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Újra advent
Adventkor
Ágh Tihamér
„Ködös hajnalórák,
tejszínű reggelek,
a földön sárguló,
elkínzott levelek.
Az ég hólyagszemén
nem tör át a nap
sugárnyalábja felhőtlen
megakad.
Az ősz lassan lépked,
majd télbe borul,
és ahogy megvirrad,
be is alkonyul…
Este tompa fények
remegnek az utcán,
megtörnek a tócsák
fodrozódó foltján.
De a hétköznapok
bágyadt szürkesége
nem törheti meg azt,
ami bennünk béke.
Lelkünkben reménység,
a szívünkben áldás,
Ránk köszöntött advent,
boldog Jézus-várás.”

szentiváni kéthavi lapja

Szilágyi Domokos
Újra advent. Ez a mondat nem csak
az idő múlására figyelmeztet bennünket,
hanem arra is, hogy minden évben meg
kell tudnunk élni a várakozás örömét,
amelynek jutalma a békesség. A magunk
békéjét kell megtalálnunk, helyünket a
világban, megérteni azt, hogy hol tartunk,
s jó úton járunk-e.
A december a szeretet és a csodák hónapja. Ha szerencsések vagyunk, leszakad a hó
is, és mindent tisztára mos. Elfedi a fehér
lepel a bánatokat. Decemberben senki sem
szomorú. Ilyenkor az emberek hazalátogatnak a családhoz, még az a rokon is hazamegy, aki nyáron haragudott.
A karácsonyt megelőző lázas készülődésben gondoljunk arra, hogy valóságos
törődést, szeretet adjunk a szeretteinknek.
Meg kell tanulnunk a karácsonyt, ha
annyi mást elvesztettünk is az évek sodrában, tündököljön ez az ünnep a régi
fényben, bármennyi kétely is támadt ránk
útközben.
A karácsony nem rólunk szól, hanem
arról, hogy szeretetet adunk; azt adjuk a
másiknak, ami neki fontos.
Ez az ünnep olyan, mint egy találkozás,
amely után minden megváltozhat - csak
rajtunk múlik. Belső találkozás, családosnak, magányosnak egyformán. Tudunk-e
vele mit kezdeni, elhisszük-e, hogy itt van,
eljött és igaz? Reméljük, igen.
A szív ilyenkor érzi, hogy azok is ott állnak a karácsonyfa körül, akiket a szemünk-

Karácsony
A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra karácsony.
Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.
S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony.
kel nem látunk, és az eszünkkel nem
hiszünk. Emlékeink élőbbek és kedvesebbek, olyanok, mint az elmúlt idők és
elmúlt barátok halk, puha ölelése.
Merjünk karácsonykor mi magunk is
ajándékká válni; ajándékozzunk kedves
szavakat, megértést, figyelmet, törődést
embertársainknak.
Ha erre képesek vagyunk, azt hiszem,
a legtöbbet adtuk, amit ember embernek adhat.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves olvasónak örömteli adventet
és áldott karácsonyt!
Ihász Éva

Kedves Szentiváni Polgárok!
Tisztelettel, köszöntöm valósítását. A nyolc éve
Önöket az eljövetelre tör- partner gázkereskedő cég
ténő várakozás, advent felmondta érvényes szerződésünket és így kb. kilencalkalmával.
Hamarosan elérkezik a szeres-tízszeres áron tudna
karácsony, és utána búcsút városunk a megemelkedett
piaci áron gázt vásárolni.
intünk a 2021-es évnek is.
Ilyenkor, az év vége felé Ez költségvetésünknek kb.
közeledve megfogalmazód- 5 milliárd Ft nem tervenak bennünk a következő zett kiadást jelenthet, mely
év tervei, elképzelései és alapjaiban rengeti meg
mérlegeljük lehetőségein- elképzeléseinket, és írja át
ket. Mérlegeljük azt, ami terveinket.
Két nehéz, szomor ú év
a legbizonytalanabb, a rendelkezésre álló forrásokat. után ismét új, előre nem látSajnos a pandémia miatti ható nehézséggel kell meghelyzet a város idei költség- birkóznunk. A városvezevetését is szűkre szabta, így tés természetesen mindent
magának a működésnek megtesz, hogy az ünnepi
fenntar tása is sokszor prob- készülődés mellett a távlémát okozott. Városunk hőszolgáltatást zökkenőszabad királyi várossá válá- mentesen tudja biztosítani,
sának 750 éves évfordulójá- és folyamatosan tárgyal a
nak megünneplését kiállí- kereskedőkkel, valamint az
tásokkal, rendezvényekkel, illetékes szervekkel a probkiadványokkal tettük emlé- léma megoldása ügyében.
kezetessé, melyben jelentős A családi házas gázellátást
szerepet játszott a szpon- ez jelenleg nem érinti.
A városházán számos
zorok támogatása, melyet
szervezeti és szerkezeti
ezúton is köszönök.
Beruházásaink elsősor- átalakulás és személyi válban a Moder n Városok tozás történt, mely érinti
Progra mja keretében, a a városst ratégia i, pénzNIF bonyolításával történ- ügyi, vagyon gazdál kodási területeket és a jegyzői
tek és folynak ma is.
Bizakodva tekintünk a hivatalt is. Szeretnénk az
2022-es évre, és arra, hogy új kihívásoknak megfelela tervezett, de elmaradt ni, és rugalmasan alkal2022-b en mazkodni a megváltozott
beruhá zások
megvalósulhatnak. Sajnos viszonyokhoz, mindenkori
a bekövetkezett energia lehetőségeink szerint.
dr. Sík Sándor
árrobbanás ismét bizonyképviselő
nyzati
önkormá
talanná tette terveink meg-

Az idei karácsony

Talán mindannyian nehezen viseltük, hogy az idei
évünk sem volt kerek egész.
Az idő a legjobb tanár, mondja egy közmondásunk, de mi
nem akartuk, hogy megtanítson bennünket a bezártsággal járó szorongásra, a vírustól való folytonos félelemre,
semmi olyanra, ami korlátoz
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minket, ami miatt nem lehetünk önmagunk.
Pedig a nyári és őszi hónapok előtt és után megint erről
szólt az életünk, erről szól
most, karácsonyra készülve is.
Az óvatosság jegyében elmaradó személyes találkozások
miatt nehezebb adni és kapni a
szeretetet. Már megint sok csa-

Kedves
Szentiváni Lakosok!
Polgármester úrral tartott, extra hosszú ideig tartó bejárásunk során bemutattam neki településrészünk megoldásra
váró problémáit. Időhiány miatt a teljesség igénye nélkül,
de lehetőségem nyílt Szentiván részletesebb megismertetésére, és egyetértettünk abban, hogy komoly források szükségesek dinamikusan fejlődő kertvárosunk fejlesztésére.
Advent a várakozás, az elmélkedés időszaka. A négy
gyertya a hit, remény, öröm és szeretet lángja.
Soraimmal néhány gondolatban a város feladatairól,
eseményeiről kívántam tájékoztatást adni, és arról a
munkáról, mely váratlanul felbukkanva nyugodt várakozást felelősségteljes gondolkodássá alakítja.
De a négy gyertya lángja akkor is ég a …hit, remény,
öröm és szeretet!
Hisszük, hogy a problémáink megoldódnak, reménykedünk a fejlődésben, örömmel és szeretettel gondolunk
családunkra, távoli szeretteinkre és egymásra is.
Áldott békés Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánok!
dr. Sík Sándor, önkormányzati képviselő

ládban elmaradnak a látogatások, az ölelések, a kézfogások,
az egymás szemébe nézések.
Nem láthatjuk a másik arcán
derengő mosolyt, amint észrevesz minket. Marad a telefon,
de szóban sokszor nehezebb
elmondani, marad az üzenet,
de levélben sokszor nem lehet
úgy megfogalmazni. Mondjuk, hogy boldog karácsonyt,
de nincs benne sem az örömteli tekintet, sem a sugárzó arc.
Olvasom, hogy idén az ajándékvásárlási dömping alatt
megint megdönti az eddigi
rekordot a magyar lakosság,
főleg az interneten vásárolt
árucikkek tekintetében. Tehát
az üzletekbe egyre kevésbé
szeretünk elmenni, mert
kényelmesebb és nehogy
elkapjuk a koronát, de egyre
értékesebb ajándékokat adunk
egymásnak. Biztosan benne
van a drágulás is, de mintha
ezzel pótolhatnánk valamit,
ami a járványhelyzet miatt
elmaradt, vagy kifejezhetnénk, amit személyesen nem
tudunk elmondani.
Az idei karácsony, mint a
tavalyi, nem olyan lesz, mint
szeretnénk. Megemlékezünk
a Kisjézus születéséről, és ha
kinézünk majd az esti égre,

mintha látnánk mi is a napkeleti bölcseket vezető fényes
csillagot. De már a készülődés, a közös gyertyagyújtás sem ugyanaz a járvány
miatt, ezért az ünnep sem
lehet az, hiszen ha lélekben
nem készülünk fel rá, kevésbé
érezzük majd a szeretet áradását. Ezt pedig a karácsonyfa
díszei sem feledtetik velünk.
A szívünkben aggodalom
van és félelem, hiszen már
sokunknak van covidos családtagja, rokona vagy ismerőse, és annyi szomorú esetről
hallott az ember. Amíg így
lesz, és az aggodalom és a
félelem erősebb lesz a karácsony üzeneténél, nem lehet
igazi ünnepünk.
Nem tudunk mást, csak a
remény felé fordulni. Remélnünk kell, hogy a vírus hullámai elcsitulnak hamarosan, és egyre kevesebb lesz
az áldozat, akit elveszítünk.
Remélnünk kell, hogy ezek az
évek nem hagynak maradandó nyomot az utána következő
életünkben. Remélnünk kell,
hogy lesz még boldog, szép
karácsonyunk.
Mindannyiunknak ezt kívánom.
Loschitz Ferenc

