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Győr Megyei Jogú Város

Elkészült a fiatalok részére épített BMX edzőpálya, amely
dr. Sík Sándor önkormányzati képviselő megbízásából a
Glázer Transz Kft. kivitelezésében valósult meg a Közösségi
Ház mögötti füves területen. A fiatalok azonnal birtokba vették a pályát, amelyet kisebb javítások után hivatalosan később
ad át az önkormányzat. Kellemes kikapcsolódást, balesetmentes használatot kívánunk Szentiván új sportolási lehetőségén!

Kedves Olvasók!
Sokan kérdezték már, hogy mikor jelenik meg a Kró
nika, hiszen szokásos időben, februárban nem találták
meg a helyi boltokban. Az újságot két év óta a Molnár
Vid Bertalan Művelődési Központ kiadványaként vehetik
kézbe vagy olvashatják a honlapunkon is. Az idei évben
az intézmény szerényebb anyagi lehetőségei, valamint a
nyomdai szolgáltatások díjának emelkedése miatt nem
tudunk hat számot megjelentetni, és a megjelenési pél
dányszámot is némileg csökkentenünk kell. Ez az oka,
hogy csak most, áprilisban érhető el az idei első szám.
Köszönjük az olvasók megértését, következő alkalomra
júniusi megjelenést tervezünk.
Loschitz Ferenc

szentiváni kéthavi lapja

Helyi védelem alá került

a szentiváni tölgyes!
Hosszas előkészítő munka
után elnyerte méltó helyét a
szentiváni tölgyes természe
ti örökségeink között.
A komoly természeti érté
kekkel rendelkező területen
található tölgyeserdő számos,
szakemberek szerint kb. 150
éves korra becsülhető töl
gyet őriz, melyek megőrzése
nem csupán a szentivániak,
hanem az egész város, sőt az
egész ország büszkesége.
Ha történetében visszate
kintünk, akkor a múlt század
előtti időkig kell visszanyúl
nunk, amikor az akkori gaz
dák disznóikat makkoltatták
itt kondásaik felügyelete mel
lett. Az idő múlásával, később
az ideiglenesen hazánkban
állomásozó szovjet hadsereg
katonái használták gyakorló
terepként, melynek során oly
kor tűzveszély is fenyegette
az immár ősi fákat.
A rendszerváltozást követő
en elsőként Cserhalmi József
erdőmérnök úr, az akkori
környezetvédelmi bizottság
elnöke hívta fel a figyelmet
a tölgyes erdő értékeire. Arra
is, hogy sajnálatos módon a
katonák által hátrahagyott
hulladék mellett egyre több a
lakosság által kihordott sitt és
háztartási hulladék. Az akko
ri részönkormányzat, a lakos
ság, az intézmények, iskolák,
civil szervezetek összefogásá
val igyekezett megtisztítani
az erdőt, melynek során több
éven át egyegy alkalommal
sikerült folyamatosan men
tesíteni a területet a hulla
déktól. Közben Cserhalmi úr
folyamatosan kereste a töl
gyes védetté nyilvánításának
lehetőségét és gyűjtötte az
ehhez szükséges anyagokat.
Ezt követően újabb veszély
fenyegette az őstölgyes létét.
A néhány évvel ezelőtt átadott
813as út nyomvonala éppen a
tölgyesen haladt volna keresz
tül, de a fák egyenkénti, GPS
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segítségével történő rögzítése
igazolta az akkori döntésho
zók és a tervezők előtt a
nyomvonal korrekciójának
szükségességét és a tölgyes
megmenekült. 2020ban az
újonnan megválasztott köz
gyűlés megalakította a Kör
nyezetvédelmi bizottságot,
melynek alelnöke lettem. Az
első bizottsági ülésen már
javasoltam a tölgyes helyi
védelem alá vonását, melyet a
Püspökerdővel együtt támo
gatta a dr. Szálasy László úr
által vezetett bizottság. A
helyszínen végzett bizottsá
gi szemle mindenkit meg
erősített abban , hogy ezt
az erdőt meg kell őriznünk
az utókor számára. Elkez
dődött a munka, melyhez
nagy segítséget nyújtottak
a Cserhalmi József úr által
összegyűjtött dokumentáci
ók, felmérési adatok, melyet
a Földhivatal közreműködé
sével történt terület lehatá
rolás, honvédségi egyeztetés
és a FertőHansági Nemzeti
Park támogató véleményezé
se követett. A több szakmai
vizsgálat jóváhagyó vélemé
nyét után 2022.03.22én
Győr M.J.V. képviselőtestü
letének egyhangú döntésé
vel a szentiváni tölgyes helyi
védettség alá került!
Ezúton is köszönöm min
denkinek segítő munkáját, a
dokumentációk elkészítésétől
a terület hulladéktól történő
mentesítéséig és továbbra is
számítok a lakosság figyel
mére az erdő tisztaságának
megőrzése érdekében.
Örömmel tölt el, hogy
Szentivánon már több civil
kezdeményezés történt, sőt
egyesület is alakult lakóhe
lyünk tisztaságának fenntar
tása érdekében, és ezúton is
köszönöm a segítő javaslato
kat, szándékot.
dr. Sík Sándor
önkormányzati képviselő

Alistál
Március 12én délután egy
különleges műsornak adott
otthont a közösségi ház. Az
évtizedek óta Szentivánnal
baráti kapcsolatot ápoló Alistál
község színpadi társulata
mutatta be Lélek dala 2: Sor
sunk: magyar! című zenés
előadását. A szlovákiai Csema
dok Alistáli Alapszervezetével
közösen szervezett műsorban.
A szerkesztett játék 1848 és
napjaink között hat történelmi
eseményt dolgoz fel élő ének
ben, napló és prózaszövegek
ben, versekben.
Ahogy ők írják: „Mivel
ihletőnk a Csemadok 70 volt,
újra körbejártuk azt, hogy
mit jelent számunkra itt
élni, csemadokosnak lenni,
magyarnak lenni Felvidéken,
a Csallóköz szívében, s rájöt
tünk: ez nem csak rólunk

szól! Szócsövei vagyunk közel
56 ezer csemadokosnak, sőt
szócsövei lehetünk az itt
élő összes magyar érzelmű
embernek. Az, hogy van egy
szervezet, mely immár 70 éve,
töretlenül igyekszik nem csak
megőrizni és ápolni, de meg
élni a magyarságát, a magyar
kultúrát számunkra csak egyet
jelent, s reméljük a nézők szá
mára is egyértelművé válik
az, hogy az előadás egyes jele
neteiben és mindennapjaink
valóságában egy mindenképp
közös! Mégpedig az, hogy a
SORSUNK: MAGYAR!”
Az emlékezetes előadáson
mindannyian megértettük,
miről van szó. Ennél nagyobb
dicséret pedig, a művészi tel
jesítmény elismerése mellett,
talán nem is mondható.
Loschitz Ferenc

Idén is húsvéti dekoráció köszönti a Szentivánra érkezőket a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ munkatársainak köszönhetően. Köszönjük idén is Gráf Győzőnek a bálák felajánlását.

Beköszöntött az új év, immáron a tizenötödik a Molnár
Vid Bertalan Művelődési
Központ megalakulása óta.
A pandémiás időszak saj
nos még éreztette hatását az
év eleji időszakban, de azért
munkatársaink igyekeznek
pozitívan gondolkozni, új
ötletekkel előállni, amivel szí
nesíteni tudják majd az ese
ményeket.
A januári hónap főként a
sportról szólt a Molnár Vidben.
Ismételten nagy sikert aratott
a Móricz Zsigmond Általános
Iskola és az Óbudai Ultimate
Team által másodszorra meg
rendezett New Year Cup. A
kétnapos nemzetközi frizbi
versenyen Szlovákiából, Szlo
véniából és Ausztriából is
érkeztek csapatok. A helyi
Up&Fly Frizbi SE az ötödik,
míg az Óbudai Ultimate Team
az első helyen végzett.
A 2022-ben 100 éves Győr
szentiván SE utánpótláscsapa
tai mint minden évben idén
is intézményünkben edzettek,
sőt mérkőztek meg eredmé
nyesen. Január közepén nem
zetközi utánpótlás futballtornát
is rendeztek, ahol három kor
osztályban eredményesen sze
repeltek a szentiváni gyerekek.
A jókedv és szórakozás is
helyet kapott. Miskolci gyöke
rek címmel Aranyos Péter és
Vida Péter szórakoztató műso
rát láthatták a kedves érdeklő
dők. A 2 Péter még középis
kolai tanulmányaik idejéből
ismerik egymást, erre utal a
„Miskolci gyökerek” cím is.
Aranyosi Péter humorista és
Vida Péter színész-humorista
a miskolci fiatalság, a közép
iskolai kalandok, a miskolci
show-ska zenekar, a legen
dás Kabinet Rt és a Diósgyőr
focicsapata kapcsán ontották
a poénokat és a miskolci/bor
sodi történeteket.
Majd Kovács András Péter
humorista mesélte el, ő
hogyan élte meg a pandémiás
időszakot, amikor is az
Anyósülésre szorult, kicsú
szott kezéből az irányítás és
a vezetés.

