 
faiskolát egész terjedelmében átengedték. A tanterv kidolgozásával az iskola 
igazgatótanítóját bízták meg. Az iskola f�tését a község nem tudta vállalni, de a 
favágást és a helyi fuvarozást díjmentesen segítette. 

1927-ben az iskolát végre 
teljesen felújították. Még 
ebben az évben Mészáros 
Sándor tanítót nyugdíjazták. 
Utódja Káldy Mihály lett. A 
’30-as évekt�l már látszódott 
egy kisebb fokú javulás, de 
még mindig a kevés pénz volt 
a fejl�dés legnagyobb 
akadályozója. 1931-ben 
megszüntették a gazdasági 
ismétl�iskolát. A tantestület 

két személyb�l állt: Káldy Mihályból és Zaffián Jen�b�l. A II. világháború ismét 
hanyatlást hozott a falura, így az iskola sem volt jobb helyzetben. Ebben a nehéz 
id�szakban vette át 1941-ben Adamecz János az iskola vezetését. 

 

 

Zaffián Jen� enesei tanítványai körében 
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2. Általános iskola 1945-1990-ig, a rendszerváltásig 

A háború után, 1946 szeptemberében az állami iskola harmadik számú 
tantermének felszerelésére gy�jtési akciót szerveztek az eneseiek. Ezt a harmadik 
tantermet a Tschurl-kastélyban helyezték el. Az épületet az 1850-es évek végén, 60-
as évek elején építtette Enessey Kálmán, majd az 1900-as évek elején került a Tschurl-
család tulajdonába.  A kastélyt a községi földigényl� bizottság községi tulajdonba adta 
át. A tanteremnek nem volt felszerelése, ezért kellett a gy�jtést megszervezni. Erre az 
új helyiségre azért volt szükség, mert akkor a községben már négy taner� m�ködött, 
viszont csak két tanterem állt rendelkezésükre. Az új termet téli id�ben iskolának, 
nyáron pedig óvodának adták át. Novemberben felvetették annak lehet�ségét, hogy az 
iskola és a község (Tschurl-kastély) cseréljen épületet. A kastély, tágas kertrészével 
alkalmas volt arra, hogy ott 4 tantermes iskolát alakítsanak ki. Az elképzelés szerint a 
község kapja az addig használt iskolaépületet, ez a terv a ’40-es évek végére valósult 
meg. Az állami iskolát áthelyezték a Tschurl-kastélyba, ahol jó ideig folyt az 
oktatás, nevelés. 

Az 50-es évekt�l az 
iskolai oktatást és minden 
más tevékenységet áthatotta a 
szocializmus szelleme. A 
település életét, igazgatási 
ügyeit az els� tanácselnök, 
Ihász Ferenc irányításával a 
községi tanács intézte. 
Egyetértettek abban, hogy a 
gyermeknevelés és iskolázás 
érdekében a szül�kön és a 
pedagógusokon kívül minden 

egyes tanácstagban kell, hogy felel�sségérzet ébredjen. Enesén megpezsdült az élet. Az 
iskolában évr�l évre jobb lett a helyzet. Úttör�szervezetet hoztak létre, szakköröket 
szerveztek és még rengeteg más program várta a m�vel�dni vágyó fiatalokat. Az iskola 
ekkor már nyolcosztályos volt. A nyolc év alatt a tantárgyak a következ�k voltak: 1. 
Magatartás; 2. Magyar nyelv és irodalom; a.) Beszélgetés; b.) Olvasás; c.) Írás;  d.) 
Fogalmazás; e.) Nyelvtan és helyesírás; f.) Irodalom; 3. Orosz nyelv; 4. Történelem, 5. 
Alkotmánytan és erkölcsi alapismeretek; 6. Földrajz; 7. Élettelen természet, 8. 
Növénytan;  9. Állattan; 10. Az ember élettana és egészségtan, 11. Fizika, 12. Kémia; 
13. Számtan és mértan; 14. Mértan, 15. Rajz; 16. Ének; 17. Testnevelés; 18. Írásbeli 
dolgozatok küls� alakja. A tanulók osztályzatot kaptak, alsó tagozatban is.  

1951-ben megszervezték a dolgozók általános iskoláját is. Arra törekedtek, 
hogy minél több helybeli látogassa ezt. 1954. június 1-jét�l napközi otthont 
szerveztek Enesén a nyári szünid�re, hogy míg a szül�k dolgoznak, gyermekeik 
felügyelet alatt legyenek.(Állandó, egész tanév alatt m�köd� napközi, étkeztetéssel 
együtt 1968 szeptemberében indult.) Az 1960/61-es tanévben kedvez� változást hozott 
az, hogy az iskola minden tanulócsoportja délel�tt járhatott iskolába. Ekkor csatolták 
az eneseihez a péterházai általános iskolát. Beindult az irodalmi szakkör, valamint a 
kézimunka szakkör is, ahol foltozással, stoppolással, horgolással foglalkoztak. Az 
iskolán belül a sport is kiemelt tevékenysége volt a tanítványoknak, sportversenyeket 

„Mint a mókus fent a fán…”- örsi zászló az 
úttör�mozgalomból 
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tartottak, Enesén és Gy�rsövényházán is. Az úttör�szervezet már megtehette azt, hogy 
sátorlapokat és bográcsokat rendeljen a balatoni táborozáshoz, ezeket el�ször 1961-ben 
próbálták ki. 

A dolgozók esti iskolája ezzel szemben nem igazán m�ködött, ezért 
megszüntették. 1962-ben az iskola teljesen osztott lett, vagyis minden osztály külön 
alkotott tanulócsoportot. Ezt úgy tudták megvalósítani, hogy Badits Ilona nyugalmazott 
tanítón� augusztusban saját házába költözött, így ebb�l a szobából tantermet alakítottak 
ki. Az óvoda épületében is felszabadult egy terem, és ott még egy osztály tanulhatott. A 
szakkörök munkája is tovább folytatódott, beindult a rajz szakkör is. Sakk, asztalitenisz 
háziversenyeket rendeztek. A körzeti versenyeken szép eredményt értek el. Az 
1963/64-es tanévben Enesén is megkezd�dött a politechnikai képzés. A m�helyt az 
óvoda alagsorában helyezték el. Télen a fúrás, faragás, gyalulás, esztergályozás stb. 
mesterségét tanulhatták meg a gyerekek, a tavaszi és az �szi id�ben pedig kerti 
munkákkal foglalatoskodtak. Feladat volt tehát a gyakorlókert megvalósítása.  

1965-ben építették át az iskolát. Az intézmény akkori m�szaki leírása a 
következ� volt: „Az iskola földszintes, L-alakú épület, melyben két tanterem és az 
igazgatói lakás lett elhelyezve. Az épületnek bels� vízellátása nincs, ásott kút és WC-
csoport az udvaron van elhelyezve. Szükséges a vízhálózat kiépítése, mindkét épületben 
öblítéses WC-csoportok, mosdók és vízvételi helyek létesítése. Az épület sáros 
alapozású földszintes, magas tet�s épület. Alap-és felmen� falai nagyméret�, er�sen 
elmálló anyagú téglából. A falazatok talajvíz elleni szigetelés nélküliek, így a 
talajnedvesség már elérte a falazatban a födémszerkezet magasságát, ami a vakolat 
állandó lehullását vonja maga után. A födémszerkezet faanyaga er�sen száraz 
korhadású. A tet�lécezés az öregrészen teljes cserére szorul. A hajópadló a termekben 
rossz, a tornácon és az el�terekben a tégla elhasználódott állapotban van. A tet� 
héjazata hódfarkú kett�s cserépfedés, 20%-a elfagyott, cserélend� cseréppel. A 
világítás egyik épületben sem megfelel�.  

         Volt, mit kijavítani az épületen, az építkezés miatt a tanítást egy iskolaépületben 
és két m�szakban kellett megoldani. 1967 végén a kétm�szakos tanítás megsz�nt, így 
már 8 tanterem állt a tanulóifjúság rendelkezésére. 1968 szeptemberét�l, mint körzeti 
általános iskola m�ködtünk. Bezi fels� tagozata ezután Enesére járt. Így a fels� 

tagozaton két 5. osztály, 
egy 6. osztály, két 7. osztály 
és egy 8. osztály volt. Az 
osztályok száma tízre 
növekedett, így a nyolc 
tanterem mellett ismét 
szükségessé vált a 
kétm�szakos tanítás. 1970-
t�l az iskola két épületben, 
nyolc tanteremmel 
m�ködött, ebb�l hat 
szabvány, kett� kisebb 
méret�. A f�tést 

széntüzeléssel oldották meg. A jelenlegi alsó tagozatos épület padozata, ajtói, ablakai 
jók voltak, volt víz az épületben a most kultúrotthonként szolgáló Tschurl-kastélyban 

Az iskola régi épülete a 70-es években 
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egy tanterem és a nevel�i szoba padozata felújításra szorult, a kézmosási lehet�séget a 
folyosón, falon függ� víztartályok szolgáltatták, alattuk mosdóállványokon elhelyezett 
mosdótálak voltak. A vécék nem voltak vízöblítésesek. A két iskolaépületet közös 
udvar kötötte össze, így megfelel� hely állt rendelkezésére a tanulóknak a szabadtéri 
mozgásra és sportolásra. Az iskolának szertára sem volt, így valamennyi szemléltet� és 
kísérleti eszközt a tantermek szekrényeibe kellett bezsúfolni. Audiovizuális eszközök is 
voltak, de filmvetít� nem.  

 

      Az iskola fejl�dése 1971-t�l ívelt felfelé, igaz, hiányosságok még mindig akadtak. 
A tantestület tagjai igyekeztek lépést tartani a legújabb módszerekkel. Sokoldalúan 
tájékozódtak, állandóan képezték magukat. Rendszeresen tanulmányozták a szakmai 
folyóiratokat. Alkalmazták a csoportos és differenciált oktatást, azaz a gyengébb 
tanulóknak könnyebb, a jobb képesség�eknek nehezebb feladatokat adtak. Ezt a 
módszert a számonkérésnél is használták. Kiemelkedett a kísérleti számtanoktatás és a 
kísérletezésekben gazdag fizika és kémia oktatás. Mindez el�segítette az els�dleges 
bevésést és az aktív cselekv� részvételt. Az els� idegen nyelvnek számító orosz nyelv 
oktatása nem volt megfelel�, mert nem állt szaktanár az iskola rendelkezésére, ezért 
jelentkezett Ferenczi Imréné orosz szakra. Az iskolai hagyományoknak, versenyeknek 
is igen jó közösségformáló hatásai voltak. Ezek voltak a szaktantárgyi versenyek, „Ki 
Mit Tud”, olvasási, szavalási és éneklési verseny. A hazafias és honvédelmi nevelést 
szolgálták az elméleti és gyakorlati oktatások. Kaptak a tanulók polgárvédelmi, 
honvédelmi-elméleti és honvédelmi-gyakorlati kiképzést (alaki képzés, lövészet, stb.), 
nagy hangsúlyt kapott a hagyományok ápolása, az évfordulók megünneplése. Aktív és 
mozgósító szerepe volt a különböz� tanulmányi versenyeknek, amelyeken jó 
eredményt értünk el.  

    1973-ban Adamecz János nyugdíjba vonult és Csornára költözött. 1997 
decemberében bekövetkezett haláláig itt élt. Gy�rben temették el, de utolsó kívánsága 
szerint a koporsóját Csornáról Gy�rbe szállító autó az iskola épülete el�tt pár percre 
megállt. Az iskola dolgozói és tanulói, a község vezet�i és volt tanítványok utolsó 
tiszteletüket fejezték ki a 34 évig Enesén szolgáló pedagógus el�tt, akit harangzúgás 
kísért ki egykori választott falujából. 

        1973 szeptemberét�l Patyi Alajosné lett az iskola új igazgatója. A ’70-es 
években községi tanács és a Hazafias Népfront által szervezett társadalmi munkák 
eredményeképpen megépültek a politechnika termek. Itt már zavartalanul 
m�ködhetett ez az oktatás. (Ma mindez fejleszt�szoba, kémia, fizika szaktanterem.) 
B�vült a jelenlegi alsó tagozat nevel�i és igazgatói szobával. A szemléletesebb oktatás 
érdekében a nevel�k szívesen használtak olyan audiovizuális eszközöket, mint tévé, 
rádió, magnetofon, lemezjátszó. Már akkor is fontos feladata volt iskolánknak a jó 
osztályközösség kialakítása. Annál is inkább, mert körzeti iskola lévén, több helységb�l 
(Enese, Bezi, Péterháza) és különféle szokásokkal jöttek a tanulók. 1973-tól már a 
péterházai alsós diákok is az enesei iskolába jártak. 

A ’70-es évek végére küls�leg is megszépült az iskola. Az udvaron, a szabad 
leveg�n való pihenés biztosításáért padokat helyeztek el, amelyeket a tanulók saját 
maguk készítettek. Egy újabb tévét is vásároltak azon a pénzen, amit szemléltet� 
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eszközök pótlására, b�vítésre kaptak. Újabb szakkörök közül választhattak azok, akiket 
érdekelt a történelem és a fizika. 

1978-tól új igazgatót kapott az iskola  Mesterházy Ern�né személyében, aki 
el�z�leg a falu életét irányító munkákba is szívesen bekapcsolódott. Három épületben 
folyt továbbra is a tanítás. A Tschurl-kastélyban, ahol az alsó tagozat m�ködött és a 

politechnika teremben, 
valamint a jelenlegi 
alsó tagozaton, ahová a 
fels�sök jártak. A f�tést 
olajkályhákkal oldották 
meg, 1984-t�l szerelték 
be a központi f�tést. A 
kultúrotthonban ekkor 
még nem volt benti 
vécé, csak 1984-ben 
készült el, amit 
legutóbb 2004-ben 
újítottak fel. A jelenlegi 
alsó tagozaton 1979-
ben újították fel a vécét 

és fénycsöves világítást szereltek. 1988-ban kezdtek hozzá a jelenlegi új iskolaépület 
készítéséhez. Az új iskolát a politechnikaoktatás számára készített épülethez tervezték. 
A kétszintes épületben, 1990 szeptemberét�l kezd�dött meg a tanítás. A fels� szint 
elkészítése két évvel kés�bbre tolódott, így nyerte el az iskola a jelenlegi felosztását. 
Az új tet�teres épület lett a fels�, a régi pedig az alsó tagozat. Az iskolab�vítéssel 
együtt megsz�nt a kétm�-szakos tanítás. A kultúrotthonból teljesen kivonult az iskola. 
Az új épület alagsorában pedig helyet kapott egy tornaszoba is.  

      A f� oktatási cél a ’80-as években a szaktantermi rendszer megszervezése, a 
szükséges feltételek megteremtése volt. Ekkor készültek az alsó tagozat, a 
fejleszt�szoba, a kémia-fizika terem beépített szekrényei a hozzátartozó táblákkal, 
írásvetít�vel és tévével. A következ� szaktantermek voltak: az alsó tagozaton a bejárati 
ajtótól balra földrajz- biológia- történelem, a következ� a magyar-rajz, utána fizika- 
kémia, matematika-orosz majd a végén az orosz szaktanterem. Fontos szerephez jutott 
a tehetséggondozás és a felzárkóztatás, a tanulási nehézséggel küzd� tanulók részére 
félév és év vége el�tt pótló foglakozásokat, korrepetálást tartottak a szaktanárok. A ’80-
as években a kijelölt a tantárgyaknál tantárgyi vizsgálatot végzett az iskolavezetés, ezek 
értékelését beépítették a következ� év feladatai közé. 

       1984-t�l kerül sor a fakultáció bevezetésére a 7-8. osztályban a következ� 
tantárgyakból: számítástechnika, közlekedési ismeretek, háztartási ismeretek. Az 
1985/86-os tanévt�l a 3. osztályosok felmen� rendszerben tanulhatják óratervi órákban 
a német nyelvet, míg az 5-8. osztályosok szakköri keretben. A német nyelv gyakorlása 
céljából 1992-t�l kezd�dött a cserekapcsolat az ausztriai St. Stefan település 
iskolájával, majd 2000-ben, 8 év után ért véget a kevés számú érdekl�d� miatt. Az 
1985/1986-os tanév munkaterve szerint az iskola f� oktatási célkit�zése a matematika 
és a német nyelv kiemelt oktatása. A nevel�munka területén fontos volt a világnézeti, 
honvédelmi, munkára, takarékosságra nevelés, az állóképesség fejlesztése és az iskola 

Készül az új épület, szépül a régi iskola 
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környezetének szépítése. Rendszeresen értékelték a tanulók szorgalmát, magatartását. 
A dicséret, megrovás eredménye kikerült a faliújságra. A tanulók minden tanévben 
tanulás helyett 3-5 nap mez�gazdasági munkát végeztek, melyért pénzt kaptak, ez 
fedezte a tanulmányi kirándulások költségeit. A szorgalmas, kitartó tanulóknak több 
éven keresztül nyáron lehet�ségük volt arra, hogy Rábapatonán kukoricát 
címerezzenek, ahová a nevel�k kísérték �ket. Természetesen ezért is kaptak pénz. Egy, 
az 1988/1989-es tanévb�l származó feljegyzés szerint a tanulók 20 forintos órabért 
kaptak. Rendszeresek voltak a szül�i értekezletek, évente két úgynevezett összevont, 
illetve osztály szül�i értekezletet, fogadóórát tartottak. Összevont szül�i értekezletek 
alkalmával pedagógia el�adások hangzottak el, nevel�, orvos, véd�n� beszélt a 
szül�knek. A szül�i munkaközösség bevételéb�l támogatta az iskolai célok 
megvalósulását és évente rendeztek bált is. Az SZM támogatásával valósult meg 
például a csúszda vásárlása és a billen�s tetej� kukák beszerzése is.   

         A szabadid�s programok az úttör�mozgalom szervezésében zajlottak. A 
kultúrotthon nagy termében mozi m�ködött, ahova az iskolásoknak is szerveztek 
el�adást. A 1987/1988-as tanévben kelt visszaigazolás szerint a „Fehér törzsf�nök” 
cím� filmet hozták, a mozijegy 6 forintba került. Ebben az id�ben a következ� 
szakkörök közül választhattak a tanulók: néptánc, báb, képz�m�vészet, honismeret, ifjú 
egészség�r, ifjú vöröskereszt, rajz, KRESZ, fizika, középiskolai el�készít�. A 
mindennapos testnevelést is bevezették. Lehet�ség nyílt a versenyeken való részvételre. 
Többek között közlekedési, pályaválasztási, vers-és prózamondó versenyen, 
számítástechnika vetélked�n, ifjú egészség�r, énekl�raj vetélked�n vettek részt az 
enesei diákok. Ünnepélyes keretek között zajlott az évnyitó, karácsony, gyereknap, 
ballagás, évzáró. Farsangi bált szerveztek. Megemlékeztek szeptember 29-ér�l - a 
fegyveres er�k, a pákozdi csata emléknapjáról; november 7-ér�l, a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom évfordulójáról; április 4-ér�l, hazánk felszabadulásának 
ünnepér�l; május 1-jér�l; anyák napjáról. Március 15-ér�l és 21-ér�l – 
tanácsköztársaság kikiáltásáról- a megemlékezést raj keretekben tartották.  
 
 

3. Rendszerváltástól napjainkig 
 

      A rendszerváltás után az iskola fenntartója Enese Község Önkormányzata lett. Az 
1993-ban kiadott LXXIX. oktatási 
törvény, majd annak 1996-ban 
történ� módosítása alapján az 
iskolák nagy önállósághoz jutottak. 
A központilag kiadott Nemzeti 
Alaptanterv figyelembe vételével a 
nevel�testületeknek kellett elké-
szíteni az iskola pedagógia 
programját és helyi tantervét. 
     1990. március 15-én avatták a 
régi iskola falán Hetvényi István 
emléktábláját, Az avató ünnepségen 
részt vett családjával dr. Várhegyi 
Lajosné Hetvényi Erzsébet, A Hetvényi-emléktábla 
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Hetvényi István unokája is. Azóta minden évben március 15-én elhelyezik itt 
koszorúikat az iskola tanulói, az óvodások és az önkormányzat képvisel�i. 1996-ban 
megalakult az iskola alapítványa és létrehozta a Hetvényi - díjat, amit március 15-én 
kaphatnak meg azok a tanulók, akik megfelelnek a szigorú kritériumoknak. 
     Az 1997-es év képvisel�testületi határozata alapján az iskola szerkezetét 1-8 
évfolyammal tartotta megfelel�nek az önkormányzat. Fontosnak ítélte a német nyelv 

oktatását, illetve az angol valamint a 
számítástechnika 5. osztálytól 
tantárgyként történ� bevezetését. 
Ezeknek a feladatoknak a 
megvalósítása érdekében 
támogatták a megfelel� szakos 
nevel�k továbbtanulását. 

     Mesterházy Ern�né, Joli néni 
1997-ig volt igazgató, emlékét a 
fels� tagozat folyosóján 2004-ben 
elhelyezett tábla �rzi. Példamutató 
munkájának elismeréseként számos 
kitüntetésben részesült, többek 
között 1997-ben az „Enese Község 
Díszpolgára” címet kapta.  
     1997-t�l Ferenczi Imréné lett az 

új igazgató. Mivel a 1998/1999-es tanévt�l kötelez� lett a számítástechnika oktatás 
bevezetése a 7. évfolyamon, közel 1 millió forintos beruházással a fels� tagozaton 
számítástechnika termet alakítottunk ki. A következ� években a fejlesztések között 
mindig szerepelt a számítástechnika eszközök beszerzése is, amit alapítványból, a 
Philips gyártól, központi költségvetésb�l fedezett az intézmény. El�tte az alsó 
tagozaton a nevel�i szoba volt az úgynevezett számítástechnika terem. 2005-t�l a 
Sulinet programnak köszönhet�en az internet is beköltözött az iskolába. 1999-ben 
szül�i kezdeményezésre megtörtént az alsó tagozatos WC-k felújítása. 2001 és 2003 
között pályázati pénzb�l elkészült az alsó tagozat teljes felújítása (ablak, bejárati ajtó, 
tet� csere, küls� vakolása, laminált parketta, világítás felújítása). Új közösségi teret 
vehettek birtokba a tanulók 2003 szeptemberében, amikor megépült a 220 
négyzetméteres aula. 2000-t�l bevezettük a gázf�tést. Az udvarra az alsósok 
mókuskereket, faházat, a fels�sök, osztályonként asztalt és padot kaptak. 
       A települési önkormányzatok a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi törvény, 
valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttm�ködésér�l szóló 1997. 
törvény alapján különböz� társulásokat hoztak létre a hatékony feladatellátás 
érdekében.  A költségvetési törvény 2004-t�l különböz� források biztosításával 
ösztönözte ezeknek a társulásoknak a létrejöttét. Ez a változás motiválta 2000-t�l 
kezd�d�en az intézményfenntartó társulások létrejöttét. Els�ként Bezi, majd 
Rábaszentmihály, Kisbabot (2001) önkormányzatával az 5-8. osztályos tanulókat 
illet�en. Ezek a társulások azt is jelentették, hogy az adott településeken m�köd� alsó 
tagozatokkal szoros kapcsolatot tartott az iskola, közös rendezvények, kirándulások, 
szakmai egyeztetések segítségével. 
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      Tschurl Károly Enesér�l elszármazott zenész éveken keresztül oktatást segít� 
eszközökkel támogatta az iskolát, pl. tévét, CD-s magnót, német nyelv� DVD-ket, 
projektort, számítógépet kaptunk t�le, de emellett 2000-t�l minden évben 190 ezer 
forinttal járult hozzá a Zenei M�helyen keresztül a német nyelv, a zene és néptánc 
oktatásához, valamint a színjátszó szakkör m�ködéséhez. 

       A technika, számítástechnika, német, angol nyelv oktatása jelenleg csoport 
bontásban történik, 2004/2005-es tanévt�l az 1. osztályban bevezetésre került a 
szöveges értékelés felmen� rendszerben. Sok szakköri foglalkozáson próbálhatják ki 
magukat a diákok: német, matematika, angol, számítástechnika, énekkar, tánc, 
honismeret, színjátszó, citera, sportkör, csecsem�gondozás, kézm�ves szakkör, 
társastánc, zene, úszásoktatás. A Diák Önkormányzat különböz� programok 
szervezésével igyekezett színesebbé tenni a tanulás mellett a hétköznapokat, tésztabuli, 
�szi bakonyi túrák, mezei futóversenyek, egészségnap, iskolanyitó délután, gyereknapi 
piknik, németszínjátszó, ajándékkészít�, családi délutánok mozgatták meg a diákokat 
és tanárokat egyaránt. A 8. osztályosok kéthavonta szemetet szedtek a faluban a többi 
osztály pedig évente egyszer tisztasági �rjáratot végzett. 7. osztályosok feladata volt az 
önkormányzat közérdek� közleményeinek kihordása is. Akik szívesen túráztak, azok 
Czakó Péter hitoktatóval részt vehettek a természetjáró túrákon, így rendszeresen 
elmehettek a Nemzetközi Túra Napra, megmászhatták a Börzsöny legmagasabb 
csúcsát, a Csóványost, vagy „küzdhettek az életükért” a Rám – szakadékban, hogy csak 
néhányat említsek a kalandos kirándulások sorából. 

 

       A múlt iránti 
tiszteletet, a 

hagyományok 
ápolását er�sítette a 
Milleneumi ifjúsági 
nap, emlékoszlop 
avatás, a Falumú-
zeum megnyitása 
(2000), a Tanítók 
fájának avatása 
(2004). A szabad-

ságharc 150. évfordulójához kapcsolódóan szervezett el�ször, majd 8 éven keresztül 
minden évben megrendezte az iskola a márciusi vetélked�ket, vers- és prózamondó, 
számítástechnika, történelem, népdaléneklési kategóriában. Hagyománnyá vált a 
népszokások iskolai szint� felelevenítése is. A Harmónia M�vészeti Iskola tanárai 
1998-tól zenét és néptáncot oktattak az iskolában, ami 2006-tól csak a zeneoktatásra 
korlátozódott. Fels� tagozaton nagy hagyománya volt még az úttör� id�b�l a balatoni 
táboroknak. Az alsó tagozaton olyan táborozási lehet�séget kerestek, ahol kevés 
pénzb�l meg lehet valósítani a programokat. Így jöttek létre az alsós kerékpáros 
táborok, változatos helyszíneken: Mérges, Fehértó, Rábaszentmihály, Barbacs, 
Mosonszentmiklós, Gyömöre, Bakony (állótábor), Mórichida, Markotabödöge. A 
családsegít� és gyermekjóléti szolgálattal közösen 2007-t�l nyáron kéthetes napközis 
tábort szervezünk az alsó tagozatosoknak. A visszajelzések alapján ezek a táborok 

Az alsó tagozat és a falumúzeum épületének utcafronti része 
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hasznos id�töltést jelentenek a gyerekeknek, a szül�knek pedig segítséget a nyári 
felügyelet megoldásában. 