MVBMK
Ha a kulturális intézmények
szempontjából nézzük, idén
fél év sem volt, amikor bármilyen korlátozás nélkül
fogadhattuk látogatóinkat.
Az előző vírushullám május
végén ért véget, egy országos kampány részeként
akkor bejáratunk felett megjelent a Kinyitottunk felirat,
majd november végén újra
kezdődtek a minket is érintő korlátozások. Közben már
szerepet kapott a védettségi
igazolvány, de annak ránk
nézve nagy gyakorlati jelentősége nem volt.
Azért van mire emlékezni
ebből az évből. Sok ismert
zenekar vagy előadó lépett
idén is a szentiváni színpadra,
amikor lehetett, többnyire telt
házas programjaink voltak.
Ezekről szervező kollégáim
részletes cikkekben számoltak
be az olvasóknak, igyekeztünk
mindenbe beavatni az érdeklődőket. Az év első hónapjaiban a személyes találkozások
helyett online programokat
tudtunk rendezni, amelyek ma is megtekinthetők
az interneten. Felhívásaink,
új kezdeményezéseink nagy
sikert arattak, ennek okán
megtartjuk őket. Az idén nyáron először megtartott táborok
jól sikerültek, ezt az oldalunkat is fejleszteni fogjuk.
A decemberi ünnepváró
rendezvényekre már rányomta a bélyegét a vírus. Felnőttek
és gyerekek is óvatosabbak,
egyre több az érintett, ilyenkor a közös programokról le
kell mondani.
Intézményünk sokrétű tevékenységet végzett ebben az
évben. Tavasszal helyeztük ki
három helyre a kupakgyűjtő
szíveket, amelyeket azóta mi
ürítünk és a megtelt zsákokat
átadjuk a támogatott családnak.
A húsvéttal elkezdtük a bevásárló központnál lévő körforgalom díszítését, hogy így fogadjuk a Szentivánra ott érkezőket.
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Itt a cél egy komoly szentiváni
jelkép létrehozása lesz.
A két éve hozzánk csatolt
Kincsesház helyzetéről többször beszámoltunk. A tavas�szal elkészült új nádtető
nagyon látványos, reméljük
majdan az épület és az udvar
is az lesz. Jelenleg a felújítás
előkészítése zajlik, a Bethlen
Gábor Alapítvány pályázatán
sikeresen szerepelve az építészeti tervek elkészítésének
anyagi fedezete biztosítva van
és a tervezés a tél folyamán
befejeződik. Jövőre jön a legfontosabb szakasz, sikeresen
pályázni a felújításra. Tudjuk,
sok idő, de egy ilyen nagy
feladat és pályázat így zajlik,
intézményünk pedig mindent
megtesz, hogy Győr egyetlen
tájháza egyszer Szentiván
büszkeségévé váljon.
Talán mire ez a lapszám
megjelenik, egy másik komoly
pályázatunk sikeréről is beszámolhatunk. Az EMMI alá tartozó Petőfi Zenei Ügynökségnél sikerült bekerülnünk egy
meghívásos pályázatra, amely
10 millió Ft támogatást jelent
a Kossuth Lajos Művelődési
Ház pincéjében létrehozandó
zenekari stúdióteremre, ezzel
összekötve pedig a pinceszint
belvíz elleni szigetelésére.
Idei felújításaink közül
érdemes még megemlíteni
a sportcsarnok világításának
korszerűsítését és a Likócsi
Közösségi Ház udvarán szintén a villamossági fejlesztést.
De ilyen jellegű feladatok
is vannak előttünk. A dísztéren járva mindenki láthatja a
beton virágágyások repedezéseit, dolgozik az idő vasfoga.
Dolgozik bent is, a csarnok
öltözőiben a zuhanyzók teljes felújítása szükséges, amit
sokáig nem lehet halasztani,
ahogy a parkettafelújítást sem.
Reméljük, ha lesznek is új
és újabb vírushullámok, már
egyre kevesebb hatással lesznek a mindennapi életünkre,
ezáltal a közösségi programokon ismét kötetlenül vehetünk

majd részt. Jövőre is sok tervünk van, elsőként Kepes Andrást hívtuk meg egy januári
előadásra, jegyek már kaphatók
a www.molnarvid.hu oldalon.
A Krónikában is szeretném
megköszönni minden munkatársamnak az idei tevékenységét, és minden partnerünknek, helyi civil szervezeteknek a példás együttműködést,
amelyet a szentiváni emberek
közösségéért végzünk. A Molnár Vid Bertalan Művelődési
Központ ezután is örömmel

ad helyet és segítséget minden olyan külső kezdeményezésnek, amelyek a helyiek
hasznára válnak.
Ettől az évtől a Krónika
újság kiadását is az intézmény
végzi, ezért itt szeretnék
köszönetet mondani minden
cikkírónak, segítőnek, akik
idén ebben részt vettek.
Az ő nevükben is kívánok
minden olvasónak 2022-re jó
egészséget és sikeres esztendőt!
Loschitz Ferenc
igazgató

Karácsonyról

kicsit másként

Az angol nyelv egyszerűen
Christmas-ként, azaz Krisztus napként említi, ünnepli.
A németek Weihnachten-ként
használja. Ez utóbbi azért furcsa egy kicsit, mert a wein
bort jelent magyarra fordítva.
A nachten, a nacht éjt, éjszakát
jelent. Ezek szerint a bor éjszakája lenne ez a kifejezés? Miért
a borról van itt szó. Talán egy
nagy isten Baál szent boráról?
Rejtély! Akkor is megkapjuk az
értelmét, ha játszunk a szóval,
hiszen szinte magyarul van.
Bor-bála, ha viszont megfordítjuk, akkor a Baál -bor sejlik fel
jelentésként, vagyis az Istenség
bora, no meg a magyar női név
is. Mivel kettősségről van szó,
az Isten azért kétszemű: nő és
férfi, így a nagy anyaistennőt
korábban az olasz Stregának,
Luciferiának is nevezték...
No de kanyarodjunk vis�sza a magyarság karácsonyról

eredő forrásához. Ami imigyen hangzik: hiteles források
említik, hogy a KARÁCSONY
szó a KERECSEN-ből származik, hiszen december 21-én
a Fény születésének napján,
a téli napfordulón az égbe
felszálló sólyom madarakról
nyerte a nevét. A mai magyaroknak Jézus, a megváltó
születésének gyönyörűséges
ünnepe, Mi, keresztények,
adjunk hálát az Istennek,
hogy leküldte a Földre fiát
Jézust, aki megmutatta az
emberiségnek a helyes utat,
aki helyretette a befogadó
emberek lelkét. Meghozta a
megtisztulás lehetőségét, aki
hitet, reményt adott a túlélésre, aki napjainkban is tartja
bennünk a lelket és a reményt.
Minden jóérzésű embernek
kívánok örömteli KARÁCSONYI ÜNNEPEKET!!!
Vollai István

HIRDETÉSI DÍJAK
1 oldal
1/2 oldal

190 x 266 mm
fekvő

190 x 131 mm

álló

93 x 266 mm

normál
1/4 oldal

1/8 oldal

5000 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

Hátulsó oldal
Apróhirdetés

8000 Ft+áfa

3000 Ft+áfa

2000 Ft+áfa
+25% felár

10 szóig

300 Ft+áfa

20 szóig

500 Ft+áfa
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Kun Zoltán, Szentivánon élő
természetvédelmi szakember lehetőséget kapott, hogy
előadjon a majd 200 ország
meghívásával zajló ENSZ Klímacsúcson. A konferencián
tapasztaltakról kérdeztük.