A Magyar Kultúra Napja
alkalmából Kepes András író,
újságíró, televíziós szemé
lyiség A boldog hülye és az
okos depressziós című könyve
kapcsán jött el hozzánk. Az
előadásában személyes életta
pasztalatait és tudományokat
ötvözte. Rávilágított a címben
megjelölt emberi tulajdonsá
gokra, hogy mi a társadalmi
elvárás, és hogy maga az egyén
melyiket választja magának.

A Turay Ida Színház Keresz
tes Ildikó, Détár Enikő és
Csere László főszereplésével
fergeteges zenés vígjátékot
mutatott be Térden állva jövök
hozzád címmel. A darabot a
60-as években játszódott film
alapján Sztárek Andrea gon
dolta színpadra.
Március hónapban is volt
sportesemény a házunk táján.
Hónap elején a Magyar Bir
kózó Szövetség korosztályos

Így visszagondolva már az
első három hónap sem volt
szegény rendezvényekben,
de szeretettel hívnám fel
minden kedves látogatónk
figyelmét az elkövetkező
programok közül néhányra.
Többek között április 9-én
délelőtti Egészég-Piacunkra,
Fut a Szentiván futófesztivá
lunkra. Ezen a délelőttön az
egészség megőrzése, szűrő
vizsgálatokon való részvétel,

Hírek a Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ életéből

Farsangi maskarás Tompeti
és barátai koncertre hívtuk a
legkisebbeket a Molnár Vidbe.
A kéttagú zenekar őszinte
egyszerűségük és barátságos
mivoltunknak köszönhetően
elvarázsolta a gyerekeket. A
jóhangulatú, vidám délelőt
tön ötletesnél ötletesebb jel
mezben érkeztek a lurkók.
Idén kilencedik alkalom
mal indítottuk el az Arrabona
évszázadai városismereti vetél
kedőt. A népszerű játékra
győri és Győr környéki 6–7
osztályos tanulók jelentkezhet
nek, de játékos kedvű győri
lakosok is benevezhetnek a
verseny két fordulójára.
A köszöntő beszédek és a
tájékoztatók után a Bro’n’Sis
Táncegyüttes mozgatta meg
a diákokat. A vetélkedő idei
kiemelt témája a környezet
védelem.
Információ:
www.molnarvid.hu

Arrabona évszázadai
megnyitó

Országos Bajnokságának, majd
a Magyar Honvédség Honvéd
Sportegyesületének országos
ergométer versenyének és a II.
ETO Ritmikus Sportgimnasz
tika versenynek adott helyszínt
intézményünk.
Minden fejben dől el cím
mel teltházas előadást tartott
prof. Dr. Bagdy Emőke. A kli
nikai szakpszichológus sze
rint is fontos megtanulnunk,
miként formáljuk gondolata
inkat úgy, hogy azok életün
ket előrébb vigyék, segítsék.
A művelődési központ sze
retettel hívta meg március
15. alkalmából a CSEMADOK
Alistáli Alapszervezetét és az
Aszita-Alistáli színpadi társu
latot, akik zenés-prózai össze
állítás keretében emlékeztek
a magyarságukra, a közös
múltunkra.

az egészséggel kapcsolatos
bemutatóké lesz a főszerep.
A vércukor, vérnyomás méré
sen kívül látás-, hallás-, csont
sűrűség-, anyajegyszűrés, és
még számos vizsgálat várja a
kedves érdeklődök. Lesznek
kóstolók és termékbemutatók.
A futófesztiválra 4 kategó
riában 4 távra lehet regiszt
rálni, a jelentkezési lapot a
molnarvid@gmail.com email
címre lehet elküldeni.
Szeretettel hívjuk és várjuk
kedves látogatóinkat május 7-én
délután Májusi Vigasság ren
dezvényünkre, ahol a néptánc
együttesek színvonalas fellépé
se után a Volksband zenekar
húzza a hangulatos talpaláva
lót. Majd érkezik hozzánk a
Maya Trio - Horváth Melinda és
Kamenik Klaudia magánéne
kesek, valamint Mohácsi Attila
a Győri Nemzeti Színház színé
sze. „Húzzad csak kivilágos vir
radatig” című operettműsorral
készülnek. Klasszikus nagy
operettek részletei Kálmán
Imre és Lehár Ferenc tollából,
egy csokorban. Csárdáskirály
nő, Marica grófnő, Víg özvegy...
Ki ne ismerné ezeket a méltán
népszerű remekműveket? Egy
felejthetetlen estét kínálnak
csodaszép jelmezek, gyönyörű
dallamok közt!
Az estét Solymos Tóni
zárja, aki a méltán népszerű
Express dalokkal szórakoztat
ja a közönséget.
Derdákné Juhász Viktória
üzemeltetési csoportvezető
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Komposztálásra fel!
Kedves Szentiváni
Lakótársam!
Mivel ma mindent a hasz
nossága felől közelítünk meg,
így engedje meg, hogy ezen
írásommal a komposztálásnak
csináljak egy kis marketinget.
Győrszentiván alapvetően
kertvárosi övezet, sokunknak
van kisebb-nagyobb kertje,
melybe egy komposztládát
rejtve máris a hulladékcsök
kentés és környezetvédelem
magasabb fokára lépünk az
egészségmegőrzésről és pénz
tárcakímélésről, mint járulé
kos pozitív hatásról nem is
beszélve.
Amennyiben a háztartásunk
ban keletkező zöldhulladékot a
komposztba juttatjuk, máris
30%-al csökkentettük a háztar
tási hulladékunkat, ezzel pénzt
is spórolunk, mivel így remél
hetőleg kevesebbszer kell kirak
juk ürítésre a kukánkat. Ha van
érett komposztunk (jellemzően
1 év kell hozzá), akkor nem kell
virágföldet/palántaföldet vásá
rolnunk, a kerti komposzt a
vetemény tápanyagellátására is

ideális. Ha van komposztunk,
nem kell a kerti hulladékot sem
elégetnünk, ezzel jelentős mér
tékben javítjuk saját és környe
zetünk levegőtisztaságát, ezen
kívül a rendszeres testmozgás,
mely a komposzt átmozgatá
sával, kihelyezésével stb. jár is
hozzájárul hosszú távú egész
ségmegőrzésünkhöz. Továbbá,
ha saját érett komposztunkat
használjuk növényeinkhez (fel
téve, ha betartottuk a komposz
tálás néhány alapvető és fontos
szabályát, pl. nem raktunk bele
veszélyes anyagot), egy sokkal
egészségesebb termőközeget
biztosítunk, mint bolti társai.
Remélem, ezzel kedvet csinál
tam, hogy ennek a természe
tes és gyönyörű folyamatnak a
saját kertünkben is lehetőséget
adjunk!
Akkor következzenek a gya
korlati tudnivalók a teljesség
igénye nélkül:

Mik az első lépések
a komposztálásnál?
Ki kell választanunk a meg
felelő, félárnyékos helyet,

továbbá szükségünk lesz egy
komposztládára, ami lehet fa,
fonott, műanyag és fémhá
lós. Lényeges szempont még,
hogy jól szellőztethető, szét
szedhető és környezetbarát
legyen.

Mikre kell figyelni
komposztálás során?
A megfelelő tápanyag, víz
és oxigénellátottságra. A jó
komposztáló elég szellős és
kellően nedves. Amennyiben
az anyag túlságosan tömör,
rothadás jön létre, mivel nem
kap elég levegőt. Ez nem elő
nyös, és ráadásul bűzös is,
mivel ekkor rothadás követke
zik be, minek következtében
nem lesz értékes humuszunk.
A konyhai zöldhulladékot
(zöld) érdemes felváltva réte
gezni kerti (barna pl.: levél,
aprított ágak) nyesedékkel,
így a száraz rész elegendő
nedvességhez jut a lédús zöld
ből. Meleg és száraz időben
érdemes a komposztot időn
ként meglocsolni. A barna
rész adja a vázat, biztosítja a

Győrszentiván, Egysori út 98.
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jó szellőzést. A rétegek közé
teríthetünk vékony földré
teget, mely nemcsak azért
előnyös, mert elfedi a kelle
metlen szagokat, de mindig
vannak benne lebontó szerve
zetek, melyek meggyorsítják a
feldolgozást. A rétegezést cél
szerű száraz réteggel kezdeni.
Az idő teltével komposztunk
összeesik, ezért 2-3 havonta át
kell forgatni vasvillával. Erre
azért van szükség, mivel a
tömörödött anyagból a levegő
kiszorul, s ezzel lazítjuk, leve
gőztetjük.

