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Változások a városvezetésben
2020. január 26-án a választást követően új polgármester állt a város élére dr. Dézsi
Csaba András személyében.
Az alpolgármesterek az első
közgyűlésen kerültek megválasztásra a polgármester
javaslatára.
A korábban is alpolgármesterként tevékenykedő Radnóti
Ákos, Adyváros képviselője
korábbi feladatkörét ellátva,
folytatja alpolgármesteri tevékenységét. Hozzátartozik a
városüzemeltetés, a parkolás,
a közterület-felügyelet mellett
a zöldterületek és közterületek felügyelete is.
Az Újváros-Belváros körzet
képviselőjének választott dr.
Fekete Dávid alpolgármesteri
feladatait Szeles Szabolcs Sziget-Pinnyéd képviselője vette
át, és a pénzügyekért, vagyongazdálkodásért és költségvetésért felelős alpolgármesterként végzi munkáját.
Dr. Pergel Elza külsős (nem
képviselő) alpolgármesterként
felügyeli a szociális és lakásügyi, oktatási, kulturális, egészségügyi és civil kapcsolattartási
területet.
A polgármester úr munkáját három tanácsnok és egy
fő polgármesteri biztos segíti.
Szabó Jenő továbbra is
peremkerületi tanácsnokként
dolgozik, míg dr. Fekete Dávid
új, fontos feladatot kapott.
Az egyetem fejlesztéséért és
az ifjúságpolitikáért felelős
tanácsnoki tisztet tölti be. Ez
utóbbi tevékenységi körébe
tartozik a Széchenyi István

Egyetemmel történő együttműködés erősítése, és a kapcsolat új alapokra helyezése,
különös tekintettel az orvosi
kar létrehozására. Hajtó Péter
pedig társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnokként fog
dolgozni.
A sport továbbra is kiemelt
szerepet tölt be a városvezetésnél, így szükségessé vált egy
sportügyi polgármesteri biztos kinevezése, melyet a kiváló
úszóedző, Petrov Iván tölt be.
A szervezeti és működési
szabályzat módosításával a
korábbi 6 helyett 7 bizottság
működéséről döntött a közgyűlés.
Új bizottságként a Környezetvédelmi Bizottság került
megalakításra.
• Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság (elnöke: Borsi
Róbert, alelnök: Fodor Roland
és Hajtó Péter)
• Környezetvédelmi Bizottság (elnöke: dr. Szálasy László,
alelnök: dr. Sík Sándor)
• Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság (elnök:
Rózsavölgyi László, alelnök: Hajszán Gyula és Kovács László)
• Oktatási, Kulturális, Sport
és Turisztikai Bizottság (elnöke: Hajtó Péter, alelnök: Kovács
Tamás, Glázer TÍmea, Rózsavölgyi László)
• Pénzügyi Bizottság (elnöke: Takács Krisztián, alelnök:
Kovács Tamás, Rózsavölgyi
László)
• Szociális, Egészségügyi és
Lakásügyi Bizottság (elnöke:
Laczkovics-Takács Tímea, alelnök: dr. Szálasy László, Glázer
Tímea)

• Városstratégiai Bizottság
(elnöke: dr. Sik Sándor, alelnök:
Bárány István, Szabó Jenő)
A működési struktúra átvilágítása folyamatban van,
az esetleges változásokról a

továbbiakban adok tájékoztatást. Jelenleg a költségvetés
kidolgozása folyik.
dr. Sík Sándor
önkormányzati képviselő

Fuss az egészségedért!

III. Fut

a Szentiván

Amatőr Futófesztivál és Családi Egészség Piac

IDŐPONT, HELYSZÍN
2020. április 4. szombat 9 óra
Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ dísztere
Előzetes regisztráció
molnarvid@gmail.com
Nevezés és a részvétel díjtalan!
Távok
1. Ovifutam (6 éves korig) – 0,7 km
2. Sulifutam (6–10 éves korig) – 2 km
3. Női/férfi – 5 km
4. Női/férfi – 10 km
5. Senior táv – 1 km
(gyalog és gyalogló-bottal is teljesíthető)
Minden gyermek egyedi érmet kap!
Babakocsival és kutyával is teljesítheted a távot!