SZÖSZ: Ha az ember azt
hallja, hogy az ismerőse előadott a klímacsúcson, akkor
az első gondolata, hogy:
„Azta...!”, a következő meg,
hogy vajon, hogy került oda.
Zoli, hogy kerültél oda?
Kun Zoltán: Természetvédelmi szakértőként több szervezetnek dolgozom, az egyik
az ausztrál Griffith Egyetem.
Ők a vírushelyzet miatt nem
tudtak részt venni a klímacsúcson, ezért engem kértek
meg, hogy képviseljem őket.
Így került sor arra is, hogy
előadjak a közös kutatásunk
témájában.
SZÖSZ: Mit kutattok a projekt keretében?
Kun Zoltán: Azt vizsgáljuk,
hogy mennyi szenet kötnek
meg a védett és a kezelt erdők.
A különbség a kettő között,
hogy a védett erdőben nem
vágnak ki fát, természetes
folyamatok uralkodnak, míg a
kezelt erdőben időszakonként
történik fakitermelés.
SZÖSZ: Miért fontos, hogy
az erdő szenet kössön meg,
egyáltalán mit jelent ez?
Kun Zoltán: A légkörben
felhalmozódó szén-dioxid az
egyik felelős a globális felmelegedésért, ezért elengedhetetlen a növények szénmegkötő szerepe. A kutatásunk
eredménye szerint a védett
erdő két és félszer annyi szenet tárol, mint a kezelt erdő,
ami azt bizonyítja, hogy klímavédelmi szempontból több
erdőt kellene érintetlenül
hagyni.
SZÖSZ: Már a konferencia előtt sokat olvashattunk a
sajtóban az elvárásokról és a
kételyekről. Mi volt szerinted
a konferencia tétje?
Kun Zoltán: A klíma magától is változik, a folyamat gyorsasága okozza a problémát.
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SZENTIVÁNI előadó
a glasgow-i klímakonferencián

A felgyorsulás oka az emberi tevékenység, mégpedig
az, hogy elkezdtük égetni a
föld alatt található kőolajat és
szenet. A természet a klíma
lassú változásához tud alkalmazkodni, de ez a növények
esetében különösen hosszú
folyamat. A jelenlegi gyors
változás ezért komoly veszélyt
jelent. Persze meg is vonhatnánk a vállunkat, gondolhatnánk, hogy van elég faj, mit
számít, ha néhány kihal, de
az ember túléléséhez kell a
többi faj is. Sok titkot rejt még
a természet, hozzájárulhat
például a betegségek gyógyításához, de ahhoz, hogy ez
kiderüljön, meg kell őriznünk
a fajok sokszínűségét. A kon-

ferencián az ehhez szükséges
döntések meghozatalára volt
lehetőség.
SZÖSZ: Miről szólt az előadásod?
Kun Zoltán: Szerettem volna
arra rávilágítani, hogy a biológiai sokféleség szempontjából
milyen károkat okoz a túlzott fakitermelés. Az európai
erdők rossz állapotban vannak, csak 14 %-ukról mondhatjuk el, hogy egészségesek,
és ez az arány folyamatosan
csökken. Ennek veszélyeire
a Covid is rávilágított. Nem
tudhatjuk, hogy mikor kerül
elő az erdőből olyan faj, ami
megvéd minket, vagy olyan,
aminél jobb lett volna, ha az
erdőben marad.

SZÖSZ: Van olyan élményed a klímacsúcsról, ami
különösen megragadott vagy
megdöbbentett?
Kun Zoltán: 1996 óta dolgozom a természetvédelemben.
A konferencián észrevettem,
hogy a természetvédők között,
az én generációmban többségben vannak a férfiak. A fiataloknál változik az arány, a nők
száma dominál. Érdekes volt
ezt látni, nem tudom, hogy
mi az oka. A konferencián
voltak kiállítók is, az egyikük
egy elektromos versenyautót
állított ki. Nekem ez nagyon
szúrta a szemem. Számomra, aki „sötétzöldnek” tartom magam, elfogadhatatlan, hogy elégetjük a fát az
elektromos áram előállítása
miatt, aztán az áramot felesleges versenyzésre használjuk.
A klímaváltozás esetében a
legfontosabb a takarékosság
lenne. Érdekes volt még, hogy
a konferencia 12 napja alatt
mindössze egyszer esett az
eső, ami Skócia esetében feltűnő. Változik a klíma.
SZÖSZ: Mennyire vagy elégedett a konferencián elért
eredményekkel?
Kun Zoltán: A konferencia
egyik eredménye volt, hogy
eddig a klímaváltozást és a
fajok sokszínűségének veszélyeztetettségét külön kezelték. Külön próbáltak választ
találni a két témához kötődő
problémákra, holott a kutatások azt mutatják, hogy azok
az erdők, ahol a fajok sokszínűsége rendben van, azok
könnyebben alkalmazkodnak
a klímaváltozáshoz, és sok
szenet kötnek meg. Ezt a két
témát együtt kell kezelni, a
konferencián efelé tettek lépéseket. Pozitív eredmény még,
hogy a tüntetéseket látva a
döntéshozók megérthették,
hogy az emberek számára
fontos a téma. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a klíma-

változás megoldása még
nagyobb hangsúlyt kapjon.
Sajnos az erdőirtás befejezésének határidejét kitolták
2030-ra. Ez nem jó, mert
az eddig a határidő 2020.
év volt, így most további 9
évig folytatható a felelőtlen
fakitermelés.
SZÖSZ: A világ vezetői
tehát megtették, amit tudtak vagy amit lehetett. De
mi, akár itt Szentivánon
tehetünk valamit?
Kun Zoltán: Tudomásul
kell venni, hogy kevesebbet
kell fogyasztanunk. Takarékoskodjunk az energiával,
vegyük komolyan a problémát! A víz például kritikus
kérdés lesz a klímaváltozás
miatt. Hogyan tudjuk megőrizni a hirtelen lezúduló
csapadékot? Mit tehetünk
az elsivatagosodás ellen,
ami akár a Kiskunságot is
érintheti? Mindenkinek
megvan az egyéni felelőssége. Ha a házakat fél
fokkal alacsonyabb hőmérsékletűre fűtjük, tömegközlekedést vagy kerékpárt
használunk, akkor máris
tettünk valamit. Apró lépésekkel, tudatossággal és
értelmes beszélgetésekkel
elérhetnénk, hogy a környezetvédelem a mindennapok részévé váljon.
SZÖSZ: Köszönöm a
beszélgetést! Csak annyit
tennék hozzá, hogy a
SZÖSZ Egyesület tagjaként mi is azon dolgozunk,
hogy ötleteket adjunk a
„zöldebb” életmódhoz.
Ha kedvet kaptak, csatlakozzanak hozzánk!
Az angol nyelvű előadás
az alábbi QR-kód beolvasásával megtekinthető:

Tóth-Lencse Andrea
Szentiváni Öko Szeglet
Egyesület egyesületi tag

Cserók Télapó
Ez év decemberében ismét
ellátogatott a Télapó településrészünkre. Polgárőrségünk idén
is támogatta a Télapót, hogy
eljuthasson a gyermekekhez.
Először december 4-én, a sátorban találkozhattak, ahol a programnyitó Sík Frida művésznő
gyermekműsora volt. Ezt követően találkozhattak a csemeték a Télapóval és manóival. A
rendezvényre a szervezők száz
gyermeket és kísérő hozzátartozóikat hívták meg. A jó hangulatú programon meleg teával
és forralt borral feledtették a
vendégekkel a szombatra érkezett szeles, hűvös időt.
A látogatások sora vasárnap
folytatódott, mikor a polgárőr
konvoj elvitte a Mikulást százhárom gyermekhez, hogy otthonukban találkozhassanak.
Hétfőn száz csemete örvendezhetett a Télapó érkezésének.
Ezen a három napon mindannyian feltöltődtünk, óriási
élmény volt látni a mosolygós
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szemeket, köszönjük a rajzokat, a saját készítésű süteményeket, a kedves fogadtatást.
Jövőre ismét el fogjuk kísérni
a télapót. Köszönetet szeretnénk mondani a lebonyolításhoz nyújtott támogatásért Sík
Frida művésznőnek, Bazsó István úrnak (Törökverő úti CBA)
és Loschitz Ferenc úrnak.
Mindenkinek békés, boldog
ünnepeket kívánunk!
Varga József