Miket lehet,
és miket nem lehet
komposztálni?
Jó komposzt alapanyag
a kikapált, kihúzott gyom,
a lekaszált fű, a kávézacc, a
teafű, az apróra tört tojáshéj, a
lomb, az avar, az ágnyesedék,
a gyümölcs és a zöldség mara
dék, a virágok, a fűrészpor
és a fahamu. Természetesen
minden szerves anyagot lehet
komposztálni, de sok anyag
lassan bomlik, mások bomlá
suk során kellemetlen szagot
adnak vagy a jó humusz kiala
kulását gátolják. Fontos, hogy
ne kerüljön bele nagy faág,
záptojás, sült konyhai mara

dék, olaj, zsír, csont, ház
tartási szemét, vegyszer,
gyógyszer, állati tetem,
üveg-, fém- műanyag- és
papírhulladék, porzsák tar
talma vagy széntüzelésű
kályhák salakja.

Lehet-e komposztálni a diófa levelet?
Röviden a válaszom:
Igen! Két nagy diófánk
van a kertben és amikor
ide költöztünk és elkezd
tünk komposztálni, nem
hagyott nyugodni a gon
dolat a rengeteg diófalevél
miatt, így egy rövidebb
keresgélés eredményekép
pen találtam egy diploma
munkát, melyben tisztán
diófalevelet komposztáltak
és vizsgálták annak csírá
zásra gyakorolt hatását. A
tisztán diófalevelekből álló
komposzt 9 hónap után
nem mutatott semmilyen
gátló hatást! Mint fentebb
kifejtettem, a száraz levelet
egyébként sem érdemes tel
jes mennyiségében a kom
posztra halmozni, hanem
szépen elosztva, rétegezve
a konyhai hulladékkal, így
a diófalevél hatása tovább
hígul. Több éves személyes
tapasztalatom, hogy tavas�
szal a komposztba kiültetett
palánták vígan növekedés
nek erednek a diófalevelet
tartalmazó komposztom
ban is.
Vidám és gilisztákban
gazdag komposztot kívá
nok mindenkinek!
Diólevél komposztálásá
ról további olvasnivaló:

Tavaszvárás
A huncut napsugár egyre
többször csókolgatja a földet.
Már érezni jótékony hatását. A
reggelek azért még elég hűvö
sek, de az idő múltával már
érezni cirógató melegét. A lila
akác rügyei alatt már díszlik az
ibolya. Szerény kis virágai vidá
man kéklenek a zöld levelek
között. A barackfa is, mint egy
menyasszonyi csokor, díszíti a
kertet. A madarak önfeledten
trilláznak az ágakon. A cica
lelapulva lesi a rigókat egy kis
madárpecsenye reményében.
A fagyos napok dermesztő
hidege után most már kellemes
zsongás érezhető a természet
ben. A füvek kezdik kiegyene
síteni sajgó derekukat. Az utcán
lovaskocsi vidám patacsattogá
sa hallik. A lovak is élvezik
a napsütés simogató erejét. A
nagy szárazság ellenére egyre
zöldebbé válik a természet. A
parkban a füzek már szépen
kihajtottak. Néhol látni lehet
egy-egy vakondtúrást a fű
között. A kis fekete bundások is
megelégelték a hosszú telet. Föl
digilisztával jóllakva bújnak elő
egy kis napozásra. Vadkacsák
ereszkednek le a jócskán össze
zsugorodott tóra. Nagyon kéne
már az eső. A talajból hiányzik
legalább egy fél méteres nedves
ség. Az idén hamarabb elő kell
venni a kerti vízszivattyút, hogy
pótoljuk a nedvességet.

Az ősszel kivágtuk a tujá
kat, annyira tönkrementek az
éghajlatváltozás eredménye
ként! Helyükre más fajta örök
zöldeket kellett ültetni. Hála
Isten, elég szépen megered
tek, és valamelyik már egész
szépen díszlik. A macskák is
túl vannak a nászidőszakon.
Egyre több vadmadár költö
zött vissza a környékre. Las
san már a gólyák és a fecskék
is megérkeznek. A verebek
meg nagyon megfogyatkoztak
az utóbbi években. Pedig ők
is nagyon beleillenek a kör
nyezetünkbe. Az erdő szép
lassan újra megtelik élettel.
Egyre több mókust (eve
tet) lehet látni az ágak között
egy-egy erdei séta nyomán. A
múltkor egy róka komát lát
tam a kiserdőnél.

Éled a természet. Lassan
minden visszatér a régi kerék
vágásba. Bízzunk a jövőben
és reménykedjünk, hogy
minél előbb megoldódik
a szomszédunkban dúló
háború, és felhőtlenül tudunk
majd örülni gyönyörű kör
nye
ze
t ünkben. Ha Isten is
úgy akarja, akkor talán meg
valósul.
Vollai István

Tavaszi szél
Rezdül a lomb, fuvallat kél,
a tavasz hírnöke mesél:
a simogató napsugár
a tó tükrén szép táncot jár.
A nádak között keresgél,
a nádirigó mendegél.
A park fái bólogatnak,
örülnek már a tavasznak.

Egy nagyon érdekes információt olvastam az interneten.
A Hadtörténeti Intézet adott ki egy adatbázist, ahol az I.
és II. világháborúban elhunyt vagy megsebesült katonákra
lehet rákeresni születési hely, katonai adatok, vagy veszteségi
adatok alapján. Az öregapám túlélte a II. világháborút, de
kíváncsiságból beütöttem Szentivánt, mint születési helyet.
87 olyan személyt hoz fel, akiknek ez a születési helye, ebből
kb.55-60 családi nevet ismerek. A nevük mellett olvasható,
milyen egységnél szolgált, és mi lett a sorsa.
Akit érdekel a családfája, az esetleg talál információt, ha szerencséje van, de olvasmánynak is érdekes. A link a következő:
katonahoseink.militaria.hu.
Mészáros Ferenc

Forrás:
https://humusz.hu/
komposztalj/alapok
www.elobolygonk.hu
Rácz-Mónus Anna
Szentiváni Ökoszeglet Egyesület
egyesületi tag
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Szentivánon tanítottak

A Móricz Zsigmond iskola

Megemlékezés
községünk tanítóiról
V. rész
SZAKÁL PÁLNÉ
(Hegyi Mária
1919-2015)
1919ben született Zalaeger
szegen, nagy családban első
gyermekként. Tanítói végzettsé
gét a zalaegerszegi Notre Dame
Katolikus Tanítóképzőben sze
rezte. Jól tanuló, szorgalmas,
segítőkész, példás magavisele
tű diák volt, gyakran állították
nevelői példaképnek. A későbbi
találkozókon tanárai gyakran
emlegették a diákéveket.
Első munkahelye a Zala
megyei Lendván volt. Itt ment
férjhez, de a II. világháború
alatt özvegyen maradt két gyer
mekkel. Ekkor költözött vissza
a család Zalaegerszegre. Öt év
múlva újra férjhez ment Szakál
Pál tanítóhoz, akivel együtt taní
tottak a Zalaegerszeg melletti
kis faluban Kemendolláron.
Amikor férjét kinevezték
iskolaigazgatónak Becsvölgyé
re, ebbe a szép göcseji faluba
költöztek, ahol szép szolgálati
lakást kaptak. Két fiúk szüle
tett 1951ben és 1952ben. Ezek
ben az években még felnőtt,
analfabéta embereket is tanított
esténként, de már itt elkezdett
népműveléssel is foglalkozni.
Létrehozva egy közösséget,
összetartotta három falu refor
mátus és katolikus felekezetű
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Mária néni és Pali bácsi

lakóit. Életet vitt, tanította a
falu aprajátnagyját. Az iskola
épülete esténként is hangos
volt, a fiatalokat citerázni taní
totta, zenekart állított össze,
akikkel szép sikereket értek el
a környékben. Mária néninek
jó hallása volt, szépen zon
gorázott, a koreográfiához is
értett, fáradhatatlan, tehetsé
ges pedagógus volt. Két tante
rem összenyitható volt, szín
paddal beépítve, így elkezdhet
te a kultúrmunkát.
Filmvetítéseket szervezett,
lehívta Budapestről a falujá
ró Déryné Színházat, ahol
ebben az időben Dajka Mar
git is játszott.
Színdarabokat tanított be,
tánccsoportjai is voltak, a
göcseji tájegység hagyománya
it, dalait, népszokásait dolgozta
fel. Nagy öröm is érte a közös
séget, az országos pályázatban
első díjat nyert ez a feldolgo
zás, amit ezután sok városban
bemutattak.