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ
tavaszi programjai
DÁTUM

IDŐ

MÁRCIUS
7–8. sz–v

RENDEZVÉNY NEVE

HELYSZÍN

12. csütörtök

10.00–
18.00
17.30

13. péntek

14.00

17. kedd

18.00

Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es szabadságharc és forradalomról. Közreműködnek a Móricz Zsigmond Általános Iskola tanulói és a József Attila Kórus. A műsort
követően koszorúzás a Hősök szobránál.
Az én sztorim – karrier történetek: Majka

18. szerda

16.00

Dinnyés József koncertje

KLMH

Látványtánc bajnokság

MVBMK

21–22. szo–v

Csokoládé és Édesség Fesztivál – Pápai Joci, Apacuka, Alma Együttes, Király Viktor

MVBMK

ART 9000, az Alkotó Tanárok Egyesülete kiállításának megnyitója

KLMH
MVBMK

MVBMK

25. szerda

19.00

Szinetár Dóra nagykoncertje

MVBMK

27. péntek

19.00

Szexpedíció – Vígjáték, a Spirit Színház előadásában
Mi történik, ha egy amúgy jól működő kapcsolatból eltűnik a szex? Vége lesz vagy
még megmenthető? A feleség veszi a bátorságot és kapcsolatmentő szexterápiára
hívja párját egy szállodai szobába…
A történet Hegyi Barbara és Seress Zoltán pompás játékával, sziporkázó poénokkal
mutat görbe tükröt a házasság intézményére.
VI. Arrabona Hastánc Fesztivál

MVBMK

MVBMK

28–29.
ÁPRILIS
2. csütörtök

19.00

„Na mi van?” – Laár András és Besenyő István közös estje

MVBMK

4. szombat

9.00–
12.00

Egészség-Piac Győrszentivánon – III. Fut a Szentiván Futófesztivál
Az idén 72 éves WHO az Egészséges Városok Program keretében, lakossági egészségmegőrző programsorozatot rendez Egészség-Piac címmel. Lesz vérnyomás-,
koleszterin-, vércukorszint mérés, csontsűrűség vizsgálat, PSA mérés, szem- és hallásvizsgálat, anyajegyvizsgálat, ill. előadás, tanácsadás részben a szűrővizsgálatokhoz
kapcsolódóan, részben önállóan.
Intézményünk harmadik alkalommal rendezi meg a több kategóriás „Fut a Szentiván”
futófesztivált.
Drakula a telefonban, avagy a digitális vérszívás – Dr. Zacher Gábor toxikológus előadása. A belépés ingyenes.
Dumaszínház: Dombóvári István estje

Dísztér

MVBMK

Tavaszköszöntő Likócson

Likócsi Köz. Ház

18.00
9. csütörtök

18.00

11. szombat

MVBMK
MVBMK

14. kedd

18.00

Hajós András Stand Up Comedy estje. A leküldött ember – zenés agyi tárlatvezetés

MVBMK

18. szombat

19.00

MVBMK

Likócs

30. csütörtök

9.00–
12.00
16.00

Ismerős Arcok koncert – 20 év 20 dalban
Zenekar 20 éve van jelen a magyar rockzenei életben. Az igényes és letisztult zenei
alapokra épülő, tartalmas és értékes szövegvilággal megszólaló dalaik, a jelenkor
divatzenei irányzatának alternatívájaként a mindennapi életük, a család és a hazaszeretet, a kultúránk, az értékeik tiszteletéről és megóvásáról, valamint a közösségben
való létezés fontosságáról szólnak.
Egészség-Piac – Likócson
Cserhalmi Zoltán helytörténeti előadása Szentivánról

KLMH

Szentiváni Fesztivál

MVBMK környéke

MÁJUS
8–9. p–szo
16. szombat

16.00

XII. Cserók Néptáncfesztivál

MVBMK

22. péntek

10.00

Arrabona évszázadai városismereti vetélkedő döntője

MVBMK

Tompeti gyerekkoncert

MVBMK

23. szombat
28. csütörtök
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15.00

Gyereknap
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Győrszentiváni Tűzoltó Egyesület
Kedves Támogatóink!
Tisztelt környékbeli
Lakosok!
Beszámolóval tartozunk az
elmúlt időszak eredményeiről, kihívásairól.
Két fővel bővült az alapítás
óta egyesületünk, és további
három jelentkező meghallgatása történik hamarosan.
Jelenleg az egyesület III.
kategóriában fog megállapodást kötni katasztrófavédelmi szervezettel (mivel képzettségeinkkel és bevizsgált,
rendszeresített eszközökkel
még híján vagyunk, így még
a vonulásra várni kell). Az
együttműködéssel a tavaszi
pályázatokon részt vehetünk
(eszközre, képzésre egyaránt).
Tagjaink képzéséről
Öt tagunk kezdte meg a
tűzoltó alaptanfolyamot, és
egy tagunk 7 éves tűzoltói
tapasztalattal tűzoltás vezetői
képzésen vesz részt.
Február 15-re pedig a Magyar
Gyermekmentő Alapítvány
tanfolyamját szerveztük le
településünkre, ahol tagjaink
mellett közel 100 jelentkező
regisztrált.
A vezetőségünk döntése
szerint amíg káreseményen
való segítség nyújtásra nem
kapunk engedélyt, addig az