KEPES
ANDRÁS

A boldog
hülye és
az okos
depressziós

Kepes András hosszú
idő után ismét Győrbe
látogat. A 2020 novemberében megjelent A boldog
hülye és az okos depressziós című könyve kapcsán
szórakoztató,
humoros előadással készül.
Megfogalmazása szerint
amikor egy bizonyos
probléma
foglalkoztatja, arról könyvet ír.
Így történt ez most is.
Választ adni, arra, vajon
lehetünk-e boldogok egy
átalakuló és ellentmondásos világban. Csak a
leegyszerűsítő magyarázatokban
hiszünk,
vagy képesek vagyunk
– akár a kétellyel is
megbarátkozva – kritikusan szemlélni önmagunkat és a jövőnket?
A szerző saját élettapasztalatait és a tudományt a kultúrtörténetet, a pszichológiát, sőt az atomfizikát – segítségül hívva
szellemes és tanulságos
elmélkedésre invitál.
Belépőjegyek ára:
1500 Ft
Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ
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Szokás szerint a Molnár
Vid Bertalan Művelődési Központba az Alma
együttes koncertjén jött el a
Mikulás
November 27-én a Csík
zenekar felejthetetlen koncertje volt Szentivánon.
Az együttes a legendás LGT
együttes tagjaival, Presser
Gáborral és Karácsony
Jánossal kiegészülve lépett
színpadra nálunk.
Fotó: Kis István
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Újra kapható a Nyanyulok
Az őszi könyvbemutató után
sokan vásárolták meg Király
Ervinné könyvét, amely a Győr
750 kiadványsorozat részeként
jelent meg szép kiadásban.
Mostantól
újra
kapható
Szentivánon a könyv a sportcsarnokban, nyitvatartási időben.
Ára: 2021 Ft.
Érdeklődni: 518-225

Adventi Jótékonysági hangverseny
a templomban december 12-én
Fotó: Kis István

RÁCPONTY tejföllel
Hozzávalók
1.5 kg pontyszelet
1 kg burgonya
15 dkg füstölt szalonna
kis szeletkékre vágva
2 nagy fej vöröshagyma
3 db zöldpaprika

3 db paradicsom
só ízlés szerint
10 dkg vaj
fűszerpaprika ízlés szerint
3 dl tejföl

Elkészítés
A burgonyát héjában megfőzzük, majd meghámozzuk, és
vékony szeletekre karikázzuk.
A halat szeletekre vágjuk, mindkét oldalukat sózzuk, enyhén megszórjuk pirospaprikával,
Egy nagy tepsiben a vajdarabokat elszórjuk, a burgonya
karikákat sózzuk és elhelyezzük a tepsibe. A burgonya tetejére rendezzük a halszeleteket.
Paradicsomból, hagymából, paprikából szaftos lecsót
készítünk és ráöntjük a halszeletekre.
A szalonnát felcsíkozzuk kis szeletkékre és a lecsóra szórjuk, majd az egészet beborítjuk a tejföllel.
A tepsit 180°C-ra előmelegített sütőben megsütjük
Sütés ideje kb.: 50 perc
Jó étvágyat kívánunk!

SAJÓ SÁNDOR

Karácsonyi ének
Akkoron csillag gyúlt az égre
És rásugárzott a vidékre,
És Betlehem fölött megállván,
Egy rongyos istálló homályán
Tündöklött már a Glória:
Ott ingecskében, szép fehérben,
Feküdt a jászol szent ölében
Az Isten egyszülött Fia…
A hír bejárta a világot,
És jöttek bölcsek és királyok
És együgyűk és pásztorok:
Ott minden lélek egyetérzett
És sírt és álmélkodva nézett
És boldogan fohászkodott:

Örömöt hozván az embernek,
Dicsőség légyen az Istennek!
Ó betlehemi égi csillag,
Világmegváltó Szeretet!
Lásd, én is várlak, várva hívlak:
Jöjj, váltsd meg ezt a nemzetet!
Lásd, sírva vár egy csonka ország
És gyásza fátylát lengeti,
Ó szánd meg népe árva sorsát
S hozz végre örömöt neki:
Jöjj újra úgy, mint azelőtt,
Hozz duzzadt ágú friss fenyőt
A Tátra s Erdély erdejéből,
Az elrablottból, – a mienkből!
Ó, neked lehet és szabad, –
Neked nem állja utadat
Oláh Heródes, se cseh zsandár,
Mert a te utad magasan jár,

Te angyalként jársz, égi szárnyon,
Te átrepülhetsz a határon,
Mindenhová és mindenhonnan, –
Te sohsem voltál Trianonban…
Ó, szállj le hozzánk, égi angyal,
Ó, jöjj, kis Jézus s légy velünk,
És igazságot hozz magaddal,
És sok játékot hozz nekünk, –
Mindent, mit vágyunk álmodott:
Sok trombitát és sok dobot,
És sok-sok puskát, kardot, ágyút,
Hogy szent nevedet áldva-áldjuk,
Hozz hírt, amelynek hallatára
Itt minden szemek fölragyognak,
Boldog Karácsonyt valahára
Szegény-bús-árva magyaroknak!
Ê
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Szentivánon tanítottak
házasság lett. Két gyermekük
született László és Ilona.
Mindketten kérték áthelyezésüket Győrszentivánhoz
közelebb eső tantestülethez,
így kerültek Bőnyrétalapra,
ahol szolgálati lakást is
kaptak, majd 1959-ben a
Győrszentiváni Állami Általános Iskolába helyezték át őket.
Tóth Lászlót kinevezték igazgatóhelyettesnek.
A falu fejlődött, lakóinak
száma nőtt, sok gyermek született, így délelőtti és délutáni

át és politechnikát. 1980-ban
Címzetes Igazgató Kitüntetést kapott.
A két iskolát gazdasági okokból összevonták, de
mivel nem váltotta be a hozzá
fűzött reményeket az integráció, ezért a tanács 1986-ban
megszüntette az összevonást,
s újból különálló iskolává
váltak. Tóth László azonban
súlyosan megbetegedett, így
az igazgatói pozíciót Gárdonyi Gézáné vette át, s folytatta elődje kiváló munkáját.

oktatás is folyt az iskolában. A
nagy gyermeklétszám miatt
szükség volt egy új iskolára.
Az új iskola építésénél,
mely a telepen épült, szinte
mindennap ott volt, szerette
volna minél előbb jó feltételek
között tudni diákjait s a tanári
közösséget.
Végül 1960. szeptember
1-én nyitotta meg kapuit a
korszerű, 8 tantermes, saját
főzőkonyhás, ebédlős, tornatermes iskola 478 tanulóval és
20 fő pedagógussal. A tanári
kar egy része az I. sz. Állami
Általános Iskolából lett áthelyezve a telepi részen lakó diákokkal együtt. Az iskola a II.
sz. Állami Általános Iskola
nevet kapta. Később Móricz
Zsigmond nevét vette fel.
Ennek az iskolának az élére
nevezték ki Tóth Lászlót igazgatónak. Az igazgatói munka
és a tanítás mellett a Pécsi
Tanárképző Főiskolát is elvégezte. Tanított fizikát, kémi-

Betegsége miatt már nem
érhette meg hivatalos nyugdíját. 1988 augusztusában
elhunyt. Szeretett iskolájában
a fizikaterem viseli nevét.
Ünnepélyesen: Tóth László
emlékterem lett.
A családi jellegű információkat közreadta:
Öccse: Tóth Ferenc, a Bőnyi
Általános Iskola nyugalmazott igazgatója és Tóth László
lánya: Bozsokiné Tóth Ilona.

Megemlékezés
községünk tanítóiról
IV. rész
TÓTH LÁSZLÓ
1929–1988
Győrszentivánon született 1929. március 22-én.
Édesapja Tóth László vasutas,
édesanyja Árnics Margit
háztartásbeli. Hárman voltak testvérek: Margit, László,
Ferenc.
Iskoláit Győrszentivánon és
Győrben végezte. Az utcájukban lakó Háry Irénke tanitónő
rábeszélte László édesanyját,
hogy a polgári elvégzése után
írassa be a győri Tanítóképzőbe. Miután elvégezte, behívták
katonának, ahol hajózó távírásznak képezték ki. Laci cserkész korából ismerte a morzét,
nem csak írni tudta, hanem
billentyűvel adni és venni is.
Ez előnyére vált, s az élvonalba került. Tisztséget kapott,
főtörzsőrmester lett, s már ő
tanította az újoncokat.
A 3 éves katonai szolgálat után Nógrád megyébe,
Ságújfalura helyezték, ahol
kántortanítói állást töltött be. A
nyári szünetben hazautazott,
s akkor találkozott Bartal
Ilona tanítónővel, aki szintén
Győrszentivánon született
1935-ben, s Zagyvarékason
tanított. Ebből a találkozásból barátság, szerelem, majd
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Tanítványok visszaemlékezései:

Czucz Mária
1960. szeptember 1-én
örömmel vettük birtokba a
II. számú Állami Általános
Iskolát, mely a kornak megfelelően szép volt és modern.
Összesen 478 tanuló jött át az
I. számú iskolából. A mi osztályunk a VII. osztályt kezdte ebben a szép új környezetben Kulacs Béla tanár úr

osztályfőnökünk vezetésével.
A párhuzamos VII. osztály
pedig Orbán Ilona tanárnő
vezetésével indult. Nagyon
jól ismertük egymást, mert
a faluban már 6 éve együtt
jártunk.
Az iskola igazgatója Tóth
László tanár úr lett, aki a mi
osztályunkban fizikát tanított, a délutáni szabadidőben
pedig fotószakkört vezetett.
Az iskolában működött még
színjátszókör Takács Zsuzsa
vezetésével, énekkar Kulacs
Béla vezetésével, volt úttörőcsapat, természettudományi szakkör, sportkörök és korrepetálás
is, akinek szüksége volt rá.
Tóth László tanár úr hatalmas energiát fektetett az iskola
vezetésébe. Tanítás alatt mindig az iskolában volt, lehetett
rá számítani mindenkinek.
Nem volt megközelíthetetlen,
minden gyermeket egyformán
elfogadott. Kollégái becsülték,
tisztelték. Humánus vezetésével nagyon jól összetartotta a
tantestületet.
Ebből mi tanulók profitáltunk a legtöbbet, mert jó
felkészítést kaptunk a továbbtanuláshoz. Mint említettem
már, nekünk Laci bácsi fizikát
tanított. A fizika ugye nem
könnyű tantárgy, de ő „gyermeknyelvre” fordította, s úgy
adta elő, hogy értettük azt. Az
órái érdekesek voltak, lehetett
kérdezni, s kísérleteztünk is.
Az eszközöket ő maga állította, szerelte össze, hogy aztán
azon bemutassa nekünk,
hogy a fizika, mint természettudomány, életünk minden
területén megtalálható. Ha
valaki nem készült az órára,
azzal pótoltatta a hiányt. Nem
buktatott, hanem felzárkóztatott. Tiszteltük és szerettük
őt. Sokszor hallottuk tőle: „Ha
szorgalmasan tanultok, lehet
belőletek bármi”. Olvassatok
sokat, legyetek tisztelettudóak
és maradjatok szerények.
Arra buzdított, hogy legyünk
becsületesek és igazságosak
kapcsolatainkban. tanuljunk

Mészáros Ferenc
Nekem olyan emlékeim
vannak Laci bácsiról, hogy az
ő óráján nem kellett fegyelmezni, figyelmeztetni bennünket, mert mindenki odafigyelt és értette miről beszél.
Kiváló ember és remek
pedagógus volt. Tisztelettel
emlékezem Rá.

Wajzer Jánosné –
Varga Ilona
meg nyerni és veszíteni a játékokban. Szóval nemcsak a tantárgyát tanította, hanem nevelt
is bennünket a nagybetűs életre szeretettel és türelemmel,
amiért
mindig
hálásak
maradunk, amig élünk.
Laci bácsi fotószakkörére
sokan jártunk. Nekem Pajtás fényképezőgépem volt.
Laci bácsi berendezett egy kis
labort, ahol a film készítés
folyamatát tanulhattuk.
Mikor az általunk szépnek, érdekesnek tartott virágot, tárgyat, vagy egymást
lekattintottuk, megőriztük a
pillanatot, mely mindig egyedi és visszahozhatatlan, ezért
hatalmas értéke van a fényképeknek, képeknek, melyeket
megőrzünk. Vissza tudja idézni a történéseket, a történelmet, az örömteli, vagy szomorú pillanatokat.
Megtanultunk apró titkokat, milyen fényben, milyen
szögben kell a felvételeket
elkészíteni, az előhíváshoz
milyen anyagokat kell vegyí-

Laci bácsi jó ember és jó
tanár volt. Soha nem láttuk
mérgesnek, vagy dühösnek.
Mindenkivel megtalálta a
hangot, szerette a gyerekeket.
A fotószakkörön egy új
világot tárt fel előttünk, amit
azelőtt nem ismertünk.
Megtanított látni, a természetet megfigyelni, fotókat
elemezni, eszközöket megismerni. Összekovácsolt egy
csoportot, amiben nagyon
jól éreztük magunkat, s egy
különleges tudáshoz jutottunk. Köszönettel és hálával
tartozunk érte.
teni, filmet előhívni… szóval nagy élmény volt így is
ismerkedni a világgal. Minden
kirándulással, fényképezéssel
gazdagabbak lettünk, s mikor
tovább folytatva a munkát képként a kezünkbe tarthattuk
az általunk készített fotókat,
ez volt számunkra a csoda.
Ha fényképezőgépet veszek a
kezembe mai napig eszembe
jutnak tanításai.
Szeretettel és tisztelettel
emlékezem Rá.

Nagy András (Bandi)
Az új iskolában üres volt a
fizikaszertár. A felszereléseket
Tóth László tanár úr maga állította össze. Eljött édesapámhoz, Nagy János villanyszerelő mesterhez, s kérte, hogy
a nála található eszközökből
állítsanak össze furnérlemezre elektromos áramköröket,
szemléltető készülékeket. Ezt
mindig nagy érdeklődéssel,
figyelemmel követtem, így

aztán az órán az én „segítségemmel” mutatta be az órák
anyagát, amit nagy örömmel
tettem. Persze mindenkire
sor került a kísérleteknél, így
jól megtanultuk a fizika azon
alapjait, ami szükséges a mindennapi élethez.
Laci bácsi korrekt, jó
szán
dékú ember volt, nem kivételezett senkivel, mindenkit
tanulásra biztatott és mindenkinek segített.
A fotószakkörön, ahova örömmel jártunk, megtanultunk
új dimenziókat látni. Én egy
Ljubityel géppel fényképeztem,
a többieknek Szmena, Zorkij és
Pajtás gépe volt.
Érdekes folyamatok zajlottak ott, ami bennünket
újdonságként ért. Fényképeztük a természetet, egymást,
a kiránduláson történt pillanatokat. Majd az egész folyamatot végigcsináltuk a fotólaborban, amit szintén Laci
bácsi rendezett be. A folyamat
így zajlott: filmelőhívás, szárítás, a papírképhez nagyítót
használtunk, a megvilágított
fotópapírt előhívó, majd fixáló
oldatba helyeztük, szárítottuk,
s végül a kész kép öröme adatott nekünk.
A tanár úr nagy szakértelemmel avatott be minket ebbe
a világba, s elültette bennünk
az érdeklődést a fizika-kémia
és fényképezés irányába.
Igen nagy szeretettel és tisztelettel emlékszem Laci bácsira, ki belénk táplálta a tudásvágyat, figyelemmel kísérte
tanulmányainkat és mindenben számíthattunk Rá.
Akit Tóth László tanár úr
tanított vagy kollégája volt,
mindenki tisztelettel és
barátsággal emlékezik rá.
Mi, tanítványai köszönettel
és hálával tartozunk a tőle
kapott tudásért. Emlékét szeretettel őrizzük.
Köszönjük Tóth Ferencnek
és Bozsokiné Tóth Ilonának
a családi információkat és
képeket. Köszönjük tanítványainak is hogy az emlékeiket
megosztották.
Összeállította: Czucz Mária,
Király Veronika, Szlatki Jenő
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ADÓ 1%

WASS ALBERT

Karácsonyi
versek
(részlet)
Elindul újra a mese!
Fényt porzik gyémánt
szekere!
Minden csillag egy kereke!
Ezeregy angyal száll vele!

Jön, emberek, jön,
jön az égből
Isten szekerén a mese!
Karácsony készül,
emberek!
Szépek és tiszták
legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani, támogatóinknak,
barátainknak, ismerőseinknek. Az adó 1% felajánlások nagyban segítik egyesületünk munkáját. Kérjük, idén is támogassák egyesületünket az adófelajánlással. Köszönjük.
Győrszentiváni Polgárőr És Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
14740718-1-08

GASZTRO workshop

TOBORZÓ és családi nap
Szombaton toborzó és családi napot tartott a Győrszentiváni Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
A látogatók megismerhették
csapatunkat, felszerelésünket,
kipróbálhatták a tűzoltást és 32
méter magasba is emelkedhettek a kosarasautóval.
Vendégül láttuk továbbá
Abda Község Önkéntes Tűzoltó Egyesületét, akikkel baráti kapcsolatot ápolunk és a
Kulcsár Kutató - Mentőkutyás
Szolgálat Alapítványt is.
Tudományos kísérletek és
Balogh Anna bűvész műsora
után a Falcon Project zenekar
adott támogatói koncertet.
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Egy tűzoltónk párját születésnapján köszöntöttük meglepetés zeneszámmal.
Tartalmas programok, vidám
hangulat, értékes emberek és
hatalmas összefogás jellemezte
a teljes eseményt.
Végtelenül hálásak vagyunk
minden segítőnek és támogatónak.
A toborzás folyamatosan
tart, hiszen minél többen
vagyunk annál hatékonyabbak
lehetünk. Keressenek bátran
minket, akik kacérkodnak a
tűzoltóvá válás gondolatával!
Elérhetőségeink:
g yorszentivan.ote@gmail.
com vagy +36-70/779-7294

