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Győr Megyei Jogú Város

Mint ismeretes dr. Dézsi
Csaba András polgármester úr július 13-án vizitet
tartott Szentivánon, mely a
tervezettnél sokkal tovább,
mintegy 6 órán át tartott.
Legnagyobb, több mint
30 km2-es körzetünk fenntartási, fejlesztési, szolgáltatásbővítési feladatait, elképzeléseit 30 pontban foglaltam össze, melyek rövid
összefoglalóját előzetesen
polgármester úr részére
elküldtem, és ezeken végig
is mentünk.
A polgármesteri filmes
összefoglalóban közzétetteken kívül ismertetnék
néhány, részemről fontosnak ítélt témát.
Tekintettel arra, hogy az
Új Temető bővítése mindenképpen szükséges, így az
északi bekötő kiépítése még
inkább indokolt, a temető
megközelíthetősége miatt
is! A SPAR melletti területen egy üzletközpont kialakításának lehetőségét vizsgáltuk, melynek folyamata
azóta már meg is kezdődött.
Szóba került egy uszoda
építésének esetlegessége,
melyhez kiváló helyszín
lenne a MVBMK melletti
terület. Ez nem városi beruházásként valósulna meg,
tehát nem a város költségvetését terhelné, üzemeltetése
viszont igen.
Szintén megbeszéltük egy
nagyobb gyerekek számára
létesíthető BMX pálya építését, mely a úgy néz ki, hogy
a közeljövőben megvalósul.

szentiváni kéthavi lapja

Polgármesteri vizit
MARGÓJÁRA
A volt tsz iroda melletti parkolónál az eucharisztikus emlékhelyet szeretnénk rendbe tenni. A
jövőre 100 éves sportegyesület
részére támogatás szükséges a
növekvő gyermeklétszám miatt
(már 200 fő feletti), és szóba
került egy kisebb pálya építése
a nem egyesületi tag gyermekek, fiatalok részére, ahol szabadidős tevékenységként kisebb
csapatok, társaságok számára is
lehetőség nyílna a labdarúgó
sportra.
Számos utca aszfaltozásának fontossága is szóba került,
melyeket egyenként nem sorolnék fel, de volt közötte fő közlekedési út és lakóutca bőven,
melyeket végig is jártunk.
Kértem, hogy a költségvetési
lehetőségek és a terület nagyságának figyelembevételével
indítsuk be ismét a „lakóutca
programot”! Kitértünk a csapadékvíz elvezetésének helyzetére is, mely során több problémás helyen az ottlakókkal is
beszéltünk. Forgalomtechnikai kérdéseket is áttekintettük,
mint pl. a „fekvőrendőrök” elhelyezését, vagy a Vasút út végén
a szűk kanyarulat és a Kenderes úti „dobbantó” kérdését.
Áttekintettük a Honfoglalás
úti romos épület és a Kör téri
tó melletti terület megvásárlásának szükségességét az úttorkolat bővítése és a zöldterület
növelésének érdekében.

Mint a videóban is látható
volt a régi malom épületének
vállalkozó általi felújítása is
téma volt, és helyi védelem
alá helyezzük az eredeti állapotának megőrzése érdekében. Ez szintén nem városi
beruházás, de Szentivánt
teszi szebbé. Ugyanakkor a
Kör téri parkolás és új kerékpárút nyomvonal kialakítása
is szóba került.
A játszóterek folyamatos
fejlesztéséről is beszéltünk.
Több játszótéren a lakossági
igényeknek megfelelően babahinták kerülnek felszerelésre,
melyek megrendelése folyamatban van, valamint árnyékoló kialakítását is tervezzük.
Jeleztem ivókutak kialakításának szükségességét is!
A 813-as út csomópontja melletti fásítás lehetőségét is szóba
hoztam, valamint a zajvédő

fal hiányának problémáját
is megtekintettük a helyszínen, az autóút mellett.
Köztéri szemetesek számát azóta már növeltük.
Természetesen a 6 órás
bejárás alatt még sok egyéb
téma is felmerült, melyek
megoldásához idő és pénz
szükséges.
Ami fontos: polgármester úr a helyszín bejárásával
bizonyosodott meg arról,
hogy Szentiván hatalmas
kiterjedésű területe és településszerkezete miatt teljesen mások az igények, feladatok és lehetőségek, mint
más városiasabb városrészeken. Remélhetőleg a
költségvetés nyújt fedezetet
településrészünk további
fejlődéséhez!
dr. Sík Sándor
önkormányzati képviselő

Kedves Olvasók!
Mint bizonyára észrevették, a Krónika a járvány időszakában ritkábban jelent meg a szokásosnál, hiszen kéthavi lap
vagyunk. Ennek oka az volt, hogy ezekben a hónapokban
csak ritkábban lehetett kellő tartalommal megtölteni az
újságot, hiszen nagyon sok minden elmaradt vagy szünetelt
Szentivánon is. Reméljük, hogy ezt az időszakot magunk
mögött tudhatjuk, ezért várhatóan lapunkat idén még októberben és decemberben is meg fogjuk jelentetni. Továbbra is
várjuk a Krónikával kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat
a kronikaszerkesztoseg@gmail.com e-mail címen.
Loschitz Ferenc

Tájékoztatás
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a Kör tér egyes szakaszainak elnevezése és számozása a Közgyűlés 7/2021.
(VI.30) sz. határozatának értelmében megváltozik.
A Kör tér több helyrajzi
számból álló, korábbi évtizedekre visszatekintő rendszertelen és szerteágazó kialakulása jelentős bonyodalmakat
okoz a kézbesítés, a betegszállítás és a helyismerettel nem
rendelkezők tájékozódásában.
Ezért vált szükségessé az
egyes részek önálló utcanévvel
történő ellátása és számozása.
Ennek érdekében, Győr
Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének
a 7/2021. (VI. 30.) Kgy. határozatával elnevezett Éltes Mátyás
utca (42261 hrsz.) és Szelényi
Imre Rudolf utca (42270/2
hrsz.) Kör tér házszámozását
érinti.
Éltes Mátyás és Szelényi
Imre Rudolf egykori szentiváni
lakosok életútját a Győr+ hetilap már korábban ismertette.
Az Éltes Mátyás utcát érintő
Kör téri házszámok: 25, 26,
27, 28, 28/A, 29, 29/B, 29/C,
29/D, 29/E, 29/F, 29/T, 30/A.
(A 24. még, a 30. már másik
szakaszról nyílik.)
A Szelényi Imre Rudolf
utcát érintő Kör téri házszáÆ Új lépés a Kincsesház
felújításában. A tavaszi nádtető csere után intézményünk
pályázatot nyújtott be a Teleki
László Alapítvány Népi Építészeti Program keretében kiírt
„Tájházak építészeti értékeinek
megújulását támogató szakmai
előkészítésre”. Nemrég kaptuk
az értesítést, hogy elnyertük a
támogatást, amelyből elkészül
az épület teljes vizsgálata és
a felújítás építészeti dokumentációi. Ennek elkészülte után
tudunk majd pályázni magára
a felújításra.
Æ Bízunk benne, hogy rendezvényeink elmaradását nem
fenyegeti a várható negyedik
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42359/2 hrsz. út a Szelényi Imre Rudolf utca

mok: 22/A – sarki, két lakásos
telek, az egyik lakás ide esik,
a másik nem feltétlen, 22/B,
22/C, 22/D, 22/E, 23. (óvoda,
bölcsőde) 23/A., 24/B.
A változtatással kapcsolatos
helyszínrajzok (térképek) a
lakossági információs irodában megtekinthetők.
Tisztelettel,
dr. Sík Sándor
önkormányzati képviselő

(Jobbra) Szelényi Imre Rudolf
utcát érintő Kör téri házszámok
(Lent) Éltes Mátyás utcát érintő
Kör téri házszámok
42261 hrsz. – Éltes Mátyás utca

HÍREK az MVBMK életéből
hullám. Szeptembertől nagyon
betelt a rendezvénynaptárunk,
figyeljék a hirdetéseinket és az
internetes felületeinket. Csak
néhány név azok közül, akik várhatóan fellépnek nálunk még
idén, szeptembertől kezdődően: Koncz Zsuzsa, Kiss Ádám,
Vujity Trytko, Kicsi Gesztenye
és TNT koncert, Kovács András Péter, Szexpedíció c. vígjáték, Bödöcs Tibor, dr. Csernus
Imre, Bagdy Emőke, Csík zenekar- Presser Gábor-Karácsony
János közös koncertje, Noxtalgia nagykoncert. Emellett

sok sporteseménynek is otthont
fogunk adni.
Æ Sikeres pályázatunk volt az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Csoóri Sándor Alapnál,
ahol a Cserók Néptáncegyüttes új viseleteinek beszerzésére
kaptunk támogatást.
Æ Ősszel fogjuk a felhívást
közzétenni, amely arról szól,
hogy szeretnénk Szentivánon
első ízben idén megrendezni
az országban már sok helyen
ismert Adventi ablakvadászat
nevű, négy héten át tartó játékos eseményt.