      2005-ben Ferenczi Imréné nyugdíjazása után Bartos Ilona lett az igazgató. A 
rendszerváltást követ�en az önállóvá váló települések az önkormányzatiságból fakadó 
feladataik között els�ként a közoktatási feladatellátást szervezték meg. Az eltelt két 
évtized azonban az önkormányzatok finanszírozásában egyre több változást, nehézséget 
hozott. Minden intézmény számára fontos, hogy olyan struktúrában m�ködjön, amely a 
ráfordítással arányban álló szolgáltatási színvonalat képviseljen, és m�ködése a 
költségek leghatékonyabb kihasználását tükrözze. Így a társadalmi, gazdasági 
változások, finanszírozás, tanuló létszám csökkenés, pedagógusok óraszámának 
emelése nehéz feladatok elé állította a fenntartókat, iskolákat. Ahhoz, hogy 
finanszírozható, színvonalas iskolát tudjon fenntartani egy-egy település, sok dolgot 
kellett megfontolni. Az enesei iskolai életében is ez az id�szak az átszervezések, 
számolgatások id�szaka. A gyereklétszám csökkenésével és a létszám határok 
megemelésével a párhuzamos osztályok 2010-re megsz�nnek. Ez pedagógus 
álláshelyek csökkenését jelenti, és nehezíti a szakos ellátás teljesítését. Új fogalommal 
ismertetet meg bennünket, hogy vannak részmunkaid�s és óraadó tanárok, így a 
megszaporodott feladatot kevesebb nevel�nek kell elvégeznie. Az önkormányzatok 
örülnek, ha a csökken� normatívákat saját bevételükkel kiegészítve gazdaságosan 

m�ködtetni tudják 
intézményeiket. Fejlesztésr�l 
csak pályázati pénzb�l lehet 
szó. Ennek szellemében 
folytatódtak a társulási 

megállapodások, 
Rábaszentmihály, Kisbabot 
alsó tagozatával (2007), 
Fehértó fels� és alsó 
tagozatával (2007, 2009). 
Közben Bezi község 
önkormányzata (2009) 
felmondta a társulási 
szerz�dést, de ennek ellenére 

a bezi tanulók továbbra is Enesére járnak iskolába. Így a kétszáz körüli 
tanulólétszámból 85 körül járnak a környez� településekr�l. A takarékosság jegyében 
történt a konyha kiadása, számítástechnikából a csoportbontás megszüntetése. 

         Ezek mellett a kedvez�tlen tendenciák mellett nyertes pályázatokból, 
alapítványi támogatásokból sikerült fejlesztéseket megvalósítani. Az alsóban 
kicseréltünk egy beépített szekrényt, tet�téri terembe beépített szekrény készült, jó 
min�ség� masszív udvari padokat vásároltunk- készíttettünk, udvari játékot kaptak az 
alsósok, a két kicsi számítástechnika terem helyett egy új, nagyobb kialakítására került 
sor, ahol folyamatos a számítógépek fejlesztése. Végre olyan tanterembe költözhetett a 
fizika-kémia, ahol tanári laborasztal áll rendelkezésre, a megfelel� eszközökkel a 
kísérletezésre. Egy kis termet berendeztünk fejleszt� szobának, vásároltunk a 
fejlesztéshez szükséges eszközöket. Modern tankonyhánk lett. A fels� tagozaton 
megújult a küls� vakolás, a vizes blokk, elektromos hálózat. Hangosító berendezés. 

A teljesen felújított iskola f�bejárata 
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Azok a tanulók, akiknek tanulási nehézségei vannak, és szakért� bizottság által 
kiállított szakvéleménnyel rendelkeznek, helyben kapnak fejlesztést, Horváth Károlyné 
gyógypedagógustól. Kiemelt szerepet kapott a kompetencia alapú oktatás, a tanulás 
tanítása, tanulói esélyegyenl�ség segítése, a korai szelekció megakadályozása 
érdekében. Bevezetésre került 5-6. osztályban a nem szakrendszer� oktatás. A min�ségi 
munka biztosítása érdekében kétévente igény és elégedettség mérés keretében kérik az 
iskola munkájáról a partnerek, (szül�k, tanulók, képvisel�testület, dolgozók) 
véleményét. Az Oktatási Minisztérium 2001–t�l központi mérés keretében vizsgálja a 
4. 6. 8. osztályos tanulók anyanyelvi és a matematikai alapkészségének fejl�dését. 
Célunk, hogy az országos átlag szintjén vagy felette teljesítsenek a tanulók. Bels� 
mérést szervezünk az 5. és 7. osztályos tanulóknak matematika, idegen nyelv, magyar 
és természettudományos tantárgyakból.  
 
     A tanulók igényeihez, érdekl�déséhez igazodva akár évenként is változik néhány 
szakkör, közösségi elfoglaltság pl.: karate, íjászat, tenisz, filmklub, szünetkupák, 
iskolarádió, iskolaújság. Az iskola feladata, mint ahogy régen, úgy most is a községi 
ünnepélyeken való szereplés. 2007-ben bens�séges hangulatban került sor az 
emlékdiplomák átadására: Patyi Alajosné Magdi néninek vasdiplomát, Szalai 
Miklósné Zsuzsa néninek aranydiplomát. Mesterházy Ern�né Joli néni már sajnos nem 
vehette át az aranydiplomát. (Emlékdiploma átadás volt már régebben is az iskolában, 
1995-ben, amikor Adamecz János gyémánt, Borbély Antalné 2004-ben arany diplomát 
kapott.) 
                 Az enesei iskola 1849-ben megszerzett önállóságát a mai napig megtartotta, 
úgy, hogy az utóbbi években a környékbeli települések diákjait is fogadja. Szeretnénk, 
ha minden iskolánkba jelentkez� tanuló jól érezné magát és sikeres tanulmányok után 
becsületesen megállnák helyüket az életben. Ennek érdekében szeretnénk folytatni 
eddigi hagyományainkat, és nyitottak vagyunk az új kihívásokra. 
 
 

Az iskolatörténet adatait kutatások, szakdolgozatok, Enese községr�l készült kiadvány, 
egyéb iskolai dokumentumok alapján összeállította: BarBarBarBartos Ilonatos Ilonatos Ilonatos Ilona    
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ÚttörÚttörÚttörÚttör����élet az élet az élet az élet az iskolábaniskolábaniskolábaniskolában    
 
                        AAAA Magyar Úttör�k Szövetsége 
1946-ban alakult meg, 1956-ban 
pedig megsz�nt, majd egy évvel 
kés�bb újjászervez�dött. 1957-ben 
Ferenczi Imréné (Töreki Irén) 5. 
osztályos volt, s emlékszik arra, hogy 
ekkor avatták fel úttör�nek, s 
elkészültek az els� úttör� 
igazolványok is. A csapat neve 2723. 
sz. II. Rákóczi Ferenc Úttör�csapat 
lett. A szép csapatzászló avatása is 
megtörtént. Patyi Alajosné 

igazgatóhelyettes sokat segített a szárnyait bontogató csapatnak. Sátrakat vásároltak, 
bográcsot, s Káptalanfüreden egy magántelken megkezd�dött a táborozás. Horváth 
Istvánné Magda néni, Molnár Imréné, Mariska néni, majd kés�bb Horváth Györgyné, 
Irén néni f�zték a finom ebédet a táborozóknak. Teherautóval történt a kellékek 
fuvarozása. 
     A tanulmányi versenyek, sportversenyek, kulturális vetélked�k, egészség�r 
tevékenységek, ünnepélyek, karnevál, kirándulások, táborozások úttör�keretben 
folytak. A csapat úttör�- és kisdobos rajokból állt, melyek az �rsökb�l tev�dtek össze. 
Egy osztály- egy raj. Rajvezet� az osztályf�nök. A rajokat 2-3 �rs alkotta a 
létszámoktól függ�en. Fiúk, lányok külön �rsben voltak. A kisdobosoknál a testvér 
úttör��rsb�l volt �rsvezet�. Mikuláskor az úttör�k készítettek ajándékot a testvér 
kisdobos rajnak. Március 15-én kokárdával ajándékozták meg �ket. Minden �rsnek, 
rajnak volt neve, sajátkészítés� zászlója, naplója, indulója, csatakiáltása. �rsön belül 
helyettes, nótafa, mókamester, spotfelel�s, zászlóviv�, krónikás, kincstárnok, 
játékfelel�s, szakács, tisztaságfelel�s, takarékfelel�s… stb. A foglalkozások nagyon jól 
fejlesztették a gyerekek önállóságát, az egymás iránt érzett felel�sséget, az 
összetartozás érzését. „Nem vagyunk több, csak egy-egy tégla, de együtt mi vagyunk a 
Ház!” volt a jelmondatunk. 
    Évente két alkalommal volt ünnepélyes csapatgy�lés. Az egyik szeptember 29-én, 
amikor a fegyveres er�k napját, illetve a csapatzászlót ünnepeltük. Ez alkalommal, 
akadályversennyel kötöttük össze az ünneplést. A másik május utolsó vasárnapján, 
gyermeknapkor volt. Ezt nagyon ünnepélyessé tette, hogy ekkor avatták az els�söket 
kisdobossá, a negyedikeseket úttör�vé. Erre az alkalomra egész évben készültek. 
Megismerték a kisdobosok 6 pontját, az úttör�k 12 pontját, s igyekeztek ezeknek az 
„erkölcsi normáknak” megfelel�en viselkedni, hogy méltók legyenek a kék, illetve a 
vörös nyakkend� viselésére. A nyakkend�ket a fogadalomtétel után az avatószül�k 
kötötték fel a nyakukra. Az egyenruha fehér ing, kék szoknya vagy nadrág, kisdobos, 
illetve úttör�jelvény, öv, síp, s a megfelel� szín� nyakkend�. Úttör�indulónk a „Mint a 
mókus fenn a fán…” kezdet� dal volt 
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     A csapatgy�lés jelentésekkel kezd�dött. �rsvezet�k jelentettek a rajtitkárnak, 
rajtitkár a csapatvezet�nek. Behozták a csapatzászlót, elénekelték az indulót, a 
csapatvezet� vagy meghívott vendég (katonatiszt, IFI vezet�) beszédet mondott, s 
megtörtént az avatás a fogadalomtétel elmondásával. Ezeket a formaságokat 
fegyelmezetten végigcsinálták a gyerekek, s a hozzátartozók is megtisztelték az 

eseményt jelenlétükkel. 
A legnagyobb élmény mindig a természetjárás 
volt. Tavasszal kerékpáros rajtúra volt a 
Hanyba, a kanális mellett, Marcal-, vagy 
Rába-partra. Paprikáskrumpli-f�zés és 
szalonnasütés mellett folyt a játék. A csúcs 
pedig a nyári táborozás volt. 
     Az új iskola építése után egy ideig a 
pincében úttör�szobát is sikerült kialakítani, 
ahol fotelok, díszes párnák, szép faliképek 
tették otthonossá a környezetet az �rsi és 
rajfoglalkozásokhoz. Mi, vezet�k sosem 
éreztük, hogy az úttör�szervezet egy politikai 

szervezet. Bennünket a gyerekek szeretete 
vezetett. Igyekeztünk tartalmassá, széppé tenni a napjaikat, s úgy érezzük, hogy ez 
sikerült is, mert a feln�ttek szívesen emlékeznek vissza erre az id�szakra. 
Csapatvezet�k: 
1957-1962: Takács Margit (Somogyi Lajosné) tanárn� 
1963: Füsi András 
1964-1966: Füzi Éva 
1967: Füsi Andrásné  
1968: Lauscher Ferenc 
1973-1976: Marosi István 
1977-1979: Rostásné Patyi Katalin 
1980-1986: Rostás Gábor 
1986-1989:Takács Ágnes (Varga Istvánné)  
1989-1990:  Bartos Ilona 
 

     Rendszerváltáskor az 
úttör�mozgalmat fel-
váltotta néhány helyen a 
cserkészmozgalom, ill. a 
diáktanácsok. Itt is az a 
cél, hogy a diákok minél 
tartalmasabban töltsék el 
szabadidejüket, megmu-
tathassák, milyen értéke-
sek, ügyesek. 
                                        

                        
Füsi AndrásnéFüsi AndrásnéFüsi AndrásnéFüsi Andrásné    

                                                                                                        nyugdíjas tanár 

„Évek szállnak a nyári fák alatt…” 
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A padlásA padlásA padlásA padlás titkai titkai titkai titkai 
    

    AAAA padlás az a hely, ahova elrakjuk azokat a dolgokat, amelyekr�l úgy gondoljuk, 
hogy többé már nincsen rá szükségünk. A padlás arról híres, hogy a múlt darabjai 
hevernek szanaszét. Amit nem akar az ember kidobni, az mind itt van, és ha érdekl�dve 
keresgélünk a kacatok között, kincsekre lelhetünk. Íme néhány kincs ízelít�ként: 
Régi naplókban találtam a következ� „leveleket”: 
 

Nagyon tisztelt Kisasszony! 
Kérném szépen, ha szíveskedne a Palit 

az iskolából kiengedni míg a tehén 
kiszokik a legel�re, tisztelettel 

Horváth Józsefné 
 
 

Értesítés: 
Czirfusz Mihály gondvisel�t értesítem, 

hogy fia Miklós október 18-án hétf�n nem 
volt iskolában s e mulasztását igazolni nem 

tudta. A gyermek állítólag a határban töltöt- 
te el a szorgalmi id�t. Ezért szigorú figyelmez- 

tetését kérem. 
Enese, 1937. okt.19.   Káldy Mihály tanító 

Aláírás után visszakérem. 
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Köszönöm tanitó ur figyelmeztetését 
de azt hiszem hogy a Miklos többé 
aszt nem fogja tenni minek után 
hétf�n este mindjárt meg kapta 

jobról is meg balról is a jutalmát. 
Nagyfudpuszta, 1937. okt. 19.  

Czirfusz Mihály 

 
Értesítés 

Tüske Sándor gondvisel�t értesítem, hogy  
fia József október 18-án hétf�n nem volt 

iskolában s e mulasztását igazolni nem tud- 
ta. A gyermek állítólag a határban töltötte el  

a szorgalmi id�t. Ezért szigorú figyelmeztetését kérem. 
Enese, 1937. okt.19.   Káldy Mihály tanító 

Aláírás után visszakérem. 
                                         Tüske János 
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A régi naplókban megtaláltuk a legrégebbi igazgatók, Hetvényi István és Mészáros 
Sándor aláírásait: 

 
A padlás meg�rizte Mesterházy József 1914-es, 
hatodik osztályos bizonyítványát is: 
 
A A A A harmadik osztályosokkal már évekkel ezel�tt is 
gy�jtöttük az iskolára vonatkozó adatokat. A 
következ� gy�jtés 2000-ben készült: 
„Nagypapám iskolája Enesén 

 
A nagypapám 1932-ben ment els� elemibe. Akkor 
csak hat osztályt jártak és még utána két ismétl�t, 
ami csak hetente egy nap volt. Két osztályterem 
volt akkor Enesén. Egy-egy terembe három 
osztály járt. Hétf�t�l szombatig jártak iskolába. 
Az alsósokat Zaffián Jen� tanította, a fels�söket 
pedig Káldy Mihály, � volt az igazgató is. Minden 
padban négy tanuló ült. Páronként a padokba két 
tintatartó volt beépítve, de tintával csak a 
fels�sök írtak. Az alsósok palatáblát használtak, 
amelyre palavessz�vel írtak, ezt szivaccsal vagy 

vizes ronggyal törölték le. A tanterem padlós volt, havonta felolajozták, hogy ne legyen 
por. A f�tés öntött vas  kály-hában történt. Nyáron mezítláb jártak iskolába és �sszel is, 
amíg nem jött a tél. Nagy volt a fegyelem. A tanítót mindig tanító úrnak kellett szólítani. 
                                                                               Szigeti Balázs  3.osztály”                                              

 
HHHHa vannak kincseid, azokat 
büszkén mutogatod. Így tettünk 
mi is, amikor a Falumúzeumban 
kiállítottuk a padláson talált 
naplókat, dobot és a többi 
„leletet”. Ekkor látogatott meg 
bennünket Káldy Mihály fia, 
Káldy Ervin, aki a gy�jtésen 
felbuzdulva a múzeumnak ajándé-
kozta édesapja hagyatékának egy 
részét. 
Káldy Mihány tanítói oklevele, kelt  
1915. március 24-én, Sopronban 
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SSSSzalai Miklósné 
Zsuzsa néni is 
megmutatta az � 
kincseit, amikor 
ünnepélyes keretek 
között átvehette az 
emlékdiplomáját. Az 
� gy�jtéséb�l álljon 
itt egy akkori 2. 
osztályos tanuló 
levele: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           A padlás kincseit összegy�jtötte:  

         Bartos IlonaBartos IlonaBartos IlonaBartos Ilona    
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EmlékeEmlékeEmlékeEmlékeimimimim    
 

    MMMMár kislány koromban is tanító szerettem volna lenni. 
Emlékszem, amikor az iskolában tanultuk az összeadást, az 
jutott eszembe, hogy ezt én is el tudnám magyarázni. Nem is 
gondoltam akkor, hogy hányszor teszem majd ezt az 
alapm�veletekkel. 
1956-ban kerültem Enesére. Az óvodában volt egy szolgálati 
szoba, ott laktam. Az alsó tagozat a jelenlegi múzeum és a 
mellette lév� terem helyén volt. 1-3. és 2-4. osztály tanult 
együtt. Kezdetben a fels� tagozaton tanítottam, ami a 

jelenlegi kultúrházban volt. Az udvar tele volt bokrokkal, a gyerekek ott bújócskáztak. 
     Akkor még volt év végi vizsga, a tanulók az egész éves anyagból év végén 
vizsgáztak. Péterházán is volt iskola, de csak alsó tagozat, a fels�sök Enesére jártak 
tanulni gyalog. El�fordult, hogy helyettesíteni kellett Péterházán, természetesen oda mi 
is gyalog mentünk. 
Az iskolában takarékbélyeg-, tankönyvfelel�s voltam, vezettem az énekkart. Egyik 
évben olyan sok takarékbélyeget gy�jtöttünk, hogy nyertünk egy tévét. 1959-t�l voltam 
községi könyvtáros, még nyugdíjas koromban is vezettem a községi könyvtárat. 
Voltak, akik szigorúnak tartottak, de azt gondolom, hogy csak akkor lehet dolgozni, ha 
fegyelem van az osztályban.  

Borbély Antalné, Gizus néniBorbély Antalné, Gizus néniBorbély Antalné, Gizus néniBorbély Antalné, Gizus néni    
                                                                                                             nyugdíjas tanítón� 

 
 

    „Próbálj meg úgy élni, hogy ne vegyék észre ott, ahol vagy, „Próbálj meg úgy élni, hogy ne vegyék észre ott, ahol vagy, „Próbálj meg úgy élni, hogy ne vegyék észre ott, ahol vagy, „Próbálj meg úgy élni, hogy ne vegyék észre ott, ahol vagy, 
de nagyon hiányozzál onnan, ahonnan elmentél.” de nagyon hiányozzál onnan, ahonnan elmentél.” de nagyon hiányozzál onnan, ahonnan elmentél.” de nagyon hiányozzál onnan, ahonnan elmentél.”     

(Victor Hugo)(Victor Hugo)(Victor Hugo)(Victor Hugo)    
 

EEEEnesén az általános iskolában én voltam az els� 
iskolatitkár, szeretném, ha betekintést adhatnék a munkakör 
tevékenységi területeir�l. 
1984. május 2-án, a gyermekgondozási szabadság letelte 
után, második munkahelyemen, a helyi iskolában kezdtem 

meg a munkát. A munkaköröm folyamatosan alakult, egyre tágabb lett. Természetes, 
hogy a dolgozókkal, tanulókkal való valamennyi adminisztratív teend�t el kell látni, 
ami önmagában is sokrét�bb, mint els� hallásra t�nik. Amikor kezdtem, 255 tanuló, 19 
pedagógus és 10 technikai dolgozója volt az intézménynek. Most, ahogy belegondolok, 
a jelenlegi dolgozók közül egy kivételével az összes dolgozó munkaviszony létesítését 
én adminisztráltam. 

A házi készpénzellátmány kezelése, az iskolához érkez� számlák bizonylatolása, 
az elszámolás folyamatos. Az iskola gyermekszervezetének, alapítványának pénztárát 
is kezelni kell: könyvelés, készpénzforgalom, adminisztráció pl. APEH felé történ� 
jelentések, igazolások kiadása, beszámolók készítése. A nyomtatvány, papír, 
irodaszerek, nyomtatópatronok, tisztítószerek készletének számontartása naprakész, 
ahogy az ezzel kapcsolatos rendelés is. 
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A dolgozók személyi anyagának folyamatos karbantartása mellett a 
számfejtésekkel, szabadságolással, juttatásokkal, átsorolásokkal, adózással, bejárási 
költségekkel, iktatással kapcsolatos az ügyintézés. A jegyz�könyvek készítése, 
továbbképzések intézése, statisztikák, jelentések az aktuális hivatalos intézmények felé 
szintén folyamatosak. 

A tanulók beiratkozásának pillanatától kezdve, amíg csak ki nem maradnak, 
folyamatos a velük való adminisztráció. Már a nagycsoportos szül�k megkapják a 
paksamétát beiratkozás el�tt, amivel az iskolában kell jelentkezniük. Diákigazolvány-, 
ingyenes tankönyvigénylés, tanulói biztosítás. A leend� els�sök számára tanulói 
azonosító számot kell kérni az országos számítógépes adatbázisban valamennyi 
személyes adatuk pontos megadása után. Ez a szám a tanulót az összes további oktatási 
intézményben (közép- és fels�fokú tanulmányaik során is) azonosítja. 

A tankönyvrendelés összeállítását minden évben, januárban kell kezdeni és 
bizony vége az évnek, mire lezárható. Nem csak abból áll a dolog, hogy a tanulók a 
könyveket kézbe veszik. Fel kell mérni az új tanévre várhatóan hozzánk érkez�k 
létszámát, osztályát is. Az ingyenes tankönyvre jogosultaktól igénylést kell beszerezni, 
ez alapján kapjuk az összeget az államtól. Ahogy a tanulók létszáma egy-egy tanév 
során folyamatosan változik (érkeznek új tanulók, távoznak t�lünk pl. költözés miatt), 
úgy kell folyamatosan frissíteni a rendelést is. Tanév végén kézhez kapják a tanulók az 
iskolakezdéshez szükséges felszerelések listájával együtt az összegr�l szóló értesítést, 
amit szeptember 1-jén be kell szedni és a hivatal felé továbbítani. Természetesen 
pontos elszámolással, kimutatásokkal, ingyenes tankönyvre jogosultak aláírási 
jegyzékével. A visszárut és számlákat a tankönyvszállítókkal kell rendezni. Egy-egy 
tanévre átlag 4000 db, kb. 24.000 kg, azaz 240 mázsa tankönyv kerül kiosztásra. Ezt 
minimum háromszor meg kell emelni: szállításkor, szétválogatáskor, osztályterembe 
juttatáskor. 

Tanévkezdéskor a tanulók étkezési igényeit össze kell gy�jteni, osztályonként 
táblázatba foglalni, a kedvezményes étkez�kr�l nyilvántartást vezetni, igazolást 
beszerezni a jogosultságra, határozatot kiállítani. A bejáró tanulók részére éves tanulói 
bérletet, viszonylatigazolást kell beszerezni. Az új tanulókat, új nevel�ket ekkor is és az 
év során folyamatosan be-, illetve ki kell jelenteni a Központi Intézményi Rendszerbe. 
A tanulók iskolai étkezését napra készen kell vezetni, reggel a konyhán az aktuális 
pontos létszámot le kell adni. A hónap végén, az összesítés után, a kiszámolt összeget a 
tanulóktól számla ellenében be kell szedni, azt az önkormányzat felé adminisztrálni és 
továbbítani. Ezzel kapcsolatosan legtöbb teend�t a kedvezményesen étkez�k 
adminisztrációja adja. Ugyanis a szül�vel igényeltetni kell a kedvezményt, err�l 
határozatot kell kiállítani, és folyamatosan figyelni kell, hogy kinek, mikor jár le a 
jogosultsága, hogy a szükséges igazolást újra kérjük a szül�t�l. Az étkezést igénybe 
vev� tanulók nagyobb része kedvezményesen étkezik. A tanulói biztosítások 
szervezése, adminisztrációja, diákigazolványok igénylése, ingyenes tankönyvre 
jogosultak összegy�jtése, május hónapban történik. 

Szeretem a munkámat, mert sokrét�, soha nem egyhangú. Az ajtó egész nap 
nyitva áll képletesen is és ténylegesen is tanuló, pedagógus, szül� és bárki küls�s el�tt. 
Zajlik is az élet! Folyton szólnak a telefonok, jönnek személyesen az ezernyi apró 
kéréssel, problémával, szállításokkal, ajánlatokkal. Mindig pontos, átlátható, precíz 
munkára törekszem. Legjobban mégis akkor érzem magamat, amikor segíteni tudok. 
Például sikerül megnyugtatni telefonon az aggódó szül�t, megvigasztalni a valamiért 
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éppen kétségbe esett kisdiákot, picit „ápolni” a szül� megérkezéséig azt, akit épp itt ért 
el valamilyen betegség. Segíteni a kislánynak, akinek beakadt a nadrágja a bicikli 
láncba, és nem tud mozdulni sem. Megvarrni a fiúk nadrágját, kabátját, ami épp itt 
szakadt el hócsata vagy rossz mozdulat közben. Megragasztani a levált 
szemüvegszárat, bekötözni az apróbb sebeket, vizes borogatást rakni a bedagadt 
végtagra, méhcsípésre. 