Hagyományteremtő szándékkal, új program indult a Molnár
Vid Bertalan Művelődési Központ szervezésében. Az első
Gasztro Workshopon december 4-én karácsonyi Babka kalács
készült, Szarka Zsófi irányításával.
Nagyon jó hangulatban csodás kalácsok készültek. Aki nem
tudott jelen lenni, ne csüggedjen, a sikerrel zárult rendezvény
folytatódik. Gyerkőc kurzust is terveznek a szervezők.
Figyeljék a www.molnarvid.hu oldalt

Szent Benedek iskola

Örökös boldog iskola
Iskolánk, a Győrszentiváni Szent Benedek Általános Iskola a 2021/22-es tanévben a Jobb Veled a Világ
Alapítvány által működtetett Boldogság Intézet
nyílt pályázatán, amelyet a
magyarországi és határon
túli nevelési-oktatási intézmények számára írtak ki,
elnyerte az ÖRÖKÖS BOLDOG ISKOLA címet. A
program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve
adjon módszertani segítséget a boldogságra való
képesség fejlesztéséhez az
intézményekben. Mottója: Vezesd őket, de hagyd,

hogy maguktól fedezzék fel a
boldogság felé vezető utat!
Egy-egy témánál egy hónapig
időztünk el az elsősökkel. Az
órák lényege a személyiségfejlesztés és a pozitív életszemléletre való képesség tanítása.
Célom volt, hogy a kisgyermekek saját tapasztalatokat gyűjtsenek, és az új ismereteket
beépítsék a mindennapjaikba.
Szeptemberben a kicsik megtanultak az apróságoknak örülni, hálásan gondolkodni. Az
októberi témát a természetben
fellelhető ritmusok megfigyelésén keresztül dolgoztuk fel. A
napfény csalogatásának engedve az osztály az udvaron gumicsizmában, esernyővel a kezé-

Szemléletformáló foglalkozás
Hagyományainkhoz híven
ebben a tanévben is megrendezésre került a „fehér bot”
napján szemléletformáló programunk. Évről évre betekintést nyerhetnek a gyerekek,
valamint a kollégák is a vakok
és gyengén látók mindennapi
életébe. Idén a győri Patrónus
Lions Klub tagja, Borsodi Erzsébet látogatott el iskolánkba, aki
már gyerekkora óta látássérültként él. Megismerkedhettünk
segítő kutyájával Gesztenyével,
aki nagyon hamar a gyerekek
kedvence lett.
A nyolcadik osztályosok egy
fantasztikus előadást halhattak arról, hogyan is éli mindennapjait, milyen nehézségekkel
kell nap, mint nap szembe
néznie egy látássérült vagy vak
embernek. Lehetőségük volt
kipróbálni a gyerekeknek a

csörgőlabdát, amiben mind az
alsó és felső tagozatos tanulók
nagy örömüket lelték. A tanulók a szemüket elfedték, így
csak a többi érzékszervükre
és egymásra hagyatkozhattak
játék közben. A második osztályos tanulók szintén nagyon
izgalmas interaktív órán
vehettek részt. Kipróbálhatták,
például, hogyan lehet vakon
tojást feltörni, vizet tölteni
pohárba. Ezeken kívül számos
olyan speciális eszközt ismerhettek meg, ami megkönnyíti
a látássérültek mindennapjait.
Köszönöm szépen az iskola
vezetőségének, hogy megvalósulhatott ez a program, és
a kollégák aktív részvételét a
foglalkozásokon.
Csanakiné Várhegyi Adrienn
gyógypedagógus

mi ajtókra, nevelői szobák ajtajára) a buzdító, jókedvre derítő,
mosolyt csalogató feliratokkal
ellátott macikat.
Jött a március. Az iskola
bezárta kapuit. A nevelés és
oktatás otthon is megvalósult.
Adott volt két figyelmes tanító
néni és sok nyitott gyermek,
akiket a családjuk támogatott.
A közösségi tér (classroom,
meet foglalkozások) délelőtt és
délután is pezsgett. A tanulók
örömmel hallgatták, figyelték
egymás gondolatait, munkáit,
alkotásait. Bemutatták háziben táncolt, mozgott. A téma
feldolgozásának leghosszabb,
legszínesebb része a „Színezz!”
című foglalkozás volt. Először
a pocsolyákat várva gumicsizmákat terveztünk, színeztünk,
majd őszi keretbe foglaltuk
alkotásainkat. Mivel nem volt
esőkabátunk, esernyőt hajtogattunk teafilterből. Egyéni,
kreatív munkák készültek. A
rajzokról sugárzott a jókedv, az
optimizmus.
A december a boldogító jó
cselekedetekről szólt. A hónap
első hetében az osztályommal
adventi kalendáriumot („Légy

állataikat, a kiskertbe ültetett
virágjaikat. Tapsoltak, nevettek, örömet adtak egymásnak
a kamerán keresztül. Büszkén írhatom, hogy segítettek
a házimunkában is. A június nemcsak a tanév, hanem
a Boldogságprogram utolsó
hónapja is volt. Nem volt más
dolgunk, mint emlékezni.
Emlékezni az apró örömökre,
a bátorságpróbákra, a jó cselekedetekre, az élet szeretetére.
Gratulálok a programban
résztvevő tanulóknak!
Pécsiné Takács Judit, tanító

segítőkész!”, „Maradj ki a rosszból!”, „Légy kedves!”, „Légy
őszinte!”, „Légy megértő!”…)
készítettünk. Mindennap egy
tanuló nevét írtuk a pozitív
gondolatokat tartalmazó képek
szélére ragasztott papírszívekre. Az új év elején új célokat
tűztünk ki. A Mackó-napi titkos küldetésünk az volt, hogy
motivációs macikat készítettünk. Kiszíneztük, megírtuk és
elárasztottuk velük az iskolát: a
gyerekek óra alatt körbejárták
az iskola közösségi tereit, és felragasztották (lépcsőfordulóba,
a folyosói szekrényekre, tanterGyőrszentiváni KRÓNIKA
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TÖKFARAGÓ
verseny
Iskolánkban már hagyománya van annak, hogy Halloween
közeledtével tökfaragó versenyt
hirdetünk. A kelta időkre vis�szanyúló szokás egyre elterjedtebb hazánkban is, és nagyon
közkedvelt diákjaink körében
is, akik minden évben izgatottan hozzák a különféle faragott tököket. Az eredeti Jack-o’lantern figura mellett számtalan vicces, vagy rémisztő figura
is megjelent. Volt tökhintó,
temető, tökből faragott házikó
és tündérlak, de egy igazi tűzoltó jelenet is megelevendett
az egyik faragott alkotásban.

A zsűrinek idén is nagyon
nehéz dolga volt, de végül Judit
néni, Szilvi néni és Ricsi bácsi
meghozta a döntést. A díjazottak mellett minden résztvevő
finomságban részesült.
Pintér-Hajdara Noémi
angol tanár

Pannonhalma láthatatlan kincsei
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a Jedlikben pályaválasztás előtt álló tanulóknak
A Győri Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és
Informatikai Technikum és Kollégium ebben a tanévben is
meghirdette a Kapcsolatépítő Matematikaversenyét a 7. és
a 8. osztályos tanulók számára. Azokat az tanulókat várták
a versenyre, akik a műszaki pálya iránt érdeklődnek és az
idegen nyelvek tanulását is fontosnak gondolják. A versenyen
egy matematika feladat, ezért, angol/német nyelven volt
megfogalmazva. A verseny ideje alatt a tanulókat kísérő szülők megismerhették az iskolában folyó képzési lehetőségeket.
Az egyéni matematika versenyen a Győrszentiváni Szent
Benedek Általános Iskolából hat tanuló vett részt. Közülük
Hutvágner Máté 8.a osztályos tanuló első helyezett lett,
Csécs Olivér szintén, a 8.a osztályból 4., Horváth Márk 7.b
osztályos tanulónk 8. helyezést ért el a 25 versenyző között.
Az eredmény kihirdetésekor Máté és Olivér értékes ajándékokat is kaptak. Gratulálunk, és sikeres felvételit kívánunk!
Németh Tamásné matematika-fizika szakos tanár

Egy kirándulás élményei
Novemberhez közeledve
egy különleges program várt
ránk, a Győrszentiváni Szent
Benedek Általános Iskola
pedagógusaira: a Pannonhalmi Bencés Főapátság látogatására nyílt lehetőségünk. Noha
jómagam is már több alkalommal csodáltam meg az Apátságot, most Titusz atya kedves
meghívásának köszönhetően
az apátság múltjával, jelenével, a színvonalas oktatatás
rejtelmeivel, a diákok és pedagógusok hétköznapjaival is
megismerkedhettünk.
Pannonhalmához közeledvén gyermekkorom legemléke-