Æ Idén először tartottunk
saját nyári táborokat, nagy sikerrel, ezért ezek benne maradnak
nyári programkínálatunkban.
A zenés esték sorozatunk első
alkalma is idén nyáron volt,
amelyet jövőre már több alkalomra fogunk bővíteni.
Æ E számunk megjelenését
követő napokban, augusztus
28-án, szombaton az Audi gyár
dolgozói szakszervezete tartja a
többezres tömeget vonzó családi napját a csarnok mellett. Várhatóan nagyon sok autó fog a
környéken parkolni aznap, amiért a helyiek türelmét kérjük.
Loschitz Ferenc
igazgató

ÁRAMSZÜNET!
Az utóbbi időszak viharos időjárása során több alkalommal tapasztalhattunk hosszabb-rövidebb áramszüneteket Szentiván különböző részein.
Az E-on szakemberei felmérték a hálózatot és soron
kívüli gallyazás szükségességét állapították meg, melyet
közös bejárásunk alkalmával meg is szemléltünk. Ezért,
az áramellátás javítása érdekében 2021. szeptember hónapban több utcát (ingatlant) érintő áramszünet lesz az alábbiak szerint:
• Győrszentiván településen 2021. szeptember 21-én
8:00 órától 16:00 óráig és
• Győrszentiván településen 2021. szeptember 22-én
8:00 órától 16:00 óráig
A meghirdetett áramszünet oka: Biztonsági övezetet
sértő növényzet eltávolítása (Gallyazás) miatt.
Érintett utcák szakaszok:
• Déryné utca: egész
• Egressy Béni utca: 2–8. páros
• Egysori utca páros oldal 2–12.
• Egysori utca páratlan oldal 1–27.
• Homoksori út páros oldal 2–62.
• Homoksori út páratlan oldal 1–83.
• Honfoglalás utca páros oldal 2–46.
• Honfoglalás utca páratlan oldal 1–41.
• Jogar utca teljes területe
• Kard utca teljes területe
• Kenderes út teljes területe
• Korona utca teljes területe
• Kör tér páros oldal 2–4, 8–14., 18., 22., 48–76., 80–82.
• Kör tér páratlan oldal 1–13., 19–21., 39., 51–59., 63–81.
• Mogyorós utca teljes területe
• Molnár Vid utca teljes területe
• Mozdony köz teljes területe
• Palást utca páros oldal 4–66.
• Palást utca páratlan oldal 1–63.
• Pince utca teljes területe
• Pósa Lajos út páros oldal 32-től felfelé végig
• Pósa Lajos út páratlan oldal 23-tól felfelé végig
• Regős utca teljes területe
• Temető utca páratlan oldal 1.
• Törökverő utca teljes területe
• Vasút sor páros oldal 2–54., 92B, 92/a
• Vasút sor páratlan oldal 1–55.
• Vasúti Őrház páros oldal 92.
• Vasútállomás páratlan oldal 1.
• Vonat utca teljes területe
• Váci Mihály utca 3–7.
• Váci Mihály utca: 2–20. páros
• Zrínyi köz teljes területe
• Ösi utca teljes területe
• Ürhajós utca páros oldal 2–36.
• Ürhajós utca páratlan oldal 1–39.
• Vasútállomás
Az áramszünet az iskolát és az óvodát NEM érinti!
A későbbiekben szórólapon is történik kiértesítés!
dr. Sík Sándor
önkormányzati képviselő

NYIT(OTT)UNK!
Mint számtalan közművelődési intézmény, májusban a
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ is csatlakozott
Nemzeti Művelődési Intézet
kezdeményezésére életre
hívott projekthez. Az „Országos Kapunyitogató Program”
keretében került fel közösségi házunkra egy figyelem
felkeltő „Nyitunk!” molinó.
Így hosszú-hosszú hónapok
óta végre arról adhatunk számot, hogy falainkon belül és
kívül újra indul(t) az élet! Vis�szatérnek a mozgalmas, nyüzsgő hétköznapok, az online
programokat pedig felváltják
az élő rendezvények, az eseményekkel teli hétvégék…
Május első vasárnapján az
édesanyákat köszöntöttük.
Kollégáimmal egy kisfilmmel
tettük szebbé ezt az ünnepet.
A jelentkezőknek egy-egy versrészletet küldtünk el, és a vis�szaküldött otthoni felvételek-

ből fűztük csokorba az „Anyák
napi versláncot”, amit aztán
a honlapunkon és a facebook
oldalunkon tettünk közzé.
„Anyák napi fotókerettel” is
készültünk! Számtalan közös
fotó, készült a dísztérre látogató gyerekekkel, édesanyákkal,
nagymamákkal…
Ugyanezen a hétvégén
csarnokunk adott otthont, az
I. ETO Kupa ritmikus gimnasztika meghívásos rendszerű versenynek, amely sajnos
még zártkörű volt. A két nap
alatt tizenöt egyesület 350 versenyzője lépett szőnyegre az
ország minden részéből, szép
győri eredményekkel. (Győr,
illetve a győri egyesület, az
eddig elért eredményei, munkája alapján, a sportág egyik
vidékfejlesztési központjává
vált, ezért bízunk benne, hogy
a jövőben intézményünk e
versenyek bázisa lehet.)
Az első „madarak és fák
napja” Chernelházi Chernel
István ornitológus, a magyar
királyi madártani intézet vezetője nevéhez fűződik; aki legGyőrszentiváni KRÓNIKA
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szívesebben a Velencei-tónál
dolgozott. (Erdélyben ismerkedett meg és kötött életre szóló
barátságot Herman Ottóval, a
polihisztor természettudóssal.)
Az Országos Állatvédő Egyesület alelnökeként 1902-ben
megalakította a kőszegi fiókegyesületet, fő feladata a gyakorlati madárvédelem, mint
például fészekodúk készítése
és kihelyezése, a madarak téli
etetése volt. Ő honosította meg
hazánkban a madárodúkat és
madáretetőket, amiket először
a háza körüli parkban helyezett el. Úgyszintén 1902-ben
az amerikai „Day Birds” mintájára megszervezte Kőszegen a madarak és fák napját.
Napjainkban, a Madarak és
fák napja a Föld napjának testvérünnepe. Célja, hogy különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel, a társadalom,
különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa, elmélyítse. Időpontja a hatályos természetvédelmi törvény szerint, minden
év május 10-e.
A Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ és a Szentiváni
Madárbarátkör közös programmal csatlakozott e neves naphoz.
A Győrszentiváni tanösvényre
hívtuk sétálni a családokat, és
feladatlap kitöltésével játékra a
gyerekeket; amelyet aztán az
óvodákban, az iskolákban és
intézményünkben kihelyezett
gyűjtődobozokba dobhattak be.
A feladatlap kitöltéséhez szükséges ismeretanyag szerteágazó
volt, amit az is alátámaszt, hogy
csak Fehér-Szepesházi Artúré
lett hibátlan. Az egy hibát vétett
kitöltők közül, további nyerteseket sorsoltunk.
A rajz-, vagy rajzolás világnapja („national drawing day”)
hazánkban még kevésbé közismert. Világszerte, viszont számos rendezvényt szerveznek
május 16-án, a rajzolás köré:
kiállításokat, kurzusokat, közös
rajzolásokat. A szervezőkre
és a részt vevőkre van bízva,
hogyan ünneplik ezt a napot;
a lényeg, hogy alkossunk valamit, és ebben örömünket leljük.
Bármilyen felület és a hozzá
megfelelő rajzeszköz használ-
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ható, csak hagyd szárnyalni a
képzeleted!
Ennek a szellemiségnek
megfelelően hirdettük meg az
első „Aszfaltrajz kihívást”: rajzolj aszfalton, betonon, a világnap alkalmából! A beküldött
anyagokból elkészített „Online
aszfaltrajz kiállítás” megtekinthető intézményünk facebook -,
youtube -, és weboldalán.
Május utolsó szombatján,
„A kultúra és a sport összefonódása Győr városában” elnevezésű EU projekt „crossover”
rendezvénye minden korosztályt megszólított, aki kedveli a
néptáncot, népzenét, illetve a
búvárkodást és a sportokat.
A Győri Búvár Egyesület
szervezésében zajlott programok motivációt nyújtottak a
sportos, egészséges életmódra
neveléshez (világkupát nyert
búvárúszók -, és mozgáskorlátozott sportoló motivációs előadásai; légzőkészülékes merülési
lehetőség kültéri medencében;
közösségi, interaktív játékok
népzenére; íjász műhely…), és
a népi kultúra megismeréséhez
(néptáncegyüttesek és zenekarok fellépése; Kalotaszegi népviselet bemutató; Cifra szoba
Mérából; „Erdélyi pillanatok”
fotókiállítás; táncház, közösségi tánctanítás…). A nap zárásaként pedig a Muzsikás együt-

tes, valamint Ferenczi György
és a Rackajam koncertje tette
emlékezetessé a napot.
(Az esemény közösségteremtő értékeket valósított meg
azzal, hogy összehozta a különböző érdeklődési körrel rendelkezőket, és új távlatokat nyitott a
jövő generációinak.)
A nemzetközi gyermeknapot először 1920. április 23-án
ünnepelték meg Törökországban, majd később a genfi
Gyermekjóléti Konferencián
1925-ben. Hasonló az ENSZ
létesítette „egyetemes gyermeknap” (Universal Children’s Day)
intézménye; amelyről a közgyűlés 1954-ben javasolta, hogy
minden országban tartsák meg.
Célja, hogy megemlékezzenek a
világ gyermekeinek testvériségéről, egymás közötti megértésről, valamint a gyermekek jóléte
érdekében kifejtett küzdelemről.
Magyarországon, az „Országos Gyermekvédő Liga” kez-

deményezésére, már 1906-ban
több vidéki város és község vett
részt a gyermeknap megünneplésében. Az 1920-as évektől
vált rendszeressé, hogy május
vagy június valamelyik napját
gyermeknappá nevezték ki;
majd 1954-től minden év május
utolsó vasárnapján rendezték,
illetve rendezik meg a „nemzetközi gyermeknapot”.
Május 29-én délután, a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ Likócsi Közösségi
Házában és udvarán, immár
XIII. alkalommal, remek műsorokkal zajlott a „Likócsi Gyereknap”: Rudi bohóc, Glamour
zenekar, Ashihara karate bemutató, lufihajtogatás. Az oda látogató gyermekek a szabadidős
programok (légvárak, ugráló
vá
rak, óriáscsúzdák, autóverseny…) mellett, palacsintát, lángost és limonádét is kaptak.
Június első hétvégéjén, a
Magyar Birkózó Szövetség és
a GYAC (Győri Atlétikai Club)
Birkózó szakosztálya rendezett
korosztályos Országos Bajnokságot csarnokunkban. Szombaton a fiúké (Diák I, Szabadfogás), vasárnap pedig a lányoké
(Diák II, Női és Serdülő) volt a
szőnyeg.
Június 7-én, a döntővel lezárult az „Arrabona Évszázadai
Városismereti Vetélkedő” idei
– Győr városának 750 éves
évfordulója alkalmából különleges –évada, a nyertes csapat
egy budavári VR túrán vett
részt Budapesten.
E hét szombatján a Magyar
Látványtánc Szövetség, Látványtánc Gáláján fellépő táncosok vették birtokukba a színpadot, és kápráztatták el produkcióikkal a nézőket.
Június 17-én végre visszatért hozzánk a Dumaszínház!
Kőhalmi Zoltán, a Karinthygyűrűvel kitüntetett, pályaelhagyó építészmérnök, „Történjen
bármi” című önálló estjét láthatta és hallhatta közönségünk.
Szombaton ismét a gyerekeké
a főszerep: sok-sok várakozás
után, újra Győrbe látogatott az
Apacuka zenekar. Lemezbemutató koncertjükön fergeteges
bulit csaptak a gyerekekkel, és
szüleikkel!