A közel három évtized alatt három igazgató mellett szolgáltam. Az els�, 
Mesterházy Ern�né, a korából adódóan az anyám is lehetett volna, személyes 
kapcsolatunkat is ez jellemezte. A második, Ferenczi Imréné, nagy munkabírású, 
egyenes, emberséges minden tekintetben. Nyugdíjba vonulása óta is megtisztel� a 
barátsága. A harmadikkal, Bartos Ilonával már azonos korosztályhoz tartozunk, az 
ezzel járó lelki, fizikai nehézségekkel, örömökkel. Értjük egymást fél szavakból is. 
Örülök neki, hogy intelligens, jó szándékú pedagógusok és technikai dolgozók között 
dolgozhattam és remélem, továbbra is sikerül nekem is a közösség javára végeznem a 
munkámat a legnagyobb igyekezettel, empátiával. 
Jó egészséget, töretlen munkakedvet és legf�képpen boldog családi életet kívánok 
mindenkinek, hiszen ez a legfontosabb alapk�, amire építkezhetünk. Szeretettel: 
 

Molnár Jánosné, Apoli néniMolnár Jánosné, Apoli néniMolnár Jánosné, Apoli néniMolnár Jánosné, Apoli néni    
    

160. évfordulóra160. évfordulóra160. évfordulóra160. évfordulóra 
 

    EEEEls� meghatározó munkahelyem ez az immár 160 éve fennálló intézmény, ahova 
nagyon sok szép feladat, és nagyon sok szép emlék köt. Kedves, segít� munkatársak, 
aranyos szeretnivaló, életvidám gyerekek, és együttm�köd�, megért� szül�k segítették 
a munkámat. Az enesei évek mindig el�kel� helyet foglalnak el a szívemben. Kívánom 
a pályakezd� és fiatal kollégáknak, hogy ilyen kellemes, felemel� érzéssel gondoljanak 
erre az igényes, jó alapokat adó, remekül felszerelt oktatási intézményre, mint ami 
nekem megadatott. További eredményes munkát kíván szeretettel:  
 

Matkovics ZoltánnéMatkovics ZoltánnéMatkovics ZoltánnéMatkovics Zoltánné nyugdíjas pedagógus 
 
 

  „Tetteink a múltból követnek be  „Tetteink a múltból követnek be  „Tetteink a múltból követnek be  „Tetteink a múltból követnek bennünket, amik voltunk, az nnünket, amik voltunk, az nnünket, amik voltunk, az nnünket, amik voltunk, az 
tesz azzá, amik vagyunk.tesz azzá, amik vagyunk.tesz azzá, amik vagyunk.tesz azzá, amik vagyunk.    

A sport megtanít arra, hogy tudjunk keményen küzdeni, és A sport megtanít arra, hogy tudjunk keményen küzdeni, és A sport megtanít arra, hogy tudjunk keményen küzdeni, és A sport megtanít arra, hogy tudjunk keményen küzdeni, és 
emelt femelt femelt femelt f����vel veszíteni.”vel veszíteni.”vel veszíteni.”vel veszíteni.”    

 
   AAAAz 1963/64-es tanévben kezdtem Enesén, második osztályt 
kaptam, s ebb�l az osztályból igyekeztem jó közösséget 
formálni, jó tanuló csoportot létrehozni. A legels� osztályát 

minden nevel� a szívébe zárja, még akkor is, ha csak egy évig van velük. 
Nemcsak osztályf�nök, csapatvezet� is voltam, ebb�l következett, hogy az iskola 
összes tanulójával volt napi kapcsolatom. A tanulás mellett kiváló mozgalmi életet 
éltünk. A járási, megyei versenyeken a mi iskolánkból mindig volt résztvev�. 



 30 

    A nyár folyamán megkeresett a Csorna járási M�vel�dési Osztály vezet�je, Boros 
Ferenc, s elmondta, hogy Gy�rsövényházra kell mennem igazgatóhelyettesnek. 
Természetesen nem örültem, mert megszerettem a falut, s az iskolát is. Megígérte, hogy 
mihelyt lehet, visszajöhetek. Három évig tanítottam itt, közben elvégeztem a Pécsi 
Tanárképz� F�iskolán a testnevelés szakot. A diploma megszerzése után 
visszakerültem Enesére, de csak azzal a feltétellel, hogy iskolai munkám mellett 
elvállalom a Kultúrotthon vezetését. A testnevelés tanításának feltételei nem voltak 
meg, de leleményesen mindent meg lehetett oldani.  Osztálytermekben volt a tornaóra. 
A padokat egymásra raktuk, óra végén pedig vissza. Mini kosárgy�r� volt a teremben. 
Volt id�szak, amikor a folyosón tartottuk az órákat. CSENDBEN, hogy ne zavarjuk a 
tanítást. Amikor csak lehetett, a szabadban voltak az órák a friss leveg�n, tágas helyen. 
A sportélet, a vetélked�k, versenyek a házibajnokságokra épültek. A legjobbakkal 
járási, majd megyei, illetve országos diákolimpiára juthattunk. 
    A diákokra és a szül�kre mindig számíthattam. Nagyon sokat segítettek a vörös 
salakos pálya építésénél.  Körbeültettük fákkal, közéjük padokat raktunk. A pálya 
melletti parkból sikerült elcsípni egy 60 m-es futópályát az iskola és a kultúrotthon 
között, valamint gyakorlóhelyeket súlylökésre, magasugrásra, távolugrásra.  
Felvonalazó kocsit csináltattam, s nagyobb gyerekeket megtanítottam a pálya szabályos 
felvonalazására. Vásároltam kézilabda kaput, hálót. Kötélmászásra még 1963 el�tt 
készült állvány vasúti sínekb�l. 
    Kézi szereket, labdákat, mezeket vásároltunk. Célom volt, hogy mindenki mozogjon, 
sportoljon tehetségének megfelel�en. A tömegsportot tartottam alapvet� feladatnak, de 
nem hanyagoltam el a versenyekre való felkészítést sem. Azok az iskolák, ahol a mini-
kosárlabdát beindították, támogatásban részesültek, ezért az els�k között jelentkeztünk. 
El�bbre lépés volt a testnevelés tanításban, mikor lehet�vé vált, hogy a kultúrotthon 
nagytermét használhattuk tornaórákon. Felszereléseink is egyre gyarapodtak, s így 
csoportos foglalkozásokat is tarthattam, mert a „forgószínpadhoz” lett elég hely.  
Minden új dologra nyitott voltam, így létrehoztam a DSK-t (diáksportkört).  

 
     Tornaünnepélyeket szerveztem. Zenére végezték a 
gyakorlatokat az iskola tanulói eserny�vel, karikával, 
szalaggal, zászlóval. Ezt csak a többi nevel� 
segítségével tudtam megoldani, hiszen csak 
tízpercekben tudtunk gyakorolni a sok gyerekkel. 
Kollégáim mindig készségesen segítettek. 
   A felszabaduló szolgálati lakáshoz tartozó kertre 

azonnal lecsaptam, és zöld pálya néven elterveztem, 
mit biztosít ez a terület. A legnagyobb rész 
focipálya, a kisebb kézilabdapálya, távolugró gödör. 
(A napközis gyerekek hamarosan homokozóvá 
alakították) A röplabda pálya mellé egy hosszú 
gerenda került több funkcióval. (ül�helyként is 
kiváló volt, s tornagyakorlatokra is biztosított 
lehet�séget) Sokat segített a zöld pálya 
kialakításánál Czeglédi Béla kolléga, akivel 10 évig 
tanítottuk a testnevelést és L�rincz Csaba iskolagondnok. 
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     A zöld pálya avatásakor elhangzott, hogy legyen ez a pálya az egészséges mozgás és 
csapatjáték színhelye. Udvari, asztalitenisz asztal is készült, így az udvari 
foglalkozások egyre változatosabbak lettek. A testnevelési órák mellett a 
napköziseknek egy egészséges, árnyékos játszóhelyet biztosított. 
     Büszke vagyok a járási, megyei versenyeken elért eredményekre, s arra, hogy 
mindenhol sportolóhoz ill� magatartást tanúsítottak. A járási, megyei versenyekr�l 
gyakran jöttünk haza, végig a városon éremmel a nyakunkban. Amire, mint falusi 
iskolában tanító, álmaimban sem mertem gondolni, bekövetkezett 1991-ben. A megye 
sportiskoláit is lehagyva, eljutottunk az  országos öttusa versenyre a fiúkkal. 
    Mi képviseltük Gy�r-Sopron megyét egyéniben, s csapatban is 1991-ben az 
Országos Diákolimpián, Budapesten. „Legy�zhetetlen az, ki hittel száll harcba.” 
(Blahuta). Ez volt a jelmondatunk. Az ország megyéib�l 24 csapat indulhatott. 
(Budapestr�l három) Szellemileg, fizikailag a diákolimpiára hangolódtunk. Az 
önkormányzat egységes tréningruhát vett nekünk, amiben nagyon csinosak voltak a 
fiúk. Gájer Lajos édesapja vitt fel bennünket Budapestre kocsival. Az ünnepélyes 
megnyitón megyénk tábláját Dömötör Csaba vitte, mint a megye kiváló sportolója.  
Csapatunk 14. lett, tehát középmez�nyben végzett, egyéniben Dömötör Csaba 14. 
Horváth Norbert 20. helyezést ért el (144 résztvev� közül). 
     A Magyar Diáksport Szövetség 1996-ban munkámat  ”Diáksportért Aranyplakett”-
tel jutalmazta, melyet Budapesten a Magyar Testnevelési Egyetem  aulájában  vehettem 
át. 
      Az úszás népszer�sítésébe is bekapcsolódtunk: óvoda, s az iskola alsó és fels� 
tagozata. Minden évben megszerveztem a mezei futóversenyt az alsós és fels�s tanulók 
részére. Hagyománnyá vált, s a tanulók is igényelték.  Az alsós nevel�k lelkes segít�im 
voltak. Nyugdíjazáskor megkaptam az alsós nevel�kt�l a Mezei Futóverseny Örökös 
Tagja plakettet.   
Nagy élmény volt nekem és a gyerekeknek minden tavasszal a Lébénybe szervezett 
hóvirágtúra évtizedeken keresztül, míg tilalom alá nem helyezték a hóvirágszedést.  
    Az új iskola tervez�jét megkértem, hogy az alagsorban tervezett raktár nagyméret� 
legyen, mert tornaszobának szeretnénk használni. Az épület átadása után már rendeltem 
a bordásfalakat (óvodai méret, de kiválóan tudtuk használni), gy�r�t, kötelet, nyújtót, 
tornasz�nyegeket, zsámolyokat, ugrószekrényt stb. Mesterházy Ern�né igazgató mindig 
lehet�séget adott az eszközb�vítésre, s örült, hogy egyre fejlettebb az iskola. 
Boldog voltam, hogy sikerült, de legboldogabbak a gyerekek voltak. Nem kellett 
átmenni a kultúrotthonba téli id�szakban. Igazi tornatermi hangulat volt, mikor 5 
asztalon bonyolítottuk a körzeti asztalitenisz versenyt. 
Nagy tornacsarnokra többször is pályázott az önkormányzat, de sikertelenül. Nagyon 
sok pénz kellene hozzá, s a fenntartása is költséges. Ezt majd az utánunk jöv� 
nemzedék bizonyára megvalósítja.  
    2000-ben nyugdíjba mentem. Nyugdíjasként még 3 évig tanítottam. Volt 
tanítványom, az úttör� olimpián eredményesen résztvev� Dömötör Csaba elvégezte 
Szombathelyen a Berzsenyi Dániel Tanárképz� F�iskolán a testnevelés szakot, s átvette 
t�lem a stafétát. Azóta � tanítja a testnevelést. 
 

                                                                                                         Füsi AndrásFüsi AndrásFüsi AndrásFüsi András     
nyugdíjas tanár 
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Egy nyugdíjas” természetszeretEgy nyugdíjas” természetszeretEgy nyugdíjas” természetszeretEgy nyugdíjas” természetszeret����” emlékei” emlékei” emlékei” emlékei    
 

     HHHHarminc év egy munkahelyen sok élményt jelent. 
Ezekb�l nehéz a jobb történeteket feleleveníteni. A 
tanítási órákon szomorú, vidám, megható és bosszantó 
dolgok is el�fordultak. A versenyek, megemlékezések 
karneválok jobb pillanatain is lehetne merengeni. 
Számomra mégis a kirándulások maradtak emlékezetesek. 
    A hetvenes években még 2-3 napos kirándulások is 
el�fordultak. A kollégák ezeket a napokat gondosan 
megtervezték, hogy jusson is maradjon is a kultúrára, 

szórakozásra id�. Mégis el�fordult, hogy bírálat ért, hogy „egyesek azt sem tudják 
milyen egy templom belülr�l, mi meg délel�tt 10 órakor már a harmadikat nézzük. 
Persze az egyik levéltár volt, a másik egy múzeum. (A kultúra templomai?) 
Hónapokkal el�re kellett a szállást, buszt lefoglalni. Így nem tudhattuk, el�re, hogy 
milyen id� lesz. Egy alkalommal Szombathelyen egy kempingben szálltunk meg, 
faházakban. Nagyon hideg volt, ezért lefekvéskor a gyerekeket öltöztettük, gondosan 
betakargattuk. Mi, tanárok is fürd�köpenyben reszkettünk a takaró alatt. Valamikor 
éjszaka férfihangra ébredtem, aki arról morgolódott, hogy „nem tör�dik ezekkel 
senki”!stb. Kinéztem az ablakon a parkosított térre, ahol a kavargó hóesésben pizsamás 
gyerekek fociztak bokáig ér� hóban. Zrínyi kirohanását megszégyenít� futással, 
törülköz�vel a fejemen, az els�nek ért „focista” bizony kapott egy taslit. (Az illet� ma 
már kolléga.) El�fordult, hogy több busszal indultunk, és a sok gyerekre való tekintettel 
„számolás felel�söket” jelöltünk ki. (Nagy divat volt, hogy minden gyerek legyen 
valamilyen felel�s. Minden alkalommal gondosan megszámolták a tanulókat, ha 
kijöttünk valahonnan, vagy visszaszálltunk a buszra, néha kiszálláskor is. Rendben 
folyt ez a felel�sségteljes munka egész nap. Este a szállodában falusiak lévén izgatottan 
szomszédoltak egyik szobából a másikba, közben óriási kolompolás riogatta a szálloda 
többi lakóját. A kulcstartókon ugyanis öklömnyi fa gömbök voltak, amik 
ajtómozgatáskor nagy zajt csaptak. Miután betiltottuk a szomszédolást, már csak a 
vacsorához menet találkoztunk. Egy másik vendégl�be kellett átsétálni. Fáradtak 
voltunk és éhesek, csendben vártunk, hogy ránk kerüljön a sor a vacsoraosztással. A 
pincér szemrehányó hangon közölte, nem jeleztük el�re, hogy kevesebben érkezünk. 
Kevesebben, az lehetetlen! Gyors számolás, majd rohanás vissza a szállodába, ahol 
négy megszeppent gyerek ült egy sarokszobában, dupla ajtók mögött. Nem hallották a 
sorakozásra hívó szavakat, csak a nagy csönd riasztotta meg �ket, de mozdulni nem 
mertek. A túlzott szervezés itt is visszaüthet! 
     Szívesen kerékpároztak a gyerekek a szomszédos községekbe a tanítási órák után. 
Közben a lányok ibolyát szedtek, beszélgettek, a fiúk fociztak, futkároztak.(Igazi b�r 
focilabdát is sikerült valahol elhagyniuk.) Egész napos kirándulások alkalmával f�ztek 
is bográcsban, majd jóíz�en elfogyasztották. Hosszabb túrának számított, mikor 
Árpásra indultunk. Az út egy része a töltésen, részben zúzott kövön, vagy homokon 
történt. Már hazafelé tartottunk a nem éppen valódi „kerékpárút” alaposan kifárasztott 
mindnyájunkat. „Tanár néni, magának is elzsibbadt a feneke?” hangzott egy együtt érz� 
kérdés. 
    Az iskolák segítettek az �szi betakarításban a termel�szövetkezeteknek. Az els� 
napok lelkesen teltek, tanítás helyett a paprika vagy paradicsom földeken. Mai 
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szemmel az utazás is eseménydús volt a 85-ös úton lovas kocsikkal „dübörögtünk” a 
vödrökkel felszerelve. Megérkezve a deres, lucskos földeken néha már fagyott 
terményeket takarítottunk be. A következ� napok már sokkal nehezebben teltek, ezért, 
hogy a lelkesedés ne lohadjon, páronként jegyeztük a teleszedett vödrök számát. Az 
együttes munka, a kitartás, a szorgalom, a fizikai er�feszítés lehet�vé tette, hogy a 
kevésbé jó tanulók is sikeresek lehessenek. Minden évben a szövetkezetek elégedettek 
voltak iskolánk munkájával, a tanulók pedig a vödrökért fizetett forintokkal.  
Nyugdíjasként nem tudok elszakadni a kertben végzett munkáktól, a határban tett 
túráktól akár gyalogosan, akár kerékpárral. Kaland májustól szeptemberig a 
gombaszedés. Boldog vagyok, hogy mindezeket átélhettem és még egy jó darabig 
„kirándulgathatok”. 
 
 
                                                                                       Horváth MargitHorváth MargitHorváth MargitHorváth Margit    nyugdíjas tanár    

                                                                                                                               
 

Mindig boldog vagyok,Mindig boldog vagyok,Mindig boldog vagyok,Mindig boldog vagyok, hogy számon tartanak hogy számon tartanak hogy számon tartanak hogy számon tartanak    
 

    MMMMajdnem 22 éve tanítok Enesén. Azt hiszem, ez hosszú 
id�szak az ember életéb�l. F�leg a mai világban, mikor 
gyakran váltunk munkahelyet. Nekem viszont szerencsém 
van, mivel szerencsésen választottam 1988-ban, miután 
befejeztem a f�iskolát. Több lehet�ség lett volna az évek 
folyamán szül�városomban, Gy�rben tanítani, de mivel jól 

éreztem magam ebben a faluban, nem kívánkoztam máshova. Megszámlálhatatlan oka 
van ennek. A legfontosabb azonban az összetartozás érzése. Tudni, hogy számítanak 
ránk egy közösségben, érezni, hogy mi is számíthatunk másokra. 
A gyerekek itt mindig érdekl�dnek: 
„Tanár néni, hogy van? Meggyógyult?”  
„Hogy sikerült a vizsgája?” 
„Jé! Befestette a haját?” 
Ha olyan fáradt, szétszórt vagyok, mint �k, megértik, hogy én is emberb�l vagyok. 
Vagy éppen megengedik, hogy készítsek magamnak egy újabb kávét. 
Régi tanítványaimnak is jut ideje elmesélni, hogyan boldogulnak a feln�tt életben. 
Öröm látni az iskolapadban az � gyermekeiket. 
A falu lakói gyakran megállítanak az utcán, kedvesen szólnak: „Marika, de régen 
találkoztunk! Még itt dolgozik?”  
„Siet, tanár néni? Álljon elém a sorban! Én ráérek”- hangzik a boltban. 
Ilyen mondatokat az ember a városban ritkán hall. 
    A nyugdíjasok kórusa példát jelenthet mindannyiunk számára: a kitartásét, 
kötelességtudatét. Bármilyen rendezvény van Enesén vagy más faluban, ha tehetik, ott 
vannak. �k mindig eljönnek a próbákra, s�t arra is jut idejük, gondjuk, hogy 
megkérdezzék, nem késem-e le a buszt. „Ha elfelejti a dalok sorrendjét, majd mi 
súgunk. Ne izguljon, úgyis tudjuk, mit kell énekelni!”- bíztatnak. 
    Mindig boldog vagyok, hogy számon tartanak Ilyenkor az ember szívében egy pici 
láng, gyúl, mint a gyertyáé. Talán észrevennék, ha már nem lennék itt. Valahova 
tartozom, valahol hiányoznék. Ha valahol hiányoznék, talán érezhetem a szeretetet. Ha 
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érezhetem a szeretetet, talán ez az önzetlenséget jelentheti. Az önzetlenségben benne 
rejlik: Segítek neked, te is támaszt nyújtasz nekem. Mit is kívánhatna az ember többet 
szeretetnél, békességnél, összetartozásnál, biztonságnál. Nehéz elérni, csak együtt 
lehet. 
Remélem, a mi iskolánk mindig ezeket, az értékeket fogja átörökíteni nemzedékr�l 
nemzedékre. Azt hiszem, így aztán még legalább további 160 évet megérhet. 

                                                                                                   Horváth KárolynéHorváth KárolynéHorváth KárolynéHorváth Károlyné    tanár    
                                                                                                                                                               

50 50 50 50 „közös” évünk„közös” évünk„közös” évünk„közös” évünk    
    

    160160160160 éves az enesei iskola… Mint sok mást, engem is 
megkérdeztek milyen emlékeket, tudok felidézni az ünnep 
kapcsán? Hát persze, hogy rengeteget – válaszoltam – nem is 
gondolva arra, hogy a b�ség zavara okoz majd nagy gondot… 
    Merthogy ebb�l a 160 évb�l – bármily hihetetlennek is t�nik 
– 50 „közös” évünk volt! Rengeteg ponton találkozott 
„történelmünk”… 
Mivel is kezdjem? 
…talán azzal, hogy kisgyerekként is bejáratos voltam 

édesanyám munkahelyére, ahol a teremben lév� hosszú, tintatartós padok hatalmasnak 
t�ntek. 
…talán azzal, milyen illatok maradtak meg emlékeimben a nyári napközis óvoda 
ebédl�jéb�l. 
…talán azzal, hogy mennyire élveztem, ha az id�sebb, már kimaradt fiatalok színjátszó 
vagy táncpróbáját láthattam. 
…vagy azokkal az érzésekkel, amiket kisiskolásként éreztem a soklépcs�s hátsó 
tanterembe érve, ahol összevont osztályokban tanultunk 
…hogy milyen jó volt a káptalanfüredi nyári táborokban sátorban aludni, a strandon 
uzsonnázni. 
…vagy, hogy kés�bb fels�s koromban olyan hatással voltak rám tanáraim, nem volt 
kérdés, milyen pályát válasszak. 
    Aztán 4-5 évig lazult a kapcsolatunk, de akkor is hallottam a fontos történésekr�l: a 
rengeteg társadalmi munkáról amik mind az iskola b�vítését, a jobb körülményeket 
szolgálták. A versenyekr�l, ahonnét jelent�s díjakat hoztak el az iskola tanulói.  
Vagy kezdjem inkább azzal: milyen érzés volt az els� nap a régi iskolámban, régi 
tanáraimmal, mint kollégákkal, az els� osztályommal, a szül�kkel… 
… hogy milyen volt látni csapatvezet�ként a gyereknapi avatáson az egyenruhás, 
velem együtt izguló gyerekeket. 
… hogy milyen felel�sség és élmény volt egy-egy balatoni tábor. 
… hogy el�ször meglep� érzés, majd kés�bb dupla felel�sség volt látni a régi 
tanítványok gyermekeit a padokban. 
… hogy pedagógus-szül�ként milyen vegyes érzések keveredtek bennem. 
… hogy a volt tanítványokból lett kollégákkal mennyire együtt éreztem az els� 
napjaikban. 
… vagy, hogy milyen jó érzés látni az érdekl�d� tekinteteket, a visszamosolygó 
arcokat. 
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… vagy most, amikor kicsit távolabb vagyok az iskolától milyen jó élvezni az el�z� 
évek „gyümölcsét”, azt hogy az utcán a régi tanítványok átjönnek a másik oldalról, 
hogy váltsunk pár szót, hogy megmutassák, mit tud már a kisgyerekük, hogy 
érdekl�djenek hogylétem fel�l… 

Nem számoltam össze hány emberrel hozott össze a sorsom a 35 év alatt, amit az 
enesei iskolában pedagógusként töltöttem. Hány kollégát, konyhás nénit, gyereket, 
szül�t ismerhettem meg. Mint a többi ember, a pedagógus sem tökéletes, ezért 
gondolom nem egyezhetett mindenkivel a véleményem, de bízom benne, hogy vannak 
páran, akik jó szívvel gondolnak rám, hisz én is sokáig sorolhatnám a neveket, akikre 
szívesen gondolok vissza. 

Kívánom mindenkinek, aki valaha is kapcsolatba került az enesei iskolával, hogy 
hasonlóan kellemes emlékeket �rizgessen a szívében, mint én. Ha akadnak is olyan 
dolgok, amik megzavarnák ezeket, mert az élet már csak ilyen, tudják minél el�bb a 
kellemesebbek feledtetni. 

                                                           Rostásné Patyi KataRostásné Patyi KataRostásné Patyi KataRostásné Patyi Kata nyugdíjas tanár                        

    
Ide szívesen jönnék!Ide szívesen jönnék!Ide szívesen jönnék!Ide szívesen jönnék!    