eltűnt személy keresésben a
körzetünket 60km-re tágítjuk. Fenntartva ezzel a társadalomért alkotott szerepvállalásunkat. Emellett veszélyes
fakivágást is tudunk végezni.
Célunk, hogy az elvárások
és előírások rengetegében
helyt álljunk és alkalmasak
legyünk vészhelyzetben segítő kezet nyújtani.
Tagjaink hozzáállása, együttműködése és áldozatvállalása
mutatja hogy el tudunk jutni
odáig.
Eszközbeszerzéseink/
Gazdálkodás
• Németországban több település tűzoltóságával sikerült
felvenni a kapcsolatot, ahonnan számítunk eszközökre
(beavatkozásokhoz szükséges
6 db B tömlőt már kaptunk).
A szállítás szervezésében tagjaink mellett a településen
működő fuvarozó cégek is nyitottak a segítségre.
• Saját forrásból 6 db rendszeresített (OKF által elfogadott) sisakot tudtunk vásárolni, illetve képzéseink finanszírozása is ebből történt
• Helyi vállalkozók és magánszemélyek által felajánlott (nem
pénzbeni) termék vagy szolgáltatás licit formájában való
értékesítésével is igyekszünk
forrást teremteni.

A magyar kultúra napja
A kultúra megkülönböztet és hasonlóvá is tesz bennünket
nem csak itthon, hanem az egész világban. A kultúra az, ami
összeköt a múlttal, a jelennel és a jövővel. A magyar kultúra
átöleli és összeköti számunkra az időt.
1823-ban e napon fejezte be
a szatmárcsekei szoba csendjében az akkor 33 éves Kölcsey
Ferenc a Himnusz megírását,
mely Erkel Ferenc zenéjével
valódi magyar néphimnus�szá vált, s legyünk bárhol a
világon összeköt bennünket,
egyetlen magyar embert sem
hagy érintetlenül.

A magyarság himnusza az
évszázadokon át szorongatott,
kétségbeesett nép imádsága a
mi megtartó Istenünkhöz.
Nemzeti imádságunk születése napját, január 22-ét, legújabb kori történelmünk avatta
a magyar kultúra napjává, mely
felhívja a figyelmet tárgyi, szellemi értékeinkre.

• Bankszámla számunkra
tudunk fogadni adományt:
K&H 10400401-5052696690761000 (sajnos adó 1%-ra
jelenleg még nem vagyunk jogosultak)
Eseményeink
• Vadgázolásnál nyújtott
segítséget egyesületünk tagja
decemberben Gönyű és Nagyszentjános közt a megyehatáron.
• Január elején kaptunk hírt
a településünkön egy kémény

tűzről. Részleteket nem ismerve a rendelkezésre álló védőfelszereléseinkkel és egészségügyi
csomaggal a helyszínre érkezett
4 tagunk. Aktív „civil” segítségre nem volt szükség, egyéb
munkálatokra pedig még nincs
lehetőségünk. A győri hivatásos
tűzoltók elhárították a veszélyt.
Facebookon és weboldalunkon (https://gyorszentivan-ote.
webnode.com/) követhetik egyesületünket, megtalálják közvetlen elérhetőségeinket.
Bátran keressenek minket!

A Himnusz számunkra
nem csak egy vers, egy ünnepi
dal, hanem olyan nemzeti ima,
ami időtől és helytől függetlenül magyar létünk kifejezője.
A magyar kultúra, benne
több mint ezeréves Kárpátmedencei múltunk, nyelvünk, irodalmunk, népdalkincsünk, zenénk, meséink,
hagyományaink, hitünk, képzőművészetünk, épített örökségünk, közösségi emlékezetünk az, ami magyarrá tesz
bennünket. Hatalmas kincs
ez, ami a hétköznapokban
talán nem magától értetődő.
Emberöltők hosszú sora
adta tovább szájról szájra, kéz-

ből kézbe, apáról fiúra ezt
a nehezen megfogható nagyszerű kincset.
A kultúra őrzője és továbbadója a szülő, a tágabb család, a
helyi közösség, és nem utolsó
sorban az oktatás. A magyar
kultúra volt az, ami az elmúlt
századok megrázkódtatásain
és katasztrófáin átsegítette
és megőrizte a nemzetet. A
kultúra volt az a láthatatlan
fegyver, ami legyőzte a hódító
népeket, nyelveket és eszméket az elmúlt századokban.
Minden egyes történelmi megpróbáltatás után a
magyar kultúra volt a válasz
és a megoldás a tovább élésre.
Győrszentiváni KRÓNIKA
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A magyar kultúra olyan,
mint egy nagy ház, ami biztonságot, védelmet, erőt nyújt.
A magyar kultúra bennünk
van, minden szavunkkal, cselekedetünkkel alakítjuk azt,
hatalmas erőforrásunk, melyre építhetünk, melyre építenünk kell, s melynek megőrzése, továbbadása mindan�nyiunk kötelessége, hisz csak
így válhatunk a világ kultúrájának egyenrangú részeseivé.
Ahhoz, hogy más nemzetek,
népek kultúráját tisztelni tudjuk, először a saját kultúránkat kell megbecsülni.
Ma 2020-ban mi a mi dolgunk, feladatunk, mit kell
tennünk a kultúránkért?
Ugyanaz a mi dolgunk is,
mint a szüleinké, nagyszüleinké, dédszüleinké és a többi
ősünké volt – továbbadni azt,
amit kaptunk. Továbbadni a
családban, továbbadni az iskolában, továbbadni a közösségben.