Július első hetében kolléganőim „Vidám-tábort” szerveztek az általános iskolás korú
gyermekeknek. A „táborlakók”
megismerkedhettek településünkkel, agyagos, és egyéb
kézműves foglalkozásokon vettek részt, rajzoltak és különböző társasjátékokat játszottak.
A Győrszentiváni Polgárőr
Egyesület és Önkéntes Tűzoltó Egyesület segítségével,
egy kerékpáros túra során, a
gönyűi kikötőben megtekintették a Széchenyi Jégtörő
és az Erebe Kitűzőhajót. A
Szentiváni Madárbarátkör vendégül látta a gyermekeket, akik
megismerkedtek a „galambászat” rejtelmeivel, a bábolnai
kirándulás során pedig kecskéket, őzeket és más növényevő
állatokat tekintettek meg.
Július 16-án „Zenepaviloni
koncert” keretein belül, a győri
székhelyű Bówly Roll csapata
lépett fel, és teremtett „buli”
hangulatot…
Július 24-én délután, „Zenés
Szombat Likócson” elnevezésű
programon a „kicsiknek” csúszdák, légvárak, játszótér épült,
a „nagyobbak” izgalmas játékokon vehettek részt. Minden
résztvevő palacsintát kapott! A
zenéről pedig Sipos F. Tamás,
ill. Szandi és Bogdán Csaba
gondoskodott.
A sport, a testmozgást, a
túrázás és annak jótékony hatását szem előtt tartó „Sportoljtábort” augusztus elején rendeztük meg (08.02.–08.06.).
Az első napon sportos ügyességi játékok, és sorversenyek zajlottak, majd az UP&FLY Frizbi
SE csapata tartott bemutatót és
vonta be a gyerekeket egy a szu-

per játékba. A Pannon Víz Zrt.
jóvoltából, a második nap a vízé
volt a főszerep: a vízhálózatot
bemutató terepasztal és víztorony makettek segítségével a
víz felhasználásának bemutatása. Ezt követően pedig játékok:
„Big Waterplay” kishajókkal,
duzzasztókkal, szivattyúkkal,
zsilipekkel; vízipisztolyos célba
lövés, karikadobás…
A harmadik nap interaktív
elsősegély nyújtó előadással
kezdődött, ahol a gyermekek
többek között kipróbálhatták
a kisebb sérülések ellátását, a

stabil oldalfekvést, az újraélesztést, majd a rendőrség „Ovizsaruja” tartott előadást a biztonságos közlekedés alapvető
követelményeiről. Ezt követően
Kutács Zsolt helyi kerékpárszerviz tulajdonos ellenőrizte,
és szükség esetén szervizelte
a „táborlakók” kerékpárjait,
rollereit; akik, így már biztonsággal vehettek részt a rendőrség és Győrszentiváni Polgárőr Egyesület közös ügyességi
pályaversenyén. Végül pedig
a biztonságos kerékpáros közlekedéshez elengedhetetlen

– ajándékba kapott – felszerelésekkel (láthatósági mellény,
szalag, lámpák, prizmák…) térhettek haza.
A negyedik nap a Ravazdi
Erdei Iskolába látogattunk el,
ahol bepillantást nyerhettünk
az erdő élővilágába, az erdészektől kapott előre kivágott
faanyagokból színes leveleket
készítettünk, nagy fakirakóssal
és ördöglakattal játszottunk.
Megismerkedtünk a méhészettel, a nap zárásaként pedig a
hagyományos magyar „méta”
labdajátékkal.
Az utolsó napon „erőfelmérő” versenyt rendeztünk:
fekvőtámasz, felülés, rövidtáv
futás, kézenállás. A nap többi
része is – csak úgy, mint a
többi napon –, sportolással telt:
sorversenyek, ügyességi játékok, frizbi, pingpong, kosárlabda, kidobó, zsámolyfoci.
Mindezek mellett egy kis kreatív kézműves foglalkozásokra
is jutott idő. Kollégáimmal és
segítőinkkel kiválasztottuk az
adott előadás, téma, sport legjobbját, így a rengeteg élményt
mellett, mindenki egy oklevéllel is gazdagodott!
A továbbiakban is sokrétű, színes programokat tervezünk közönségünknek, és
az ide látogatóknak, amelyek
közül kiemelkedik soron
következő rendezvényünk, a
Szentiváni Szüreti Fesztivál!
Fellépők: Dallos Bogi, Betty
Love, Deniz és Orsovai Reni,
Dj. Lotfi Begi. Főzzünk, táncoljunk, szórakozzunk együtt
szeptember 11-én!
Lendvai Zsolt
közművelődési szakember
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MAGYAROK

A titokzatos
Fekete sereg
Mátyás király uralkodása
alatt létrejött Közép-Európában egy igen ütőképes,
jól felszerelt, hadra fogható sereg, a Fekete sereg.
Mátyás király 1458-as hatalomra kerülésekor nagyon
nehéz helyzetben találta
magát. Határainkat igen
komoly fenyegetés éri a
törökök részéről, amelyik
bármely pillanatban megindulhatott az ország belseje felé, másrészt fenyegette
a nyugatot is, harmadrészben meg kellett védeni
a trónt a belső viszályok
ellen. Tehát adott volt a feladat, fel kell állítani egy
ütőképes haderőt, ami a
külső és belső ellenségtől
is megvédi az országot.
Kikből verbuválódott, kik
képezték ki, milyen felszerelésük volt? Ezek a kérdések merülnek fel, melyek

Szubjektív őstörténeti sorozat
igen érdekes módon azt firtatják, hogy mi tette ezt a sereget korának legütőképesebb
erejévé.
Szükségeltetett egy igazi
hadvezér, egy különleges
kiképző, egy összetartó erő,
ami eggyé tudta kovácsolni
ezt a hadtestet. Arra is keressük a választ, hogy a kitűnő
fegyverzet, az erő, az ügyesség
nem lehetett elég. Sok minden másra és többre volt szükség. Amellett, hogy a szervezést kitűnő, harcban edzett
katonatisztek végezték, főként
külföldi (cseh-lengyel) zsoldosokból állt, akik már számtalan csatában bizonyították
rátermettségüket. Rohamosan elkezdődött a sereg hatezer főre való megszervezése,
amit aztán a későbbiek során
akár nyolcezer főre is fel lehetett emelni. A Fekete seregben

arra különösen ügyeltek, hogy
egy-egy egység kizárólag egy
népcsoportból kerüljön ki. A
sereg felszerelése a legjobb,
az akkor fellelhető minőségi
anyagokból került kivitelezve. Az egységes egyenruha,
a szín kombináció és főleg
a sereg identitásának erősítése volt a cél. A Fekete sereg
elnevezés valószínű, hogy a
fekete olajban edzett páncél
és a fekete ruha alkalmazása miatt keletkezett. Fegyvernemek szerint lovasságra,
gyalogságra, műszaki egységekre szakosodott. A lovasság
főleg lemez vértet alkalmazott, amit pajzzsal egészített
ki, és fő fegyverük a három
és fél négy méteres lándzsa
meg hosszú lovagi kard volt.
A könnyű lovasság, vagyis a
huszárok harci stílusa vegyítette a magyar és a török harc-

modort, fegyverük a szablya török eredetű, kilencven
cm hosszú görbült pengéjű, míg a kopja három és
fél-négy méteres levél csúcsos fegyver volt. A sereg
még rendelkezett nehéz
gyalogsággal is, akiknek
a teljes vért mellett számszeríjuk és kétkezi szablyájuk volt. A közgyalogosok
semmilyen páncéllal nem
rendelkeztek, csak íjjal vagy
valamiféle karddal. Szerepük kisegítő jellegű volt.
A sereghez még tartoztak
harci szekerek, ágyúk, várostromhoz használatos eszközök. A sereget mindig
egy fekete csuhába öltözött
pálos vezér vezette, aki lelki
erőt is kölcsönzött a katonáknak. A Fekete sereget
sok legenda és misztikum
övezte. Az biztos, hogy
korának a legütőképesebb
hadereje volt, amire az utókor is büszke lehet.
Vollai István

Szeretettel várjuk
2021. szeptember 18-án (szombaton) 18.30 órakor

HELYSZÍN:
Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ
Győr, Váci Mihály út 3.

a Kárpátia

Zenekarról készült film vetítésére! (16)

Rendhagyó film: a dokumentum-, a portré-, a zenés
és a koncertfilm elemeit ötvözi.
Trianon 100 + 1
A nemzeti összetartozás jegyében a rendezvényt megnyitja
DR. SÍK SÁNDOR
önkormányzati képviselő

RÉSZVÉTEL:
A belépés díjtalan, de
regisztrációhoz kötött:
info@molnarvid.hu

A vetítés után kötetlen beszélgetés
a film rendezőjével
A filmet rendezte: BICSKEI ÉVA
© Szent László Király Alapítvány
A Szellemi és erkölcsi megújulásért