 
    EEEEmlékezetes pillanat volt számomra, amikor el�ször 
beléptem az iskola kapuján. Kora délután volt, gyereket már 
nem láttam, de az egyik épületb�l (alsós tanáriból) jóíz� 
kacagás hallatszott. Ide szívesen jönnék! A Joli is úgy 
döntött, határozottan, ahogy szokott. Így kerültem közétek, 
ahol csupa-csupa gyerekszeret� kolléga vett körül, családias 
légkör uralkodott.  
    Sok tehetséges pici, nagyobb, serdül� gyermekkel 

kerültem kapcsolatba. Igyekeztem érdekl�désüket, alkotóvágyukat kielégíteni, 
megmozgatni, viszonzásul csodálatos rajzokat, festményeket, szobrokat készítettek. 
Szeretettel gondolok akkori kollégáimra, kirándulásainkra (mert Joli jól tudott 
szervezni is), a konyha dolgozóira (finom ebédekre) nem utolsó sorban kedves 
tanítványaimra, hiszen T�lük is sok jót kaptam. 
                                                                                                               

HegedHegedHegedHeged����sné Hulmán Évasné Hulmán Évasné Hulmán Évasné Hulmán Éva  tanár 
    

Akik nálunk gyakoroltakAkik nálunk gyakoroltakAkik nálunk gyakoroltakAkik nálunk gyakoroltak…………    
 

ÚÚÚÚgy érzem pár szót megérdemel, hogy iskolánk az utánpótlás 
képzésb�l is kivette a részét. Kb. 10-12 gyakorlós töltött 
nálunk pár hetet. Több közülük korábban tanítványunk is volt. 
Szerény, de lelkes gyermekeink voltak, talán egy kicsit 
példaképül is választottak bennünket. Nagy részük meg is 

maradt a pályán. Pár nevet említenék: Szilbek Edit, Csonka Ildikó, Preiner Zsuzsanna, 
Takács Ágnes, Szombath Éva, Kocsis Tamás, Sümegi Szilvia �k alsóban, de voltak 
fels�sök is. Érdekességként mesélném el, hogy én voltam Enesén az els� 
élelmezésvezet�. 
                                                    Szalai Miklósné Zsuzsa néniSzalai Miklósné Zsuzsa néniSzalai Miklósné Zsuzsa néniSzalai Miklósné Zsuzsa néni     nyugdíjas tanító 
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Emlékszel még…Emlékszel még…Emlékszel még…Emlékszel még…    
 

RRRRégi nóta, de rég múlt az is, amikor még az enesei 
„általános” iskola sz�kös padjain ültem. Pontosabban 1938 
�szét�l négy éven át. Emlékszem, akkor csak két épület volt 
egy-egy teremmel: az öreg és az új iskola. Igaz, a falu 
lakossága is jóval kisebb volt, maximum 800. Annak idején 
tanítókra, négyre emlékszem. El�ször is Káldy igazgatóra, 
Zaffián Jen�re majd Ilonka nénire, végül Adamecz Jánosra, 

mint igazgatóra. Ma már alig lehet elképzelni hogyan, de legalább két osztály tanult 
egy teremben. Nem lehetett egyszer� dolog mindkett�t kell�en foglalkoztatni, 
fegyelmet is tartani. Igaz, akkoriban nem volt ritkaság vonalzóval „körmös”-t 
osztogatni. Még ma is emlékszem két olyan felolvasott történetre, amit olykor azóta is 
idézek. Az egyik az, amikor a róka és a gólya vendégségbe hívták egymást, mindegyik 
a maga módján tálalva. A másikban a nap és a szél fogadtak, ki szedi le el�bb a 

vándorról a kabátot… 
Tanórákon kívüli ünnepi 

szereplésekre is emlékszem, mint 
például a március 15-re vagy a 
Betlehemezésekre. Már annak 
idején is voltak színi el�adások, 
melyen inkább a nagyobbak 
szerepeltek Adamecz János kiváló 
vezetésével, akire mint szigorú, de 
komoly tekintélyre emlékszem. 
Persze a legélesebben a tanítási 
szünetek maradtak meg. Kedvenc 
játékaink voltak a „királyom, 

királyom, nagy katonám”, a „rablósdi”, a „…ggre ver�sdi”. A lányoknál a „körben áll 
egy kislányka”. WC-re akkor is a szünetben járhattunk, ami egy fabódé volt az új (ma 
régi) épület mögött, a kert felé, talán ahol most a raktár áll. Alul, a lyukon át belesve a 
pöcegödörrel, fenn a deszkaül�kével. A fiúk részére a „kis dologra” a gödörbe vezet� 
külön favályú volt. 

Az enesei iskolával kés�bb is kapcsolatba kerültem, amikor érettségi (1950) 
után Gy�rben a Zenei Szakiskolába 
jártam. Nyaranta ott 
gyakorolhattam, év közben pedig 
több gyereket is tanítottam a 
lakásunkkal szemközti iskolában 
heged�re és furulyára – díjtalanul –
, akik „Öcsi bácsi”-nak szólítottak. 
Hamarosan egy kis zenekar is 
alakult, kés�bb még egy ifjúsági 
énekkarral kiegészülve. Velük 
aztán odáig jutottunk, hogy egy 
május 1-jei ünnepségen is 
felléptünk. Dagadt is a tanácselnök 

Március 15-i emlékm�sor 

Betlehemezés 
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melle! Valószín�leg ennek eredményeként kapott a falu egy tangóharmonikát. Kés�bb, 
amikor Budapestre kerültem, egy gy�ri tanár járt ki helyettem a heged�tanítást folytatni 
Enesére. Az újabb kapcsolataimról az iskolával nem kell sokat beszámolnom, hisz aki 
akarta, nyomon követhette. A Zenei Nyár az iskolával való szoros kapcsolat nélkül nem 
tudott volna m�ködni, amiért a támogató személyek felé ezúton is szeretném hálás 
köszönetemet kifejezni. Végezetül sikeres további jó munkát kívánok az iskola tanári 
karának és tanítványainak!  
Szívélyes üdvözlettel:  
                                  Tschurl KárolyTschurl KárolyTschurl KárolyTschurl Károly (annak idején Csór Öcsi). 
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INTÉZMÉNYÜNK  IGAZGATÓIINTÉZMÉNYÜNK  IGAZGATÓIINTÉZMÉNYÜNK  IGAZGATÓIINTÉZMÉNYÜNK  IGAZGATÓI    
 
 

 

                               1858 – 1895                                                1895 - 1927 
 
 

  
KÁLDYKÁLDYKÁLDYKÁLDY                                                                                                                                                                                                                                                                                            ADAMECZADAMECZADAMECZADAMECZ                                             
Mihály                                     Mihály                                     Mihály                                     Mihály                                     JánosJánosJánosJános    
    
1927 – 1941                                          1941 – 1973 
 
 

 
 
 PPPPATYIATYIATYIATYI                                      MESTERHÁZYMESTERHÁZYMESTERHÁZYMESTERHÁZY    
 Alajosné                        Alajosné                        Alajosné                        Alajosné                        ErnErnErnErn����nénénéné    

 
  1973 – 1978                                     1978 – 1997 
 
 

 
 
              
FERENCZIFERENCZIFERENCZIFERENCZI                                                                                        BARTOS      BARTOS      BARTOS      BARTOS          
ImrénéImrénéImrénéImréné                                                                                                        IlonaIlonaIlonaIlona    
    
1997 - 2005                  2005 -           
 
 

 
 

„Létezik egy fennköltebb becsvágy is, mint pusztán magasan állni a világban: 
meggörnyedni, és egy kicsivel magasabbra emelni az emberiséget.” 

Henry Van Dyke 
 
 

    
                                                                                                                    HEHEHEHETVÉNYI                   TVÉNYI                   TVÉNYI                   TVÉNYI                                             MÉSZÁROS                          MÉSZÁROS                          MÉSZÁROS                          MÉSZÁROS    
                                                                                                                            István                               István                               István                               István                                                                                                                                   Sándor                             Sándor                             Sándor                             Sándor                             
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AKIK AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTTAKAKIK AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTTAKAKIK AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTTAKAKIK AZ ISKOLÁBAN TANÍTOTTAK 
    
    

Név Szolgálati id�  

Adamecz János + 1939-1973 igazgató 1941-1973 

Ágostonné Albrecht Éva 1993-1994  

Apor Tímea  1985-1987  

Badics Ilona 1940-1956  

Balázs Andrea 2002-2003  

Bárdosi Miklós 1948-1953  

Baross Gáborné 1968-1975  

Bartos Ilona 1981- igazgató 2005- 

Beck Frigyesné 1968-1972  

Bed�k József + 1990-1991  

Bed�kné Gecsei Aranka 1990-  

Berecz Árpádné 1982-1984  

Bodó Ágnes 1960-1962  

Borbély Antalné 1956-1990 nyugdíjas 

Bozsokiné Szilbek Edit + 
1984-1986 
1994-1995  

B�sze Éva 1965-1966  

Burján Imre 2009-  

Czeglédi Béla 1993-  

Csapóné Saller Csilla 1998-1999  

Degovics Zita 1979-1984  

Dóra Vilmos 1969-1972  

Dömötör Csaba 1999-  

Dr. Heged�sné Hulmán Éva 1989-1995  

Él�né Ruzsa Brigitta 1984-  

Eszesné Takács Szilvia 1988-1989  

Farkas Mária 1978-1981  

Farkasné Zsédely Anita 2001-2003  

Fekete Csilla 1987-1989  

Fekete Zoltánné 1976-1981  

Ferenczi Imréné 1971-2005 igazgató 1997-2005; nyugdíjas 

Fölker Andrásné 1969-1972  
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Füsi András 
1963-1964; 
1967-2003 

igazgatóhelyettes 1973-
2001;nyugdíjas 

Füsi Andrásné 1967-2003 
szakfelügyel�1982-1991; 
nyugdíjas 

Füzy Éva 1963-1968  

Gilicz Andrea 2003-2004  

Gintli Miklósné 1963-1971  

Gódor Ferenc  1986-1991  

Gülch Eszter 2004-  

Gyapai László 1973-1975  

Hegedüs Imre  1983-1986  

Heged�sné Hulmán Éva 1989-1995  

Herold Gyula 1983-1984  

Hetvényi István 1858-1895 igazgató 1858-1895 

Hidasi Andrea 1978-1982  

Horváth Annamária  1996-1997  

Horváth Dezs�né ( Kiss Katalin) 1968-1970  

Horváth Gy�z�né 1961-1963  

Horváth Jánosné( Müll Éva) 1981-1982  

Horváth Károlyné 1988-  

Horváth Margit 1970-2003 nyugdíjas 

Horváth Zsófia  1982-1983  

Horváthné Takács Judit 2002-2004  

Polgár-Hudy Andrea 2003-  

Juhász Istvánné 1959-1963  

Kádi Lajos 1952-1957  

Káldy Mihály 1927-1941 igazgató 1927-1941 

Kárai Szilvia 2000-2002  

Kaszás Zoltán  1987-1988  

Keszeiné Csonka Ildikó 1988-2000  

Kiss Ida Ibolya 1969-1971  

Kissné Eszes Anikó 1985- igazgatóhelyettes 2005- 

Kocsis Tamás 1989-1993  

Koloszár Ildikó 1975-1980  

Kónya Jánosné 1971-1973  

Kovács Béla 1935-?  

Kozmáné Pozsgai Éva 1977-1979  
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K�szegi István 2008-  

Kusztor Zsuzsa 1981-1982  

Lakatosné Rozsnyai Henriette 1988-  

Laucher Ferenc 1966-1968  

Lengyelné Szlovacsek Éva 1989-  

Marosi István 1973-1976  

Máté Etelka 1955-1956  

Matkovics Zoltánné 1968-1984  

Mecséry Gáborné 
1987-1988 
1994-1998  

Mesterházy Ern�né + 1962-1997 igazgató 1978-1997 

Mesterházy József 1992-2002  

Mészáros Krisztina 2003-2006  

Mészáros Sándor 1895-1927 igazgató 1895-1927 

Molnár Andrea 1991-  

Molnár Antalné 1961-1966  

Nagy Károly 1984-1985  

Nagy Olga 1963-1967  

Nagyné D�ry Andrea 1993-1994  

Németh Gáborné (Szakács Júlia) 1966-1976  

Németh Józsefné 1975-1977  

Németh Lilla 2005-2008  

Némethné Olasz Valéria 1983-1984  

Paller Mária Magdolna 1945-1955  

Patyi Alajosné + 1956-1979 
ig.h. 1956-1973;             
igazgató 1973-1978 

Peák Jánosné 1987-1995  

Pintér Ádám 2004-2005  

Preiner Zsuzsanna 1984-1985  

Puzsár József  1986-1990  

Ráczné Szekeres Katalin 1988-1990  

Rémi Péter  1984-1985  

Rostás Gábor + 1977-1986  

Rostásné Patyi Katalin 1972-2007  

Sárközi Antal 1957-1963  

Sauer Ibolya 1987-1992  

Szabó Kálmánné(Pintye Ilona) 1956-1963  
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Szalai Miklósné 1964-1993  

Szalánczy Borbála 1955-1963  

Szeli Istvánné 1991-  

Takácsné Sz�cs Andrea 2000-  

Takács Margit 1956-?  

Takács Sándor 1980-1981  

Takács Viktorné 1985-  

Tóth Bernadett 1986-1987  

Tóth Margit 1981-1983  

Turiné Németh Mária 1980-1994  

Vados Piroska 1972-1973  

Vanissné Tóth Katalin 1995-1996  

Varga Istvánné 1985-  

Végh Józsefné 1978-1982  

Vörösmarty Mihályné 1982-1986  

Vörösné Szabó Szabina  1994-1995  

Werner Krisztina  1986-1987  

Zaffián Jen� 1930-1940  

Zugmann Zoltán 1985-1986  

Zsenákné Rigó Katalin 1985-1995  
 
A táblázat 1955-t�l meglév� törzskönyvek valamint az iskolatörténet alapján készült. 
 
 
 
„Nem olyan emberekre van szüksége a társadalomnak, akik csak gy�jtögetik maguknak 

a tudást, mint a fösvény az aranyát, hanem igenis olyanokra, akik tudják, mi a 
kötelességük azokkal szemben, (...) akik nem tudják otthon csak úgy leemelni a 

szükséges könyveket a zsúfolt könyvespolcról.” 
Rakovszky Zsuzsa 
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ADMINISZTRATÍV ÉS TECHNIKAI DOLGOZÓKADMINISZTRATÍV ÉS TECHNIKAI DOLGOZÓKADMINISZTRATÍV ÉS TECHNIKAI DOLGOZÓKADMINISZTRATÍV ÉS TECHNIKAI DOLGOZÓK    
 
 

 Adminisztratív dolgozók 

Káldy Istvánné 1974-1990 élelmezésvezet�, nyugdíjas 

Molnár Jánosné 1984- iskolatitkár 

Takács Istvánné 1996-2007 élelmezésvezet� 

VargánéThüringer Emma 1990-1996 élelmezésvezet� 

 Technikai dolgozók 

Bancsó Györgyné 1968-1977 konyha 

Báthori Antalné 1990-1992 takarító 

Bencsik Gyuláné 1989-2007- konyha,  takarító 

Benk� Imréné 1990-2007 takarító, nyugdíjas 

Borbély Borus Tiborné 1984-2007 konyha 

Csillag Ferencné 1990-2007- konyha, takarító 

Dombi Dezs�né 1977-1996 konyha, nyugdíjas 

Él� Jánosné 1999-2007 konyha 

Fodor Istvánné  1992-2007 takarító, nyugdíjas 

Fodor Lajosné + 1983-1998 konyha 

Hajzer Istvánné 1987-1989 konyha 

Horváth Györgyné 1974-1989 konyha, nyugdíjas 

Horváth Józsefné (Kiss Anna) 1973-1984 takarító 

ifj. Dombi Józsefné 1974-1999 konyha, nyugdíjas 

Káldy Ern�né 1980-1999 konyha, nyugdíjas 

Limpacher Dezs�né + 1999-2003 konyha 

L�rincz Csaba 1986-1999 karbantartó 

Ludván Jánosné + 1977-1986 konyha 

Nagy Gyuláné 2003- takarító 

Németh Mártonné   ?    -1974 konyha 

Ódor Teréz 1952-1973 konyha 

Orbán Józsefné 1974-1990 konyha, nyugdíjas 

Preiner Tiborné   ?    -1974 konyha 

Sándor Ern�né 1971-1974 konyha 

Szekeres Sándorné 1965-1973 konyha 

Tokovicz István 1984-1986 f�t� 

Wölfinger Józsefné 1974-1973 takarító, nyugdíjas 
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ALAPÍTVÁNY AZ ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLALAPÍTVÁNY AZ ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLALAPÍTVÁNY AZ ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLALAPÍTVÁNY AZ ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁÁÁÁÉRTÉRTÉRTÉRT    
 

    A    A    A    Alapítványunk 1991. december 1-jén kezdte meg m�ködését az intézmény oktatási 
és nevelési feladatainak eredményes végrehajtása érdekében.  1998-ban közhasznú 
szervezetté min�síttettük, melynek következtében az alapítványba magánszemély által 
befizetett összeg után adóalap csökkent� kedvezmény írható jóvá. Az alapítvány 
elnöke a mindenkori iskolaigazgató. Ennek értelmében az alapításkor Mesterházy 
Ern�né, majd Ferenczi Imréné (1998-tól), jelenleg (2005-t�l) Bartos Ilona. A 
kuratórium titkára, pénztárosa a mindenkori iskolatitkár, alakulása óta folyamatosan 
Molnár Jánosné. 
     A tagok között az iskola tanárai és küls� képvisel�k, szül�k, képvisel�testületi tagok 
szerepelnek. Alapító tagjai Él�né Ruzsa Brigitta, Kissné Eszes Anikó, Füsi András, 
Hajzer Istvánné, Ratatics Gábor voltak. A kés�bbiek folyamán a kuratórium 
folyamatosan cserél�dött, így kés�bbi alapítványi tagok voltak Takács Istvánné, 
Kovácsné G�si Piroska, Varga Gyuláné, Böd� Csabáné, Csonkáné Balikó Éva, 
Szakácsné Tomicsek Tímea, Szabó Gáborné (szül�k), Kovács János 
(képvisel�testületi tag). Az alapítványi kuratórium valamennyi tagja (elnöke, titkára, 
tagjai) térítés nélkül, társadalmi munkában látják el feladatukat. Az alapítványi tagság 
minden évben két alkalommal (februárban és szeptemberben) ülésezik. Meghallgatják 
és elfogadják az ülést megel�z� id�szakról szóló beszámolót, döntenek a következ� 
félév gazdálkodásáról. Az alapítvány m�ködését az APEH és a cégbíróság 
folyamatosan ellen�rzi. 
    Az alapítvány céljai az idegen nyelv, technika, számítástechnika, testnevelés 
tanításának támogatása, a tanulók jutalmazása. A legnagyobb volumen� tanulói 
jutalmazás a Hetvényi-díj odaítélése, melyet a kuratórium hozott létre 1996-ban. A 
díjat az a 8. osztályos tanuló kapja, aki a nyolc év során kiemelked� tanulmányi és 
közösségi munkát végez, magatartása példamutató, rangos versenyeken dönt�s 
helyezést ért el. A díjra a nyolcadikos osztályf�nök tesz javaslatot, a nevel�testület 
tagjai ezt véleményezik, a kuratórium pedig jóváhagyja. A díj átadásakor (az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségen) a kitüntetett tanuló 
oklevelet és a kuratórium által meghatározott pénzjutalmat kap.  
    Az alapítvány els�sorban a pályázati lehet�ségek megragadása miatt alakult 1991-
ben. Akkor, és utána éveken át volt lehet�ség különféle pályázatok benyújtására, 
kifejezetten az alapítványok részére. 2003-tól ezek a lehet�ségek teljesen megsz�ntek, 
azóta sajnos ebb�l nem juthatunk bevételhez. A szül�i támogatások bevétele abból 
származott, hogy a csereüdültetéses években az érintett szül�k anyagilag is 
hozzájárultak a költségekhez, valamint 1996-tól 2007-ig (alapítványi kuratóriumi 
határozat alapján) szakköri hozzájárulást szedtünk a szül�kt�l, ami szintén az 
alapítvány bevételét gyarapította. 
    Az Önkormányzat 40.000 Ft törzst�kével támogatta az alapítványt megalakulásakor, 
majd 2003-ig biztosított rendszeres támogatást, de az önkormányzati források 
csökkenésével ez a támogatásunk megsz�nt. Az egyéb bevételünk terembérletb�l (pl. 
KRESZ-oktatás), Apáczai Tankönyvkiadó és az Althaea Gyógyszertár támogatásából 
származnak. 2000-t�l az euro bevezetéséig volt lehet�ség az éves számláink után adó-
visszatérítés igénylésére. Az adó 1 %-nak felajánlásából 1997 óta folyamatos a 
bevételünk. 
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    A kiadások az alapító okiratban megjelölt tantárgyakat, illetve a tanulók jutalmazását 
támogathatják a kuratóriumi döntések alapján. Ezek minden esetben a tanulóifjúság 
érdekeit szolgálják. 
 

Molnár JánosnéMolnár JánosnéMolnár JánosnéMolnár Jánosné    
iskolatitkár 

HetvényiHetvényiHetvényiHetvényi----díjasokdíjasokdíjasokdíjasok    
 

Bencsik RitaBencsik RitaBencsik RitaBencsik Rita (1996) Az általános iskola után jött a Révai Miklós Gimnázium 
matematika-német-számítástechnika tagozata. Azután egy teljesen más irányt 
választottam, a nemzetközi kapcsolatok szakot a Széchenyi István F�iskolán. Miután 
befejeztem a f�iskolát, Budapesten vállaltam munkát. A cégcsoportunk lakóparkok 
építésével és irodaházak üzemeltetésével foglalkozik, én pedig embereket veszek fel a 
különböz� munkafolyamatokra. Emellett belevágtam a másoddiploma megszerzésébe, 
a szombathelyi Berzsenyi Dániel F�iskola angol bölcsész szakos hallgatója vagyok, 
távoktatásban.  

 Janács ZsuzsannaJanács ZsuzsannaJanács ZsuzsannaJanács Zsuzsanna (1997) Az általános iskola befejezése után a gy�ri Révai Miklós 
Gimnáziumba, informatika és idegen nyelv szakos osztályba jártam. Az érettségi után 
Gy�rben, a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok szakán folytattam 
tanulmányaimat. Diplomámat 2005-ben szereztem meg, nemzetközi kapcsolatok 
szakreferens lettem. 2005-2008 között Gy�rben dolgoztam. 2008 nyarán 
Olaszországba, Genovába utaztam, ahol egy évet töltöttem nyelvtanulással. Jelenleg 
Budapesten dolgozom. 

    DoktorDoktorDoktorDoktor     Zsuzsanna Zsuzsanna Zsuzsanna Zsuzsanna (1998) Középiskolai tanulmányaimat 1998-ban a Révai Miklós 
Gimnáziumban kezdtem meg matematika és idegen nyelv szakos osztályban. 
Matematika versenyeken elért eredményeimnek köszönhet�en nem kellett 
felvételiznem. 2002 �szén megkezdhettem tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Karán. Tanulmányaim során legjobban, egy hazánkban 
viszonylag új terület ragadta meg a figyelmemet, a regionális politika és gazdaságtan. 
Diplomát is ezen a szakirányon szereztem 2007-ben. Jelentkeztem szintén Pécsen, a 
Közgazdaságtudományi Karon a Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolába, 
ahol jelenleg utolsó éves PhD hallgató vagyok. Gazdaságtani tárgyakat tanítok egy 
középiskolában, illetve településfejlesztési gyakorlatot az egyetemen, másrészt 
különböz� pályázatok írásán és megvalósításán keresztül próbáljuk segíteni különböz� 
térségek és települések fejlesztését, harmadrészt pedig kutatásokat végezhetek a saját 
sz�kebb érdekl�dési területemhez, a városfejlesztéshez kapcsolódóan. 

Takács ViktóriaTakács ViktóriaTakács ViktóriaTakács Viktória: (1998) A Krúdy Gyula Kéttannyelv� Idegenforgalmi 
Szakközépiskolában folytattam tanulmányaimat Gy�rben. 2003-ban érettségiztem 
kit�n� eredménnyel és szereztem meg egyidej�leg az idegenvezet�i képesítést is. Jó 
eredményeimnek, német és angol nyelvismeretemnek köszönhet�en felvételt nyertem a 
Budapesti Gazdasági F�iskola Külkereskedelmi Karára. 2007-ben diplomáztam 
nemzetközi kommunikáció szakon, reklám és marketing szakirányon. F�iskolai 
tanulmányaim alatt szakmai gyakornokként dolgoztam a MOL Nyrt.-nél, ahol sikeres 
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diplomadolgozat  és államvizsga után állásajánlatot kaptam. Így jelenleg is a MOL 
Nyrt. kereskedelmi részlegén  üzletköt�ként foglalkozom belföldi és export 
nagykereskedelmi értékesítéssel.  

Kiss EszterKiss EszterKiss EszterKiss Eszter (2000) 2000-ben fejeztem be a tanulmányaimat az enesei Általános 
Iskolában, a Révai Miklós Gimnázium humán tagozatára nyertem felvételt. A 
gimnáziumot kit�n� érettségivel és két középfokú nyelvvizsgával zártam. A veszprémi 
egyetem idegenforgalom és szálloda szakára nyertem felvételt. 2008-ban diplomáztam. 
Németb�l és angol nyelvb�l fels�fokú nyelvvizsgát tettem. Idén megszereztem 
második diplomámat az egyetem vezetés-szervezés mesterszakán.  
 
Nagy KláraNagy KláraNagy KláraNagy Klára (2000) A Révai Miklós Gimnázium humán szakára jelentkeztem, ahol 
2004-ben érettségiztem. Tanulmányi eredményem alapján a gy�ri Széchenyi István 
Egyetem jogász karára nyertem felvételt. Angol és német nyelvb�l fels�fokú 
nyelvvizsgáimat az egyetemi évek alatt szereztem meg, és elkezdtem az olasz nyelv 
elsajátítását. 2009-ben vehettem át a diplomámat summa cum laude eredménnyel. 2009 
szeptemberét�l az egyetem B�nügyi Tudományok Tanszékén dolgozom, ahol 
büntet�jogot oktatok. Emellett a gy�ri Doktori Iskolában els�éves PhD hallgató 
vagyok. 
 
Nagy IldikóNagy IldikóNagy IldikóNagy Ildikó (2003) Az általános iskola után a Révai Miklós gimnázium tanulójaként 
folytattam tanulmányaimat. Humán- német tagozatos lettem. 2007-ben felvételiztem a 
gy�ri Széchenyi Egyetem Állam és Jogtudományi Kar jogász szakára, ahova felvételt 
nyertem.  
    
Nemes AnnamáriaNemes AnnamáriaNemes AnnamáriaNemes Annamária (2003) Gimnáziumi tanulmányaimat a Kazinczy Ferenc 
Gimnázium angol tagozatán végeztem. Angol és német nyelvb�l szereztem középfokú 
nyelvvizsgát. Érettségi után a veszprémi Pannon Egyetem etika szakán végzetem el egy 
évet. Úgy gondoltam, hogy bölcsész diplomával nem tudnék elhelyezkedni, ezért 
pedagógiai asszisztens OKJ-s képzést szereztem Csornán. 2009. szeptembert�l az 
ELTE Bárczi Gusztáv gyógypedagógiai karán tanulok. 
 
 Szeli KataSzeli KataSzeli KataSzeli Kata (2003) Az általános iskola befejezése után a gy�ri Kazinczy Ferenc 
Gimnázium német tagozatára jelentkeztem. Középiskolai éveim alatt egy német 
fels�fokú és egy angol középfokú nyelvvizsgát szereztem. Érettségi után a veszprémi 
Pannon Egyetem pénzügyi- számviteli szakára nyertem felvételt, ahol jelenleg utolsó 
éves hallgató vagyok. 
 