Ma a kulcsszereplő az iskola, a kultúra záloga. Megerősíti, műveli, építi a családból
hozott alapokat.
Nem szabad elfelejtenünk,
annak idején, a reformkorban
Kölcseyék a magyarságtudat
erősítése legfontosabb eszközének a magyar nyelv ügyét
tartották. Nagyjaink felismerték, hogy magyar kultúra nem
létezhet magyar nyelv nélkül.
A nyelvünk a legnagyobb
nemzeti kincsünk, mely
vagyoni, társadalmi helyzetünktől, lakóhelyünktől függetlenül a miénk, magyaroké.
„A műveltség nem ünneplő
ruha, amelyet hordani kell. A
műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma,
a vállalkozás fegyvere.” – int
bennünket Németh László.
Fontos tudnunk, hogy iskoláinkban, színházainkban,
könyvtárakban, múzeumokban kultúrateremtő és kultú-

ramentő munka folyik most
is, mint zivataros történelmünk bármely időszakában.
Ne felejtsünk el köszönetet
mondani mindazoknak, akik
gondozzák és továbbadják
múltunkat idéző tárgyi és szellemi emlékeinket, értékeinket.

Köszönet ezért a pedagógusoknak, művészeknek, a
kulturális intézményekben
dolgozó szakembereknek, és
mindenkinek, aki a magyar
kultúra ügyéért dolgozik.
Ihász Éva
könyvtárostanár

Ünnepi műsor
a Vaskakas Bábszínházban

Januári előadás
A magyar kultúra hete
városi programsorozathoz
idén is csatlakozott intézményünk. Köztudott, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban január
22-én fejezte be a Himnusz
írását, ebből az alkalomból
ünnepeljük a kultúrát ezen a
héten. Színpadunkon a csarnokban a budapesti Spirit
színház Én, szabó Magda
című estjét tekinthette meg
a közönség.
Ki volt Szabó Magda? Író,
költő, feleség? Ember volt,
mint bárki más. Küzdött, félt,
harcolt, szeretett. Kimondta
azt, amit mások nem mertek, vagy nem tehettek. Életét
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végig kísérte a bizonytalanság.
Támaszként, lelki társként
állt mellette férje, Szobotka
Tibor író, műfordító. Két test,
egy lélek voltak. Az előadás
átölelte a teljes életművet a
költeményektől az önéletrajzi
ihletésű írásokig.
Az előadás a gyermekkorról, a szerelemről, és annak
elvesztéséről szólt. Nagyváradi Erzsébet érzelmekben
gazdag, drámai erejű alakítása és Kutik Rezső zenéje
és különleges hangja szinte
misztikus erővel idézte meg
a maga teljes emberi valóságában Szabó Magdát.
Loschitz Ferenc

A magyar kultúra napja alkalmából idén a Vaskakas Bábszínházban tartotta ünnepi műsorát Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzata január 22-én, amelyen többek
között a város kulturális intézményeinek munkatársai
vettek részt. A színvonalas műsor és alpolgármesteri
köszöntő mellett ilyenkor adják át a város közművelődési
és művészeti díjait. Idén ismét mindegyik közművelődési
intézmény vezetője kijelölhetett egy olyan munkatársat,
akinek munkáját szintén elismerésben részesítették. A
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ igazgatójaként
ezúttal Prédlné Németh Margit igazgatóhelyettes kollégát
tartottam érdemesnek a kitüntetésre, aki véleményem szerint az utóbbi évek munkájával rászolgált erre.
Loschitz Ferenc

Egy bálról

Január végéhez közeledve ismét elérkezett a báli szezon
ideje, a Wass Albert Klub pedig idén is megrendezte népszerű
bálját a megszokott helyszínen, a Kék Golyó étteremben. A
szervező feladatokat most is Ecker Gyula és neje, Márti vállalta
magára, akiket köszönet illet az esten résztvevők részéről. Azt
hiszem, a társaság nem csak hangulatban, hanem létszám
tekintetében is kihasználta a hely adta lehetőséget, hiszen
elérte a nyolcvanat a bálozók száma. Emlékezetes bál volt,
amelyről bizonyára mindenki kellemes emlékekkel tért haza.