A film megtekintése 16 éven aluliaknak nem ajánlott!
Az Országos rendezvénysorozat támogatója: Nemzeti Kulturális Alap
Programgazda: Szent László Király Alapítvány A Szellemi És Erkölcsi Megújulásért
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2020. február havában Harsányi Ferencné Ili néni telefon hívása váratlanul ért.
Régóta ismerjük egymást,
szegről-végről még rokoni
szálakat is találunk, de már
régóta nem hallottam felőle.
Tudom, hogy eléggé megnehezültek a mindennapjai a
romló látás, a mozgás okozta fájdalmak miatt, de életereje változatlan.
Szenvedélyesen gyűjtötte
össze a győrszentiváni emberek szerepét a történelemben,
mementót állítva a hősöknek,
emlékezésre okot és lehetőséget adott a még élő leszármazottaknak.
Sok esetben olyan történésekről, amelyeket a családi krónikák suttogva sem
emlegettek a csend éveiben,
amikor a vörös felhő alatt
várták a történelem kerekének fordulását.
Amiért találkoztunk, az
számomra egy nagy bizalom:
legyek a szeme és tolla. Ha
azt várták, hogy meglepődtem, akkor meg kell mondanom, hogy tévedtek. Elgondolkodtam egy pillanatra, hogy
ez egy nagy megtiszteltetés.
A közvetítő olyan, mint egy
lámpa. Nem a lámpa adja a
fényt, csak lehetővé teszi, hogy
az eloszlassa a sötétséget.
Ezekkel a gondolatokkal
szeretném elindítani az emlékezések következő fejezeteit.
Ilike néni tollba mondja gondolatait, és pedig a tőlem telhető módon igyekszem rögzíteni és szétküldeni a világba

MÚLTIDÉZÉS előkerült
dokumentumok alapján
– hogy látva lássanak azok,
akik a sötétben, s ködben vagy
irányt tévesztve a múlt emlékeiben tétován bolyonganak.
Az első fejezetnek személyes kötődése van. Én középső
gyermeknek születtem, aki a
bátyát nem ismerhette, mert
háromévesen meghalt agyhártyagyulladásban 1945. január
28-án. A győrszentiváni régi
temető bejárata mellett jobb
oldalon sokáig gyermek sírok
voltak, itt emlékeztünk rá, és
a háborúban „elveszett” édesapjára ifj. vitéz Nagy Jánosra.
1942. november 22-én szüleinek írt tábori levelező lap
tanúsítja, hogy akkor még
életben volt. Az Ő nevét a
hősöknek emelt emlékműbe
vésték, mementónak.
Arany János A walesi bárdokban megemlékezik a
néma tartományról, ilyen volt
akkor a mi hazánkban is. Még
a sírokon sem találhatók katonai rang feltüntetések. Nem

beszéltek róluk, csak suttogva,
a csatákban elveszettekről, a
megholtakról. A betegen, rokkantan hazakerültek magukban hordozták az orosz telek, a
fagyok, az éhezés, gyötrelmét,
hallgattak tekintetük, mintha
a végtelen hóförgeteges rónákat pásztázta volna.
Vannak családok, ahol a
nagy háborúban helyt álltak
az apák, a világégésben helyt
álltak a fiúk. Így volt ez a
Nagy családban is.
Az első szülött fiú örökölte a vitézi címet és nevét is,
édesapjától Nagy Jánostól.
Idősebb Nagy János 1879.
január 26-án született. Élte

egyszerű dolgos életét, házastársul vette Zajovics Máriát.
A házasságból két lány és
három fiú született. A fiúk
között János volt az első.
Idősebb Nagy János, az apa
a 1914-től 1918-ig tartó nagy
háborúban szolgálta hazáját,
kitűnő céllövő volt. Példát
adott, tartást és bajtársiasan teljesítette, amit a „haza
megkövetelt”. A harcok során
tanúsított bátor hőstetteiért,
1924. június 17-én Magyarország kormányzója „vitézzé”
avatta, a „vitéz” jelző használatára és vitézi jelvény viselésére jogosította.
Az ünnepségről családi fotó
is készült, az avató tisztekkel
és a család ünneplő tagjaival, akik az alkalomhoz illően
komoly tekintettel kerültek
megörökítésre.
Az eredeti igazolványt és a
családi fotót a leszármazott,
Nagy Lajos bocsátotta rendelkezésre.
Id. Vitéz Nagy János 1948ban halt meg, sírja a régi temetőben őrzi emlékét, a vitézi
rang feltüntetése nélkül.
Az utókor még élő tagjainak
emlékeit megörökítve, talán
van esély, hogy a múltba nyúló
gyökerek táplálják az unokák
sorsát, életét.
dr. Ponty Krisztina

HIRDETÉSI DÍJAK
1 oldal

190 x 266 mm
fekvő

190 x 131 mm

álló

93 x 266 mm

1/2 oldal

5000 Ft+áfa

normál
1/4 oldal

8000 Ft+áfa

66 x 131 mm

álló

44,5 x 131 mm

fekvő

190 x 63,5 mm

normál

93 x 63,5 mm

álló

44,5 x 131 mm

1/8 oldal

3000 Ft+áfa

2000 Ft+áfa

Hátulsó oldal

+25% felár
10 szóig

300 Ft+áfa

20 szóig

500 Ft+áfa

Apróhirdetés
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Szentivánon tanítottak
Győrből Rábapatonára került,
a következő állomás Győrszentiván lett.
Nehéz küzdelmes évek voltak, az ország a háború utáni
szegénységből lábadozott még
mindig. A tanár úrnak meg
kellett birkózni a családok szegénységével, lelki mélypontjaival is, mert a tanulók hozták
otthonról ezek lenyomatait.
Szeretettel és odafigyeléssel
tanított minden gyermeket.
Énekkart alapított, s az isko-

nökének tudhatta Béla bácsit.
Szeretettel, példamutató erkölcsi tartással nevelt minket az
életbe való helytállásra. Nem
kivételezett senkivel, nem volt
részrehajló. Bátran vállalhattuk hibáinkat segített annak
rendezésében, mindig kereste az igazság útjait. Esetleges
dorgálásai nem voltak bántóak, tetteit, reakcióit emberség
és segítő szándék vezérelte.
Igyekezett minden gyermek
tehetségét felszínre hozni. A

lai ünnepségeken szinte minden alkalommal szerepeltek
A szülőkkel jó kapcsolatot
alakított ki, kiváló közösségi
ember volt.
1960. szeptember 1-jével az
új II. számú Állami Általános Iskolába helyezték át, ma
Móricz Zsigmond nevét viseli,
mint ének és testnevelő tanárt.
A mi osztályunk szerencsés
volt, hogy két évre osztályfő-

szülőknek partnerük volt a
nevelésben. Ismerte gondjainkat, örömeinket, így eredményesebben tanított, nevelt
bennünket. Az iskolai órák
után eljárt magánórákat adni
azokhoz a családokhoz, ahol
zongora volt a háznál, így több
diáktársunk zenei képzésben
is részesülhetett.
Ebben az iskolában is létrehozott egy énekkart, lehetővé

Megemlékezés
községünk tanítóiról
II. rész
KULACS BÉLA
1927–2006.
Szapon, egy Csallóközi kis
faluban született 1927. február 20-án. Édesapja foglalkozása miatt, elemi iskoláit több
településen, Bősön, Ekecsen,
Ekelen, Keszin járta ki. Középiskolai tanulmányait Pozsonyban, Somorján és a komáromi
bencéseknél végezte. 1942-ben
beiratkozott a győri tanítóképzőbe, a második évfolyam
letelte után frontszolgálatra
küldték. Szerencsére bevetésen
nem vett részt, leventetársaival
együtt vasúti útvonalak javítási munkálataira fogták őket.
Később amerikai fogságba
esett. Kalandos körülmények
között visszakerült Győrbe, így
félbeszakadt tanulmányait be
tudta fejezni. Líceumi évei alatt,
a Halmos László által alapított
Palestrina énekkarban énekelt.
1948-ban népiskolai tanítóiés kántori oklevelet szerzett.
Tanított Écsen és Mindszentpusztán. 1950-ben megnősült,
felesége Pataki Terézia szintén
tanító volt. 1953-ban Győrben
tanított, pedagógiai tevékenysége mellett tanári oklevelet,
1958-ban szolfézs- és zongoratanári képesítést szerzett.
Három gyermeke született,
zenei hivatását lányai vitték
művészi szinten tovább.

8

Győrszentiváni KRÓNIKA

téve a közös éneklés örömét, a
zenei kultúra terjesztését.
Hangsúlyt fektetett az érzelmi nevelésre is. Kirándulásokat, ünnepségeket, színházlátogatásokat szervezett Czifrik
Mihályné Takács Zsuzsával
együtt, aki színjátszókört is
működtetett mindenki örömére, ahol boldogan szerepelhettünk, játszhattunk. Béla bácsival több alkalommal vehettünk
részt osztálykiránduláson, megismerhettük hazánk szép tájait,
nevezetességeit. Még az operaházba is elvitt bennünket.
A visegrádi hajókirándulásról egy aranyos történet:
Egyik osztálytársunk K.J.
szerette megszegni a szabályokat, feszegetni a határokat.
Kirándulni készült az osztály,
Józsi fiú éppen valami kihágást csinált, s Béla bácsi azzal
büntette, hogy nem jöhet
velünk kirándulni. Józsi tudomásul vette, de láttuk rajta,
hogy fájón érintette a kirándulástól való eltiltás. Eljött az
utazás napja. Vonattal Budapestre, majd onnan hajóval
Visegrádra mentünk. Mikor
megérkezvén kiszálltunk a
hajóból ki várt bennünket?
Hát Józsi széles mosollyal.
Körbevettük, kérdezgettük,
ugyanezt tette tanárunk is.
Józsi elmesélte, hogy szinte
egész éjszaka biciklizett Győrszentivánról Visegrádig, hogy
időben megérkezzen, felmentést nyerjen. Akkor Béla bácsi
megölelte, s azt mondta: ide
figyelj te gyerek, ehhez akkora
bátorság és erő kellett, hogy egy
felnőttnek is becsületére válna.
Jöhetsz velünk kirándulni, de
úgy viselkedj, hogy többet ne
kelljen megbüntetni. A hajóállomásról értesítette a szülőket, postán keresztül, hogy ne
aggódjanak. Ezen a kiránduláson életre szóló szép emlékekkel, s a tanár úrtól tanult
emberséggel gazdagodtunk.
Béla bácsi mindig mosolygós és kedves volt. Soha nem
láttuk rajta, hogy valami bántja, azt sugallta felénk, hogy

legyünk bátrak, mérettessük
meg magunkat tornaversenyeken, versmondásban, vagy
éneklésben. Ezekre a versenyekre fel is készített bennünket. Óráin nemcsak népdalokat és műdalokat tanított,
hanem a zeneszerzők különleges meseszerű életét, a hangszerek varázslatos világát, a
hangokkal elérhető érzéseket,
a zenével való kifejezésmódokat is megmutatta.
14 évesen olyan útravalót kaptunk amiből még a mai napig
is tudunk meríteni. Személye
mély nyomot hagyott bennünk,
s míg élünk tisztelettel és szeretettel emlékezünk rá.