 Varga CsillaVarga CsillaVarga CsillaVarga Csilla (2003) Az általános iskola után a Kazinczy Ferenc Gimnáziumba 
nyertem felvételt. Középiskolai éveim alatt megszereztem a fels�fokú német és a 
középfokú angol nyelvvizsgát. Jelenleg az ELTE harmadéves hallgatója vagyok német 
szakon. 
 
Szalai SzabinaSzalai SzabinaSzalai SzabinaSzalai Szabina (2005) Az általános iskola befejezése után a Szabadhegyi Közoktatási 
Központ gimnáziumában folytattam tanulmányaimat. 5 éves képzésre jelentkeztem, így 
az els� évben magas óraszámban szinte csak német nyelvvel foglalkoztam. Az 
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intézmény tanulóinak lehet�sége van arra, hogy fels�fokú DSD-vizsgát tegyenek, és 
német nyelvi diplomát szerezzenek, én ezzel rendelkezem. Most készülök angolból a 
középfokú nyelvvizsgára, kyokushin karate küzd�sportból a következ� övvizsgára. 
2010-ben sikeres érettségi vizsga után felvettek a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi 
Egyetemre. 
 
Takács ErikaTakács ErikaTakács ErikaTakács Erika (2005) Az általános iskola befejezése után a Révai Miklós 
Gimnáziumban folytattam tanulmányaimat, matematika-idegen nyelv szakon. A 
kiemelked�en jó nyelvoktatásnak köszönhet�en els� középiskolai éveim alatt 
középfokú német, és angol nyelvvizsgát szereztem, majd belevágtam az orosz nyelv 
elsajátításába. Ösztöndíjpályázatok segítségével, több alkalommal tölthettem el néhány 
hetet Németországban, emellett közelebbr�l megismerkedhettem az orosz kultúra 
rejtelmeivel is. Kit�n� érettségi után a gy�ri Széchenyi István Egyetem gépészmérnök 
szakára nyertem felvételt, ahol sikeresen zártam az els� évemet. A közeljöv�ben 
szeretnék egy félévet eltölteni egy németországi egyetemen. Szakirány választás után 
gépgyártás-technológiával szeretnék b�vebben foglalkozni, a diploma megszerzése 
után pedig szeretnék részt venni az egyetem gépészmérnök-mérnöktanár 
mesterképzésén is. 
 
Kovács RamónaKovács RamónaKovács RamónaKovács Ramóna (2006)  A Révai Miklós Gimnáziumban folytattam tanulmányaimat. 
Angol nyelvb�l középfokú, német nyelvb�l közép-, majd fels�fokú nyelvvizsgát 
sikerült szereznem. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészkarán japán szakra 
nyertem felvételt.  
 
Kiss FlóraKiss FlóraKiss FlóraKiss Flóra (2008) Révai Miklós Gimnáziumban tanulok tovább matematika- idegen 
nyelv szakon.  
 
Ominger NatáliaOminger NatáliaOminger NatáliaOminger Natália (2008) A Krúdy Gyula Gimnáziumban folytatom tanulmányaimat, 
humán angol-német szakon. Átlagom 4, 5, amib�l az évek során nem rontottam.  
 
Takács GabriellaTakács GabriellaTakács GabriellaTakács Gabriella (2008) Az enesei iskola befejezése után a Kazinczy Ferenc 
Gimnáziumba mentem, 4 évfolyamos emelt szint� német nyelvi tagozatra.  
 
Horváth GergelyHorváth GergelyHorváth GergelyHorváth Gergely (2009) A Krúdy Gyula Két Tanítási Nyelv� Gimnázium tanulója 
vagyok, magyar- angol szakon. 
Tantestületi dicsérettel zártam az évet. Június elején sikeresen letettem angolból a 
középfokú nyelvvizsgát.  
 
Az összeállítás a Hírmondó Életutak a Hetvényi-díj után cím� cikksorozata alapján 
készült. 
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VÁLOGATÁS A KISALFÖLD ARCHÍVUMÁBÓLVÁLOGATÁS A KISALFÖLD ARCHÍVUMÁBÓLVÁLOGATÁS A KISALFÖLD ARCHÍVUMÁBÓLVÁLOGATÁS A KISALFÖLD ARCHÍVUMÁBÓL    
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HagyományainkHagyományainkHagyományainkHagyományaink    
 

„ A hagyomány nemzedékr�l nemzedékre örökl�dik, meghatározza és szabályozza a 
közösség mindennapjait, a tagok viselkedését, illetve a közösséghez f�z�d� viszonyukat. 

A tradíció összetartó er�ként is funkcionál egyes közösségekben, illetve kulturális 
csoportokban.” /Pete Krisztián/ 

 
    I    I    I    Iskolánk diákjait, tanárait számtalan hagyomány kovácsolta az évek során jól 
együttm�köd�, együtt dolgozó, együtt gondolkodó közösséggé. Az évente 
megismétl�d�, mégis mindig változó, megújuló rendezvények, programok teszik 
változatossá, érdekessé az iskolai életet. 
 
     A szeptember a tanévnyitó ünnepéllyel kezd�dik. Ekkor az alsó tagozatot éppen 
elhagyó 5. osztályosok 
kísérik át az óvodából az 
els�söket, akiket ajándékkal 
vár a tanító néni. 
Még ebben a hónapban 
tartjuk a diákparlamentet, 
ahol az osztályok ismertetik 
vállalásaikat, illetve kéré-
seiket. A szeptember min-
den évben az �szi ifjúsági 
nappal zárul. Ezt a napot 
általában természetjáró 
túrázással töltjük. 
    
    Októberben iskolagy�lésen emlékezünk meg az Aradon kivégzett tizenhárom 
tábornokról. Megünnepeljük az 1956-os forradalom évfordulóját. Papírgy�jtést minden 
�sszel szervezünk, az összegy�jtött papírért kapott pénzb�l a gyerekek kérésének 
megfelel� játékokat és udvari berendezéseket vásárolunk. 
     
    November az egészségnevelésr�l, az egészséges életmódról szól. Évr�l évre más-
más osztály szervezésében, különböz� programokkal hívjuk fel a figyelmet a testi-lelki 
egészségre. Ebben a hónapban nyílt órákon betekintést nyerhetnek a szül�k az iskola 
munkájába.  
     
    December az advent, a készül�dés ideje. Ebben a hónapban minden héten 
meggyújtunk egy gyertyát az adventi koszorún. Az els� gyertyagyújtáskor 
ajándékozzák meg a fels�sök Mikulásai az alsósokat. Mindegyik fels�s osztály 
szeretettel készíti az apró ajándékokat, amiket a kicsik nagy izgalommal várnak, és 
kedves m�sorral köszönnek meg. A Lucázás, Szent család-járás hagyományának 
felelevenítése is advent idején történik. Egy-egy gyertyagyújtás alkalmával szoktuk 
meghallgatni a katolikus plébános úr vagy az evangélikus lelkész úr ünnephez köt�d� 
gondolatait.  
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Évek óta decemberben 
teaházzá alakítjuk iskolánk 
auláját, ahol egy szombat 
délután minden érdekl�d� 
enesei a Téti Fúvószenekar 
hangulatos muzsikáját hall-
gatva kortyolgathatja teáját. 
Ezt a hónapot általában a 
gyerekeknek szervezett ját-
szóházzal, mézeskalácssü-
téssel tesszük színesebbé. Az 
adventi id�szakot a 
karácsonyi ünnepély zárja. 
     

 
  
     Januárban sítáborban vehetnek részt a téli sportok szerelmesei. 
      
     Február a farsang ideje. 
Az alsó tagozatosok ötletes 
jelmezes felvonulása, a 4. 
osztályosok vidám jelenete 
teszi feledhetetlenné ezt a 
napot. A fels�s osztályok 
lázasan készül�dnek, hogy 
m�sorukkal elkápráztassák 
a bál közönségét, és 
elnyerjék a szigorú zs�ri 
tetszését. 
       
     Márciusban a tavaszi 
ifjúsági napot mindig 
valamilyen téma köré 
szervezzük. Megismerkedtünk községünk, a szomszédos községek és iskolánk 
történetével. A nemzeti ünnepünkön nemcsak a szabadságharc h�seir�l, hanem 
Hetvényi Istvánról, iskolánk tanítójáról is megemlékezünk. Az ünnepélyen kerül sor a 
Hetvényi-díj átadására. Ebben a hónapban tartjuk a nyílt napot. Itt bemutatjuk az 
iskolát a leend� els� osztályosoknak és szüleiknek. Ízelít�t kapnak a fels� tagozat 
életéb�l a negyedik osztályosok, akik a Gergely-járás hagyományának felélesztésével 
hívják iskolába az óvodásokat. 
      
     Áprilisban a tanulmányi kirándulásokon fedezzük fel az észak-dunántúli városok, 
falvak m�emlékeit, természeti kincseit. A húsvéti ünnepet el�zi meg az alsós gyerekek 
tél�z� kiszebáb égetése. Iskolánk udvarán sok-sok nyuszi fészek várja a tanulókat. 
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Tavaszköszönt� ünnepélyünkre évr�l évre színjátszó bemutatóval készülünk. 
 
     Májusban, különböz� sportágakban házibajnokságokon mérik össze erejüket az 
osztályok. A 2., a 4., és a 6. osztályosok anyák napi m�sorral köszöntik az édesanyákat. 

A gyermek napra minden 
évben színes programot 
szervezünk. A pünkösdi 
király választására is 
örömmel készülnek a fels�s 
fiúk, az alsósok pedig a 
pünkösdi királyné-járást 
mutatják be. 
    Júniusban a diákgy�lésen 
értékelik az osztályok a 
munkájukat. Itt kerül sor a 
közösségi munka értéke-
lésére, a kimagasló sport-
teljesítmények elismerésére. 
A nyolcadikosokat 
ballagáson búcsúztatjuk el, és 

tanévzáró ünnepéllyel fejezzük be a tanévet. A tanév még mindig nem ér véget, csak a 
tanulás fejez�dik be, mert kezd�dik a fels�s tábor, alsósoknak napközis tábor, és 
minden fels� tagozatos tanulót várunk keddenként egy kis kertészkedésre az iskola 
udvarán és a gyakorló kertben. 
 
 

                                                Lakatosné Rozsnyai Henriette                                                Lakatosné Rozsnyai Henriette                                                Lakatosné Rozsnyai Henriette                                                Lakatosné Rozsnyai Henriette    
                                                                                      munkaközösség-vezet� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kísérik a pünkösdi királynét 
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Képes programbeszámolóKépes programbeszámolóKépes programbeszámolóKépes programbeszámoló----részletrészletrészletrészlet    az enesei iskola alapításánakaz enesei iskola alapításánakaz enesei iskola alapításánakaz enesei iskola alapításának    
160. évfordulója alkalmából,160. évfordulója alkalmából,160. évfordulója alkalmából,160. évfordulója alkalmából,    a 2009a 2009a 2009a 2009----2010. tanév2010. tanév2010. tanév2010. tanévben tartottben tartottben tartottben tartott        

jubileumi rendezvényekrjubileumi rendezvényekrjubileumi rendezvényekrjubileumi rendezvényekr����llll    
 
  

     
 
     

 
 
 
 
 
 
 

 
Tanévnyitó ünnepély születésnapi iskolatortákkal 

 
 
      

 
 
 
 
 
 
 

 
Receptgy�jt� verseny, sütés-f�zés az iskolai tankonyhában az els� tanító, Hetvényi 

István tiszteletére, aki a tanítás mellett kertészkedéssel, spárgatermesztéssel is 
foglalkozott. 
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Halottak napján a tantestület elhelyezte 
a megemlékezés koszorúit a 
pedagógussíroknál. 
 

 
 
 

 

 
 
 

A 160. évforduló alkalmából tujákat ültetett 
az iskola udvarán Bartos Ilona igazgató, 

Mesterházy József polgármester és a tanulók 
egy csoportja.     

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
A március 15-i ünnepség keretében a 
tanulók koszorút helyeztek el a 
szabadságharcos Hetvényi István tanító 
emléktáblájánál. Este a téti fúvószenekar kíséretében fáklyás felvonulással zárult a 
megemlékezés. 
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A tavaszi projektnapon a tanulók tablókat készítettek, régi játékokat tanultak, 
mártogatós tollal, bodza tintával írtak, meghallgatták egymás iskolatörténeti 

beszámolóit. 
 

 
 
 
      
 
 
 
     
 
 
 

     
 
Jubileumi gálam�sorral ünnepeltük a 160. évfordulót. Közrem�ködtek az iskola egykori 

és jelenlegi tanulói. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A dzsungel könyve - az iskola színjátszóinak el�adásában. 
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Tschurl Károly – brácsam�vész, az iskola egykori diákja, 
egyik támogatója. 

 
 
 
 
 

Francia Dominika - 
mesemondó 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Citerások 

 
 

 
 
 
 

        A Der�ce néptáncegyüttes táncosai 
 
 

 
 
 
 
Bartos Ilona iskolaigazgató emlékoklevelet adott 
át a leghosszabb ideig, 37 évig Enesén tanító 
pedagógusnak, Füsi Andrásnak.  
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Pályázatot hirdettünk az iskolai logó megtervezésére. A logópályázat I. helyezettje a 
legtöbb tanulói szavazatot kapott logó lett.  A nyertes pályamunkát Kókai Gerg� 

készítette. Zászlót, jelvényeket és jubileumi kiadványt készíttettünk a160. évfordulóra. 
 

A képes beszámolót összeállította:Kissné Eszes AnikóKissné Eszes AnikóKissné Eszes AnikóKissné Eszes Anikó 
                                                        igazgató helyettes 
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DerDerDerDer����ce Néce Néce Néce Néptáncegyüttesptáncegyüttesptáncegyüttesptáncegyüttes    
    
 

        
    
    
    
    
    
    
                AAAAz enesei Der�ce Néptáncegyüttes több mint 10 éves múlttal büszkélkedhet. A 
néptáncoktatás 1998-ban kezd�dött a faluban a Harmónia M�vészeti Iskola keretei 
között. Putz Katalin és Rab János vezetésével folyt az oktatás két külön korcsoportban. 
A gyerekek számos környékbeli rendezvényen eredményesen szerepeltek. Több éven át 
nagy sikerrel léptek fel a Gyömörei Hagyomány�rz� Napon, a Mosonszentmiklóson 
megrendezett „Ki mit tud?”-on valamint a Kultúrával a Nyugat Kapujában 
rendezvényen. Közönségdíjas lett a csoport a Kovács Margit ÁMK-ban megrendezett 
min�sít� versenyen, melynek eredményeként a gyöngyösi Országos Néptáncversenyen 
mutathatták meg tánctehetségüket. Egy évvel kés�bb Vépen került sor a Dunántúli 
Gyermek Néptánc Fesztivál és Métabajnokság megrendezésére, melyen a szakmai zs�ri 
elismeréssel fogadta bemutatójukat. 2003-ban, az 5 éves ünnepi jubileumi m�soron 
kapta az együttes a Der�ce nevet, s ekkor vehették át zászlajukat akkori 
néptáncoktatójuktól, Putz Katalintól. 
    Id�közben a gyerekek középiskolába kerültek, kevésbé volt összeegyeztethet� a 
tanulás a próbára járással, s fokozottan kezdett szétszéledni a csapat. A Harmónia 
M�vészeti Iskola 2006-ban végleg befejezte néptáncoktatói tevékenységét a faluban, 
így bezárult a modern felszereltség� táncterem kapuja. Mindez azonban csak egy 
apróbb hullámvölgy volt az együttes életében, mindannyiuknak hiányoztak a közös 
próbák, a hangulatos fellépések. 2007-ben megkerestük volt oktatónkat, Rab Jánost, aki 
2010-ig sikerrel vezette a Der�ce Néptánccsoportot. 
    Jelenleg az együttes közel 70 f�t számlál. 4 korcsoportban folyik az oktatás, melyek 
minden szerdán és pénteken élettel töltik meg a helyi kultúrház próbatermét. Évente 
indul kezd� csoport a kisiskolásokból, 2 haladó csoport tevékenykedik, valamint 
alakult egy szenior csapat is a falu lelkes feln�ttjeib�l, nyugdíjasaiból. Az utánpótlás 
oktatásában nagy szerepet vállalnak a már feln�tté vált táncosok, segítve ezzel a 
csoportvezet� munkáját. Kellékeinket, felszereléseinket (csizmák, üvegek, köcsögök, 
sepr�k) a falubeliekt�l gy�jtöttük. Meglév� viseleteinket Balázs Ágnes néptáncoktató 
és néhány lelkes szül� készítette társadalmi munkában. 
    Az együttes repertoárjában számos tájegység táncai szerepelnek. A csoport lelkesebb 
tagjai  hagyományszer�en vesznek részt szólótáncokkal a gy�ri Kisfaludy Napokon, 
melyen bronz, ezüst és arany fokozatot egyaránt szereztek már.  A min�sít� versenyek 
mellett jelent�s mértékben vesznek részt a falu és a környékbeli települések kulturális 
életében: falunapokon, id�sek napi rendezvényeken, községi ünnepélyeken. 
                                                                                                                      A DerA DerA DerA Der����césekcésekcésekcések 
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A színjátszó körA színjátszó körA színjátszó körA színjátszó kör 
 

                IIIIskolánkban hagyomány, hogy a jeles napokat, évfordulókat színvonalas m�sorral 
ünnepeljük meg. Évr�l évre mindig sok új, ötletes el�adás születik. A gyerekek 
örömmel készülnek ezekre az alkalmakra. Miután Tschurl Károly 2000-ben látta az 
egyik bemutatott darabot, elhatározta, hogy támogatja a színjátszó kör m�ködést. Azóta 
minden évben tavasszal, de más alkalommal is el�adunk egy színdarabot. 
    Két egymást követ� évben dolgoztuk fel Jézus szenvedésének történetét, a Passiót, 
majd szintén a húsvéti ünnepekhez kapcsolódva Keresztel� Szent János életét és a 
Fehérke cím� darabot mutattuk be. Sikerrel szerepeltek színjátszósaink a Hetvényi 
István életér�l szóló „Ébred a magyar”, valamint a „Jósika Júlia élete” cím� 
darabokban. Sok vidám történettel, komédiával, népszínm�vel, mesejátékkal is 
megörvendeztettük a közönségünket. El�adtuk J.R.R. Tolkien A sonkádi Egyed gazda, 
Illyés Gyula T�vé- tev�k, Szigligeti Ede N�uralom, Hunyady Sándor A tanítú úr 
nadrágja, Molnár Ferenc Ibolya, Nagy Endre Tóni cím� m�vét és A rátóti csikótojás 
cím� darabot. Felix Salten regénye nyomán készült a Bambi, Kipling regénye alapján 
A dzsungel könyve cím� el�adásunk. Többször vettünk részt különböz� versenyeken, 
bemutatókon. Sikeresen szerepeltünk Gyömörén a Hagyomány�rz� Napokon, a 
Kultúrával a Nyugat Kapujában kulturális seregszemlén, Öttevényen és Nagybajcson A 
kispüspök cím�, valamint a Ki mit tud? vetélked�n Mosonszentmiklóson Az elcserélt 
levél cím� bohózattal. 
    A már említett darabok mellett 2001 októberében Simonffy András Rozsda�sz cím� 
önéletrajzi regényének feldolgozásával emlékeztünk meg 1956 eseményeir�l. 2006-ban 
a forradalom 50. évfordulóját Gülch Csaba Három lövés cím� m�vének 
�sbemutatójával ünnepeltük. Ezt a darabot Ménf�csanakon is bemutattuk 2007-ben. 
Ezen év karácsonyán Hans Christian Andersen A kis gyufaárus lány meséjének 
feldolgozását adtuk el�. 2008 �szén Wass Albert A gombacsináló cím� verses 
mesejátékát és az életér�l, munkásságáról szóló verses összeállítást mutattuk be az író  
emlékkiállításához kapcsolódva. 
   Az el�adásokat hosszú és bizony fárasztó próbaid�szak el�zi meg. A számtalan próba 
azonban mindig meghozza az eredményt. Közönségünk sokszor kacagva, máskor 
könnyes szemmel tapsolta meg a produkcióinkat. A tíz év alatt Bartos Ilonával, 

Mészáros Krisztinával, Gülch Eszterrel, 
Él�né Ruzsa Brigittával állítottuk 
színpadra a darabokat. A díszletek 
elkészítésében komoly feladat hárult a 
karbantartókra, L�rincz Csabára, majd 
Varga Istvánra. Az utóbbi években nagy 
segítségünkre volt Szalai Zoltán is. A 
jelmezek kiválasztását segíti, hogy  
komoly kelléktárral rendelkezünk és sok 
ügyes kez� anyuka van a szül�k között. 
Ez alatt az id� alatt 100-150 tanuló vett 

részt a színjátszó kör munkájában. Az iskolából kimaradt diákok szívesen visszatérnek 
megnézni társaikat, sokszor hasznos tanáccsal segítik munkánkat. 

Lakatosné Rozsnyai Henriette Lakatosné Rozsnyai Henriette Lakatosné Rozsnyai Henriette Lakatosné Rozsnyai Henriette tanár    

N�uralom 
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       Az iskolaújságAz iskolaújságAz iskolaújságAz iskolaújság 
 
     AAAAz 1999/2000-es tanév októberében néhány diáknak eszébe jutott, hogy kellene 
iskolánkban egy olyan fórum, ahol mindenki leírhatja gondolatait, ötleteit. Az 
elképzelést tett követte, és 1999. október 15-én megjelent a KaBlap, iskolánk lapja. Az 
ötletadó tanulók, / Danilla Barbara, Tóth Viktória, Káldy Gergely / lettek az iskolaújság 
els� szerkeszt�i. �k a névadók is, a cím egy muris meséb�l ered. Az újság célja az volt, 
hogy híreket közvetítsen az iskoláról humoros formában, felhívja a figyelmet a 
programokra, bemutassa az új tanárokat, felelevenítse a különböz� rendezvényeken 
történteket. A rovatok /Velünk történt, Vélemények, Sport és DÖK hírek, Humor/ 
izgalmas betekintést adtak iskolánk életér�l. 2000-ben megválasztottuk az év 
tanárát,/Gitta tanár néni/, az év lányát/Haurik Anna/, az év fiúját/Hollós Ádám/. 
Mindenki üzenetet küldhetett barátjának, barátn�jének Valentin nap alkalmából. 
    A tanulók által írt cikkeket Czeglédi Béla tanár bácsi öntötte végleges formába, ezzel 
segítve a KaBlap szerkesztését. 
 2001-ben beneveztük lapunkat az NYME Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola 
által meghirdetett „Én újságom” cím� diákújság versenyébe, és nagy örömünkre 3. 
helyezést értünk el. A KaBlap tanévenként 3-4 alkalommal jelent meg. 
   Kés�bb  évi egy alkalommal iskolánk Nyílt napjára adtunk ki különszámokat Gülch 
Eszter tanár néni szerkesztésében, diákok írásaival színesítve. Ezek bemutatták 
intézményünk életét, az itt folyó oktató-nevel� munkát, a diákokat és a tanárokat. 
 

                                                                        Lakatosné Rozsnyai HenrietteLakatosné Rozsnyai HenrietteLakatosné Rozsnyai HenrietteLakatosné Rozsnyai Henriette    
                                                                                                  tanár 
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�

AAAA mi iskolánk  mi iskolánk  mi iskolánk  mi iskolánk –––– ahogy a gyerekek látják ahogy a gyerekek látják ahogy a gyerekek látják ahogy a gyerekek látják 

 
„AAAAzért jó, mert a többi barátom is ide jár, mert vigyáznak ránk a tanáraink, jó 
testnevelés órák és jó programok vannak.” (Horváth Dávid 8. oszt.) 
 
„AAAAz enesei iskolások színvonalas és barátságos környezetben tölthetik el 
diákéveiket.”(Nagy Franciska 7. oszt.) 

„NNNNagyon jó, hogy van 
pingpongasztal. Nagyon jól érzem 
itt magam.” (Kovács Gerg� 7. 
oszt.) 
 
„AAAAz iskolában, amit a legjobban 
szeretek az a színjátszó csoport. 
Persze a próbák sokszor 
fárasztóak, és hosszúnak t�nnek, 
megéri a sok munkát, hiszen 
nincs annál jobb érzés, mint a 
tapsözön.”(Szlovacsek Ramóna 8. 
oszt.) 
 

„AAAAz iskolában található egy könyvtár, ahol sok érdekes könyv van, közülük mindenki a 
saját ízlése szerint válogathat. Az iskolának nagy udvara van, ahol sokféle sportot 
tudunk �zni.” (Csonka Noémi 7. oszt.) 
 
„AAAA tanárok kedvesek, olykor humorosak. Az órák érdekesek. Nagyon szeretem az 
iskolámat, mert úgy érzem, a barátaim az iskolai családom.” ( Weisz Eszter 7. oszt.) 
 
„AAAAz iskolában szokott lenni iskolagy�lés, ahol az osztályok beszámolnak az elvégzett 
munkáról. Szeretem, hogy az udvaron lehet focizni.” (Kovács Miklós 7. oszt.) 
 
„2007200720072007. szeptember 1-je óta az én iskolám az enesei Általános Iskola. Még negyedikes 
voltam, amikor meghívást kaptam, hogy ismerjem meg az iskolát. Az els� találkozás 
kellemes volt, mert kedvesen fogadtak a tanárok, és az épület is otthonosnak t�nt. 
Szeptemberben már ismer�sként jöttem ide. Jól érzem itt magam.” (Kovács Katalin 7. 
oszt.) 
 
„EEEEz az iskola szinte a második otthonom. Kedves gyerekek és tanárok, rendes órák 
szép tantermek. Sok id�t és munkát fordítanak a gyerekek biztonságára, felügyelet 
nélkül sosem hagynak minket.” (Veres Viktória 7. oszt.) 
 
„MMMMár messzir�l lehet látni a fákat, amik az iskolához vezet� utat szegélyezik. Er�t 
sugároznak. Mintha buzdítanának: Tanulj, hogy olyan nagy és er�s lehess, mint én! 

Nyílt nap 
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Befordulok a kapun, és meglátom a fehér falakat. Köztük nemcsak ismereteket, hanem 
életre szóló emlékeket és barátokat is szerezhetek.” (Szabó Júlia 7. oszt.) 
 