Helyiek a Helyiekért
Termény és Kézműves Vásár
„CserókPlacc”
Győrszentiván
Győrszentiván Győr egyik
legnagyobb létszámú, dinamikusan fejlődő és növekvő
településrésze.
A városrész falusi jellegének köszönhetően sok a helyi
termelő, lelkes gazdálkodó,
alkotó ember, akik portékáikat „háztól”, interneten illetve

más városokban megrendezett vásárokon árulják.
A Kincskereső Pedagógiai Segítő Egyesület szerette
volna/szeretné, ha a helyi
termelőknek itt Győrszentivánon is lehetőségük lenne
bemutatkozni egy helyi vásár
keretein belül.
Jelenleg közel 50 helyi és
környékbeli árussal állunk
kapcsolatban. A különböző

internetes felületeken sokan
érdeklődnek a vásárok időpontjáról és helyéről.
A Kossuth Lajos Művelődési Ház fedett sátor része
tökéletes helyszíne a helyi
kezdeményezésnek, ahol a
jövőben minden hónapban a
harmadik szombaton megrendezzük a CserókPlaccot.
A következő alkalmakon
bővíteni szeretnénk a kíná-

latot egy-egy egészséges életmóddal, kreativitással kapcsolatos workshoppal.
A legközelebbi vásár időpontja: 2020. március 14. szombat
8:00–11:30 óráig.
Nagy Orsolya
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Szentivániak Szentivánért
Alapítvány hírei

A Szentivániak Szentivánért
Alapítvány pályázati felhívása

Könyvbemutató
a Kisfaludy Károly Könyvtárban
2020. január 29-én Győrben a Kisfaludy Károly Könyvtárban Harsányi Ferencné
Miletics Ilona: Vörös felhő
című könyvének a 2. könyvbemutatóját szervezte meg
alapítványunk. A szentiváni
helyszín után azért került sor
még egy 2. kötetbemutatóra is, mert a győri könyvtáraknak, könyvtár fiókoknak,
iskoláknak is adományoztunk
a könyvből. A bemutató házi
gazdája Dr. Horváth József
igazgatóhelyettes úr volt, amit
ezúton is szeretnénk megkö-

szönni neki. Sok iskola átvette
az ajándékkötetet a helyszínen, de akik még nem, azok
a bemutató helyszínén a 2.
emeleten kérjék el a könyvet,
mert ott hagytuk a részükre.
Szentivániak
Szentivánért Alapítvány

Ady Endre

Ajaj! Abból kártyázás lesz,
vagy veszekedés. Ahol kártyások vannak, ott mindig előkerül egy-egy kibic, mint asztaltársasági tartozék. Minden
kártyajáték tudója ő.
A professzora. Néha csendre intik, de sosem bántják.
Pedig sértő is szavakat fűz a
véleményéhez. Mégis eltűrik.
Néha egy pohárra is meghívják. Neki is beszólnak.
- Mi a vélemény Zsugásvili
elvtárs? – utalva ezzel Sztálin
grúz nevére.
Ilyenkor csendben kell
lenni, mert a bemondó nye-
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Falukutatási pályázatunk
ajánlott témái:
1. Győrszentiván Győrhöz
csatolása 1970. július 1. (Pl.:
Hogyan élték meg ezt az akkori szentivániak? vagy A csatolt település 50 éve (értékelés,
visszatekintés)
2. Győrszentiván története 1970–1990 között

Beadási határidő:
2020. június 12.
A pályázatokat jeligésen
kell beküldeni az alapítvány
címére 1 példányban papíralapon + CD-n vagy pendriven.
A beküldött anyagban zárt
borítékban a szerző neve,
címe, dolgozatának címe, a
borítékon jelige.
Levélcím:
Szentivániak Szentivánért
Alapítvány 9011 Győr, Lehár
F. u. 46.
Értékes nyereménnyel
jutalmazzuk a nyertes pályamunkákat.
Alapítvány kuratóriuma

Ratkó-gyerekek

A kibic
– Itt valahol, ott valahol, négyöt magyar összehajol –

Jelentős évfordulókat élünk
meg 2020-ban. 50 éve lesz
júl. 1-én Győrszentiván Győrhöz való kényszercsatolásának. Azért nevezhetjük így,
mert nem szavazhatott róla
1970-ben a szentiváni lakosság, hogy akarja-e.