Az éneklésről
és a József Attila
Énekkarról
Győrszentivánon az itt
lakóknak mindig volt igénye arra, hogy a falunak
legyen zenekara, énekkara,
színjátszóköre, tánccsoportja,
sport tevékenysége.
A község kulturális élete függött a mindenkori társadalmi
helyzettől, az adott vezetőktől,
a lelkes tanítóktól, tanároktól, s
persze a falu lakóitól. A háború
éveiben széthullottak ezek a
kulturális csoportok és csak
sokára kezdtek újjáéledni.
Így került sor 1962-ben arra,
hogy a község akkori vezetői a
MESZÖV és az ÁFÉSZ vezetőivel egyetemben felkérték
Kulacs Béla tanár urat, hogy
szervezzen Szentivánon egy új
felnőtt énekkart. A tanár úr
ennek a felkérésnek eleget tett,
s egy novemberi ködös őszi
estén 28 taggal megalakult az
énekkar, s József Attila nevét
vette fel.

A próbák egy héten kétszer
történtek az esti időben, mert
mindenki dolgozott, vagy
középiskolába járt. Sokan szerettek énekelni, így ez a szám
egyre növekedett. A próbákon
a fáradt lélek felüdült, szabadon szárnyalt az ének, az
együtt töltött idő pedig közösséggé formálta őket. Először a
falu ünnepségein lépett fel a
kórus, majd 1964 áprilisában
Pannonhalmán a járási kultúrversenyen arany fokozatot ért
el. Ennek az évnek a novemberében pedig 2,5 órás önálló
műsort adott a szentiváni kultúrházban, melyet 500-an hallgattak végig, nagy elismeréssel.
A népdalokon kívül énekeltünk Halmos László, Kodály
Zoltán, Bárdos Lajos műveiből,
valamint a régi szerzők örökéletű műveiből, például Palestrina,
Haydn, Mozart, Lassus, s még
madrigálokat, munkásmozgalmi dalokat stb. Pannonhalmán
1976-ban és Tatán 1979-ben
országos minősítéseken Arany
fokozatot ért el a kórus.
Kulacs Béla karnagy úr
színes egyéniségével, jóságával, teljes szeretetével és
tudásával vezette kórusát.
Mindent megtett a sikerért,
amiből egyre több lett. Egyre
több országos rendezvényre
lett hivatalos az énekkar. A
rádió „Kóruspódium” című

műsoron Budapesten a Bródy
Sándor utcai stúdióban ötször
szerepelt a kórus.
Az FM. Szövetkezet és a
MESZÖV anyagilag támogatta a kórust egyenruhák, utazások költségeit fizették. A
próbák és a karnagy úr lelkes
munkája kiváló eredményeket
hozott. 40 év alatt bejártuk
az országot, több külföldi fellépés is adódott és sok díjat
begyűjtött a kórus. Az énekkar tagjai összekovácsolódtak,
egymást segítették, közös
kirándulások jöttek létre.
Voltak persze gondok is a
sokféle átalakulás miatt, de
Béla bácsi a szakmai kiválóságán túl, az emberi kiválóságával minden ügyet lerendezett.
Az Ő diplomatikus tárgyalóképessége példaértékű volt.
Az énekkaron belül is mindig
békére törekedett összetartotta
énekkarát.
A 40 év alatt míg a kórust
vezette, nagyon sok szerepléssel a kultúra követeként szerzett hírnevet Győrszentivánnak
a József Attila Énekkar révén.
2003-ban kitüntetést kapott
Győr Kultúrájáért való tevékenységéért.
2002 májusában köszönt el
énekkarától, s adta át „Aranyoskáimat” Bárdos Józsefné
Kuti Babinak, aki ének tanárként és karnagyként tovább

vitte a lángot és méltó utódja lett Kulacs Béla karnagy
úrnak, majd néhány év elteltével ő is továbbadta a karnagyi
pálcát Tamás Zoltánné Szalai
Marcellának, aki a mai napig
is szeretettel vezeti az 1962ben alakult kórust, ahol mindig jó volt és jó lesz énekelni.
Kulacs Béla karnagy úr
2006-ban sajnos elhunyt.
Emlékeinkben azonban tovább
él. Tanitásait hasznosítjuk, a
tőle tanult dallamokat dúdoljuk
és szeretettel emlékezünk rá.
Babits Mihály

Második
ének
„Mindenik embernek a
lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja
minden dalban.
És akinek szép a lelkében
az ének
az hallja a mások énekét
is szépnek!”
Életrajz: Falvai Mátyás
Összeállította: Czucz Mária
Király Veronika, Szlatki Jenő
Forrás: Győrszentiván 750
Tanulmánykötet.
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A világjárvány miatti pan
dé
mia a Szentiváni Mókavárat
is csenddel töltötte meg, de
újranyitásunk annál hangosabb volt. Még nagyobb lendülettel indultak újra dráma,
zene és angol mókáink, a nyarat pedig idén a megszokott
egy tábor helyett két élményhéttel is megtöltöttük.
Hagyományos drámatáboromat meghirdetve arra lettem
figyelmes, hogy a kisebb korosztály érdeklődését is felkeltették dráma mókáim, illetve
többen zöldfülűként kívántak
csatlakozni mókásaim csapatához. Az augusztusi hét szinte
hirdetés nélkül betelt az eddigi
évek sikerei nyomán, s az új
érdeklődőknek is teret szerettem volna biztosítani. Így találtam ki a Drámatábor PLUSZ
hetét, ahol azonkívül, hogy egy
plusz tábort biztosítottunk,
plusz mókákkal is gazdagítottuk a jól bevált drámás alapcsomagot. Ennek következtében a
kezdőbbek nemcsak a színház
és színjátszás világába kóstolhattak, amiket drámafoglalkozásokkal és drámajátékokkal
tarkítok, hanem színesítve a
tábor mindennapjait, plusz
mókákkal bővült programunk.
Így találkozhattunk anyanyelvi mentorunkkal, Michelle
Miletics-csel, aki egy tartalmas
angol móka mellett az amerikai kultúrából is ízelítőt adott
a gyerekeknek. A plusz zene
mókát Tóth-Bakos Anita vezetésével élvezhették a táborosok,
ahol a hangszerek felfedezése
mellett gyerekdalok és mondókák segítségével fejlődhetett a
gyerekek zenei hallása és önkifejezése. A stúdió mókát Vontszemű Miklós és Tóth Balázs
komponálta, akik zenészként
Mókavárunkban egy professzionális stúdiót rendeztek be és
üzemeltetnek: az MB Hangstúdiót. A gyerekek egy olyan
nem mindennapi környezetben találkoztak saját hangjukkal, a zenével, ami Győrben és
környékén egyedülálló. A stúdióban egyébként zongoraoktatás is zajlik évközben, illetve
dráma, zene és angol mókáink
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is elérhetőek táboron kívül is,
melyeket kiscsoportban indítunk és érdeklődés függvényében újabb és újabb csoportokat
nyitunk. Ezek a plusz tartalmak tették lehetővé, hogy idén
először a 6 éves korosztályt is
meg tudtam szólítani táborommal és a változatos mókákkal
az ő figyelmüket is végig tarta-

szívüket-lelküket tették mókáikba. Köszönöm az Arrabona
Eagles M.C. Hungary motoros
klubnak, akik által három gyerek élvezhette táborom, ugyanis hárman az ő támogatásukkal juthattak tábori élményhez.
Ehhez fogható felajánlással és
példaértékű kezdeményezéssel
még nem találkoztam. Itt sze-

MÓKAvár

ni tudtuk. Felemelő érzés volt
látni, ahogy nemcsak a tinédzserek, de az első táborozók
is csillogó szemmel jöttek nap,
mint nap a táborba.
A drámatábor PLUSZ táborzáró előadására mini jelenetekkel készültünk, majd az
emléklapok átadásával Mókavárunk ismét elcsendesült.
Szívünk viszont csengve
maradt a sok, boldog, mosol�lyal távozó arctól.
Szeretnék köszönetet mondani a plusz mókákat tartó foglalkozásvezetőknek, akik szintén

retném megjegyezni, hogy az
indítványozó adományozáshoz
csatlakozott egy szentiváni család is, akik anonímek szeretnének maradni, de általuk pedig a
Belvárosi Drámatáborom élvezhette egy régi kistanítványom.
Köszönöm nekik is! Köszönöm
továbbá animátoraimnak, egykori tanítványaimnak, Péter
Pollának és Lukács Zsófiának,
akik nélkül nem tudtam volna
ilyen sikeres tábort zárni.
Szintén eredményes és
élménydús tábort zártunk
augusztus első hetében Haladó