MATEMATIKA VERSENY

zetesebb osztálykirándulásai
jutottak eszembe: a magával
ragadó táj, a különleges fákkal
övezett erdőségből kiemelkedő
Apátság mint egy, a természet
karjaiba simuló különleges
drágakő tündökölt a távolról is
jól látható magaslaton.
A kapun átlépve ugyanaz
a különleges érzés ragadott
magával, mint gyermekként
egykoron, mely azóta sem
változott. Egy láthatatlan,
megfoghatatlan érzés, melyet
próbálunk szavakkal megfogni, körülírni, de annak teljességét csak töredékekben
vagyunk képesek visszaadni:

nyugalom, megnyugvás és
béke köszöntött ránk, melyet
néma, szótlan szeretet járt
át és itatta át lelkünket az
ottlétünk során. Titusz atya
kedves köszöntését, nyugodt
és szeretetteljes invitálását
követően már biztosan tudtam magamban, hogy bizony,
nincsenek véletlenek: a béke
és a szeretet érzése a keresztény hit láthatatlan visszatükröződése lelkünkben.
Az első benyomások, a láthatatlan kincsek után a múzeum relikviáit is megcsodálhattuk. Díszes kelyhek, aprólékosan megmunkált, kidolgozott monstrancia, órák, és
különleges tárgyak szépségeiben gyönyörködhetett a szem,
a régmúlt idők lenyomataiként azok történeteivel gazdagodhattunk. Egy-egy tárgy
a múltnak egy szeletét, egy
részét hivatott bemutatni – és
ezek az értékek szorosan egybefonódtak a hozzájuk tartozó
élettel, életúttal, történettel,
melyet magukkal mentettek
át a múltból ide, a jelenbe.
Múlt és jelen találkozásának
érzése, élménye ragadt magával bennünket, amint a bazilikába lépve csodáltuk a színes ablakokon keresztüláradó
fények játékait. A fejünkben
az ámulattal keveredő megannyi gondolat cikázását az
elcsendesülés váltotta fel, a

teret a bencés szerzetesek
tiszta éneke, imája töltötte
meg. Megtöltötte a teret és a
szívet egyaránt. Imára kulcsolódott a kéz. A bencés közösség életének szerves része az
imádság. Azonban szintén
lényeges a munka mellett az
olvasás, a lelki olvasmányok
egyaránt. A könyvtárában
őrzött gyűjtemény Magyarország legrégebbi gyűjteményének számít, melynek kötetszáma mára elérte a 400000
darabot. Belépve a könyvtárépület egyedi szépsége, a
különleges könyvek sokasága,
ámulatbaejtő rendezett szépsége fogadott bennünket. Ez
a rendezett szépség, a béke és
a szeretet szavakkal nehezen
megragadható, sajátos, lelket
ápoló órái voltak ezek számunkra. Az elcsendesedés és
feltöltődés titkon várt percei
a rohanó hétköznapjaink, a
város zaja után. Fürkészni a
múltat, közben figyelni a saját
és a társaink lelki rezdüléseit,
keresve Isten országát.
Köszönjük szépen ezt az
emlékezetes napot, az idegenvezetést, a sétát az Apátságban, melynek lépései a lelkünkben folytatódtak tovább.
Visszatérünk családtagjainkkal is mielőbb, hiszen Pannonhalma mindenki előtt
nyitva áll!
Farkas B. Richárd, tanító

Móricz iskola

Bemutatkozunk

Tokolics Vivien
Tokolics Viviennek hívnak,
a leendő első osztályos gyermekek egyik tanítójaként szeretnék bemutatkozni.
2019-ben abszolváltam a
Széchenyi István Egyetem
Apáczai Csere János karán
tanítóként német szakon,
ugyanebben az évben pedig
sikerült is elhelyezkednem
a Móricz iskolában. Jelenleg
egy nagyon szuper 4. osztályunk van, akiket magyar
nyelv és irodalomból, énekzenéből, német nyelvből és
informatikából tanítok, valamint az utóbbi két tantárgyból
alsóbb, illetve felsőbb osztályokat is készítek fel. 2020ban megszereztem a második
diplomámat informatikából,
így az ott tanultakat a felső
tagozaton is kamatoztatom.
Amiket a legfontosabbnak
tartok átadni a gyermekeknek,
az az egymás iránti tisztelet,
elfogadás és segítségnyújtás.
Elengedhetetlennek tartom a
szeretetteljes és nyugodt légkört a tanóráimon, beleértve
a szabadidős elfoglaltságokat
is. Úgy vélem, ezek mellett
határozott, rendszerető és céltudatos személyiséggel rendelkezem, melyek létfontosságúak egy jól felépített tanóra
megvalósításában.
Minden tantárgyamra jellemző emellett a játékos
tanulás, amely által a tanulóim könnyedén elsajátítják

az adott tananyagot, anélkül,
hogy észrevennék azt.
Meghatározónak
tartom
a gyermek-szülő-pedagógus
háromszögben kialakuló őszinte partnerséget a tanulóink zökkenőmentes tanulása és nevelése érdekében.
A szeptemberi becsengetéskor, az addig még óvodás
kisgyermekek nagy izgalommal fogják átlépni az iskola
kapuit, ahol új szabályokkal
és rendszerrel fognak találkozni, így igyekezni fogok,
hogy a gyermekek mihamarabb biztonságban, és jól érezzék magukat nálunk.
Nagyon nagy szeretettel
várom a leendő elsőseimet, és
addig is még sok szuper, meghatározó élményt kívánok!

Szeredi Ákosné,
Judit
Szeretettel köszöntök minden érdeklődőt!
Szeredi Ákosné, Judit vagyok,
tanítónő. 53 évesen két felnőtt
gyermek büszke anyukája, egy
gyönyörű, imádott négy és fél
éves kislány nagymamája.
Tapasztalataimnál és koromnál fogva, megengedhetem
magamnak, hogy egyenes és
őszinte legyek, hiszen minden
ellenkező hozzáállás – a hiedelem ellenére – alkalmatlan
a közös célok eléréséhez.

Középfokú nyelvvizsga 8. osztályban?
Nem lehetetlen. Ezt két diákunk is bizonyítja. Dombi
Nimród András és Németh Virág 8. b osztályos tanulóink
sikeres középfokú nyelvvizsgát tettek angol nyelvből az
ősz folyamán.
Eredményeikhez szívből gratulálunk, és sikeres
tovabbtanulást kívánunk!
Ihász Éva

Hitem szerint nem csak
oktatunk, hanem nevelünk
is, és meggyőződésem, hogy
ez a szülőkkel együttműködve lesz a leghatékonyabb.
Ehhez pedig a legrövidebb út
az egyenes. Vagyis az egyenes
kommunikáció, melybe partnerként kezeljük egymást,
tiszteletben tartva mindenkinek a másik hatáskörét, megbeszélve minden esetleges
ötletet, problémát, félreértést,
hiszen ez a legbiztosabb pontja az eredményes közös munkánknak.
„Az oktatás nem egy csöbör
megtöltése, hanem a tűz fellobbantása.”
(William Butler Yeats)
Célom, hogy a gyermekek
a megszerzett ismereteket
felhasználva képesek legyenek önálló gondolkodásra,
véleményalkotásra.
Érdekelje őket a világ és induljanak el az érdeklődés alapú
ismeretszerzés útján, persze
életkoruknak, egyéni képességeiknek megfelelő módon.
Rohanó világunk a gyakorlatias és talpraesett emberek
világa, ehhez kell alkalmazkodnia az iskolai munkának
is. Persze alsó tagozaton alapkészségeket, alap szociális
szabályokat ismerünk meg és

sajátítunk le, így ehhez szükséges a következetes jelenlét
ugyanakkor az egyéni képességekre is odafigyelő, szeretett teljes odafordulás a ránk
bízottak felé. Nem csak a test
van, hanem mindegyik testben megbújik egy-egy bátor,
félénk vagy akaratos, szelíd,
csacsogós, dacos… lélek is,
akikhez utat kell találnunk
a hatékony oktató-nevelő
munka érdekében. Számomra ez a kihívás az ösztönző
munkám során, hiszen mikor
negyedik osztályban elhagyják az alsó tagozatot, ott igazolódik vissza, munkám
eredménye. Tudom, hogy ez
egy nemes, mégis lelket őrlő
feladat, ami akkor éri meg, ha
minden érintett megbecsüli
és támogatja azt. Szerencsésnek mondhatom magamat,
hiszen több évtizedes munkám során túlnyomó többségében a szülők megtiszteltek
– eddig – ezzel a bizalommal,
így támogatásukkal értem el
eredményeimet.
Végül nem titkolt célom,
hogy a hatékony oktatás
mellett szociálisan, lelkileg,
érzelmileg olyan emberekké
váljanak, akik érzékenyek a
közelebbi és tágabb környezetükben felmerülő igényekre!
Győrszentiváni KRÓNIKA
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Figyeljenek egymásra, segítsék és ösztönözzék társaikat, segítsék a rászorulókat,
s legyenek igényesek önmaguk és környezetük iránt is.
Hiszen az ember nem csak
tudás, de lélek is!