5. Győrszentiván története 1990–2020 között
4. A részönkormányzat 23
éves története Győrszentivánon 1991–2014
5. Minden egyéb más téma,
ami Szentiván múltjával, jelenével foglalkozik

világba rúgni is. Visszahozni
egyikünk sem indult el érte.
Ratkó Anna
Sokan voltunk.
Mai fejjel az utcabelieket is
Neveztek minket sokféle- nehéz összeszámolni, annyian.
képpen. Kibírtuk. A háboMindig újra kell kezdeni
rús vérveszteséget velünk a számolást. Pedig állítólag
próbálták   pótolni.   Nem   fogyunk…
először a történelem folyaMúltak az évek. Iskolába is
mán. Kelletünk. Kellett az beírattak minket...
izomerőnk, az alkotószelNekünk  építették  az úttölemünk a jövőnek. Mohács rő-, az építő táborokat. Velünk  
után jegyezte meg Zrínyi töltötték meg őket. Ahogy a
Miklós, a szigetvári hős: a kötelező ünnepeken a felvomagyarokat akkora csapás nulási tereket, utakat is.
érte, hogy jobb, ha most
Mi gyérítettük az apró piros
100 évig ágyban maradnak. zászlókat a szobrok környékén, hogy a trikolóros túlsúlyTöbb Mohácsunk volt.
Persze a labdánk nekünk ba legyen.
piros pöttyös volt és gömMi mentünk esténként illebölyű, vagy varrott, fűzős. gálisan koszorúzni a negyvenTudtuk  a  pipát kipókhálóz- nyolcas szobrainkhoz. Némán
ni vele. De tudtunk a vak- tettük.
– Asszonynak dicsőség, lánynak kötelesség szülni. –

résre állhat. Nem szabad
szólni az utolsó ütésig. Netán
bűnbaknak lenni, ha veszít
az illető.
- Nyertél! Megmondtam.
Igazam volt. Ugye? - Ilyen egy
igazi kibic üdvrivalgás.
Áment azért ne mondjunk!
Nem szabad. Végül is Lucifer,
az ördög bibliáját forgatjuk…
Persze neki sem lehet csalásba menni. Nem árulhatja a
játékosok lapjait a másiknak.
Ha megszegi az íratlan szabályt, soha többet nem ülhet
becsületes kártyások társaságába. Rossz híre megelőzi
mindenhol. Bizony.
Szerencsés kártyajárást! –
ahogy az öregek mondanák…
Laskai János

Favágók
Az erdő csendjét motorfűrész zaja töri meg. Vágják
a fákat. Az akácos megtermett fái egymás után dőlnek
le a földre nagy sóhajtással.
Elérkeztek abba az időszakba, amikor már megértek
a kitermelésre. Édeskés, jó
illatuk itt lebeg a levegőben.
Amikor már ledöntöttek jó
pár darabot, nekilátnak a legallyazásnak.
A favágás egy egész embert
kívánó tevékenység. Odafigyelést, erőkifejtést és koncentrációt igényel. Amellett
igen egészséges munka. Kint
a jó levegőn a mozgás mellett
sok-sok élményt lehet átélni. A gallyakat folyamatosan
tüzelni kell, és már magának a tűznek a látványa is
jótékonyan hat az emberre.
A tűz ropogása, pattogása, a
lángok aranysárgája, az izzó
parázs mind-mind szép látványt eredményeznek. A
kemény munka folytatódik.
Nem messze innen folyik a
Duna, egy csendesebb pil-

lanatban idehallatszik a víz
partot érő csobogása, és az
emelkedő tetejéről látni lehet
a víztükröt.
Déltájban a favágók elcsendesednek, és nekilátnak az
ebéd elkészítésének. Nyársakat faragnak, amire aztán
felhúzzák az otthonról hozott
szalonnát, hagymakarikákat.
Előveszik a friss kenyeret is.
A korábban alufóliába csomagolt krumplit is kiveszik a tűz
szélében elhelyezkedő parázsból. Kibontogatva csodálatos
illatok keverednek a levegőben. Közben már sütögetik a
nyárson a szalonnát, aminek
a zsírját rácsepegtetik a nagy
szelet kenyérre. Kell ennél
ínycsiklandóbb eledel? Falatozás közben előkerülnek a
finom vörösborral teli üvegek,
amelyekből jó nagyot kortyintanak. Ilyen kellemes pillanatokért érdemes az erdőben
dolgozni.
Közben a bozótban fácánok
kakatolása hallik. A jóleső,
finom ebéd után folytatódik

Minket kapcsolt le a közeg,
balsorsra váltva jobbsorsunkat néhányunknak. Túléltük.
Mi örök túlélők vagyunk.
Sorra kijártuk az iskolákat.
Azután ki-ki ment a maga
útján. A hatvanas évek dühöngő  ifjúsága  lettünk. Volt,  aki  
disszidált, volt, aki maradt.
Kievickéltünk a bozótharcos
ideák zűrzavaros mocsárából.
Saját szigeteket kerestünk
családnak, asszonynak, gyereknek. Megbékéltünk, vagy
örök lázadók maradtunk.
Milyen volt Ratkó gyereknek lenni? Néha meghempergettük egymást a kölyökkor
porában. Két vállra fektetve
a másikat. - A két váll, az két
váll! - Megvolt az ok kézfogásra. Kibékülésre. A tudást
minden körülmények között
elismertük. Akkor is, ha fájt.
Ha másnál volt.
Mindig éhesek voltunk.
Főleg ebéd után egy perccel.