Drámatábor turnusunkkal, ahol
főképp az évközben is nálam
mókázó csapattal töltöttük
együtt a napokat. A gyerekek
a beszédtechnika, a szituációs
gyakorlatok, a színházi ismeretek, az improvizációs technika átadásával és gyakorlásával
kerültek közelebb önmagukhoz és a mindennapi élethez,
miközben sok tehetség színészi
bája is kibontakozott. Ezzel a
csapattal idén is ellátogattunk
a Gyepű Farkasai Hagyományőrző és Íjász Egyesülethez, s
egy színes történelmi áttekintés
után a jurta körül élvezhettük a
csatacsillag, a rovásírás és íjászat
hagyományát. Hálásan köszönöm nekik, hogy már három
éve ugyanolyan színvonalon
vehetjük igénybe ezt a fantasztikus programot. Mindkét
Szentiváni Drámatábor étkezését a Kék Golyó Étterem és
Tekéző biztosította gyerekbarát
menüsorával, rugalmas hozzáállásával és tekézési lehetőséggel. Köszönöm a profizmusuk.
Ebben a táborban Homlok
Bertalan és Pongrácz Barnabás animátoraim munkáját
köszönöm, akik egykori tanítványaimból nőttek érett, felelősségteljes és alkotó kollégává.
Köszönöm a kedves szülőknek és gyerekekenek, hogy
táborom választottátok. Szívem-lelkem tettem ezekbe a
hetekbe és úgy érzem mindannyian örök élménnyel gazdagodtunk.
Mindenekelőtt pedig köszönöm a Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központnak, hogy
Mókavárunknak otthont ad.
Várunk szeretettel Mókavárunkban!
Sík Frida

HÉTFŐ 16:00–16:45
Zene Móka –
Tóth-Bakos Anita
vezetésével
SZERDA 16:00–16:45
Angol Móka –
Michelle Miletics
vezetésével
CSÜTÖRTÖK 14:30–16:00
Dráma Móka –
Sík Frida vezetésével

Váci iskola

KÖZÖS emlékeink

Kedves Csilla!
Nehéz feladat számomra
Tőled búcsúzni, hiszem mi
ketten, 37 évet tanítottunk
együtt ebben az iskolában. Te,
41 éve – 1980-ban – szerezted
meg az Apáczai Csere János
Tanítóképző Főiskolán tanítói, népművelői diplomádat.
Amikor 1983-ban Győrszentivánra kerültél, én akkor
éppen GYES-en voltam.
Amikor visszajöttem tanítani, a Te elsőseidet kaptam
meg. Emlékszem még arra
a kis matek spirálfüzetre,
amit segítségként, tőled kaptam, telis-tele matek óravázlattal. Kedves emlékek sora
jut eszembe, amiket a hosszú
évek alatt együtt éltünk meg.
• a közös napközis évek,
• amikor én voltam a napközis párod,
• amikor együtt tanítottunk
első-második osztályban,
• amikor párhuzamos osztályokban te magyart, én
matematikát tanítottam.
• a közös osztálykirándulások, tantestületi kirándulások,
• a brennbergbányai erdei
iskola, amikor naponta másztuk meg a Dalos hegyet.
• a számítástechnikai tanfolyam, amit együtt végeztünk,
és sorolhatnám még sokáig!

Kedves Csilla! Pedagógusként szentiváni gyerekek százait tanítottad, nevelted a legjobb
tudásod szerint. Pályafutásod
alatt – főtanácsos, szaktanácsadó, mesterpedagógus, Kazinczy-éremmel, a „Falu embere”
címmel, és Győr polgármestere által „Ezüst emlékéremmel”,
majd „Győr Oktatásügyéért Díjjal” kitüntetett pedagógusként,
majd vezetőként, mindig a rád
bízott közösség, gyermekek,
szülők, kollégák érdekében
tevékenykedtél.
Drámapedagógusként és
rendezőként, az 1992 óta, az
általad létrehozott és folyamatosan működő „Vadvirágok”
színjátszó csoporttal többszörös arany minősítést és országos elismertséget szereztetek
a Weöres Sándor Országos
Gyermekszínjátszó Találkozón és a Kölyökkomédiások
Fesztiválján. A csoport évek
hosszú során aktuális műsorokkal kapcsolódott Győr
kulturális életébe is, ezzel jó
hírét növelve iskolánknak.
2007-től intézményvezetőhelyettesként, majd 2012 óta
intézményvezetőként és mesterpedagógus szaktanácsadóként irányítottad iskolánkat.
Nyugodt, nagy munkabírású vezető voltál, aki a közös,
békés és igényes szakmai
munka iránt elkötelezett
innovatív pedagógusként bennünket is erre ösztönöztél.
Vezetői irányításod alatt:
• 2011-től Tehetségpont lettünk.
• 2012-től az Arizona programot vezettük be
• 2013-tól Minősített Referencia Intézménnyé váltunk és
Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet érdemeltük ki.
• 2017-től először nyertük el a
Boldog Iskola címet.
• 2017-ben csatlakoztunk a
„Békés Iskolák” programhoz.

• 2018-ban avattuk a „Békés
Lépcsőket”,
• 2019-től Örökös Boldog
Iskola címet kapott intézményünk.
• 2019-től elindítottuk a
„Belső csend” meditációs
programot.
Pályázatok írására is ösztönöztél bennünket. Ennek
köszönhetően rengeteg eszközzel, felszereléssel és tudással gyarapodott közösségünk.
Soha nem unatkoztunk, mindig volt új tanfolyam, továbbképzés, pályázat, rendezvény.
Tanítottunk, tanultunk, szerveztünk, megírtuk.
Hitvallásod is ezt tükrözi:
„Mi olyanok vagyunk, mint a
fonott zsinór, sok külön szálból
közösen alkotunk erős kötelet.
Ez a mi szövetségünk. Ez köt
össze bennünket.”
Köszönjük Neked az együtt
töltött időt!
Végül egy verssel szeretnék
Tőled búcsúzni:

Igazgatónknak
- nyugdíjba vonulása
alkalmából
Az életed során bezárult
egy ajtó...
Ami volt, mind tiéd.
Nincsen végrehajtó,
ki elvenné tőled, a sok
kedves évet,
munkád során gyűjtött
ezer szép emléket.
Fiatalon kezdted, úgy ahogyan bárki helyed az életben
meg kellett találni.
Emlékeid között őrzöl
sok-sok arcot,
sikert, dicsőséget és
keserű harcot.
Amit elterveztél, nem
tudtad feladni,
megpróbáltál jó
ember maradni.
Nyomot magad után
a lelkekben hagytál,
felnövők kezébe tisztes
tudást adtál.
Volt, akit szigorod
néhanapján bántott,
de tudd meg, a szívük

régen megbocsátott.
Tudom a szívedben
maradt néhány tüske,
szeretettel gondolj
most mindegyikükre.
A szép emlékeket őrizd
meg szívedben,
s mindenre mi rossz volt
setét fátyol lebben,
ami elmúlt - elmúlt, hát
tekints előre,
az előtted álló szabad
esztendőkre.
Egy korszak lezárult,
de oly sok szép vár még!
Gondoltál már arra:
- ”Vajon mit csinálnék,
ha pont azt tehetném,
amire csak vágyom,
megváltozna vajon megszokott világom?„
Szabad vagy, mint a madár,
nem köt a kalitka,
váltsd valóra végre, amit
álmaidba
elképzelt a lelked, mit
eddig nem tettél.
Bármit megtehetsz most,
mert nyugdíjas lettél!
Egy új ajtó nyílik meg a
mai nappal,
kívánok szerencsét, egy jó
nagy kalappal!
Minden napjaidba erőt,
egészséget,
szerető családot, örömöt,
szépséget,
Válts valóra eztán minden
olyan álmod,
mire nem volt időd, s mit
csak szíved vágyott.
Sok tartalmas évet
maradj itt e földön!
Szavaimat tovább,
egymásba nem öltöm.
Legyen meg mindened,
úgy, ahogy kívánod!
Szeretettel ölel régi
munkatársad.
Hozhattam volna csodás
virágcsokrot, de ez a szál
virág egy jelkép, én ültettem,
ahogy te a tudást ültetted el
tanítványaidban, én nevelgettem, ahogyan te nevelgetted a
szentiváni gyerekeket, fogadd
tőlem szeretettel!
Takácsné Tóth Abonyi Márta
igazgatóhelyettes
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Móricz iskola
MÓRICZOSOK küldetésben
élmények és siker az Arrabona
várostörténeti vetélkedő döntőjében

Minden évben kedvelt és
izgalmas kihívást jelent az
Arrabona vetélkedő, amelyen
a Molnár Vid Bertalan Művelődési Ház szervezésében
mérhetjük össze tudásunkat
győri, Győr környéki iskolásokkal. Idén az tette ünnepélyesebbé a versenyt, hogy Győr
királyi várossá válásának 750.
évfordulójára emlékeztünk.
Témánk maga a város volt,
teljes gazdagságában, hiszen
ereje és történelme hazánkban
meghatározó szerepet játszik.
Győr híres szülötteinek története, ipara, sporttal, művészetekkel és tudományokkal
is bőségesen megáldott múltja
és jelene töretlen folytonosságot alkot a kezdetektől fogva
napjainkig.
Idén – a covid miatti korlátozások okán – még nagyobb
összmunkát követelt ez a verseny a négyfős csapatoktól,
hiszen a hat első forduló – a
kéthetenkénti totók – megoldása során csupán online találkozhattunk. Lehet, épp ez volt
az oka annak, hogy csapataink
jobban összekovácsolódtak,
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és alig várták a középdöntőt,
talán a legnagyobb élményt a
vetélkedő során, amikor már
nem virtuálisan, hanem a
valóságban barangolhatták be
Győr belvárosát, valódi felfedezőkként.
Nagy örömmel fogadtuk a
hírt, hogy iskolánk két csapata is bejutott a döntőbe, amelyet június 7-én rendeztek a
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központban.
A „Bölcsek” a 6.a osztályból
érkeztek, felkészítő tanáruk
Kovácsné Vagyon Andrea volt,
a versenyzők: Éhn Boglárka,
Illés Bíborka, Porsche Liza,
Virág Krisztina.
Az „Ezerjók” képviselték
a 6.b osztályt, felkészítőjük
Garami Éva, a csapat tagjai:
Blézer Zsófia, Henczi-Kalas
Zalán, Irmes-Szuhai Örs,
Márhoffer Máté.
Boldogan és lelkesen készültünk, megalkottuk saját pptnket „Az én 750 éves Győröm”
címmel, áttanulmányoztuk a
több hónapon keresztül, szorgalmasan kitöltött totók válaszait, néztük és hallgattuk
győri művészek, együttesek
produkcióit, és felfrissítettük
a városhoz kapcsolódó történelemtudásunkat.
A döntő kellemes hangulata,
a sok érdekes, főleg gyakorlati
feladat szinte feledtette velünk
a versenyeken általában jelen
lévő aggodalmat, miközben
az egészséges izgalom, és az
élmény felemelő hatása serkentette a csapatokat a jó teljesítményre. Köszönet minden szervezőnek, segítőnek
mindezért – kevés versenyen
teremtenek ilyen kellemes légkört, jó hangulatot.
Az eredményhirdetésnél
viszont már nagyon izgultunk, és örömhírrel térhet-