Skerlanitzné
Madarasi Csilla
Skerlanitzné Madarasi Csilla vagyok, 1986 óta győrszentiváni lakos. Így megtapasztalhattam diákként is, hogy
milyen a móriczos élet.
Büszke vagyok, hogy jelenleg
is a régi iskolámban taníthatok.

1996-ban a győri Apáczai
Csere János Tanítóképző Főiskola francia nyelvoktató tanítói
szakán végeztem. Pályafutásom eddigi legnagyobb részét
ebben az iskolában töltöttem.
Fontosnak tartom, hogy
a gyermekek a lakóhelyükhöz közeli iskolába járjanak,
szülőként is ezeket az elveket követtem, hiszen a saját
gyermekem szintén ennek az
intézménynek a diákja volt,
aki jelenleg egy győri gimnáziumban tanul, nagyon szép
eredményeket elérve.
Egyik fő célom a gyermekek tanításával kapcsolatban a
szorongástól mentes, kiegyensúlyozott osztálylégkör kialakítása, emellett a gondolkodni
tudó és biztos alapismeretekkel
rendelkező tanulók nevelése.
Fontos, hogy osztályomban a
gyermekek egymással elfogadók legyenek, ezáltal egy remek
közösséget alkossanak már az
alsó tagozatos évek során.
A szülőkkel kialakított
őszinte együttműködés lényeges eleme a gyerekek harmo-

nikus fejlődésének. A zökkenőmentes iskolakezdés elősegítése érdekében a szabálytudatot, az együttműködési
képességet, a feladattudatot
és a kudarcélmény elviselését
a családon belül is erősíthetik.
Jelenlegi tanítópárommal,
Tokolics Viviennel ugyanazokat az elveket helyezzük előtérbe a tanítás és a nevelés
során egyaránt, így az osztály-

Janó kedvenc meséje
Ádám János 2.a osztályos tanulónk a Győrszentiváni Szent Benedek Általános Iskola szervezésében
a „Kedvenc mesém” felolvasó versenyen 1. helyezést
ért el.
Felkészítője: Szentgyörgyi Zoltánné.
Gratulálunk a szép eredményhez. További olvasmányos éveket kívánok Janó!
Ihász Éva, iskolai könyvtáros

MÓRICZOSOK a „pályán”

Izgalmas, élménydús délelőttünk volt 2021. november
10-én. A „Mi a pálya?” elnevezésű, műszaki és informatikai pályaválasztási fesztivál
ideje ismét elérkezett, és teljesen magával ragadta a résztvevő tanulókat. A Magyar
Elektrotechnikai Egyesület

és a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal közreműködésével létrehozott
program számára, mint mindig, most is a Molnár Vid

közösség könnyebben elsajátítja az iskolai normákat.
Jó lenne, ha a gyermekekben a kíváncsiság és a várakozás kerekedne felül, hogy
félelem nélkül kezdhessék el
az első osztályt. Ezt a szülők
pozitív élményekkel, történetekkel tudják gyermeküknél
ösztönözni.
Nagy szeretettel várom a
leendő első osztályosokat!

Bertalan Művelődési Központ
biztosította a helyszínt.
Az ipari szereplők és az oktatási intézmények interaktív,
látványos bemutatókkal hozták közelebb diákjainkhoz a
műszaki képzés formáit, lehetőségeit, szakterületeit. Volt
itt drón, hőkamera, kosaras
emelődaru, „műszersimogató”, hajómodell, rádiózási lehetőség, és még sok-sok élmény,
melyeket a gyerekek örömmel
látogattak végig, illetve éltek
át. Mindezt igen hangulatos,
fergeteges show keretezte,
értékes nyereményekkel.
Külön öröm volt számunkra, hogy volt tanulóink is
megjelentek a kiállító oktatási

intézmények képviseletében.
Reméljük, hogy az intézmények és a diákok találkozása
sok személy esetében hos�szabb távú kapcsolat kezdetét
jelenti – tanulásban, munkában, sikeres életpálya kiépítésében.
Garami Éva

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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MAGYAROK
Szubjektív őstörténeti sorozat

Ősi magyar
gyógyítás
Egymás után derül ki,
hogy a régi hagyományos
életviteli, életvezetési tanácsok és gyógyítási módszerek mégsem ördögtől
valók, hanem évezredes
bölcsesség van bennük.
Érdemes megnéznünk,
hogy elődeink, hogyan látták
a betegségeket, az egészséget, és a gyógyítást. Gyerekeiknek milyen bölcsességeket
adtak át életvezetési szempontok alapján. Nagyon meg
fogunk lepődni!
Egyre nagyobb teret nyer
a népi hagyományos gyógymódok széles skálája. A nép
a saját tapasztalásaiból kiindulva a régi öregek hasznos
tanácsait megfogadva jutott
el erre a szintre. Soha nem
a tünetet kezelték hanem
mindig mélyebb összefüggéseket „orvosoltak”.
Manapság, ha az ember
felteszi magának a kérdést:
hogyan lehetett a múltban

élni korszerű orvosi műszerek, antibiotikumok, gyors
közlekedés,
mobiltelefon,
világháló, nélkül? A válasz az,
hogy nagyon jól! Ugye milyen
meglepő. Igaz, hogy az élet
nagyon kemény volt, de az
örömeivel, színességével, néha
bajaival a teljességet adta.
Hogy születtek meg a népi
hagyományok? A magyarok
is mint a többi nép már rég
elvesztette élő kapcsolatát az
ősi gyökerekkel. Az ember
az „ánti” világban együtt élt
a természettel, szerves része
volt. A test+lélek+szellem ez a
három rész alkotja az embert.
Gyógyítani csak így összességében, az egész harmóniájában lehetséges. Ennek a hármasnak a tökéletes harmóniáját, nevezzük egészségnek.
Táltosaink, javasasszonyaink,
bábaasszonyaink,
látóink
tudása tartotta egészségben
a magyarságot. Majdnem
mindenre volt gyógymód.
Ismerték az erdő, a mező
valamennyi gyógynövényét,
gyógyhatású, a természetben

található ásványi anyagait.
Aztán a maguk háztartásában fellelhető dolgokat, élelmiszereket is előszeretettel
alkalmazták. Szemölcs eltávolítására, a tüdő tisztítására,
sebgyógyításra, az avas szalonnával való bedörzsölést
alkalmazták. Csodaszernek
tartották a fokhagymát vértisztításra, rossz testnedvek
eltávolítására. Aztán használták a piócázást, az izzasztást,
a hashajtást, érvágást. Ezek a
módszerek vértisztító hatásúVollai István

Jézus
születése

ak. A petrezselyem például
tisztítja a vesét és hajtja a
vizeletet. Aztán a vizeletet
is használták seblemosásra, ótvar, ízületi gyulladás, szemgyulladás, fekély
ellen. Aztán napestig sorolhatnám a népi gyógymódokat.
A hit mint olyan, ezekhez
a gyógymódokhoz elengedhetetlen volt. Aki hitt a saját
gyógyulásában, az meg is
gyógyult. Mert hinni Istenben, hinni az életben,
hinni a természetben, és
hinni a saját magunk erejében, élni csakis így érdemes. Mindenkinek kívánok
egészségben jólétben gazdag év végét!
Vollai István

Értünk jött Ő le a Földre,
Emberiség megmentője.
Szebbé teszi életünket,
felvállalja bűneinket.

Betlehemi csillag fénye
szeretetet szór a Földre,
Szűz Mária, asszony anyánk
vajúdik a hideg szalmán.

Három király hódol
nyomban,
betlehemi istállóban.
Ajándékot hoztak, szépet,
tömjént, mirhát, arany éket.

Felsír aztán Isten fia,
karjaiba zárja anyja.
Óvja, védi, csókolgatja,
a jászolba betakarja.

A pásztorok hajlonganak,
örülnek az új Uruknak.
Betlehemnek csillag fénye
szeretetet szór a földre.

Győrszentiváni KRÓNIKA
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Azonnal puha bögrés mézeskalács

Elkészítés:
A szobahőmérsékletű
összetevőket összedolgozzuk egy keverőtálba.
Kinyújtjuk ujjnyi vastagra, majd karácsonyi
kiszúróformákat használva kiszaggatjuk a tésztát.
Előmelegített sütőben,
sütőpapírral kibélelt tepsiben 180 °C-on 7 percig
sütjük.
Majd egy tojásfehérjét
felverünk 17 dkg porcukorral és a megsült formákat
feldíszítjük.

Hozzávalók:
8 bögre liszt
2 bögre porcu
kor
3 teáskanál
szódabikarbón
a
1 evőkanál m
ézeskalács
fűszerkeveré
k
30 dkg marga
rin
1 bögre méz
3 tojás

Jó étvágyat
hozzá!

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