Ilyenkor indult a cserebere
az   társaságban.   Gyümölcsöt buktára...
Vadak   és   nagypofájúak  
lettünk…
Persze, tudtuk a felnőttek figyelnek ránk. Vigyáztak, óvtak minket. Ilyen
világ volt.
Ünnepeink, a vasárnapi
ebédek a mise után. Az
otthon összetartó ölelése.
Vasárnap délutáni mozi.  
Kissé unalmas volt, ásítozós. De innét visszatekintve jó volt.
Este még egy kerekezés a
barátokkal.
- Aztán rövid legyen a
túra! – szóltak utánunk Holnap iskola. - Tudjuk.
Sajnos…
Milyen volt Ratkó gyereknek lenni? Talán ilyen?  
Huszonévesen tudtam meg,
hogy én is az vagyok…

a már megkezdett munka.
Egyre csak nőnek a kupacokba, majd erdei köbméterbe
rakott farakások. Ahogy fogynak a fák, úgy nő a tisztás a
Duna-parton. Az irtás helyére
aztán csemeték kerülnek kiültetésre, hogy megint növekedhessenek a jó talajú ártérben.
A favágók a nap végeztével,
kellően elfáradva elindulnak
hazafelé, hogy átadják magukat a pihenésnek. Aztán másnap minden kezdődik elölről.

Vollai István

Favágók
A favágók vígan élnek,
Senkivel sem cserélnének.
Balta csattog, forgács repül,
A sok fa meg, egyre csak dűl.
Vígan fütyül már a rigó,
Favágónak lenni de jó.
Ha nagy lesz a farakásom,
Kalapomat félre vágom.

Vollai István

Megújult a 33 éves
Szombati Autószerviz!
„Édesapám, Szombati Lajos
1986-ban kezdte építeni, majd
1987-ben meg is nyitotta saját
autószerelő műhelyét Győrszentivánon, az akkori Gagarin, mai nevén Árnyas utcában.
A műhelyt folyamatosan fejlesztette, építette, mindig a fellépő
igényekhez igazítva” – mondta
Szombati Péter az SZLP Kft.
ügyvezetője, az autószerviz
tulajdonosa, aki nemrég nyitotta meg újjáépített létesítményét a régi műhely helyén.
„Jómagam gyermekként szívtam magamba a benzingőzt,
az olaj szagát, de leginkább a
szakmához való hozzáállást és
a munka becsületét. 1995 óta
saját műhelyünkben tevékenykedem. Édesapám élete utolsó
éveiben átadta nekem a gyeplőt,
és most már magam próbálom
az általa meghatározott szem-

lélet alapján tovább vinni a vállalkozást.” – emlékezett a kezdetekre a fiatal szakember.
A korszerű, modern, szigetelt elemekből kialakított
többállásos szervízben a klas�szikus autószerelésen kívül
futóműállítást, gumiszerelést
és autóvillamossági javításokat is végeznek.
A ma már egyre több
kényelmi berendezéssel ellátott gépkocsik klímajavítását,
tisztítását és töltését is vállalják a szakemberek.

Laskai János
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Az idei
Szentivánon
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farsang

Magyarok

második legnagyobb könyvtára az uralkodónak nem volt
nehéz áttanulmányozni az
ókori szerzők hadtudományi
értekezéseit útmutatásait.
Ezután konzultált a honi és
a külhoni szakértők csoportjaival. Ebből született meg a
Fekete Sereg.
Különösképp tanulmányozta a török hadviselési módokat, fegyvereket. A sereg felállásában kizárólag csak zsoldosok jöhettek számításba. Az
így összeállt elemeket ötvözték a már jól ismert magyar
lovas harcmodorral, amire a
meglepetésszerű támadás, a
lovasíjjászok kitűnő képzettsége és főleg a gyorsaság volt
a jellemző.
A Fekete Sereg elnevezés
onnan eredhetett, hogy a