tünk vissza iskolánkba: a
Bölcsek elnyerték az 5., az
Ezerjók pedig a dobogós 3.
helyezést.
Köszönjük mindenkinek,
az iskola tanárainak, diákjainak, szülőknek, rokonoknak a
támogatást, a szurkolást, és azt
a kedves fogadtatást is, amiben
visszatértünkkor részesítettek

bennünket. A gyerekek még
aznap délután tervezni kezdték a következő tanév programját, de már újabb, lelkes
jelentkezőkkel együtt: „Jövőre
veletek ugyanitt, megyünk az
Arrabonára!”
Garami Éva
tanárnő

BIZTIBUSZ Program
Az Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország támogatásával iskolánkban elindult a BiztiBusz Program.
Ebben a tanévben az Biztonságos Iskolabusz keretein belül 4
foglalkozást tartottunk, melynek célja, hogy a 7–14 éves gyerekeket játékos formában tanítsuk meg az iskolai és az otthoni
környezetben rájuk leselkedő veszélyhelyzetek felismerésére és
elkerülésére, ilyenek például a fulladás, mérgezés, égés, vágás.
Ez a program innovatív, fenntartható, proaktív szemléletű,
ahol a gyermekek saját élményeik, tapasztalataik alapján
„tanulnak”. A módszertan interaktív, és nem azt mutatja be,
hogy mit „ne tegyenek”, hanem azt, hogy biztonságosan viselkedni nem megerőltető dolog. A program fókuszában az otthonokban és az intézményekben történő, ám kellő odafigyeléssel
elkerülhető balesetek kerültek.
Idén a 3.b osztály a Baj-társas óriási társasjátékon és egy
kalandjátékon, az 5.b osztály Sorozatos balesetek Nyűg
Cityben és a Bajnokok Ligája foglalkozásokon vettek részt,
melyek nagyon jó hangulatban teltek.
Reméljük, ezekkel a hasznos játékokkal színesíthetjük a baleset megelőzésre nevelést a tanulóink körében. Vigyázzunk
magunkra, vigyázzunk egymásra!
Sándorné Stokinger Judit, tanító

Akikre büszkék vagyunk
Jeles és kitűnő tanulók 2020/2021
Minden évben meghirdetésre kerül a „Neked is lehet jobb
jegyed” című verseny, melynek keretében azokat jutalmazzuk, akik az előző évhez
képest a legtöbbet javítottak.
Az idei évben a következő
tanulók vehettek át könyvjutalmat:
1. helyezett:
Rózsahegyi Vivien 7.b
2. helyezett:
Molnár Péter 7.a
3. helyezett:
Hanzli-Asbóth Alex
Ebben az esztendőben Szakáldíjban részesültek:
A legjobb tanuló kategóriában Makkos Gréta 8.a
osztályos diák, aki minden

évben kitűnő tanulmányi
eredményt ért el.
Legjobb sportoló kategóriában:
Horváth Huba 8.a osztályos
tanuló, aki az íjászatban teljesített évek óta kiemelkedően,
minden meghirdetett versenyről érmet hozott el.
Móricz-tehetségdíjban:
Gortva Nikolett 8.b osztályos
tanuló részesült. Niki kiváló
tanuló, mindenből kiemelkedően teljesít. Tehetségét a
próza-és versírásban már több
ízben megcsillogtatta. Számtalan munkája közül egy már
naptáron is megjelent.
Örömteli vakációt kívánunk
minden diáknak!
Móricz iskola tantestülete

A nyári szünet csak a diákok számára gondtalan szórakozás, ám a szülőknek minden egyes hetet végig kellett
gondolniuk, hogy gyerekeik
hasznosan, felnőtt felügyelete
mellett töltsék a vakációt.
Ebben a tervező munkában szeretett volna ebben az
évben is segítséget nyújtani
iskolánk. Eddig is kötelességünknek éreztük, hogy sokfé-

Csodaszarvas Iskolai Közösségi
Programok a MÓRICZ ISKOLÁBAN
le tábori programot kínáljunk
diákjaink számára, és így a
szülők biztonságban tudhatták gyermekeiket.
A 2019-as évtől kezdve
egy egyedülálló kezdeménybe kapcsolódott be iskolánk,
Tokolics Vivien tanító szakmai vezetésével.

Jeles

Kitűnő

1.a

Markotics Nóra, Somogyi
Alexa, Mecserics Marcell,
Hoós Leila, Tóth Dorina,
Varga Laura Izabella

Horváth Hermina, Németh
Júlia Kata, Pék Vanessza,
Pintér Dominik

1.b

Carrera Sofia, Horváth Karina Hanna, Horváth Maja
Varga Miklós, Zsédely Adél

Erdős Luca Lara, Gondár Alíz
Kloó Izabella, Kovács Adél
Csenge, Németh Koppány,
Schenk Viola, Skerlanitz
Lilien, Vargán Emma

2.o.

Oravecz Kristóf,
Porsche Martin

Bári Maja, Győri Panna,
Kálmán Szonja, Kiss Niké,
Pascotto Leticia, Vaszari Viki

3.a

Ádám Aliz Adél, Balo
h Péter, Körmendi Máté,
Szép Jázmin

Gondár Lisa, Vargán Milán

3.b

Horváth Réka,
Pozsgai Hanna

Berkes Lénárd, Fekete Ákos,
Lakó Lizett, Mecserics Zoé,
Tóth Karolina

4.a

Bozsoki Botond, Juranovitz
Olivér, Mouhoubi Anis,
Zsédely Abigél

Boros Rafael, Bozsoki Bálint,
Gálos Nóra, Szili Sára

4.b

Bitai Borbála, Derdák Szófia Farkas Boglárka, Gyimesi Lilla,
Jázmin, Sándor Dávid
Kránitz Luca Jázmin, Neubauer Kristóf, Papanecz Barnabás,
Sárközi Zsófia, Skerlanitz
Levente László, Virág Csaba

5.a

Csernyi Kristóf, Figder
Márk, Szollinger Lilla,
Győri Barnabás

Balogh Dorka, Erdős Lilien
Hanna, Pintér Laura

5.b

Bucsics Sunita Réka,
Varga Dávid, Tóth Norina,
Oravecz Máté

Kis Brigitta, Ambrus Áron,
Makkos Áron

6.a

Éhn Boglárka,
Rácz-Szili Krisztián

Illés Bíborka

6.b

Trunka Eliza,
Vadas Dóra

Blézer Zsófia, Csete Adrián,
Irmes-Szuhai Örs,
Sándor Bence

7.a

Baricza Gergő,
Nagy Eszter

Harta Szonja, Tóth Eszter,
Józsa Luca, Takács Barbara

7.b

Simon Hanna

Polgár Lili Boglárka,
Dombi Nimród András

8.a

Szollinger Rajmund

Makkos Gréta, Nagy Noémi

8.b

Gortva Nikolett, Horváth
Denissza, Szvoboda Zora

Blézer Júlia

heti kimozdulós napon az útiköltséget és a belépőjegyeket,
a programszolgáltatásokat, a
Az EFOP-3.2.15-VEKOP-bentlakásos tábor esetén az
17-2017-00001 számú projekt utazást és a heti szállást is
keretében számtalan izgalmas beleértve.
foglalkozást nyújthatunk ingyeKörnyezetvédelmi, hagyonesen tanulóink számára.
mányőrző, digitális, Sport és
A programsorozat június KRESZ- tábor, kalandtábor
21. és július 2. között zajlott, szerepel a választható progranagyszerű lehetőséget nyújt- mok között.
va ahhoz, hogy a gyerekek a
Az idei évben a bentlakásos
nyári szünidő első két hetét táborunk Révfülöpön valótársaikkal együttműködve, sult meg.
játékos formában fejlesszék
Nagyon bízunk abban, hogy
képességeiket, érdekes témák- ezzel a lehetőséggel sok szülő
ban mélyítsék tudásukat.
számára könnyítettük meg a
A program költségét a pro- nyári szünet programjainak
jekt fedezi, a tanulók térítés- megszervezését.
mentesen kapcsolódhattak
Ihász Éva
be, napi négyszeri étkezést, a
könyvtárostanár