Mária nénit nagy megtisz
teltetés érte, felkérték többször
is, hogy az akkor elsőként meg
alakult Állami Néptáncegyüt
tes tanára, koreográfusa legyen.
Nem tudta vállalni, ez a munka
már nem fért össze a család
anyai teendőkkel. Egész életé
ben fájlalta. A néptánctól nem
tudott elszakadni, élete végéig
figyelemmel kísérte a közvetíté
seket, a városban tartott előadá
sokon is részt vett.
1957 nyarán váratlanul
megüresedett két állás a győr
szentiváni iskolában, ezért a
tervezettnél korábban, rögtön
ide is helyezték őket. Kezdet
ben a falusi iskolában, 1960
tól pedig a telepi új, Móricz
Zsigmond Iskolában tanítot
tak férjével együtt nyugdíja
zásukig. A néptánc tanítását
Szentivánon is folytatta. Mária
néni nyugdíjazása után még 9
évig dolgozott pedagógusként
két Győr melletti faluban.
Segítőkészségét, tenniakará
sát bizonyítja, hogy 1972 nya
rán a szülőkkel, a helyi terme
lőszövetkezet, győri üzemek,
elsősorban a Kisalföld Gépgyár
József Attila brigádja segítségé
vel társadalmi munkában meg
szervezte egy szép új játszótér
építését a gyermekek részére.
Így összefogással elkészült a
Móricz Zs. Iskolával szemben,
a mocsár helyén egy városköz
pontnak is díszére váló játszó
tér. Az avató ünnepségen az
építésben résztvevőknek arany
ezüst és bronzplaketteket nyúj

tottak át, Mária néni Pro Urbe
kitüntetést kapott.
Tanításában mindig a maxi
mumra törekedett, szeretettel
segítette a gyerekeket a tanu
lásban, velük együtt harcolt
egyegy rossz érdemjegy kija
vításában. A kirándulásokon
összegyűjtött növényeket, ter
méseket rajzórákon örökítet
ték meg, a természet mellett
a művészettörténetet is megis
mertette a gyerekekkel.
Munkája elismeréseként
nyugdíjas korában a város őt
is jutalmazta AranyEzüst és
Rubin Diplomával.
Utolsó éveiben sokat gyengél
kedett, a szíve beteg volt. 2015.
augusztus 18án délután itt
hagyott bennünket.
Tanítványok emlékei:

Czucz Mária
Mária néni a rajztanár
Kedves, szeretetre méltó
jelenség volt. Mindig moso
lyogva jelent meg az órán.
Mire jött, már kikészítettük a
színesceruzákat, vízfestéket,
rajztáblát és rajzlapot. Felírta
a táblára, hogy mit fogunk raj
zolni aznap. Általában kockát,
téglalapot, vázát, bögrét, virá
got, tájat vagy emberi alakot
rajzoltunk, hol csak ceruzával,
satírozva, hol vízfestékkel szí
nekkel dolgozva.
Voltak órák, mikor mi dönt
hettük el, hogy mi kerüljön a
papírra.
Mária néni járt a padsorok
között, nézegette próbálkozá
sainkat, megmegállt, mondott
néhány szót, vagy belehúzott
rajzainkba egyegy segítő vona
lat. Ezek az öröm órái voltak.
A rajz tanítása segítség a kre
ativitás fejlesztéséhez. Hasznos
eszköze az ember megisme
résének is. Sajnos sokan nem
tartják fontosnak a rajz tanitást,
pedig hozzátartozik az általá
nos műveltség kialakulásához.
Mária néni jól tudta ezt. Az
órákra néha hozott be képe

ket, festményeket, s ezeket ele
mezte és láttatta velünk. Híres
mondása volt: ne csak nézzé
tek, lássátok is. Olyan dolgokra
hívta fel figyelmünket, mellyel
fejlesztette a látáskultúránkat.
Sokszor mondta, ha kirándul
tok vagy sétáltok valahol figyel
jétek meg a szobrokat, épülete
ket, a körülöttetek lévő tárgya
kat, s gondoljátok el, hogy eze
ket először lerajzolták, majd a
rajz alapján készítették el ügyes
kezű mesterek. Így alakultak ki
különböző művészeti ágak.
Igyekezett ízlésünket fejlesz
teni, sokat beszélgettünk a szí
nekről, a színek harmóniájáról
és hangulatteremtő erejéről.
A rajzórán szerzett ismerete
ket, képességeket sok területen
felhasználtuk életünk során.
Mária néni kiváló pedagógus
és nagyszerű ember volt. Tudá
sával segített bennünket abban,
hogy meglássuk a szépet és nyi
tottak legyünk a világra.
Ezért hálával tartozunk Neki.
Én külön tisztelettel és szere
tettel emlékezem Rá.

TANÍTÓ. Elsős koromtól nap
közis voltam a falusi suliban,
majd az új iskolában is ő volt a
napközis tanárom.
Mária néni engem nem taní
tott soha, de rá mindig úgy
tekintettem, hogy ő egy ked
ves anyuka volt, nagyon szé
pen beszélt a fiaival, Palival és
Lacival.
A Palival nagyon sokat ját
szottunk együtt, talán emiatt
is sokat voltam kapcsolatban
a Pali bácsival. Azt biztosan
tudom, hogy szeretett engem,
sokat beszélgettünk, min
dig talált témát, amiről tudott
kérdezgetni. 1962ben autó
balesetben meghalt az apu
kám és innentől aztán még
szorosabb lett a kapcsolatunk,
mondhatom, hogy vigyázott
rám, nehogy rossz útra kerül
jek apa nélkül. A napköziben
minden ebéd után mesét mon

ve csak a Pali bácsi szólított
így. Tőle ezt a gesztust igazi
kitüntetésnek tekintettem. Sok
sok évvel az iskolaéveim után,
amikor Pali bácsi talán már
a nyolcvanadik évét „köszörül
te”, bringával jött haza szere
tett szőlőjéből, kapával, sarlóval
felfegyverkezve, meglátott, –
akkorát fékezett mint egy lég
fékes téeszcsés pótkocsi – és
felkiáltott: „Te Dugyli, én azt
hittem, hogy mi már sohasem
találkozunk!” A folytatásban ter
mészetesen – rövid fél órás val
latás alatt – el kellett mesélnem
a röpke 4050 évem történetét.
Nnna, és még valami, ami
nagyon kedves emlék: amikor a
falusi iskolába jártunk, mindig
fél 4ig volt a napközi, felsora
koztunk időre a kapun belül és
amikor Pali bácsi kitekintve a
kapun látta, hogy a munkásvo
natról jönnek haza az emberek,
A konyha „tündéreivel”

Lánya Marika
így emlékszik Rá
Anyuka minden alkalommal
kikísért az autóbuszmegállóba:
“Legalább látom az ismerősö
ket, tanítványaimat, beszélget
hetek velük.”
Mindig boldog volt, ha szere
tettel köszöntötték.

Nagy András
(volt tanítványa)
Szeretettel emlékezem Mária
nénire, művészettörténettel
kapcsolatos tanításaira. Uta
zásaim során – legfőképp a
Vatikánban – szinte hallottam
Mária néni hangját, magyará
zatát, aminek alapján könnyen
felismertem a különböző stí
lusokat a csodálatos oszlopok,
belső díszítések láttán.

Karli László
(volt tanítvány)
Sajnos a Pali bácsiékról
nincs igazán használható tör
ténetem. Nagyon szerettem a
Pali bácsit, számomra ő volt a

Néptáncos lányok matyó hímzésben

dott. Fantasztikus jó volt, mert
soha nem a klasszikus mesét
mondta, hanem valami aktuá
lis történethez gyártott mesés
tanulságot. Nagyon odafigyelt
arra, hogy a nagyok ne bántsák
a kicsiket. Voltak ugye az erős
testalkatúak, meg voltak a „sat
nyák” a néhány kilójukkal min
dig defenzívában, a nagyoktól
félők. Hát én sajna az utóbbiak
közé tartoztam, de Pali bácsi
védőszárnyai alatt egyenran
gúnak érezhettem magam a
többiekkel. Akkoriban az álta
lánosban a Dugyli becenevet
kaptam Dénes Lali barátomtól,
de néhány kivételtől eltekint

elindult elöl, mi pedig utána,
mint a libuskák. Legelöl men
tek azok, akikre a PEDAGÓ
GUS fokozottan figyelt (mert
akadtak akkor is hátrányos
helyzetű gyerekek, akik aztán
az életben kiválóan megállták
a helyüket), utána a többiek.
Nekik általában „csatlakozá
suk” volt a szülőkkel a mai
Déryné utcában, kb. a „Cuki”
magasságában. Ott váltunk le
általában a libasorról.
Bizony nagyonnagyon sok
szeretettel és meghatódottság
gal tudok csak visszagondolni
rájuk. Hálával tartozom érte,
hogy az életem alakulásában
ennyire pozitívan segédkeztek,
mint tanítók és mint emberek.