 „ÜÜÜÜnnepélyen mindig ünnepélyes öltözetben kell megjelenni. Házirendet adnak. 
Szoktak lenni bicikli túrák, nyári táborok”( Zsédely Georgina 4. o.) 
 
„AAAAz iskola termei mindig tiszták.  Segítünk annak, aki nem ért valamit.” 
„Amikor idekerültem nagyon kedvesek voltak a gyerekek, ezért könny� volt 
beilleszkedni.” (Kovács Boglárka 4.o.) 
 
„AAAAkkor, ha majd bejutunk fels�be, annyira fog hiányozni az alsó és a tanár néni. A 
tanító néni mindig mesél a családjáról és megnevettet bennünket.” (Bári Ivett 4.o.) 
 
„ÉÉÉÉn az els� sorban, az utolsó padban ülök. A tanító néni mindig engem kér meg, hogy 
nyissam ki az ablakot.” (Zsida Dániel 4. o.) 
 
„MMMMi Gergely-járásoztunk. Remélem, 
amikor középiskolás leszek, emlékezni 
fogok rá..” (Parcsami Dóra 4.o.) 
 
 
„SSSSzünetben mindig kint vagyunk a 
leveg�n.” (Tóth Tímea 4. o.) 
 
„ÉÉÉÉn ide szeretek járni. Harmadik osztály 
elején költöztünk ide, jó messzir�l.” 
(Földi Dániel 4. o.) 
 
„AAAAz a baj, hogy nyolcadikban el kell ballagnunk az enesei iskolából. Most érkezett egy 
új gyerek, Daninak hívják, �t is jól fogadtuk. Mi vagyunk az ügyeletesek.”  
(Márton Gabriella 4. o.) 
 
„AAAAz informatika teremben rengeteg számítógép található. Napközi is van, de én nem 
járok, hazamen�s vagyok. Szeretek itt tanulni.” (Csapó Krisztina 4. o.) 
 
„AAAAz aula nagyon szép, mindig az ünnepélyekhez készített alkotásokat rakják ki, de még 
azért is jó, mert ha el�adást adunk el�, jó nagy a tér.” (Cseresznyák Flóra 4. o.) 
 
„AAAAz iskola alsó és fels� tagozatból áll. B�ven vannak benne tanítók. A tanítón�k 
kedvesek, de vannak közöttük szigorúak is.” (Lackó Jessika 4. o.) 
 
„ÉÉÉÉrdekes ez az iskola sok mindent meg lehet tanulni a nyelvr�l, számolásról, közben 
játszunk, nevetgélünk, sportolunk, focizunk.” (Bálint Márk 3. o.) 
 
„MMMMár a mi iskolánk 160 éves. A tanárok közül hárman jártak ide, Bed�kné Gecsei 
Aranka, Lengyelné Szlovacsek Éva, Dömötör Csaba.” (László Dorina 3. o.) 

Gergely-járás 
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„KKKKapunk mindennap almát. Meg még lehet gy�jteni kupakot, sulipontot meg delikátot.” 
(Német Bálint 3. o.) 
 
„NNNNagyon jó ez az iskola, mert amikor idejöttem azt hittem, hogy rossz lesz. Nem 
játszanak velem a gyerekek. De aztán egész jól kijöttünk egymással, jó játékokat 
találunk ki. Amikor tanító néni elmondta a f�nevet nem értettem, de aztán nekem is 
sikerült megtanulni.” 
(Bálint Máté 3.o.) 
 
„MMMMost nemrég befestették a fels�s falakat. Nagyon szép lett. Múlt pénteken ifjúsági 
napot tartottunk, és a régi dolgokról szólt. Eljött Bandi bácsi és mesélt a régi id�kr�l. 
Utána kimentünk a falumúzeumhoz és körülnéztünk.”( L�rinczi Martina 3.o.) 
 
„TTTTanító néni mindig megkérdezi, hogy mi a bajunk és akkor szünetben elrendezzük.” 
( Márton József 3.o.) 
 
„AAAAz iskolába sokat lehet tanulni, és mindig történik valami új dolog.” (Peth� Dominika 
3. o.) 

 
 „GGGGyönyör� az alsós udvar a Tanítók fájával. 
Az a sok tanító, tanár nagyon büszkévé teszi az 
enesei iskolát. (Polgár Rajmond 3. o.) 
 
„MMMMásodikban a Bakonyba mentünk, láttunk 
vaddisznótúrásokat. Harmadikban kaptuk a 
mászókát.”(Német Patrik 3.o.) 
 
„MMMMárciusi ifjúsági napon a diákok élvezték, 
hogy volt tus toll. (Fuchs Bertold 3. o.) 
 
„MMMMárcius 15-én szép el�adást adtunk el�.” 
(Patai Tamás 4. o.) 

 
„JJJJött a farsang. Ott is nagyon jól éreztük magunkat. Táncoltunk, tombola volt, amin 
megnyertem a f�nyereményt. Utána limbóztunk. Mi egy táncot adtunk el�, amivel nagy 

sikerünk volt.”(Németh Donát 4. o.) 
 
„EEEEls�sorban kiemelném a programokat, a 
kirándulásokat, versenyeket. Hiányozni fog a 
tanító néni, aki mindig megkér, hogy hozzam 
be a szemüvegét.” (Oláh Kristóf 4. o.) 
 
„PPPPróbálnak figyelni a biztonságunkra.” 
(Hajdú Dániel 8. o.) 
 

Tanítók fája 
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„AAAAz aula tele van vadonatúj pingpongasztalokkal, amiken a diákok, sokszor még a 
tornatanár is szívesen, jókedv�en játszik. Technika órán, télen az iskola konyhájában 
f�zünk és sütögetünk, ami nagyon jó.” (Papatyi Bettina 8.o.) 
 
„AAAA mi iskolánk egy összetartó közösség. Körülbelül 200 diák jár az iskolába. Enesér�l, 
Bezir�l, Fehértóról, Rábaszentmihályról, Kisbabotról, Kónyból és még néhány 
helyr�l.” (Fuchs Balázs 8. o.) 
 
„JJJJó a konyha, változatos az ebéd, van repeta.”(Dunszt Etele 8. o.) 
 
„UUUUdvara rendezett, termei nagyok világosak. Egyedül a tornatermet nem szeretem, mert 
nagyon leveg�tlen, még ha az összes ablak nyitva is van. Szeretek ide járni, rossz lesz 
itt hagyni.” (Tompos Bianka 8. o.)  

 
„ÚÚÚÚgy gondolom szükséges iskolába 
járni, nélküle nem lenne 
„tudásunk”.(Szalai Evelin 8. o.) 
 
„TTTTakarítón�k, konyhások és tanárok 
dolgoznak nap, mint nap, hogy 
nekünk jobban megfeleljen a 
környezet.” (Bognár Dávid 8. o.) 
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SzülSzülSzülSzül����i Munkaközösségi Munkaközösségi Munkaközösségi Munkaközösség    

  
  
                AAAA szül�i munkaközösségek az oktatási intézmények szerves részét képezik. A szül�i 
közösségek magasabb szint� döntéshozó szerve az SZ. M. Munkájában részt vesznek 
az osztályok Sz.M tagjai, az elnök és a pénztáros. Feladatuk, hogy az iskolában tanuló 
diákok szüleinek az oktatási törvényben meghatározott jogait érvényesítsék. 
Egyetértési jog illeti meg az SZ.M.-et minden olyan osztályprogram szervezésében, 
ami anyagi terhet jelenthet a szül�k számára. Döntési jog illeti meg saját szervezeti 
rendjér�l és képviseletér�l. Véleményezési joga van az iskola pedagógiai programjáról, 
házirendjér�l, tankönyv jegyzékér�l. 
    A szervezetet az elnök vezeti, aki közvetlenül az iskolaigazgatóval tartja a 
kapcsolatot. Az iskolai Sz.M. Választmánya határozathozatal-képes, ha azon az 
érdekeltek több mint 50%-a jelen van. Döntéseit nyílt szavazással tartja, egyszer� 
szótöbbséggel hozza. Az ülések nyitottak, kéthavi rendszerességgel az igazgatón� 
hívja össze, minden szül� részt vehet, hozzá szólhat, szavazati joga azonban csak a 
választmányi tagoknak van. 
    Fellelhet� írásos dokumentumok alapján az enesei iskolában már 1965-ben jól 
szervezett szül�i munkaközösség m�ködött. Feladata hasonló lehetett a mostani 
szervezetével. Már abban az id�ben is megszervezték a tradicionális farsangi bált, 
akkoriban azonban a feln�tteket is mulatságba hívták. Az évek során ez nagyban 
megváltozott, mostanra az iskola tanulóinak szervezi a bált az Sz.M. A bál bevételéb�l 
minden id�ben az intézmény eszköztára lett gyarapítva. 
    Kell a jó tananyag, a pedagógus, aki alkalmas a pályára, de a szül� is, aki képes 
betölteni az alkalmas szül�i szerepkört. Az iskola csak így lehet az, amire valamikor 
kitalálták, tudást sokszorosító, a jöv�t kreatívan épít�, oktató, nevel� intézmény. Ezen 
szellemiségben, és ezeket, a szempontokat maga el�tt tartva dolgozik a választmány. 

 
A  munkaközösség nevében:  

Szabó GábornéSzabó GábornéSzabó GábornéSzabó Gáborné    elnök  
Nagy Lászlóné Nagy Lászlóné Nagy Lászlóné Nagy Lászlóné pénztáros    
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A német nyelv oktatásának fejlA német nyelv oktatásának fejlA német nyelv oktatásának fejlA német nyelv oktatásának fejl����dése dése dése dése     

                    AAAAz enesei általános iskolában a német nyelv oktatása 1984-ben kezd�dött, el�ször 
szakköri keretben. Majd 1985-t�l 3. osztályban felmen� rendszerben, 6 év alatt tértünk 
át az orosz nyelv oktatásáról a német nyelvre. Az els� oktató Apor Tímea volt, �t 
követte Varga Istvánné 1985-1986-ig.  
     Él�né Ruzsa Brigitta 1987-ben vette át a tantárgy oktatását, és a jelen tanévig 
folyamatosan végzi ezt a munkát. A pedagógiai intézet megbízásából listás szakért�i 
tevékenységet is folytatott 3 éven át, hogy a kistelepüléseken folyó német oktatást 
segítse. Vele vállvetve a német nyelvet tanították a tantárgycsoportos oktatásban: 
Mesterházy József, Bed�kné Gecsei Aranka, Lakatosné Rozsnyai Henriette, Szeli 
Istvánné, Balázs Andrea, Gilicz Andrea, Gülch Eszter és Rigó Tamara. 
     1985-2000-ig párhuzamos osztályokban folyt az oktatás. Az „A” osztályok normál, 
a „B” osztályok tagozatos tanterv szerint tanulták a nyelvet. 2001-t�l vegyes 
osztályokat alakítottak ki, bevezetésre került a normál és emelt szint� oktatás 
csoportbontásban. Az óraszámok következ�képpen alakultak: Kezdetben, az alsó 
tagozatban ciklusonként 5 órában, a fels�ben az emelt szint� csoportokban, 9 órában, a 
normál csoportokban 4 órában tanulhatták diákjaink a német nyelvet. A NAT 
bevezetése után az emelt szint� csoportokban az óraszám 1 órával csökkent, normál 
csoportokban kett�vel emelkedett. A 90-es évek óta a német nyelv� tanórákat 
szaktanteremben oktatjuk, ahol átmenetileg nyelvi labor is m�ködött. 
     A kezdetekt�l az idei tanévig a következ� tankönyvekb�l oktattunk: Hurrá, der 
Zirkus kommt!, Mach mit!, Tagozatos német nyelvkönyv 5-8., Schulbus 3-8., Komm mit 
tankönyvcsalád 3-8. Tanítványaink a kötelez� taneszközök mellett érdekl�déssel 
forgatták a következ� nyelvlapokat: Képes Nyelvmester, Spatzenpost, Kleines Volk. 
Fertig los, Kinder, Freunde. A tehetséges tanulók a kötelez� tananyagon kívül szakköri 
formában is b�víthették nyelvtudásukat, illetve a gyenge képesség� tanulóknak is 

lehet�sége nyílt a 
felzárkóztatásra. 
 

     1992-2000-ig 
cserekapcsolatot ápol-
tunk a St. Stefan-i 
általános iskolával. 
Tanévenként egy hétig 
15 f� 10-11 éves diák 
töltött el egy hetet a 
stájerországi község-
ben. A tanulókat csalá-
doknál helyezték el, 
részt vettek iskolai 
foglalkozásokon, kü-
lönböz� programokat 
szerveztek a számukra.  

Ugyanígy a St. Stefan-i kisdiákok is eltöltöttek községünkben, illetve iskolánkban egy-
egy hetet. 
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   Rendszeresen vettünk részt a Balassi iskola által szervezett, illetve a kisbajcsi német 
versenyen. Az öttevényi területi német színjátszó versenyen els� helyezést értünk el. A 
Litterátum levelez�s versenyen több tanítványunk arany fokozatú min�sítést szerzett.  
 
 A helyi versenyeket Tschurl 
Károly szponzorálta, támo-
gatta. Az általa felajánlott 
összegb�l értékes jutalmat 
kaptak a tartalomismertet�, 
versmondó, színjátszó, audio-
vizuális, fordító, és szöveg-
ért� verseny résztvev�i.  A 
Nemzetközi Zenem�hely 
/IAM/ m�ködése idején 
fellépésekkel kedveskedtünk 
a kurzus résztvev�inek, 
igyekeztünk megtalálni a 
módját, hogy a Zenem�hely segítségével diákjaink gyakorolhassák nyelvtudásukat, 
illetve néhány tanítványunk bekapcsolódott a Fiatalok Európáért program munkájába. 

 
 
 A német nyelv 
terén elért sikerek 
is hozzájárultak ah-
hoz, hogy Hetvényi 
-díjban részesült 
Janács Zsuzsanna, 
Takács Viktória és 
Kovács Ramóna. 
Több tanítványunk 
kedvet kapott 
ahhoz, hogy a 
német nyelv tanu-
lását fels�fokon is 
folytassa: Fodor 
Csilla, Gülch Esz-

ter, Nagy Márta, Rostás Nóra, Él� Adrienn, Takács Viktória, Varga Csilla,Lenzsér 
Judit. 
 

                           ÉlÉlÉlÉl����né Ruzsa Brigittané Ruzsa Brigittané Ruzsa Brigittané Ruzsa Brigitta                
tanár 

 
 
 
 

 

A berlini Otto-szimfonikusok  zeneórát tartanak a tagozatosoknak 

Németül – vagy, ha kell, a zene és tánc nyelvén 
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A számítástechnika oktatás fejlA számítástechnika oktatás fejlA számítástechnika oktatás fejlA számítástechnika oktatás fejl����désedésedésedése    

    
A kezdetekA kezdetekA kezdetekA kezdetek    

    
   "MMMMinden kezdet nehéz" tartja a közmondás, s ez nálunk valóban így is volt. 1984-t�l 
szakkör jelleggel, számítógép nélkül tanítottam 2 évig, mert ez volt a feltétele, hogy az 
iskola az els�k között kapjon központi keretb�l számítógépeket. Elméletben nagyon jól 
felkészültünk. Megtanultuk a BASIC nyelvet, a különböz� parancsokat, melyhez nagy 
segítség volt a BASIC kártya. Készítettünk folyamatábrákat, olvastunk Neumann 
Jánosról, s az els�, egész szobát elfoglaló számítógépekr�l. 3 db Texas Instruments TI-
57 LCD programozható zsebszámológépet vettünk, s megtanultuk a használatát. 
Számítástechnikai folyóiratokat járattunk, melyekben sok rejtvény volt, s beküldtük a 
megfejtéseket. Gyakran nyertünk vele. Próbáltunk kitekinteni, hol használnak 
számítógépeket. Így jutottunk el Lébénybe a SZÜV-höz, ahol szeretettel fogadtak 
bennünket. (Számítástechnikai Ügyviteli Vállalat) Megmutatták a lyukkártya-készít� 
gépet, ami olyan volt, mint egy nagy írógép, s a szöveg begépelésekor nem bet�ket írt, 
hanem a bet�knek megfelel� réseket vágott ki a kártyán. (Már ott sem használták!) 
Mindenki készíthetett magának a saját nevének megfelel�t. A középiskolákban ekkor 
ZX-Spektrum gépek voltak, oda is ellátogattunk. 
    Nagyon vártuk, hogy megérkezzenek az els� gépek. Szalai Misi bácsival közösen 
terveztünk számítógép asztalokat, melyek fiókjában kapott helyet a klaviatúra, s ha 
kihúztuk, az elejét le lehetett nyitni, s kényelmesen dolgozhattunk benne. El�ször 5db 
C-16-os gépet kaptunk, majd hamarosan ez kiegészült egy +4-es géppel. Nagy volt az 
öröm! Smaragd TV volt a monitorunk. A gép csak úgy m�ködött, ha programot írtunk 
hozzá. Ez nagy örömet jelentett, hiszen a gyerekek alkothattak, s a gép úgy cselekedett, 
ahogy �k tervezték. Eleinte csak 4-es, 5-ös tanulók jöhettek a szakkörre, de mivel nagy 
volt a többiek részér�l is az érdekl�dés, hamarosan b�vült a kör. 
    A legels� csoportban résztvev� Fölker Piroska (Mogyoróné) így emlékezik a 
kezdetekre: „H�, de régen volt már az a 7. osztály, ami meghatározta egész életemet. 
Nem is tudom, mi lett volna bel�lem, ha akkor nem „fert�z�döm” meg. Emlékszem, 
hogy nagyon sokáig használtam könyvjelz�ként azt a lyukkártyát, amit Lébényben 
kaptunk, mikor meglátogattuk a SZÜV-öt. Abban az id�ben a saját számítógép csak 
álom volt. Az els� saját gépet már feln�tt fejjel, használtan vettem a saját keresetemb�l, 
pedig nagyon fájt a szívem a Commodorokra abban az id�ben. Folyamatszervez� 
szakon folytattam tanulmányaimat a középiskolában, majd rendszer-szervez�ként a 
f�iskolán. Mai napig is az informatikából élek, bár az utóbbi években már nem nagyon 
írok programokat, inkább csak irányítom a munkát.” 
     Milyen fejlett a technika! IWIW-en értem utol Piroskát, s így tudtunk szót váltani. 
A kezdeti id�szakban a környék iskoláiból sok nevel� jött érdekl�dni, mert �k is be 
akarták vezetni a számítástechnika tanítását. Igazgatón�nk, Mesterházy Ern�né 
büszkén mutatta meg nekik a számítógép parkunkat. Bármilyen bonyolult és 
id�igényes volt is a használata ezeknek a gépeknek, a nevel�k is igyekeztek minél több 
mindenre felhasználni a tanítási órákon. 
     Tanári kézikönyv készült a fizika demo programokhoz Dr. Zátonyi Sándor és 
Zátonyi Sándor tollából, mellékelve magát a programot. Schadenberger Endre 
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gy�rújbaráti  tanár mesteri szinten alkalmazta saját programjait a fizikatanítás során, 
melyet önzetlenül továbbadott az érdekl�d� nevel�knek, s szívesen bemutatott a 
tanárok továbbképzésein. Ekkor szakfelügyel�ként segítettem ismeretterjeszt� 
munkáját. 
     Matematika tudásfejleszt� programokat vásároltunk (területszámítás, középpontos 
tükrözés, mértani helyek, els�fokú függvények, szorzótábla gyakorló). 
Nyelvtannal, él�világgal, orosszal kapcsolatos programok is voltak, s nagyon sok 
játékprogram, hiszen a gyerekek szívesen használták. Játékra minden foglalkozáson 
sort kerítettünk. Ady Endre sorai irányadóak voltak: „Jó szóval oktasd, játszani is 
engedd szép, komoly fiadat!” 
     Egyre modernebb gépekhez jutottunk. 2db IBM 486-os gép, C-64-esek monitorral, 
egérrel. Ez új színt hozott a számítástechnika tanításába, tanulásába. Els� gépeinket 
elajándékoztuk Erdélybe, Csíkszentmihályra testvériskolánknak. 
A +4-es gép bekerült a fizika szaktanterembe, s rendszeresen használtuk, f�leg fizika 
órákon. Az új gépek használatát önképzéssel sajátítottam el, majd elvégeztem egy 
alaptanfolyamot Csornán. 1998-ban Szeli Istvánnéval megosztva tanítottunk, majd � 
2000-re elvégezte a tanárképz� f�iskolán a számítástechnika szakot. Vele új korszak 
kezd�dött a számítástechnika tanításában. 

 Füsi AndrásnéFüsi AndrásnéFüsi AndrásnéFüsi Andrásné    
                                                                               nyugdíjas tanár 

 
 

A folytatásA folytatásA folytatásA folytatás    

     AAAAz informatika 1999 óta 
önálló tantárgy. Erre készülve 
már 1998-ban beiratkoztam 
Szombathelyre a Berzsenyi 
Dániel Tanárképz� F�iskola 
számítástechnika szakára. 
Ekkor vettem át Füsi 
Andrásnétól a számítás-
technika oktatását, aki addig 
szakkörként tanította. Ebben 
az évben lett kialakítva 
számítástechnika terem az 
iskola emeletén 6 db IBM 

típusú, PI processzoros számítógéppel, de tanterv szerint még csak 7. és 8. osztályosok 
tanulták az informatikát. Nagy lelkesedéssel kezdték a gyerekek a tanulást, örültek, 
hogy olyan tantárgy is lesz, ami igazán játékos. Némi csalódást okozott, hogy jegyet is 
kapnak és ez nem mindig ötös, ráadásul tanulni is kell néha. 

    Feln�ttoktatás is folyt az iskolában. Az ISZE szervezésében több csoportban 
sajátíthatták el helybeli és környékbeli feln�tt lakosok –köztük kollégák is- a Word, az 
Excel és az internet használatának alapjait. Ebben az id�szakban 12-re emelkedett a 
gépek száma, ezek vásárlását részben pályázati, részben alapítványi pénz tette lehet�vé. 
2001-t�l elérhet� az internet az iskolánkban. 
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    2003-ban Parragh György közbenjárásának köszönhet�en a gy�ri Philips gyártól 8 
db leselejtezett számítógépet kaptunk. Ez tette lehet�vé egy második számítástechnika 
terem kialakítását, és Czeglédi Béla kolléga ebben az évben iratkozott be informatikus-
oktatásinformatikus képzésre. Ett�l az évt�l évekig párhuzamosan tanítottuk az 
osztálycsoportokat. 

    Tschurl Károny digitális fényképez�gépet és egy projektort ajándékozott az 
iskolának, így egyéb eszközeink is szépen gyarapodtak. Jó szokását megtartva a 
következ� évben egy digitális kamerát is kaptunk. Lehet�ségem nyílt egy honlap-
készít� tanfolyam elvégzésére, így megszülethetett az iskola honlapja is. 
(www.eneseiskola.hu)  A szakkörök lehet�vé tették, hogy megismerjék az érdekl�d� 
tanulók a programozás alapjait. Minden évben képviseltük az iskolát megyei 
számítástechnikai versenyeken, melyen szép helyezéseket értünk el.  

    Az önkormányzat takarékossági intézkedéseinek következményeként 2006-ban két 
kicsi helyett egy nagy korszer� számítástechnika terem került kialakításra, mely 
lehet�vé teszi a projektorral támogatott oktatást. Szebb, tágasabb környezetben, de 
nagyobb csoportlétszámmal dolgozunk azóta. Az új tanterem lehet�vé teszi a 
számítógép használatát más órákon is. Ebben az évben részben informatikai 
normatívából, részben alapítványi pénzb�l 8 db új számítógépet vásárolt az iskola az 
elavult leselejtezett gépek helyett, és egy projektorral gyarapodott oktatási 
eszközkészletünk. Terveink szerint minden évben korszer�sítjük a számítástechnika 
terem gépparkját.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Szeli IstvánnéSzeli IstvánnéSzeli IstvánnéSzeli Istvánné    

informatikatanár 
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A JUBILEUMI TANÉV OSZTÁLYAIA JUBILEUMI TANÉV OSZTÁLYAIA JUBILEUMI TANÉV OSZTÁLYAIA JUBILEUMI TANÉV OSZTÁLYAI    

Osztályf�nök: Molnár Andrea; Bábics Fruzsina, Bagó Bernadett, Csík Soma, Ézsely Dávid, 
Herczeg Erik, Kósa Kiara, Kovács Nikoletta, Kurucz Dávid, Mudra Szabolcs, Nagy Barnabás, 
Nagy Viktória , Németh Dorottya, Németh Júlia, Niederhoffer Nóra Ominger Tamás, Roncz 
Gábor, Takács Péter, Varga Balázs, Vaskó Lili, Veszprémi Ábel, Zsédely Fanni, Zsédely Vivien 

 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osztályf�nök: Takács Viktorné;Abai Kornél, Balikó Martin, Bartus Balázs, Bessenyei Adrián  
Cseresznyák Dóra, Csikai Tímea, Dombos Réka, Döbör Zsanett, Földi Kata, Giczi Loretta, 
Hegedüs Melinda, Heindl Roland, Kausits Patrik, Kovács Kristóf, Lampert Krisztián, Lengyel 
Kitti, Nagy Gerg�, Nagy Tünde, Németh Noémi, Németh Valentin, Nyíri Kíra,Oláh Regina  
Papatyi Eszter, Patai Rebeka, Sós Adrián, Szabó Karola, Szabó Laura, Szlovacsek Péter, Ss�cs 
Ádám, Varga Balázs, Varga Viktória 

1.o.

2.o.
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Osztályf�nök: Bed�kné Gecsei Aranka; Bálint Márk, Bálint Máté, Bíder Bianka, Bognár 
Vivien, Ézsely Marianna, Fuchs Bertold, Horváth Zoltán,Kozma Bálint, Lackó Jessika,László 
Dorina, L�rinczi Martina,Márton József, Németh Bálint,Németh Benjamin,Német Patrik,Peth� 
Dominika, Polgár Rajmond,Sós Dalma, Süle Viktória, Szabó Márk, Tóth Zoltán,Varga Benedek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osztályf�nök: Varga Istvánné; Bári Ivett, Csapó Krisztina, Cseresznyák Flóra, Földi Dániel, 
Horváth Levente, Horváth Lili, Horváth Martin, Kovács Boglárka, Márkus Dominik, Mészáros 
Dániel, Márton Gabriella, Nagy Beáta, Németh Donát, Oláh Kristóf, Parcsami Dóra, Patai 
Tamás, Roncz Jázmin, Szalay Zsolt, Tóth Tímea, Varga Bence, Varga Em�ke, Zsédely 
Georgina, Zsida Dániel 
 

3.o.