Mi lesz veled, emberke?
Ahogy a szeszélyes tavasz
incselkedő furfangjait sorra
kipróbálja rajtunk, azért a természet halad a maga útján.
Rabin Granat Tagore, a neves
író, költő szavai jutnak eszembe. „Ha boldog akarsz lenni
egy órára, akkor jól rúgjál be,
ha boldog akarsz lenni két hétre
akkor nősülj meg, ha boldog
akarsz lenni egy életre akkor
vegyél magadnak egy kertet.”
Bizonyára igaza volt. Ha
belegondolunk a mai időjárási viszonyokba, akkor úgy
kezdődik az év, hogy a virágba borult gyümölcsfák sorra
elfagynak. Védekezünk, füstölünk, de még itt van az aszály,
ami már évek óta a tavasz
egyik legjellemzőbb momentuma. Marad a várakozás.
Várakozunk, imádkozunk a
jó időért, a fagytalan hajnalokért, egy kis esőért. Öregapám
azt szokta mondani, hogy
amit a természet elrontott,
azt majd helyrehozza. Bölcs
mondás volt, de szerintem
már nem aktuális. Amióta az
ember beavatkozott a természet körforgásába, mindent
elrontott. Össze-vissza jönnek
mennek a frontok, kiszámíthatatlanul. Egyik héten rövid
gatyában futkosunk, a másikban örülünk a jó kis enyhe

télnek. Nem tehetünk mást,
csak reménykedhetünk, hogy
majd megváltozik az üvegházhatás, elkerülnek bennünket
a nagy erejű viharok, nem
veri el a jég a terméseket, nem
fagynak el a gyümölcseink.
Reménykedjünk! Aztán itt
van a nyakunkon ez a fránya
vírus is. Napról napra hallani
megdöbbentő eseteket, amikor olyan életerős emberek
mennek el a környezetedből,
akiről nem is gondoltad volna,
hogy vele ilyen tragédia megtörténhet. Aztán mégis csak
kiballagok a kertbe, ahol már
nyílik a lila akác. Ontja megállíthatatlanul illatát. Nyílnak
a virágok. Az el nem fagyott
gyümölcsök szépen nődögélnek, a borsó is szépen hozza
a hüvelyt, az eper kezd pirosodni. Ekkor jön egy olyan
érzésed, hogy mégiscsak helyrehozza a teremtő a természet
hibáit. Elfelejted a kudarcokat,
ott folytatod, ahol abbahagytad és szépen lassan elömlik a nyári meleg a vidéken.
A lelked helyre billen. Hálát
adsz Istennek, hogy egyáltalán még életben tartott. Bizakodjunk, reméljünk, tegyük
a dolgunkat rendületlenül és
meglesz a gyümölcse.
Vollai István

Győrszentiváni KRÓNIKA
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ANYAKÖNYVI HÍREK

           

Molnár Ferenc

1952

2021.03.14.

Harsányi István

1947

2021.03.20.

Király Gábor

1984

2021.03.25.

SZÜLETÉSEK

SZÜLETETT

ANYJA NEVE

Garas Tiborné

1951

2021.03.20.

Tislér-Bognár Hella

2021.02.16.

Bognár Eszter Klára

Fertetics Ferenc

1932

2021.04.02.

Szuromi Bence Ádám

2021.02.22.

Szollinger Marianna

Juhász Zoltán

1935

2021.03.23.

Viczina Olivér

2021.03.21.

Parragh Antónia

Olcsák Sándor

1945

2021.03.27.

Bódis Emma

2021.03.22.

Mező Anita

Bazsó Lászlóné

1937

2021.04.07.

Nagy Vitéz Kornél

2021.03.29.

Bódis Csilla

Szőke Ferenc

1951

2021.04.05.

Varga Zente

2021.04.06.

Simon Noémi

Keszler László

1940

2021.04.11.

Somsák Sára

2021.04.19.

Mogyorós Ibolya

Molnárné Fertetics Brigitta 1951

2021.04.10.

Virág Zalán

2021.04.21.

Hardon Rozália Katalin

Sztojka Attila

1962

2021.04.04.

Ebbs Alekszej Nikolasz

2021.04.28.

Juhász Emese

Garas Tibor

1958

2021.03.13.

Antalics Zalán

2021.05.04.

Mészáros Eszter

Hantos Károly

1935

2021.04.15.

Pribojszki Barka

2021.05.04.

Méhes Boglárka

Herczig Tivadar Ferenc

1953

2021.04.07.

Keresztes Mihály

2021.05.01.

Strényer Zsuzsanna Flóra

Virág Ferencné

1930

2021.04.23.

Pirik Liza

2021.05.07.

Jére Kinga Fruzsina

Kovács Ferenc

1950

2021.04.24.

Horváth Hanna

2021.05.08.

Horváth Réka

Bognár József

1942

2021.04.22.

Farkas Nolen

2021.05.11.

Vincze Viktória

Kristóf Roland

1988

2021.04.24.

Wittmann Réka

2021.05.21.

Mandulás Ágnes

Szabados Ilona Julianna

1952

2021.04.22.

Böcz Boglárka

2021.06.05.

Szabó Veronika Anna

Karászek Józsefné

1931

2021.05.03.

Böcz Bíborka Luca

2021.06.05.

Szabó Veronika Anna

Gáspár Ibolya

1955

2021.04.08.

Horváth Félix

2021.06.06.

Legeza Kitti

Rácz Miklós Kornél

1964

2021.04.06.

Balog Márton

2021.06.10.

Dr. Farkas Renáta

Gerebenics Zsolt

1951

2021.03.24.

Pozsgai Balázs

2021.06.18.

Gáspár Edina

Dubi András

1977

2021.05.19.

Koltai Abigél

2021.06.18.

Filipánics Anita

Nónay Ferenc Lászlóné

1957

2021.06.05.

Kovács Léna

2021.06.22.

Gaál Betti

Hegyi Tibor Zoltán

1949

2021.06.07.

Halász Júlia

2021.07.13.

dr. Horváth Fanni

Kovács László

1942

2021.03.02.

Nagy Benedek

2021.07.15.

Marton Nóra

Váczi Lajosné

1940

2021.06.17.

Tóth Izabella

2021.07.18.

Sarok Nikolett

Nagy Józsefné

1936

2021.04.02.

Kecskés Bence

2021.07.19.

Kiss Rita Anna

Majdán Kálmán

1959

2021.05.24.

Iván Zoé

2021.07.23.

Jagodics Beatrix

Bognár Zoltán László

1947

2021.06.23.

HALÁLOZÁSOK

SZÜLETETT

ELHUNYT

Vízi Zsuzsanna

1960

2021.06.16.

Zokob Mihályné

1931

2021.01.09.

Majsa Ernő

1943

2021.06.26.

Koppi András

1993

2021.02.24.

Vincze Sándorné

1944

2021.05.03.

dr. Nagy Attila Péter

1934

2021.02.21.

Koncz Zsolt

1955

2021.06.12.

Babos Istvánné

1929

2021.03.01.

Török Attila

1971

2021.06.25.

Laskai János

1953

2021.02.25.

Németh Miklós

1971

2021.05.06.

Szőke Csaba

1978

2021.03.05.

Veszelovszki Zoltánné

1928

2021.06.12.

Glaser László

1941

2021.03.08.

Szeitner József Gyuláné

1931

2021.07.03.

Hajdu Józsefné

1934

2021.03.04.

Vadász József

1955

2021.03.19.

Pécsi János

1955

2021.02.23.

Eszényi Attila Péter

1962

2020.01.15.

Győr Megyei Jogú Város szentiváni kéthavi lapja. Kiadja a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ.
Felelős kiadó és szerkesztő: Loschitz Ferenc igazgató. E-mail: kronikaszerkesztoseg@gmail.com. A névvel jelzett írásokért a szerzők vállalják a felelősséget!
Győr Megyei Jogú Város
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Vollai István

Unokáinknak

Vigyázzunk a vízre,
jövő nemzedékre.
Tóban úszó vadkacsára,
parton álló kis fűzfára.

Vigyázzunk a Földre,
fákra, zöld mezőre,
tóra meg a folyókra,
a szálló madarakra.

Vigyázzunk egymásra,
nővő unokákra.
Vigyázzunk a mára,
s a Földre magára.

Szilvás-zabpelyhes sütemény
Hozzávalók:
50 dkg szilva
0,5 teáskanál fahéj
0,5 teáskanál szegfűszeg
0,5 kávéskanál kardamom
csillagánizs ízlés szerint
20 dkg cukor

25 dkg margarin
23 dkg zabpehely
11 dkg finomliszt
5 dkg dió
2 ek. méz

Elkészítés: A szilvát magozzuk ki, vágjuk nagyobb darabokra. Egy tálban forgassuk össze a fűszerekkel, 5 dkg cukorral, pici sóval, és hagyjuk állni. Egy tálban keverjük össze a
lisztet, a zabpelyhet, a felaprított diót és a maradék cukrot. A
margarint olvasszuk fel, és adjuk a lisztes keverékhez a mézzel
együtt. Vajazzunk ki egy kisebb tepsit (kb. 20x20-as), és a zabpelyhes massza felét nyomkodjuk a tepsi aljára. Erre kenjük rá
egyenletesen a fűszeres szilvát, majd nyomkodjuk a tetejére a
maradék masszát úgy, hogy teljesen elfedje a szilvát. 180 fokon
süssük 40-45 percig, amíg a teteje jó ropogósra sül.

NAPOS GUMISZERVIZ
Győrszentiván, Napos u. 32.

Új és használt gumik
forgalmazása, szerelése,
javítása, centrírozása!

SZENTIVÁNI
ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

GYŐRSZENTIVÁN,
DÉRYNÉ U. 24.
Rendelési idő:
hétfő, szerda 17–19 óra
szerda 9–11 és 17–19 óra
Egyéb időpontokban telefonon
történő bejelentkezés alapján
kiszállással, vagy a rendelőben.

• Kisállatok védőoltása, féregtelenítése, chip behelyezése és regisztrációja
• Általános klinikai vizsgálat, sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátás, kisállat útlevél, szűrővizsgálatok
(cica: Leucosis, FIV, kutya: Corona, Parvo, Giardia,
Szívféreg), minőségi vérkép panelek az általános, vagy
csupán egyes szervek működésének vizsgálatához,
• Ultrahangos fogkőeltávolítás, fülészeti vizsgálat video
otoszkóppal, konzervatív kezelés softlézer terápiával,
szemölcsök, növedékek, szájüregi képletek műtéte
sebészeti lézerrel, stb…

Tel.: 30/266-3311, 30/286-2968
Nyitva tartás: H–P 8–17-ig, Szo: 8–12-ig
E-mail: naposgumi@gmail.com

Dr. Sík Sándor, állatorvos
20/9249241
Zádorvölgyi Gabriella,
asszisztens 20/4680813