SZAKÁL PÁL
(1922–2016)
Téten született 1922 augusz
tusában, ahol édesapja dolgo
zott. Később Gönyűre mentek
lakni, ahol vendéglőt vezet
tek. Itt töltötte gyermekéveit.
Édesanyja szentiváni szárma
zású. Középiskolai tanulmá
nyait Győrben végezte, ezután
a Katolikus Tanitóképzőben
szerzett tanítói oklevelet.
A tanitóképző befejezése
után beiratkozott a budapes
ti Közgazdasági Egyetemre,
de a háború kitörése miatt
tanulmányai félbeszakad
tak, később sem fejezte be.
Elment tanítani egy kis Zala
megyei faluba, Kemendollár
ra. Itt ismerte meg feleségét
Mária nénit, aki szintén itt
kapott állást a háború befeje
zése után. 1949ben házasod
tak össze, így áthelyezték őket
egy másik zalai faluba, Becs
völgyére. Becsvölgye három
faluból állt, és ő lett az iskola
igazgatója. Az iskola mellett
szép szolgálati lakást is kapott
a család, itt született meg két
fiúgyermekük. Dolgos, egy
szerű, jó érzésű ember volt,
tanítványai nagyon szerették.
Később, már felnőtt korukban
is megkeresték a családot azok
a zalai tanítványai, akik Győr
ben és a környékén dolgoztak.
Régi szomszédaik motorke
rékpárral jöttek el hozzájuk.
„- Hogy érzik magukat? Nem
akarnak visszajönni? Itt csak
addig volt élet, míg nálunk voltak” – mondták. Évekig még
leveleket is kaptak a falubeli
ektől. Családunk is visszajárt
egyegy zalai rokonlátogatás
alkalmával.
Győrszentiváni KRÓNIKA
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Ezen az erdősdombos
göcseji vidéken sok lehetőség
adódott kirándulásra, gomba
szamócaszedésre a gyerekek
kel együtt. Még ilyenkor is a
természet szeretetére, megis
merésére, a történelemre –
amit nagyon ismert és sze
retett –, tanított. Pali bácsit
a néprajz is érdekelte, el is
kezdte Göcsej hagyománya
it gyűjteni, leírta a népszo
kásokat. Még kelta eredetű
idolt is talált, amit a múze
umnak adományozott. Becs
völgye környékén 16 kis falu
volt „szegre” végződő, ezek
történetét is leírta, továbbad
ta. Pl. Paisszeg, Barbásszeg,
Vörösszeg, Gombásszeg stb.,
a göcseji központ Zalaeger
szeg volt.
Pali bácsi szülei közben
Győrszentivánra költöztek,
így nekik is sikerült 1957 nya
rán itt letelepedni a megüre
sedett két tanítói állásra.
196oban a telepi Móricz
Zsigmond alapítói között
voltak feleségével együtt. Itt
dolgozott, tanított nyugdíjazá
sáig. A gyerekek itt is nagyon
szerették közvetlen, kedves
természetéért. A nyári szü
netekben a szentiváni családi
ház udvara is tele volt gyere
kekkel, itt is folyt a nevelés,
oktatás. Játszva, humorral
tanított.
A szakmai felügyelet mesz
szemenően elismerte okta
tási módszerét, csodálták
gyerekcentrikus, odafigyelő
nevelését a tanórákon.
Győrszentivánon is folytat
ta tovább néprajzi munkáját.
Gyűjtötte a hagyományokat,
régiségeket, kutatta a nevek
eredetét. A Kincsesházban
sok általa gyűjtött régiség van,
de a Xantus Múzeumnak is
adott át értékes régiségeket.
Régi pénzeket, érmeket is
gyűjtött, ezzel is a történel
met tanította gyermekeinek,
unokáinak.
Nyugdíjas éveiben kertjé
ben, szőlőjében dolgozgatott,
Mária nénivel együtt unoká
ikra vigyáztak.
A város Arany Rubin és
Gyémánt Diplomával ismerte
el pedagógiai munkásságát.
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Mária néni halála után
egészsége meggyengült, négy
szer került kórházba. Négy
hónappal élte túl feleségét.
2016. január 1én este elment
Pali bácsi is.
Tanítványok emlékei

Czucz Mária
(volt tanítványa)
Szakál Pál Tanár Úr
Pali bácsival a napköziben
töltöttünk el hasznos délutá
nokat. A délutáni tanulást és
szabadidőnk hasznos eltöltését
ügyesen, váltakozva használta.
A tanítási órák után az ebéd
következett, melyet az iskolá
ban főztek saját konyhán. Az
ételt így nem kellett szállíta
ni, ideoda öntögetni, hanem
egyenesen a tányérunkba kap
tuk a sok gőzölgő finomságot.
Ugyan sokszor kellett várni a
szabad étkezdére, mert sokan
voltunk, de mindig jó étvágy
gyal fogyasztottuk el az ebé
det. Mikor ránk került a sor
Pali bácsi felhívta a figyel
münket a kulturált étkezésre,
a szalvéta használatára. Volt
mikor „szépevési” versenyt
hirdetett, ezt nagyon szeret
tük, mert mindig más nyerte,
s a jutalma a konyháról kapott
sütemény vagy gyümölcs volt.
Igy aztán mindenki igyeke
zett „zajmentesen” normáli
san enni.
Ebéd után volt szabadidő
foglalkozás az udvaron, ha
rossz idő volt, akkor a terem
ben, de szerette, ha „kifutot
tuk” magunkat a levegőn.
Ezután jött a tanulóidő, amit
Pali bácsi nagyon szigorúan
vett, fontos volt neki, hogy a
másnapi órákra fel legyünk
készülve. A matematikai házi
feladataimat az ő segítségével
mindig jól oldottam meg. Bri
liáns volt ebből a tantárgyból,
de bármelyikben tudott segí
teni, ha szükség volt rá min
denkinek. A tanulóidő alatt
rendet tartott. Aki elkészült
feladatával jelentkezett, Pali
bácsi átnézte, s ha jónak találta
elpakolhattunk, s másik tevé
kenységbe foghattunk. Néha

átvitt bennünket a könyvtárba
Pesti Juci nénihez, s közösen
meséltek a könyvekben rej
tőző tudásról, csodákról. Mi
meg ámulattal hallgattuk, de
szervezett hétvégi kirándulást
is, ahol a fákról, madarakról
tanulhattunk tőle.
A tanár úr kedves, kiegyen
súlyozott egyéniség volt. Érté
kes munkájával, tanításával
hozzájárult fejlődésünkhöz,
viselkedéskultúránk kialaku
lásához.
Nagy tisztelettel és szeretet
tel emlékezem Rá.

Zárdainé
Szabó Margit
(volt tanítvány)
Kedves történetem van
Pali bácsiról, amit sokszor
emlegettünk: Vénekre vitt
bennünket Pali bácsi kirán
dulni, az akkor még meglévő
belső tónál csónakáztunk is.
Egyik osztálytársunk, Ponty
Ilike kiesett a csónakból, be
a vízbe. Pali bácsi azonnal
dobta le a cipőjét, zakóját,

néhány fiúval együtt beug
rottak a vízbe, kimentették
Ilikét. Ezután csak úgy emle
gettük ezt a kirándulást, hogy
Pali bácsi Véneken egy 30
kgos Pontyot fogott.

Stefanics Mihály
(volt tanítvány)
Osztályfőnökünk volt Pali
bácsi, nagyon sokat mesélt
Szentiván történetéről, tör
ténelméről. Gyűjtötte a régi
mesterségek megmaradt relik
viáit, nyári szünetben Boros
Bélával együtt többször segí
tettünk ásni a homokot And
rásvárnál. Értékes rómaikori
érmeket, edénymaradványo
kat talált, ezeket a győri múze
umnak adta át Pali bácsi.
Tiszteltük
emberségét,
mert nem tett különbséget
jó és rossz tanuló között, igaz
ember volt.
Életrajzok és családi fotókat
Lovenyák Máriának köszönjük
Összeállította: Czucz Mária,
Király Veronika, Szlatki Jenő

MEGNYITOTT
Győrszentiván

Egészség boltja!
Győrszentiván Déryné út 21. sz. alatt
Kínálatunkban megtalálható
minden, ami az egészséges
életmódhoz szükséges:
Z teák
Z vitaminok
Z reform, bio, paleo, vegán
és szénhidrát csökkentett
élelmiszerek.