4.o.
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Osztályf�nök: Él�né Ruzsa Brigitta; Ardeleán Krisztián, Boros Roland, Csorba Erik, Erdélyi 
Ádám, Erdélyi József, Fülöp Erzsébet,Gecsei Martin, G�si Tamás, Horváth István, Ihász 
Barnabás, Ivaszjuk Inna, Józsa András, Kispál Csaba, Kótai Kristóf, Kovács Gerg�, Kovács 
Katalin, Lengyel Brigitta, Lenzsér Noémi, Limpakter Zalán, L�rinczi Dániel, Mezzöl Kinga, 
Nagy Bálint, Szabó Nóra, Szalai  Eszter, Varga Fruzsina, Varga Kata, Végs� Patrik, Nagy Máté, 
Nyiri Patrik, Pintér Vivien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osztályf�nök: Lakatosné Rozsnyai Henriette; Bartus Barbara, Bálint Dóra, Farkas Evelin,   
Francia Dominika, Hegedüs Tamás, Horváth Dominik, Horváth Ibolya, Kótai Martina, Martini 
Fanni,  Mentusz Réka, Nagy Katalin, Németh Dániel, Papp Ágoston Vilmos, Pápai Richárd, 
Pintér Dávid, Podmaniczki Miklós, Rozs Petra, Szabó Krisztián, Szabó Máté, Szántó Bernadett, 
Takács Zoltán, Varga Márton, Vida Viktória, Visi Tamara 
 

5.o.

6.o.
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Osztályf�nök: Czeglédi Béla; Bajzek Zsófia, Bencze Rita, Csikai Zsófia, Csonka Noémi, 
Gecsei Elvira, Horváth Ildikó, Káldi Krisztián, Kiss Martin, Kovács Gergely, Kovács Katalin,  
Kovács Miklós, Kuznesz Dorottya, Lacsik Bence, Nagy Bálint, Nagy Bianka, Nagy Franciska,  
Németh Boglárka, Szabó Gerg�, Szabó Júlia, Szakács Márk, Veres Viktória, Weisz Eszter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osztályf�nök: Dömötör Csaba; Bed�k Tamás, Boruzs Gerg�, Csonka Ákos, Ferenczi Bettina,  
Giczi Dalma, G�si Melinda, Horváth Dávid, Kovács Gábor, Kovács Ildikó, Limpakter Ákos,  
Márczis Máté, Márcis Réka, Mayer Máté, Mogyorósi Szabolcs, Nagy Nikolett, Nagy Gyula, 
Szabados Norbert, Szlovacsek Ramóna, Tokovicz Bettina, Varga Zoltán 

7.o.

8.a o.
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Osztályf�nök: Szeli Istvánné; Babos Bálint, Bábics Marcell, Bánházi Martin, Bognár Dávid, 
Dezs� Evelin, Dunszt Etele, Francia Georgina, Fuchs Balázs, Hajdu Dániel, Hajdu Péter, 
Kovács Krisztina, Lengyel Zsófia, Nagy Diana, Papatyi Bettina, Rokob Elizabeth, Szalai Evelin, 
Szalai Szilárd, Tompos Bianka, Vajda Máté, Veszprémi Dávid  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.b o.
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Elballagott nyolcadikosainkElballagott nyolcadikosainkElballagott nyolcadikosainkElballagott nyolcadikosaink    

 
••••1954   
Igazgató : 
Adamecz János 
Osztályf�nök: ? 
 
Báthory Eszter  
Bencsik Sándor  
Dombi Olga   
Egyed István  
Horváth Ferenc  
Major Ilona  
Nagy Jen�  
Preiner Ottó   
Sándor Edit  
   
 
 
 
 
 
 
•1957 
Igazgató: 
Adamecz János 
Osztályf�nök:? 
 
Báthory Julianna 
Bejczi János 
Galambos Erzsébet 
Horváth Anna 
Horváth Magdolna 
Ihász Ilona 
Kiss Erzsébet 
Kokas Erzsébet 
Takács Mária 
László Mária 
Tóth Ilona 
Tóth László 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

••••1955  
Igazgató : 
Adamecz János 
Osztályf�nök:? 
 
Bóka Attila  
Dombi László 
Fehér László 
Horváth Tibor 
Horváth Zoltán 
Heged�s Julianna 
Ihász  András 
Kiss József 
Tóth Ilona  
Tóth József 
Tóth Béla 
Vénesz József 
Szabó László 
Hadarics Árpád 
 
 
••••1958 
Igazgató: 
Adamecz János 
Osztályf�nök:? 
 
Adamecz Tibor 
Boros Mihály 
Dombi Dezs� 
Geier Ilona 
G�si János 
Gyarmathy Zoltán 
Horváth Erzsébet 
Horváth Mária 
Ihász József 
Kiss József 
Kovács János 
Major Ferenc 
Németh Erzsébet 
Takács Edit 
Tenyeres Erzsébet 
Tóth Gabriella 
Töreki Irén 
Varga Anna 
 
 
 
 
 

••••1956 
Igazgató: 
Adamecz János 
Osztályf�nök:? 
 
Erd�s Gizella 
Gorka László 
Gerencsér Malvin 
Horváth Sándor 
Limpakter István 
Merkó Sándor 
Németh Ferenc 
Sándor Ferenc 
Szalai Tamás 
Tóth Rozália 
 
 
 
 
 
 
•1959 
Igazgató: 
Adamecz János 
Osztályf�nök:? 
 
Báthory Erzsébet 
Boros Teréz 
Csepi Lajos 
Csillag Imre 
Erd�s Mária 
Fehér Erzsébet 
G�si Ilona 
Horváth Erzsébet 
Horváth Ferenc 
Horváth Sándor 
Kiss Judit 
Nagy Éva 
Nagy Károly 
Szili Margit 
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••••1960 
Igazgató: 
Adamecz János 
Osztályf�nök:? 
 
Bencze Katalin 
Dombi Ferenc 
Dombi István 
Giczi Teréz 
Horváth Rozália 
Káldy Gabriella 
Nagy Árpád 
Nagy Olga 
Németh József 
Németh Gyula  
Pintér Ilona 
Sallai József 
Takács Mária 
Vénesz Margit 
 
 
••••1963 
Igazgató: 
Adamecz János 
Osztályf�nök:? 
 
Bencze Irma 
Boros lászló 
Csigi József 
Csillag Erzsébet 
Csonka Erzsébet 
Görcs Ildikó 
G�si Zsuzsa 
Horváth János 
Horváth József 
Kiss István 
Nagy Klára 
Németh Antal 
Pákozdi Sándor 
Pápai Ilona 
Szili Vera 
Tenyeres Ida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

••••1961 
Igazgató: 
Adamecz János 
Osztályf�nök:? 
 
Bencsik Erzsébet 
Egyed Erzsébet 
Gaier István 
Göncz Anna 
Horváth Tihamér 
Ihász László 
Káldy György 
László Ilona 
Nagy Mária 
Paár Ottó 
Szilbek Márton 
Tenyeres Edit 
Töreki Irén 
Varga József 
Dombi Jen� 
 
••••1964 
Igazgató: 
Adamecz János 
Osztályf�nök: 
Mesterházy Ern�né 
 
Báthory Antal 
Balázs Gyula 
Csepi Miklós László 
Fehér Tibor 
G�si András 
Hegedüs Éva 
Horváth Dezs� 
Horváth Éva 
Kiss Gizella 
Matkovics Mária 
Nagy Anna 
Nagy Gábor 
Németh Edit 
Pödör József 
Szakács Mária 
Szilbek Aranka 
Tóth Erzsébet 
Tóth József  
Tóth Mária 
Varga Rozália 
 
 
 
 
 

••••1962 
Igazgató: 
Adamecz János 
Osztályf�nök:? 
 
Adamecz Zsuzsanna 
Balikó Mária 
Bancsó Ilona 
Bencze László 
Erd�s Erzsébet 
G�si Anna 
Horváth Katalin 
Horváth Mária 
Horváth Zsuzsanna 
Matkovics Éva 
Németh Márton 
Sinem Zsuzsanna 
Szakács Ferenc 
Takács Ilona 
 
 
••••1965 
Igazgató: 
Adamecz János 
Osztályf�nök: 
Molnár Antalné  
 
Bakos Ottó 
Csillag Lajos 
Dombi József 
Dombi Zoltán 
Fehér Magda 
Gorka Lívia 
Hatos Rozália 
Horváth Erzsébet 
Horváth Mária 
Major Erzsébet 
Molnár Zsuzsa 
Pollreisz László 
Szammer Anna 
Szabó Katalin 
Szekeres Lenke 
Takács Ferenc 
Tóth Klára 
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••••1966 
Igazgató: 
Adamecz János 
Osztályf�nök: 
Molnár Antalné  
 
Bancsó Imre 
Bognár Zoltán 
Czánig László 
Csillag Terézia 
Döry László 
Horváth Erzsébet 
Horváth Erzsébet 
Ihász Tamás 
Kiss Péter 
Lengyel Júlia 
Major Ida 
Major Ilona 
Mesterházy Sándor 
Nagy Ilona 
Nagy Imre 
Németh István 
Németh László 
Németh Zoltán 
Öreg Gizella 
Pákozdy Edit 
P�cze Jen� 
Szekeres Jen� 
Varga Gizella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

••••1969 
Igazgató: 
Adamecz János 
Osztályf�nök: 
Füsi Andrásné 
 
Ács Gizella 
Balics Eliz 
Bancsó Teréz 
Bessenyei Ibolya 
Bogdán Ervin János 
Cigle János 
Csánig Zoltán 
Erd�s Mihály 
Erd�s Zoltán 
Erlicz Béla 
Helyes Péter 
Horváth Ilona 
Horváth Margit 
Horváth Olga 
Kiss Tibor 
Kóczán József 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

••••1967 
Igazgató: 
Adamecz János 
Osztályf�nök: 
Nagy Olga 
 
Balikó Irén  
Besenyei Ferenc 
Csánig Ágnes 
Csepi Antal 
Csepi Tibor 
Csillag Irén 
Dombi Tibor 
Erd�s Lajos 
Göncz Mária 
Görcs Zoltán 
G�si Margit 
Hatos János 
Horváth Edit 
Horváth Ilona 
Horváth Ilona 
Horváth Tibor 
Kovács Erika 
Kovács József 
Nagy Irén 
Patyi Katalin 
Szabó László Péter 
Vaszari István 
Vaszari Zoltán 
Maráczi Ferenc 
Márczis Zsuzsanna 
Nagy László 
Papp László 
Papp Zsuzsanna 
Székely Lajos 
Takács Mária Magdolna 
Tarr Lajos 
Tóth Ferenc 
Töreki Éva 
Zsellér István 
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••••1968 
Igazgató: 
Adamecz János 
Osztályf�nök: 
Mesterházy Ern�né 
 
Bancsó Károly 
Bencze Márta 
Bencsik Gyula 
Bessenyei Olga 
Bognár Ervin 
Csehi Vince 
Dombi János 
Fehér Anikó Teréz 
Fehér Tibor 
Horváth Ágnes 
Horváth Erzsébet Ibolya 
Horváth Sándor 
Káldy Melinda 
Kiss Ilona 
Kovács Erzsébet 
Kovács Zsuzsanna 
László Béla 
László Terézia 
Lövei Mátyás 
Major Jen� 
Módos Imre 
Németh Ibolya 
Paár Mária 
Pátka Zoltán 
Szammer Mária 
Szeli Erzsébet 
Takács István 
Varga Antal 
Vaszary Csaba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

••••1970 
Igazgató: 
Adamecz János 
Osztályf�nök: 
Mesterházy Ern�né 
 
Balics Barnabás 
Csillag Ferenc 
Csillag Zoltán 
Erdélyi János 
Erlicz István 
Gájer Lajos 
Fehér Márta 
Horváth Ildikó 
Horváth Jolán 
Horváth Katalin 
Káldy János 
Kovács Ferenc 
Kövecses Margit 
Major Mária 
Mesterházy Erzsébet 
Mózes István 
Nagy János 
Pintér Maria 
Szekeres Sándor 
Tóth Kornélia 
Varga Béla 
Varga György 
Varga Márta 
Vaszari János 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Osztályf�nök: 
Baross Gáborné 
 
Bancsó Erzsébet 
Bencsik Gyöngyi 
Bencsik Vilmos 
Burányi Márta 
D�ry Csaba 
Geyer György 
Hatos Zsuzsa 
Hima István 
Horváth Irén 
Horváth József András 
Káldi Jolán 
Kiss László 
Kiss Miklós 
Kovács Teréz 
Kóczán Mária 
Kránicz éva 
László Irén 
Major Erika 
Major Ern� 
Németh Zsuzsanna 
Rácz Ilona 
Szabó Márta 
Szemetke Lívia 
Szemetke Marianna 
Szilbek Anna 
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••••1971 
Igazgató: 
Adamecz János 
Osztályf�nök: 
Füsi András 
 
Bancsó Anna 
Csánig Matild 
Csepregi Márta 
Erdei Katalin 
Ezres Rozália 
Ezres Teréz 
G�si István 
Horváth Géza 
Káldy János 
Káldy Vilmos 
Kovács Ferenc 
Kovács Irén 
Kövecses Mihály 
Márczis Aranka 
Matkovics Ilona 
Mészáros Éva 
Nagy Sándor 
Papp Sándor 
Pintér Márta 
Preiner Ágota 
Sándor Ern� 
Szalay Gyula  
Szammer Ilona 
Tarr Mária 
Tóth Endre 
Töreki Gyöngyi 
Varga Gyula 
Vásárhelyi József 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

••••1972 
Igazgató: 
Patyi Alajosné 
Osztályf�nök: 
Horváth Margit 
 
Anda Zsuzsanna 
Bessenyei Erzsébet 
Cigle Katalin 
Csehi Julianna 
Csiszár Ildikó 
Dombi Csaba 
Erlicz László 
Gájer Zsuzsanna 
Hegedüs Lajos 
Horváth Csaba 
Ihász István 
Kránitz Piroska 
Merkó Tibor 
Mez� Lívia Anikó 
Módos Margit 
Nagy Krisztina 
Preiner Olga 
Tóth Szilvia 
Varga Teréz 
 
Osztályf�nök: 
Baross Gáborné 
 
Ács László 
Baráth Erzsébet 
Bári József 
Böjtös Etelka 
Burányi Katalin 
Farkas Zsuzsanna 
Galambos László 
Hatvani József 
Horváth Edit 
László Katalin 
Nagy Éva 
Németh Piroska 
Preiner Zoltán 
Szabó Sándor 
Tóth Anna Eszter 
Tóth Anna Eszter 
Tóth Éva Zsuzsanna 
Varga Erika 
Varga Kálmán 
Vaszari Marianna 
 
 
 

••••1973 
Igazgató: 
Patyi Alajosné 
Osztályf�nök: 
Ferenczi Imréné 
 
Both István 
Burányi Béla 
Erdélyi László 
Fincza Erzsébet 
Für Zsolt 
Gecsei Gyula 
Gülch Csaba 
Hajner Márta 
Hatos Teréz 
Horváth Ferenc 
Horváth Lajos 
Horváth Márta 
Káldy Valéria 
Király László 
Lövei András 
Major Mária 
Merkó Ilona 
Mészáros Ágota 
Nagy Éva 
Nagy Henrietta 
Németh Olga 
Orbán Béla 
Papp Edit 
Prenner Ilona 
Szakács Ferenc 
Szeli István 
Tüskés János 
Zigán Erzsébet 
Varga Sándor 
Vásárhelyi Julianna 
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••••1974 
Igazgató: 
Patyi Alajosné 
Osztályf�nök: 
Mesterházy Ern�né 
 
Bognár Dénes 
Borbély Andrea Rita 
Burányi Zoltán 
Cigle István 
Csánig Bernadett 
Csigi Imre 
Csillag Tünde 
Gecsei  Karolina 
Halász Irén 
Hegedüs Tibor 
Jandrasits Imre 
Janzsó Mária 
Ludván János 
Ludván Pál 
Maráczi Árpád 
Márczis Sándor 
Nagy Lajos 
Németh Ibolya 
Orbán Tamás 
Papp Lajos 
Prenner Marianna 
Salamon József 
Simon Zoltán 
Szakács József 
Tenk Károly 
Tóth Imre 
Tóth Mária Tünde 
Zigán Irma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•1975 
Igazgató: 
Patyi Alajosné 
Osztályf�nök: 
Füsi Andrásné 
 
Balogh Elvira 
Balogh Mária 
Bencsik Gyöngyi 
Both Margit 
Fincza János 
Horváth Csilla 
Horváth Katalin 
Ihász Ferenc 
Káldy Sándor 
Kónya Zoltán 
Merkó Valéria 
Salamon Ágota 
Sándor Györgyike 
Tarr Ilona 
Tüskés Ildikó 
Wölfinger József 
 
Osztályf�nök: 
Horváth Margit 
 
Bessenyei Attila 
Both Ferenc 
Füzi Gyula 
Gecsei László 
Helyes Márta 
Horváth Márta 
Ihász Zoltán 
Nagy Éva 
Niederhoffer Zsuzsanna 
Papp Elvira 
Preiner Apollónia 
Szakál László 
Szekeres Csaba 
Tenk Erika 
Vaszary Valéria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•1976 
Igazgató: 
Patyi Alajosné 
Osztályf�nök: 
Horváth Margit 
 
Bancsó Melinda 
Botka László 
Farkas Mária 
Galambos Zoltán 
Gáncs Terézia 
Gecsei Pál 
Holecz István 
Horváth Mária Katalin 
Káldy Enikó 
Kovács Barnabás 
Kovács László 
Kovács Tibor 
Ludván Jen� 
Németh Géza 
Papp Ilona 
Papp József 
Szalai Miklós 
Varga Mária 
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•1977 
Igazgató: 
Patyi Alajosné 
Osztályf�nök: 
Füsi Andrásné 
 
Balogh Judit 
Bancsó Lajos 
Bencsik László 
Bencsik Zsuzsanna 
Bognár Katalin 
Borbély Ákos 
Both Mária 
Burányi Attila 
Dani Rozália 
Futó Csilla Márta 
Kovács Gyula 
Martini Éva 
Mesterházy Ern� 
Nagy László 
Németh Katalin 
Niederhoffer Beatrix 
Orbán Izabella 
Sándor Katalin 
Szalay Olga 
Szilbek Edit 
Tar Anna 
Tóth Zsuzsanna 
Varga Ferenc 
Vrábel István 
Fürj Margit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•1978 
Igazgató: 
Patyi Alajosné 
Osztályf�nök: 
Mesterházy Ern�né 
 
Bári Margit 
Csillag Imre 
Csillag József  Zsolt 
Ezres László 
Galambos Ibolya 
Gáncs Mária 
Hatos Katalin 
Hatvani Ilona 
Horváth Zsuzsanna 
Janzsó Erzsébet 
Káldy Judit 
Káldy Piroska 
Kolonits András 
Kovács Károly 
Lövei Sándor 
Maráczi Erzsébet 
Merkó Edit 
Pátka József 
Prenner Katalin 
Varga László 
Fintor Erzsébet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•1979 
Igazgató: 
Mesterházy Ern�né 
Osztályf�nök: 
Ferenczi Imréné 
 
Balogh Éva 
Bári Mária 
Bels� Lajos 
Both László 
Cseresznyés Zsuzsanna 
Dani Valéria 
Erdei János 
Fodor Péter 
Für Balázs 
Hajner Jen� 
Horváth Erika 
Horváth Lívia 
Ihász Csaba Péter 
Kovács Katalin 
László Magdolna 
Ludván Judit 
Márczis József 
Mészáros Katalin 
Nagy Gabrielle 
Németh József 
Tóth lászló 
Weisz Izabella 
Wölfinger Zsuzsanna 
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••••1980 
Igazgató: 
Mesterházy Ern�né 
Osztályf�nök: 
Rostás Gábor 
 
Baán Róbert 
Bejczi János 
Bencsik Terézia 
Beszprémi Erzsébet 
Bognár András 
Cseresznyés István 
Csonka Ildikó 
Dombi Gabriella 
Dóra Vilmos 
Él� Zsuzsanna 
Horváth Gyöngyi 
Horváth György 
Janzsó Terézia 
Kovács Márta 
Kovács Olga 
Ludván Zsolt 
Merkó Kornélia 
Ominger Zoltán 
Preiner Zsuzsanna 
Szakál Edit 
Tóth Erzsébet 
Turi Anikó 
Tüskés István 
Varga János 
Miklós Erzsébet 
Miklós Károly 
Lábas Ern� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•1981 
Igazgató: 
Mesterházy Ern�né 
Osztályf�nök: 
Füsi Andrásné 
 
Bancsó József 
Boros Márta 
Dani Anikó 
Erdei Anna 
Ferenczi István 
F�r Katalin 
Gecsei Aranka 
G�si Zoltán 
Hegedüs István 
Horváth Ferenc 
Horváth Ildikó 
Horváth Melinda 
Horváth Tibor 
Janzsó Géza 
Káldi Tibor 
Kolonits Imre 
Kolonits Tibor 
Martini Tibor 
Nagy Tünde 
Prenner Erzsébet 
Szalai Szabolcs 
Tar Katalin 
Weisz Beáta 
Eötvös Eszter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1982 
Igazgató: 
Mesterházy Ern�né 
Osztályf�nök: 
Horváth Margit 
 
Balikó Éva 
Bánházi Márta 
Bálint Sándor 
Bári Zsolt 
Bognár Edit Adél 
Csonka Zsolt 
Dombi Andrea 
Füsi Lívia 
G�si Erzsébet 
Horváth Beáta 
Horváth Elvira 
Horváth Éva 
Horváth Marianna 
Horváth Péter 
Horváth Sándor 
Káldy Zsolt 
Kocsis Tamás 
Ludván Csaba 
Ludván Tibor 
Nagy Gyula 
Nagy Ibolya 
Ominger Tamás 
Pintér Dezs� 
Podmanczki Miklós 
Sallai József 
Szabó Zoltán 
Szlovacsek Éva 
Tóth Timea 
Tóth Vilmos 
Tóth Zita 
Varga Ilona 
Varga Mária 
Weisz Elvira 
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••••1983 
Igazgató: 
Mesterházy Ern�né 
Osztályf�nök: 
Degovics Zita 
 
B�sze Attila 
Both Zoltán 
Él� László 
Galambos Marianna 
Gazsó Aranka 
Horváth Ferenc 
Horváth János 
Horváth Lajos  
Horváth Marietta 
Káldi Ildikó 
László Csaba 
Limpakter István 
Ludván Ilona 
Ludván Vilmos 
Mészáros Gizella 
Molnár László 
Nagy Ern� 
Nagy Éva 
Oláh Miklós Gyula 
Páli Etelka 
Sándor Róbert 
Speulta Károly 
Turi Zoltán 
Tüskés Szabolcs 
Varga István 
Vrábel Ilona 
Weisz Márton 
Zsida József 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•1984 
Igazgató: 
Mesterházy Ern�né 
Osztályf�nök: 
Ferenczi Imréné 
 
Balogh Lajos 
Boros Zoltán 
Both Attila 
Csánig Gabriella 
Dani Antal 
Dombi Szilvia 
Dombi Zsuzsanna 
Ezres Zsuzsanna 
Farkas Szilvia 
Ferenczi Éva 
Gájer István 
Geyer Sándor 
G�si Dénes 
Horváth Mária 
Horváth Róbert 
Horváth Róbert 
Káldy Dóra 
Káldi Zsolt 
Káldy Katalin 
Kocsis Nándor 
Limpakter Zoltán 
L�rincz Andrea 
Nagy Gábor 
Nagy Tünde 
Németh Szabolcs 
Niederhoffer Ottó 
Patai József  Zoltán 
Szilbek Márta 
Turi Katalin 
Tóth Pál 
Tóth Zoltán  
Zsida Ferenc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•1985 
Igazgató: 
Mesterházy Ern�né 
Osztályf�nök: 
Füsi Andrásné 
 
B�sze Anikó 
B�sze Sarolta 
Czigler Krisztina 
Csapó Erika 
Dombi Csaba 
Ferenczi Katalin 
Fölker András 
Füsi Dóra 
Horváth Alfréd 
Horváth Csaba 
Horváth Hajnalka 
Horváth Sándor 
Horváth Zoltán 
Káldi Ilona 
Káldy Jen� 
Kovács Ern� 
L�rincz Ildikó 
Nagy Ferenc 
Nagy László 
Nagy Mónika 
Nagy Zsuzsanna Orsolya 
Németh Erzsébet 
Patai László 
Podmaniczki Andrea 
Stoiber János 
Szlovacsek Attila 
Szlovacsek Péter 
Varga Rozália 
Varga Zsuzsanna Márta 
Pátka Attila 
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••••1986 
Igazgató: 
Mesterházy Ern�né 
Osztályf�nök: 
Horváth Margit 
 
Bancsó Mária 
Both Ibolya 
Burányi Erzsébet 
Csánig Erika 
Dombi Katalin 
Farkas Ottó Imre 
Ferenczi Csaba 
Fölker Piroska 
Hécz Andrea 
Horváth Szilveszter 
Járóka Sándor 
L�rincz Beáta 
L�rincz Teréz 
Merkó Izabella 
Merkó Szilvia 
Merkó Zsuzsanna 
Nagy Mónika Csilla 
Németh Attila 
Pátka Csaba 
Pátka Miklós 
Pere Hajnalka 
Peth� Tibor 
Polgár Anita 
Sallai Attila 
Stoiber Péter 
Szabó Tünde 
Szakács Zsuzsanna 
Takács Ferenc 
Takács Norbert 
Varga Zoltán 
Zombori Zsolt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•1987 
Igazgató: 
Mesterházy Ern�né 
Osztályf�nök: 
Füsi Andrásné 
 