Sok szeretettel várjuk
kedves vásárlóinkat!
NYITVATARTÁS
H-P: 08:30–17:00, Szo: 08–12:00

Szentiváni Mókavár
Hétről hétre zajlanak a
dráma mókák Mókavárunk
falai mögött, és a gyönyörű
idő már az első udvari foglalkozást is lehetővé tette.
A covid2019 járványhely
zet után örülünk, hogy sike
rült egyben maradni és még
ebben az évben új célokat és
álmokat is kitűztünk. A prog
ram, amit képviselünk egy
speciális technikára épül,
amire nagyon büszke vagyok,
és évről évre egyre nagyobb
érdeklődés mutatkozik a
szülők részéről is, miszerint
ők is színpadra lépnének, s
kipróbálnák magukat. Több
megkeresés és ötlet született,
hogyan és milyen formában
képzelnék el ezeket az alkal
makat, de kapacitás hiányá
ban egyelőre nem tudtam
vállalni és eleget tenni a fel
kérésnek. Idén májusijúniusi
hónapra azonban tervezünk
egy nagy durranást. Mókavá
runk csapata készen áll, hogy
közönség elé vigye a speci
ális módszerünk és együtt
működve a szülőket is be
tudjuk vonni a játékba. Erről
az alkalomról mielőbb fog
juk a lakosságot tájékoztatni,
hiszen nemcsak a szülőket,

hanem minden érdeklődőt
szívesen várunk majd a
Kossuth Lajos Művelődési
Ház nagytermébe.
Táborainkat idén is elin
dítjuk. Az augusztusi tábo
runk a nagy sikerre való
tekintettel betelt, azonban
a június utolsó hetében
indított táborunkra még
van lehetőség elentkezni.
Bátran érdeklődjetek, gőz
erővel készülünk animáto
rainkkal, hogy örök élmény
legyen a hét!
Mókára fel!

NAPKÖZIS Drámatábor
PLUSZ
2022.06.27–2022.07.01.
6–14 éves gyerekek részére
Tábor helyszíne:
9011 Győr, Ezerjó u. 4.
Bővebb információ:
Sík Frida
0670/3749398
sikfrida@gmail.com

A szentiváni postagalamb
ász, Kustyán Tamás 20 éve
alkalmazza galambjai felkészí
tésében az Ayurveda terméke
ket. Nemrég Budapestre invi
tálták, ahol a Magyar Ayurveda
Gyógyászati Alapítvány Kurató
riuma az Indiai Nagykövetség
támogatásával Dhanvantari
Díjat adományozott neki, mint
a magyar postagalambsport

kiemelkedő tenyésztője és ver
senyzője részére.
Tamás az elmúlt 20 évben
elsőként a világon a Kustyán
Ayurveda Dúc kiemelkedő
eredményeivel népszerűsítet
te a WHO által javasolt ter
mészetes anyagok használatát
a galamb és állattenyésztés
ben. Gratulálunk az eredmé
nyekhez és az elismeréshez!

Sík Frida

HÁZTARTÁSI GÉPSZERELŐ Győrszentiván
Villamos és nem villamos gép, eszköz, berendezés
helyszíni és műhelyes javítása

BÁNHIDI RICHÁRD
• htgszervizgyor@gmail.com
• 06-20/986-8505
(Időpontegyeztetés szükséges)

Győrszentiváni KRÓNIKA
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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

3000 Ft+áfa

2000 Ft+áfa
+25% felár

Apróhirdetés

MOLNÁR VID BERTALAN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
2022. MÁJUS 19.

8000 Ft+áfa

10 szóig

300 Ft+áfa

20 szóig

500 Ft+áfa

ADÓ 1%
Kedves győrszentiváni Lakosok, Vállalkozók!
Az Önök adójának 1%-a fontos nekünk!
A Győri Móricz Zsigmond Általános Iskola Hét Krajcár Közhasznú Alapítványa tisztelettel kéri Győrszentiván lakosságát, vállalkozóit, hogy jövedelemadójuk 1%-ával támogassák
az alapítványt, és rajta keresztül az iskola tanulóit.
Az iskolai alapítvány segíti a ZÖLD ISKOLA PROGRAM
megvalósulását. Oktatást segítő eszközök beszerzésével,
programok szervezésével, versenyek díjazásával járul hozzá
az eredményes iskolai munkához.
A kedvezményezett adószáma: 18537860-1-08
A kedvezményezett neve: Hét Krajcár Közhasznú Alapítvány

Móricz iskola

AUDI környezetvédelmi
előadása a MÓRICZBAN

Az Audi Hungária Zrt. jóvoltából iskolánk 1.b és 2.b osztá
lyos tanulói környezetvédelmi előadáson vettek részt.
Az interaktív előadást játékos feladatok, filmvetítés tette a gyere
kek számára még izgalmasabbá. Fontos feladatunk, a környezet
tudatos magatartás kialakítása tanulóinkban. Ez az előadás nem
csak ebben nyújtott segítséget, hanem rávilágított arra is, hogy
olyan nagy cég, mint az Audi milyen formában tudja az általa
felhalmozott hulladékot újrahasznosítani, ezzel is példát mutatva
a gazdaság valamennyi szereplőjének, és a jövő nemzedékének, a
gyerekeknek. Bízunk abban, hogy még sok hasonló programon
vehetnek részt iskolánk tanulói, így válnak egyre tudatosabbakká
a környezetvédelem területén.
Neubauerné Tóth Krisztina, tanítónő
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Köszönettel: Fátrainé Csanaki Éva, az alapítvány elnöke

Lázár Ervin Színházi Program

a MÓRICZ ISKOLÁBAN
A 2021/22-es tanévben – a
nehézségek ellenére is – folyta
tódott iskolánkban a 2019-ben
elkezdődött színházi program,
amelynek az a célja, hogy a
diákok a tanórákon kívül játsz
va, szórakozva is ismereteket
szerezhessenek.
A Lázár Ervin Program az
összes általános iskolás tanuló
számára lehetővé teszi, hogy
évente egyszer eljuthasson
színházi, tánc- vagy cirkuszi
előadásra, őshonos állatok
bemutatóhelyeire.
Iskolánk tanulói a járvány
ügyi szabályok betartása mel
lett a következő előadásokon
vettek részt ebben a tanévben:
Október 15-én nyolcadik
osztályosaink operalátogatáson
voltak. Az operakoktél című
előadáson Mozart A színigaz
gató és Gian Carlo Menotti A
telefon című operáját láthattuk
az Eiffel Műhelyház Bánffy
Miklós termében. A rendha
gyó helyszínnek, a varázslatos
díszleteknek, a különleges ren
dezésnek köszönhetően lanka
datlan érdeklődéssel figyelték
serdülő gyerekeink az előadás
minden mozzanatát.
November 25-én a Győri
Nemzeti Színházban járhattak
5. osztályosaink egy felejthe
tetlen előadáson Eleven nép
mesék címmel, Kszel Attila
rendezésében.
December 1-jén a Szabadhe
gyi Magyar-Német Két Taní
tási Nyelvű Általános Iskola
színháztermében jártak 2.
osztályosaink. Zichy SzínMűhely előadásában láttuk
Utazás a szempillám mögött
című művet, amely Csukás
István, Dolmány Attila, Szikra
Miklós alkotása.
Február 16-án a Fővárosi
Nagycirkuszba utaztunk a
hatodik osztályosainkkal, ahol
a Tavaszváró fesztivál című
előadást láthattuk.
A műsorban a 14. Budapest
Nemzetközi Cirkuszfesztivál
díjnyertes artistaszámai vonul
tak fel, s minden produkcióból

áradt az életöröm. A ponto
san kivitelezett, lélegzetelállí
tó mutatványok lenyűgözték
diákjainkat.
A program ebben a tanévben
a diákok múzeumlátogatását
is támogatja. Március 9-én
ismét a nyolcadik osztályosa
ink vehettek részt rendhagyó
múzeumpedagógiai foglalko
záson Szombathelyen Iseum
Savariense Régészeti Műhely
és Tárházban Kőbe vésett múlt
címmel.
A következő alkalommal,
március 24-én már az első osz
tályosaink is ellátogathatnak
a Vaskakas bábszínház Vuk
című előadására.
Örömmel koordinálom ezt
a programot, szívesen veszek
részt a szervező munkában,
mert úgy érzem, hogy a Lázár
Ervin Program jó lehetősé
get biztosít a gyerekeknek a
sokrétű tapasztalatszerzésre,
és különleges élményt jelent
számukra.
Ihász Éva, könyvtárostanár

Ebben a tanévben is folytatódtak a Biztonságos Iskolabusz foglalkozások. idén
8 foglalkozásra került sor
ötödik, negyedik és hetedik
évfolyamon.
A foglalkozás célja, hogy
a 7–14 éves gyerekeket
játékos formában tanítsuk
meg az iskolai és az otthoni környezetben rájuk
leselkedő veszélyhelyzetek
felismerésére és elkerülésére. A 4.a osztályban a
baj-társas óriási társasjáték
és egy kalandjáték, az 5.
és 7. évfolyamon sorozatos
balesetek Nyűg Cityben és
a Bajnokok Ligája foglalkozásokon vettek részt a
gyerekek. A játékok nagyon
jó hangulatban zajlottak.

Szent Benedek iskola

Egy MEDVÉS nap
Február másodika több
szempontból is különleges
nap. 1971 óta a vizes élőhe
lyek világnapja, II. János Pál
pápa 1997-es kezdeménye
zése óta, pedig, a szerzete
sek világnapja is. Ezek mel
lett, azonban, sokkal ismer
tebb két másik, régebbre
nyúló hagyomány. Február
2. a keresztény ünnepek
között a Gyertyaszentelők
napja, a néphagyomány,
pedig, ilyenkor a medvék
első lépéseit figyeli.
A hagyomány szerint, ha
a medve előjön a barlang
jából és meglátja az árnyé
kát, akkor hosszú lesz még
a tél, ezért visszabújik még

kicsit. Ha nem látja meg és
kint marad, akkor megér
kezik hamarosan a tavasz.
Ehhez kötődik isko
lánkban a már hagyomá
nyos Mackó-nap, amikor a
tanulók behozzák kedvenc
mackóikat, mézes reggelit
tartanak, rajzokat és más
medvés alkotásokat készí
tenek a nap folyamán. A
programot egy versmondó
verseny zárja, ahol kedvenc
versüket szavalják el a zsű
rinek mackós jutalmakért.
Bizton állíthatom, hogy kis
diákjaink egyik kedvenc
napja ez.
Pintér-Hajdara Noémi
tanár

Sándorné Stokinger Judit

Győrszentiváni KRÓNIKA
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Bemutatkoznak

a 2022/23-as tanév elsős tanítói
Pap-Makrai Beatrix
Pap-Makrai Beatrix (Bea
néni) vagyok. Leendő első
osztályos tanító nénik egyike
ként szeretnék bemutatkozni.
Itt születtem Győrszentivá
non. Én is és a már két felnőtt
gyermekem is ebben az isko
lában tanult. Büszke vagyok
arra, hogy kezdő pedagógus
ként lehetőségem volt, hogy
visszakerüljek iskolás éveim
helyszínére. Visszaemlékezve
arra az időre, furcsa, és egy
ben jó érzés töltött el, hogy
volt tanáraim a kollégáim
lettek. Persze, azóta nagyon
sok változáson ment át isko
lám, de örömmel mondha
tom, hogy megőrizte csalá
dias jellegét. Tantestületünk
egy vidám, kreatív, egymást
segítő csapat, ahol öröm dol
gozni. Jelenleg negyedik osz
tályban tanítok matematika,
magyar nyelv és irodalom,
környezetismeret és techni
ka tantárgyakat. Ebben a tan
évben már sokat gondolok a
kis elsősökre, és izgatottan
várom a találkozást. Amit fon
tosnak tartok: az első hetek,
hónapok élményei nagyon
meghatározóak az iskolába
kerülő gyermekek életében.
Ezért fontos, hogy a kezde
ti nehézségeken átsegítsük a
szinte még óvodás gyerkőcö
ket. Vidámsággal, sok játékos
feladattal, odafigyeléssel, sze
retettel, úgy gondolom, hogy
sikerülhet. Ezeket figyelembe
véve. igyekszem összeállítani
a napirendet, hogy a tanulás
mellett a fentiek is megfele
lő helyet, szerepet kapjanak.
Tanításom során a hagyomá
nyos és az új módszereket
egyaránt alkalmazom asze
rint, hogy a gyerekek képessé
gei mit igényelnek. Ezek által
a tanítási órák változatosab
bá élményszerűbbé válnak.
A négy év során egy olyan
osztályközösség kialakítására
törekszem, ahol érték a tudás,
a gyerekek segítik egymást,
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odafigyelnek egymásra, nyu
godt, szeretetteljes légkörben
tölthetik el napjaikat. Ehhez
persze a szülők támogatásá
ra, segítségére is számítok. Az
elmúlt évek tapasztalatai azt
bizonyították, hogy sikerült
jó kapcsolatot kialakítanom
a hozzám került gyerekek
szüleivel. Hiszen csak együtt
tudunk hatékonyak lenni a
gyerekek nevelésében, oktatá
sában. Ezt szeretném elérni a
jövőben is. Az a célom, hogy
egy tartalmas, vidám, élmé
nyekben gazdag négy évet
tudhassunk majd magunk
mögött.
Szeretettel várom a leendő
elsős csemetéket az első talál
kozásra!


Kovács Ágnes
Kedves Szülők!
Kovács Ágnes vagyok. A
Győrszentiváni Szent Bene
dek Általános Iskola leendő
1. a osztály osztálytanítója
ként szeretnék bemutatkoz
ni. Nyíregyházán születtem
és a tanulmányaim miatt
költöztem Győrbe. Immár 8
éve lakom ebben a gyönyörű
városban, amit otthonomnak
tekintek. Révfaluban élek

párommal és Sacival, a cicánk
kal. Már gyermekkorom óta
nagy elhivatottságot éreztem
a tanítói hivatás iránt, pálya
választásomat is ez határozta
meg. Diplomámat 2019-ben
szereztem a Széchenyi István
Egyetem Apáczai Csere János
karán, ének-zene műveltségi
területen. Az elmúlt tanévek
ben matematikát, ének-zenét
tanítottam, és napközis fel
adatokat láttam el az alsó évfo
lyamokon. A tanórák során az
egyik célom az, hogy barát
ságos légkört teremtsek, ahol
szabad hibázni, hiszen ez is
a tanulás része. Úgy gondo
lom, hogy tanulni csak egy jó
közösségben lehet. Nyugodt,
egymásra odafigyelő légkört
igyekszem kialakítani, amely
ben a gyermek érzelmileg és
értelmileg is fejlődhet. Fon
tosnak találom azt, hogy min
den tanítványom barátokat
szerezzen, és ezáltal felfedez
zék egymásban az értékeket.
Úgy gondolom, hogy sze
retettel, támogatással és elfo
gadással egy kiváló csapatot
lehet kialakítani. Ehhez azon

ban nélkülözhetetlen a szü
lői támogatás és a kölcsönös
bizalmon, tiszteleten alapuló
szülő – gyermek – pedagógus
kapcsolat. Célom, hogy a gye
rekek jól érezzék magukat az
iskolában és nap, mint nap új
és pozitív élményekkel térje
nek haza.
Nagy szeretettel várom a kis
elsőseimet!
Ági néni

Esélyt A Szentiváni
Ifjúságnak Egyesület
Egyesületünk célja, felkarolni és támogatni elsődlege
sen a Győr Megyei Jogú Város győrszentiváni körzeté
ben működő Győrszentiváni Szent Benedek Általános
Iskola tanulóinak tanórán kívüli, szabadidős, kulturális
és sporttevékenységét, különös tekintettel az esélyegyen
lőségre.
A közös programokon keresztül fontos cél az ifjúság
egészséges életmódra, udvariasságra, a szabadidő kultu
rált eltöltésére nevelése, hogy a magyar társadalomnak
hasznos és tevékeny tagjai legyenek.
Az egyesület tevékenységei:
• tanórán kívüli tevékenységek szervezése, lebonyolí
tása: versenyek, táborok, kirándulások.
• nevelés- és oktatás, képességfejlesztés, ismeretter
jesztés,
• szabadidő hasznos eltöltése,
• integrált nevelés,
• drogmegelőzés,
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem
folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
Kérjük adója 1%-ával támogassa iskolánk egyesületén
keresztül a gyerekeket!
Adószám: 18988345-1-08

INTÉZMÉNYI
Bozsik labdarúgó torna
Iskolánk a 2021/2022-es
tanévben is nevezett a Bozsik
labdarúgó bajnokságba. Idén
először, a kisebbek mellett
lánycsapattal is büszkélkedhet
intézményünk. A tanév során
négy alkalommal kerül meg
rendezésre labdarúgó torna,
melyen a környező iskolák
méri össze erejüket a pályán. Év
végén minden tanuló érmet és
oklevelet kap, valamint további
ajándékokban részesül a rész
vételéért. Iskolánk pedig kiváló
sporteszközökkel lesz gazda
gabb, melyeket a szakkörökön

tudnak használni és élvezni a
gyerekek. Lehetőség van ezáltal
szép, új mezek igénylésére is,
mellyel a jövőben a legkisebbe
ket szeretnénk meglepni.
Az első Bozsik labdarúgó
tornánkon, amely november
ben került megrendezésre a
Győrszentiváni Sportegyesület
pályáján, mindegyik korosz
tályban eredményes és izgal
mas mérkőzéseket játszottunk.
Ezúton is gratulálok a gyerekek
nek, a kitartásukért és hozzáál
lásukért! Sajnos a betegségek
miatt többen nem tudtak részt

Balról: Stipkovits Máté, Dürvánger Kolos, Mézes Ármin Zoltán,
Somsák Soma, Agócs Bende, Kocsis Sándor

ANYAKÖNYVI HÍREK

           

Álló sor balról: Léránt Ákos, Hegyi Csombor, Bazsó Kristóf, Térdelő sor
balról: Neilinger Dániel, Hegedűs Szabolcs, Vulcz Botond, Szép Ármin

venni, de így is szép számmal
meg tudtunk jelenni a rendez
vényen. Továbbra is szeretettel

várom a mozogni vágyó diákja
inkat a foci szakkörökön.
Csibi Nóra Rita, testnevelő tanár

Álló sor balról: Nardai Martina, Léránt Eszter, Szabó Kira Emília,
Balázs Judit. Térdelő sor balról: Lenhardt Szonja, Balogh Fanni,
Pongrácz Olívia
Bódai Ábel

2021.10.16.