Bári Csaba 
Both Tibor 
Deli Judit 
Dombi Friderika 
Dombi Hajnalka 
Él� Erzsébet 
Farkas Csaba 
Gayer Csaba 
Hécz István 
Horváth Tünde 
Káldy Zoltán 
Kónya György 
Kovács Attila 
Kovács Éva 
Kovács Éva Erzsébet 
L�rincz János 
Nagy Andrea 
Nagy Brigitta 
Nagy Krisztina 
Németh Ibolya 
Páli Tamás 
Póczik László 
Speulta Szilvia 
Szemetke Erzsébet 
Szlovacsek Anita 
Takács László 
Varga Erzsébet 
Zsida Adrien 
Zsida Erika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

••••1988 
Igazgató: 
Mesterházy Ern�né 
Osztályf�nök: 
Ferenczi Imréné 
 
Baranyai Mónika 
Bencsik Irén 
Burányi István 
Csapó Jen� 
Dombi Anita 
Helyes Anita 
Horváth Anett 
Kocsis Tamás 
Kovács Attila 
Kovács Tamás 
Magyar Hajnalka 
Nagy Ibolya 
Németh Zsuzsanna 
Pátka Zoltán 
Polgár Csaba 
Sovány Endre 
Szabó Tamás 
Szentes Ildikó 
Szilbek Krisztina 
Szilbek Zsuzsanna 
Takács Dóra 
Takács István 
Vaszari Zoltán 
Szabó András 
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••••1989 
Igazgató: 
Mesterházy Ern�né 
Osztályf�nök: 
Horváth Margit 
 
Barcza Csaba 
Bánházi Roland 
Bognár Andrea 
Botka Szabolcs 
B�sze Kolozs Sándor 
Csapó Tímea 
Csonka Zoltán 
Dombi Andrea 
Fejes Marianna 
Fodor Norbert 
Horváth Gábor 
Horváth Vilmos 
Kaszás Edina 
Kovács Anna Mária 
Oláh Gábor 
Szabados Miklós 
Szabó Lilla 
Varga Imre 
Vécs Xénia 
Galambos Zsolt 
Molnár Renáta 
Zsida Annamária 
Zsida Attila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Osztályf�nök 
Fekete Csilla 
 
Baranyai Edina 
Borbély Burus Tünde 
B�sze Katalin 
Czigler Zsolt 
Csapó Attila 
Dombi Ferenc 
Ezres Erzsébet 
Hajzer Edina 
Hollós Attila 
Horváth Renáta 
Kocsis Szabolcs 
Kovács Zsuzsanna 
Mikó Endre 
Nagy Eszter 
Nagy Márta 
Németh Csaba 
Peth� Attila 
Szabó Ferenc 
Szemetke László 
Tálos László 
Varga Veronika 
Vaszari Alíz 
Varsics Gábor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•1990 
Igazgató: 
Mesterházy Ern�né 
Osztályf�nök: 
Puzsár József 
 
Anda Marietta 
Bessenyei Szilvia 
Both Edina 
Delbó Kornélia 
Dombi Médea 
Erdélyi Andrea 
Farkas Attila 
Farkas Margit 
Farkas Tibor 
Fodor Zsolt 
Galambos László 
Gecsei Hajnalka 
G�si Zsuzsanna 
Hécz Lívia 
Hokstock Miklós 
Horváth András 
Horváth Norbert 
Horváth Tünde 
Káldi Erzsébet 
Knoll Péter  
Luka Andrea 
Magyar Tímea 
Mezei Zsuzsanna 
Nagy Attila 
Nagy Gábor 
Németh Zsuzsanna 
Sovány Enik� 
Szalai Anita 
Takács Erika 
Varga László 
Horváth Veronika 
Menyhárt Henrietta 
Zombori Ilona 
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•1991 
Igazgató: 
Mesterházy Ern�né 
Osztályf�nök: 
Rostás Gáborné 
 
Benk� Barbara 
Burányi Elvira 
Deribó Zoltán 
Dombi János 
Farkas Csaba 
Gájer Lajos 
Galambos Hajnalka 
Horváth Gyula 
Horváth Richárd 
Horváth Rita 
Horváth Szabolcs 
Markó Zoltán 
Mikó Tímea 
Nagy Árpád 
Nagy Tímea 
Németh Szabolcs 
Rácz Hajnalka 
Stoiber Tamás 
 
Osztályf�nök: 
Lakatosné Rozsnyai 
Henriette 
 
Borbély Burus Tibor 
Dömötör Csaba 
Futó Péter 
Halász Rrenáta 
Horváth Gertrúd 
Horváth Norbert 
Kocsis Katalin 
László Zsolt 
Lenzsér Gábor 
L�rincz Csaba 
Németh Balázs 
Németh Lilla 
Peth� Róbert 
Tokovicz Johanna 
Töreki Erzsébet 
Vajda Lívia 
Váradi Éva 
 
 
 
 
 
 

••••1992 
Igazgató: 
Mesterházy Ern�né 
Osztályf�nök: 
Ferenczi Imréné 
 
Bancsó Edina 
B�sze Enik� 
Buga Tamás 
Csigi Beáta 
Dobrádi József 
Dombi Zoltán Kornél 
Farkas Pál 
Horváth Anetta 
Horváth János 
Horváth Zoltán 
Koltai Gyula 
Kövecses Henrietta 
Nagy Virág 
Nikovits Gyula 
Pere Orsolya 
Pleszinger Andrea 
Szabados Tamás 
Szilbek Éva 
Takács Annamária 
Tálos Krisztián 
Varga András 
Varga Tamás 
Illyés Kinga Krisztina 
 
Osztályf�nök: 
Rákász Mária 
 
Bojnár Veronika 
Dombi Arnold 
Erlicz Balázs 
Fazekas Katalin 
Finta Mónika 
Káldi Szabolcs 
Kocsis Szilvia 
Kocsis Zoltán 
Maller László 
Nagy Károly 
Németh Kornélia 
Ratatics Gábor 
Szabados Hajnalka 
Szabados Tibor 
Szabó Attila 
Szakács Dóra 
Varga Dóra 
Vécs Laura 
 

•1993 
Igazgató: 
Mesterházy Ern�né 
Osztályf�nök: 
Kissné Eszes Anikó 
 
Anda Szilvia 
Bessenyei Ferenc Krisztián 
Deli Veronika 
Deribó Sándor 
Dombi Tibor Szilárd 
G�gös Ern� 
Hegedüs Krisztina 
Hokstock Csilla 
Horváth Attila 
Koltai Jácint 
Márczis Gábor 
Mikó Anita 
Papp Katalin 
Pátka Adrien 
Pleszinger Hajnalka 
Rácz Krisztián 
Szalai Oszkár József 
Deribó Krisztián 
Ilyés Enik� 
 
Osztályf�nök 
Él�né Ruzsa Brigitta 
 
Báthori Tamás 
Bencsik Tamás 
Dombi Renáta 
Dömötör Eszter 
Dömötör Veronika 
Erdélyi Zsuzsanna 
Fekete Szabolcs 
Giczi Zoltán 
Horváth Krisztina 
Kovács Enik� 
Lenzsér Judit 
Maller Tibor 
Nagy Margit 
Rácz Péter 
Szabó Tamás 
Szalai Krisztina 
Váradi Zsuzsanna 
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•1994 
Igazgató: 
Mesterházy Ern�né 
Osztályf�nök: 
Dr Heged�sné Hulmán Éva 
 
Balatoni Anita 
Baranyai Krisztián 
Bessenyei Brigitta 
Burányi Roland 
Csigi Zoltán 
Dombi Zoltán 
D�ry Csaba 
Gájer Zoltán 
Hajzer Tamás 
Hollós Ferenc 
Horváth Anna Katalin 
Horváth Csaba 
Horváth Edina 
Horváth Violetta 
László Tamás 
Nikovits Norbert 
Szentes Attila 
Takács Szabolcs 
Tóth Balázs 
Vásárhelyi Erzsébet 
Zsida Csilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Osztályf�nök: 
Horváth Margit 
 
Benk� Hajnalka 
Bojnár Renáta 
B�sze Szabolcs 
B�sze Kornél 
Csehi Renáta 
Fazekas Antal  Péter 
Fodor Erika 
G�si Krisztina 
Hima Ildikó 
Horváth Krisztián 
Horváth Péter 
Kertai Zsuzsanna 
Kovács Cecília 
Kovács Mónika 
Kovács Zsolt 
L�rincz Ildikó 
Magyar Tibor 
Nikovits Tibor 
Szabó Anikó 
Szalai Judit 
Vajda Zoltán 
Tóth Szilvia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•1995 
Igazgató: 
Mesterházy Ern�né 
Osztályf�nök: 
Lakatosné Rozsnyai 
Henriette 
 
Boda Tibor 
Bognár Beatrix 
Borbély Burus Szabolcs 
Deribó Gábor 
Dobrádi Anasztázia 
Fehér Diána 
Fejes Szabolcs 
Fekete Imre 
Finta Róbert 
Göncz Zsuzsanna 
Hokstock Adrienn 
Kiss Tibor 
Kótai Imre 
Varga Sándor 
Varga Zalán 
Kovács Róbert 
Walli János 
Horváth Tibor 
Nagy Orsolya 
 
Osztályf�nök: 
Rostásné Patyi Katalin 
 
Bessenyei Anasztázia 
Csapó Kornél 
Delbó Bernadett 
Dombi Éva 
Erlicz Szabina 
Fincza Gabriella 
Gecsei Zsuzsanna 
Gülch Eszter 
Menyhárt Hajnalka 
Molnár János 
Molnár Mónika 
Németh Szilvia 
Sándor Linda 
Takács Nikolett 
Tóth Gyula 
Varga Tamás 
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••••1996 
Igazgató: 
Mesterházy Ern�né 
Osztályf�nök: 
Füsi Andrásné 
 
Balics Attila 
Bancsó László 
Bessenyei Attila 
Bognár Krisztián 
Csillag Norbert 
Dombi Barnabás 
Kövecses Norbert 
Lakner Éva Viktória 
László Renáta 
Rácz Benedek 
Rácz Gábor 
Székely István 
Tóth Petra 
 
Osztályf�nök: 
Mesterházy József 
 
Balatoni Andrea 
Bencsik Rita 
Böcskei Botond 
Cigle Szabolcs 
Hima Timea 
Hima Zoltán 
Horváth István 
Kelemen Veronika 
Mezei László 
Nagy Krisztina  
Nagy Veronika 
Pollreisz Petra 
Rostás Gábor 
Szabó Sándor 
Szalai Csaba 
Szalai Szabolcs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•1997 
Igazgató: 
Mesterházy Ern�né 
Osztályf�nök: 
Rákász Mária 
 
Burányi Renáta 
Csepi Zsuzsanna 
Dani István 
Dobrádi Anikó 
Fincza János 
G�si Krisztina 
Heged�s Tímea 
Horváth János 
Horváth Zoltán 
Lövei Zoltán 
Szakács Veronika 
Varga György 
Varga Nikolett 
Vásárhelyi Ödön 
 
Osztályf�nök: 
Ferenczi Imréné 
 
Él� Adrienn 
Fekete Klaudia 
Für Zsolt 
G�si András 
Horváth Albert 
Horváth Csaba 
Ihász József 
Janács Zsuzsanna 
Ratatics Ágnes 
Ratatics Ilona 
Szabó Zoltán 
Székely Lajos 
Szórádi Attila 
Takács Péter 
Varga Péter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•1998 
Igazgató: 
Ferenczi Imréné 
Osztályf�nök: 
Czeglédi Béla 
 
Csillag Adrienn 
Csillag Bernadett 
Erd�s Judit 
Fehér Zoltán 
Herczig Hajnalka 
Horváth Dániel 
Horváth Hajnalka 
Ihász Ferenc 
Kovács János 
Lenzsér Norbert 
Nikovits Zoltán 
Szakács Mónika 
Szakáts Ferenc 
Tokovicz Adrienn 
Tokovicz Eszter 
Tóth Zsanett 
Bertalan Zsanett 
Szigeti Zsolt 
Osztályf�nök: 
Szeli Istvánné 
 
Buga Judit 
Doktor Zsuzsanna 
D�ry Kinga Mária 
Gaál Viktória 
Gecsei István 
Horváth Noémi 
Káldy Beatrix 
Kovács Kitti 
Lakatos György 
Major Szabina 
Nagy József 
Nemes Andrea 
Németh Tihamér 
Szalai Andrea 
Takács Viktória 
Varga Balázs 
Vécs Jácint 
Walli Diána 
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•1999 
Igazgató: 
Ferenczi Imréné 
Osztályf�nök: 
Horváth Margit 
 
Boros József 
Böd� Csaba 
Burányi Tímea 
Dombi Csaba 
Farkas Péter 
Horváth Dóra 
Horváth Attila 
Kiss Norbert 
Lövei Csilla 
Márczis Attila 
Németh Márta 
Szabó Zoltán 
Takács Gábor 
Varga Katalin 
Wölfinger Anita 
Fejes Róbert 
Tóth Klaudia 
Varga Szabolcs 
Nagy Richárd László 
Redele László 
 
 
 
 
Osztályf�nök: 
Él�né Ruzsa Brigitta 
 
Balatoni Zoltán 
Bencsik Péter 
Doktor Tamás 
Fehér Mónika 
Giczi Éva 
G�si Katalin 
Hima Adrienn 
Homonovszki Regina 
Janács Melinda 
Kiss László 
Rostás Nóra 
Székely Zsolt 
Takács Judit 
Varga Jácint 
Vass Nikolett 
Hancz Péter 
 
 
 

•2000 
Igazgató: 
Ferenczi Imréné 
Osztályf�nök: 
Lakatosné Rozsnyai 
Henriette 
 
Báthori Nóra 
Bencsik Vilmos 
Boros Éva 
Botka Réka 
Csapó Eszter 
Csepi Hajnalka 
Dani Tamás 
Él� Szilveszter 
Gecsei Mónika 
Herczig Ildikó 
Ihász Renáta 
Jandrasits Márió 
Kántor Edina 
Kiss Eszter 
Kiss Marianna 
Kormos Péter 
L�rincz Balázs 
Meleg Gábor 
Nagy Klára 
Sándor Ern� 
Szakál Gábor 
Szeli Tamás 
Szigeti Nóra 
Varga Márta 
Izsák Szilárd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

••••2001 
Igazgató: 
Ferenczi Imréné 
Osztályf�nök: 
Rostásné Patyi Katalin 
 
Bejczy János 
Boda Gábor 
Burányi Attila 
Danilla Barbara 
Dobrádi Krisztina 
Dombi Anita 
Erd�s Zoltán 
Él� Zsolt 
Gaál Dániel 
Hancz Judit 
Herczig Veronika 
Hollós Ádám 
Horváth Barbara 
Káldy Gergely 
Kiss Milán 
Limpakter Anita 
Major Alexandra 
Nagy Zsanett 
Nemes Rita 
Németh Annamária 
Takács István 
Tóth Viktória 
Vaszari Andrea 
Vrábel Petra 
Haurik Anna 
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•2002 
Igazgató: 
Ferenczi Imréné 
Osztályf�nök: 
Horváth Károlyné 
 
Bári Nikolett 
Bels� Péter 
Bencsik Norbert 
Drobina Sándor 
Futó Andrea 
Hatvani  Péter József 
Horváth Balázs 
Jandrasits Roland 
Káldy Dávid 
Kocsis Veronika 
Kósa Vilmos 
Kovács Andor 
Lakó Gabriella 
Limpacher Anikó 
L�rinczi Zoltán 
Márczis Péter 
Nagy Erik 
Nemes Balázs 
Németh Tamás 
Pongrácz Dávid 
Szabó Georgina 
Szabó Viktória 
Takács Szabolcs 
Tóth Márta 
Varga Zsolt 
Vass Richárd 
Visi Adrienn 
 
Osztályf�nök: 
Füsi Andrásné 
 
Futó László 
Giczi Tünde 
Lenzsér Diána 
Lukács Evelin 
Mez�fi Richárd 
Nemes Kitti 
Pintér Szabolcs 
Schmidt Adrienn 
Szabó Enik� 
Szabó Szilvia 
Szakáts Ibolya 
Szórádi Andrea 
Tüskés Katalin 
Varga Virág 
Vrábel István 

•2003 
Igazgató: 
Ferenczi Imréné 
Osztályf�nök: 
Szeli Istvánné 
 
Fincza Fatime 
Gecsei József Mátyás 
Gecsei Szilárd 
Homonovszki Anita 
Karászek Mónika 
L�rincz Szabolcs 
Lukács Balázs 
Meleg Ferenc 
Nagy Márton 
Nagy Richárd 
Nagy Szabina 
Török Szabó Gyula 
Walli  Patrik 
Varga Attila 
Szabó Eszter 
Takács Jen� 
Horváth Viktor László 
Nagy Eszter 
 
Osztályf�nök 
Czeglédi Béla 
 
Burányi Zoltán 
Busa Orsolya 
Farkas Erik 
Gecsei Kata 
Giczi Klaudia 
Kormos Csaba 
Merkó Éva 
Nagy Ildikó 
Nemes Annamária 
Ominger Kristóf 
Pál Ilona 
Szakál Dávid 
Szeli Katalin 
Varga Csilla 
Zajovics László 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•2004 
Igazgató: 
Ferenczi Imréné 
Osztályf�nök: 
Él�né Ruzsa Brigitta 
 
Balázs Caba 
Both Tamás 
Él� Dávid 
Horváth Anita 
Horváth Gábor 
Horváth Károly 
Horváth Tamás 
Kocsis Péter 
Nagy Gábor 
Nemes Imre 
Tóth Roland 
Varga Tamás 
 
Osztályf�nök: 
Kissné Eszes Anikó 
 
Barcza Sándor 
Bencsik Anett 
Boér Kinga 
Botka Dóra 
Csillag Tamás 
Csorba László 
Dombi Patrícia 
Hajner Zsuzsanna 
Horváth Eszter 
Morár Edit 
Niederhoffer Diána 
Pintér Attila 
Szabados Ildikó 
Szabó Anikó 
Szakál Dániel 
Szakáts Dóra 
Csernák Attila 
Farkas Andrea 
Gombás Szabina 
Kozma Ádám 
Nagy Gergely 
Szabó Andrea 
Sz�cs Ágnes 
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••••2005 
Igazgató: 
Ferenczi Imréné 
Osztályf�nök: 
Rostásné Patyi Katalin 
 
Bancsó Veronika 
Bári Dávid 
Bíró Dávid 
Chapó Ákos 
Gecsei Péter 
Hancz Lilla 
Hittner Kármen 
Horváth Diana 
Kettinger Csaba 
Kiss Balázs 
Lackó Sebastian 
Pál  Zsófia 
Podmaniczki Tamara 
Porga Alexandra 
Szalai Szabina 
Szekeres Alexandra 
Szigeti Balázs 
Sz�cs György 
Vaszari János 
Zsenák Ingrid 
Nagy Richárd 
Herczig Szilveszter 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Osztályf�nök 
Lakatosné Rozsnyai 
Henriette 
 
Borbély Burus Alexandra 
Csigi Laura 
Dombi Szabolcs 
Drobina Alexandra 
Gecsei Szilvia 
Gecsei Zoltán 
Horváth Petra 
Horváth Richárd 
Káldy Viktória 
Klausz János 
Kolonics Petra 
Máyer Dávid 
Mayer László 
Merkó Ildikó 
Mezzöl Roland 
Pongrácz Hajnalka 
Schmidt Alexandra 
Szakács Zsolt 
Szili Dávid 
Takács Erika 
Tüskés Máté 
Visi Tamás 
Zsámár Barbara 
Boruzs Szilvia 
Vígh Henrietta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

••••2006 
Igazgató: 
Bartos Ilona 
Osztályf�nök: 
Dömötör Csaba 
 
Bertalan Ramóna 
Busa Bence 
Csonka Dávid 
Delbó Szimonetta 
Frühvirt Áron 
Gombos Zsanett 
Haurik Alexandra 
Hokstok Evelin 
Horváth Ibolya 
Horváth Judit 
Kolonics Attila 
Kovács Tamás 
Kovács Ramóna 
Limpakter István 
Márkus Bálint 
Molnár Nikolett 
Szakál Zsófia 
Szombath Alexandra 
Precsinszki József 
Bertalan Zoltán 
 
Osztályf�nök: 
Horváth Károlyné 
 
Böd� Zsolt 
Bujtás Richárd 
Cigle Máté 
Csorba Péter 
Gombás Ádám 
Horváth Attila 
Horváth Ádám 
Kótai Anett 
Lengyel Ádám 
Lengyel Patrik 
Németh Zoltán 
Reider Alexandra 
Rokob Cintia 
Szabó Veronika 
Szalai Ádám 
Szaradics Gerg� 
Varga Zsófia 
Bencze Tamás 
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•2007 
Igazgató: 
Bartos Ilona 
Osztályf�nök: 
Czeglédi Béla 
 
Babos Barnabás 
Bed�k Máté 
Bíró Mirandolina 
D�ry Erna Evelin 
Faludi Réka 
Farkas Péter 
Ferenczi Gergely 
Für Ivett 
Gombás Linda 
Horváth Márk 
Horváth Ramóna 
Horváth Tibor 
Kolonics Balázs 
Lengyel Boglárka 
L�rincz Gergely 
Niederhoffer Ádám 
Ominger Martin 
Orsós-Bogdán Júlia 
Patai Roland 
Rokob Patrícia 
Szabó Ákos 
Szentes László 
Szili Alex 
Tompos Gergely 
Visi Balázs 
Weisz Kitti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•2008 
Igazgató: 
Bartos Ilona 
Osztályf�nök: 
Lakatosné Rozsnyai 
Henriette 
 
B�sze Attila 
Burányi Máté 
Erdélyi Nikolett 
Farkas István 
Hancz Krisztina 
Káldy Jen� 
Kettinger Gerg� 
Kiss Albert 
Kovács Rebeka 
Lendvai Kitti 
Mikó Máté 
Nagy Csilla 
Paál Ramóna 
Pintér Evelin 
Sovány Ádám 
Varga Ferenc 
Varga Zsófia 
Mayer András 
 
Osztályf�nök: 
Hudy Andrea 
 
Csigi Lénárd 
Csillag Máté 
Fenesi Ferenc 
Gombás Annamária 
Hajner Dániel 
Ihász Bence 
Kiss Attila 
Kiss Flóra 
Lacsik Viktória 
Nemes Bernadett 
Németh Klaudia 
Ominger Natália 
Rokob Árpád Bence 
Szakáts Diána 
Takács Gabriella 
Szabó Tibor 
Drobina Kármen 
Szakáts Alexandra 
 
 
 
 
 

••••2009 
Igazgató: 
Bartos Ilona 
Osztályf�nök: 
Él�né Ruzsa Brigitta 
 
Bálint Adrián 
Faludi Roland 
Gutléber Vivien 
Horváth Gerg� 
Horváth Zsofia 
Káldy Evelin 
Kormos Alíz 
Kovács Balázs 
Kurcsics Klaudia 
Márczis Cintia 
Mentusz Petra 
Molnár Adrienn 
Németh Brigitta 
Németh Richárd 
Niederhoffer Nikolett 
Palla Éva 
Pozsgai Vivien 
Szaradics Mercédes 
Sándor Evelin 
E�ri Zoltán 
Hegedüs Imre 
Kettinger Kitti 
Németh Barbara 
 
Osztályf�nök: 
Horváth Károlyné 
 
Bencze Márta 
Buga Dániel 
Csonka Erik 
Csonka Zsolt 
Finta Dóra 
Horváth Martina 
Lengyel Dóra 
Németh Szilvia 
Parcsami Alexandra 
Pákai Dorina 
Reider Dalma 
Szabó Evelin 
Szabó István 
Szekeres Edina 
Zsenák Milán 
Chapó Ádám 
Szakáts Dániel 
Cele Benjamin 
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••••2010 
Igazgató:  
Bartos Ilona 
Osztályf�nök: 
Dömötör Csaba 
 
Bed�k Tamás 
Boruzs Gerg� 
Csonka Ákos 
Ferenczi Bettina 
Giczi Dalma 
G�si Melinda 
Horváth Dávid 
Kovács Gábor 
Kovács Ildikó 
Limpakter Ákos 
Márczis Máté 
Márczis Réka 
Máyer Máté 
Mogyorósi Szabolcs 
Nagy Nikolett 
Nagy Gyula 
Szabados Norbert 
Szlovacsek Ramóna 
Tokovicz Bettina 
Varga Zoltán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Osztályf�nök:  
Szeli Istvánné 
 
Babos Bálint 
Bábics Marcell 
Bánházi Martin 
Bognár Dávid 
Dezs� Evelin 
Francia Georgina 
Fuchs Balázs 
Hajdu Dániel 
Hajdu Péter 
Kovács Krisztina 
Lengyel Zsófia 
Nagy Diana 
Papatyi Bettina 
Rokob Elizabeth 
Szalai Evelin 
Szalai Szilárd 
Tompos Bianka 
Vajda Máté 
Veszprémi Dávid 
Dunszt Etele 
 
 
 
Adatokat összegy�jtötte:  

BedBedBedBed����kné Gecsei Aranka, kné Gecsei Aranka, kné Gecsei Aranka, kné Gecsei Aranka, 
Lengyelné Szlovacsek ÉvaLengyelné Szlovacsek ÉvaLengyelné Szlovacsek ÉvaLengyelné Szlovacsek Éva    
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KöszönetKöszönetKöszönetKöszönet    
    

A Jubileumi emlékkönyv összeállításában közrem�ködtek: 
 
Bartos Ilona 
Bed�kné Gecsei Aranka 
Borbély Antalné 
Czeglédi Béla 
Él�né Ruzsa Brigitta 
Ferenczi Imréné 
Füsi András 
Füsi Andrásné 
Gülch Eszter 
Heged�sné Hulmán Éva 
Horváth Károlyné 
Horváth Margit 
Kissné Eszes Anikó 
Lakatosné Rozsnyai Henriette 
Lengyelné Szlovacsek Éva 
Matkovics Zoltánné 
Molnár Jánosné 
Nagy Lászlóné 
Rostásné Patyi Kata 
Szabó Gáborné 
Szalai Miklósné 
Szeli Istvánné 
Tschurl Károly 
Varga Istvánné 
és a diákok 
 
A kiadvány megjelenését támogatta: 
Gy�r-Moson-Sopron Megyei Közoktatási Közalapítvány 
Enese Község Önkormányzata 
Alapítvány az Enesei Általános Iskoláért 
Szül�i Munkaközösség 
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