Pintér Nóra

Király Bertold András

2021.10.19.

Szirmai Edit

Szalai Nimród

2021.10.26.

Alacsony Edina

Szalai Botond

2021.10.27.

Nagy Bettina

SZÜLETÉSEK

SZÜLETETT

ANYJA NEVE

Jutasi Zoltán Márk

2021.11.07.

Kapitány Alexandra Roxána

Tórh Izabella

2021.07.18.

Sarok Nikolett

Molnár Panni Lia

2021.11.19.

Horváth Eszter Marcella

Pápai Bence

2021.07.27.

Pőcze Eszter

Baksán Zoé

2021.11.20.

Vértesi Zsuzsa

Kapocsi Levente

2021.08.06.

Bús Eleonóra

Koller Vincent

2021.11.29.

Szántó Zsófia

Ágoston Zoé

2021.08.08.

Kollár Adrienn

Szücs Milán

2021.12.11.

Nagy Nikolett Ingrid

Horváth Marcell

2021.08.16.

Bóla-Bán Anett

Pesti Zalán

2021.12.13.

Lakó Viktória

Szeles Zsombor

2021.08.21.

Bálint Brigitta

Pesti Noel

2021.12.13.

Lakó Viktória

Kóczán Borbála

2021.09.01.

Máhr Gyöngyi

Csite Maxim

2021.12.17.

Földi Luca Eszter

Koczor Áron

2021.09.07.

Faddi Fanni

Hanicz Anna

2021.12.26.

Pozsgai Annamária

Mészáros Mendel Ferenc

2021.09.14.

Kocsis Júlia

Vaszilkó Noel

2021.12.27.

Hajdu Bianka

Szekeres Annabella

2021.09.19.

Lakatosova Anna

Hollósi Hunor

2022.01.04.

Takács Alexandra

Győri Maja

2021.09.19.

Vörös Szilvia

Cseh Johanna

2022.01.04.

Buza Viktória

Somogyi Lotti

2021.09.21.

Standi Réka Katalin

Kiss Gréta

2022.01.06.

Schóber Krisztina

Zámbó Donát

2021.09.23.

Barnóczki Bettina Bianka

Németh Milán

2022.01.09.

Marczali Ágnes Zsuzsanna

Berencsi Borka

2021.09.24.

Gőgh Brigitta

Ütő Ketrin

2022.01.18.

Kőműves Rebeka

Szalay Nándor

2021.09.28.

Farkas Krisztina

Bernáth Botond

2022.01.20.

Szántó Anita

Juhász Zoé

2021.09.29.

Vági Vivien

Mógor Noel

2022.01.25.

Hamrák Éva

Győrszentiváni KRÓNIKA
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HALÁLOZÁSOK

SZÜLETETT

ELHUNYT

Gönczöl Mónika

1970

2021.08.04.

Váczi Lajosné

1940

2021.06.17.

Zsédely János

1945

2021.10.12.

1943

2021.11.13.

Gaál Imre

1950

2021.07.16.

Fazekas Miklós

Tóth József

1962

2021.07.02.

Nyéki-Takács László Szabolcs

1942

2021.10.09.

Barta-Nagy Miklós Imre

1948

2021.07.13.

Szakács György

1952

2021.11.11.

Benedeczyné Bartos Judit

1956

2021.07.26.

Kovács Károlyné

1951

2021.12.17.

Benedeczke József

1954

2021.07.27.

Nováki István Imre

1951

2021.12.16.

Sebestyén Ernőné

1953

2021.07.03.

Kolompár Jánosné

1960

2021.10.30.

Vizér Ilona

1929

2021.07.12.

Nagy Miklós József

1950

2021.11.24.

Veszeli Gyula Ferencné

1933

2021.07.14.

Tibold József László

1945

2021.12.25.

Barta Margit

1936

2021.07.20.

Fekete Gyuláné

1940

2021.12.04.

Balázs László

1957

2021.08.04.

Fekete Csaba

1968

2021.12.28.

Mészáros Miklós

1940

2021.08.16.

Németh Józsefné

1929

2022.01.03.

Kuzsel Szaniszló

1928

2021.08.17.

Udvardi Gyuláné

1939

2021.09.03.

Farkas Imre

1930

2021.08.24.

Mag István

1932

2021.11.16.

Már Józsefné

1930

2020.12.11.

Rikovics Jenőné

1928

2021.12.08.

1945

2022.02.06.

Dajka István

1958

2021.06.28.

Takács László Györgyné

Ampli Józsefné

1927

2021.09.04.

Kriston István Pálné

1935

2022.02.08.

Valiczkó Ferenc

1941

2021.09.10.

Bezselics Mihály Antalné

1952

2022.01.05.

Czifrik Gyula

1937

2021.08.25.

Kristyán István

1954

2021.12.22.

Vintzéné Kaszás Ilona

1930

2021.09.23.

Meizner Sándor

1933

2022.01.04.

Unti Imréné

1925

2021.09.30.

Guzs Mária

1952

2021.08.14.

Németh Zsolt

1955

2021.09.08.

Gyaf ka Józsefné

1956

2021.07.03.

Kotrics Ottóné

1934

2021.09.11.

Grósz Emil Károlyné

1920

2021.12.06.

Takács György

1940

2021.10.09.

Kurucz János László

1964

2021.12.22.

Lakó Gábor

1951

2021.10.08.

Kratky Ottóné

1930

2021.12.05.

Kőhalmi Tiborné

1936

2021.11.02.

Homa Tibor

1962

2022.01.05.

Farkas József

1955

2021.09.03.

Miletics Lajos

1934

2022.01.14.

Kocsis Géza

1945

2021.08.08.

Pertl Jánosné

1936

2022.01.19.

Molnár István

1934

2021.08.01.

Szalai Sándor

1930

2022.01.31.

1934

2022.02.06.

Szíjjártó Gyula

1935

2021.11.03.

Szalai Sándorné

Liebermann János

1974

2021.10.09.

Oláh János

1955

2022.01.18.

Gerebenics Zsoltné

1951

2021.12.04.

Márk Istvánné

1948

2021.10.08.

Zvezdovics László

1952

2021.11.20.

Markotányos József

1962

2022.01.13.

Gyömörei Mária

1940

2021.11.16.

Oláh Lászlóné

1967

2022.01.27.

Herczegh Tamás Emil

1959

2021.11.21.

Kurucz László Sándorné

1937

2022.02.07.

Balogh Lajosné

1936

2021.11.29.

Pozsgai József László

1953

2022.01.27.

Szinay Márton Miklósné

1956

2021.12.18.

Ferteticsné Kincses Teodóra

1968

2022.01.02.

Kőhalmi István

1963

2021.12.14.

Pálvölgyi Gábor Albert

1949

2021.11.26.

1949

2022.01.05.

Savolt Jánosné

1942

2021. 10.24.

Tóth Ferenc

Halász Imréné

1937

2021.11.15.

Nagy Antal

1952

2022.01.24.

Szalay Endre György

1955

2021.10.07.

Sisa Ferenc

1967

2022.01.23.

Bedecs József Attiláné

1953

2021.10.08.

Juhász Gábor

1957

2021.12.26.

Gyerjékné Kövecses Éva

1961

2021.07.25.

Németh Ervin Lajosné

1927

2022.02.20.

Nagy Béláné

1927

2021.11.01.

Odrovics Jenő

1951

2022.02.20.

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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BŐSÉGTÁLAK
céges, családi rendezvényekre

u

FRISSEN SÜLTEK
PIZZÁK
u Előrendelési lehetőség u

Szépkártya elfogadóhely

06-20/558-1477

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