harcosok a fekete színű, olajban edzett páncél és fekete
ruha kombinációját viselték.
A sereg fegyvernemek szerint lovasságra, gyalogságra,
tüzérségre és nem utolsó
sorban műszaki egységekre
tagozódott. A lovasság főleg
a nehézlovasság lemezvértet
használt pajzs kiegészítéssel
fegyverük a 3,5–4 méteres
lándzsa és lovassági kard volt.
A könnyűlovasság vagyis a
huszárok harcstílusa vegyítette
a magyar és a török harcmodort, ami az ellenséggel szemben igen hatásosnak bizonyult.
Fegyverük kopja és szablya
volt. A szablya érdekes módon
török eredetű, hosszú, görbült
pengéjű, erőteljes fokéllel ellátott fegyver kb 90 cm hosszú.
A kopja 3,5–4 méter hosszú
levél csúccsal ellátott fegyver
volt. A könnyű gyalogság bőrpáncélt, láncvértet viseltek
sisakkal. Kétkezes kard vagy
szablya, tőr volt a fegyverzetük.

A nehéz gyalogság számszeríjjal és kétkezi szablyával
volt felszerelve.Voltak még úgynevezett pajzsosok ők alkották
a fő védelmi vonalat. A közgyalogok semmiféle páncélt nem
viseltek, csak íjat, vagy valamiféle kardot viseltek. A sereg
főleg cseh, lengyel vitézekből
állt. Létszámban 6–8 ezerre
tehető, amit aztán alkalomadtán fel lehetett duzzasztani
akár tízezer főre.
A Fekete Sereg vezetői, tisztjei a Sárkányrend tagjai voltak,
akik tisztában voltak az okkultizmus szellemi erejével. A krónikák ezen seregtestről kevés
vagy egyáltalán semmilyen
információval nem bírtak Az
egész sereget végül is egy fehér
mágus a pálos rend kirendelt
szellemi vezére vezette. Fekete
csuhájában ott volt a küzdelmekben ő vezette győzelemre a
sereget. Ugyanúgy ahogy annak
idején a fehér táltosok tették.

jünk. A hobbikert az egy nagy
kínszenvedés sokszor, mert
mindenre nem jut idő és minden tevékenységre felkészülni
azért nem is olyan egyszerű,
mert ez egy, két személyes,
vagy családos létesítmény. Idő
kérdése, szabadidő kérdése és
vagy sikerül, vagy nem.

szántás és ennek az elmunkálása durván megtörténjen,
mert egyébként tavasszal ez
még nem lehetséges. Géppel
nem lehet rámenni, ló már
nincs. Tehát valami kézi eszközzel lehetne, gereblyével,
vagy könnyű fogas boronával, ami alkalmassá teszi és a

re kell koncentrálnunk, valamint arra, hogy előkészítsük
a szaporító ládákat. A kiültetés előtt, körülbelül 6-8 héttel
kell elvetnünk a vetőmagokat.
Aki palántát nevel, annak
erre elő kell készülni. A vetőmagokat be kell szerezni,
és amikor az ültetési időtől
visszaszámolunk 6-8 hetet,
akkor elő kell készíteni a szaporító rendszert, rekeszt, ládát
és megfelelő hőmérsékleten
kell várni, hogy az a palánta
megerősödjön. Amíg a májusi
fagyok el nem múlnak, addig
kockázatos a melegigényes
növényeket kiültetni.

Szubjektív őstörténeti sorozat
Mátyás király
fekete serege
Mátyás király kiváló uralkodó, és egyben kiváló hadvezér
is volt. Olyan sereget verbuvált össze, hogy annak idején
egy ütőképes, szinte legyőzhetetlen alakulattá vált. Erő,
ügyesség, kitűnő fegyverzet
jellemezte őket.
Mátyás király hatalomra
jutásakor (1458) nehéz helyzetben találta magát. Háromféle
gondja volt a fiatal királynak.
Délről a török fenyegette az
országot. Nyugat felé is tartani kellett a frontot. A belső
viszályok is aggasztották.
Mátyásnak ezek tudatában egy
nagyon ütőképes hadsereget
kellett elállítania. Ezen időben
Budán volt az akkori világ
Vetni még nem lehet a konyhakertekben, de a kora tavaszi
munkálatokra már elő lehet
készülni. Leghamarabb majd
mákot vethetjük el, de azt is
majd csak február végén.
Nagyon sokan kertészkednek Szentivánon és egyre több
család termeli meg magának
a zöldséget a konyhakertben.
Ilyenkor még nem érdemes
vetni, de a vetéstervet el kell
készíteni a hobbikert tulajdonosoknak, hogy mindent a megfelelő időben tudjanak elvetni.
A földekkel ilyenkor azt
lehet csinálni, hogy körbe kell
járni, és nem szabad rálépni,
mert éppen most olvadt el a
hó, és minden lépésnyom egy
nagy veszteséget jelent. Azon
kell gondolkodni, hogy van-e
vetéstervem, ha nincs akkor
hozzá kell kezdeni. Fejben
vagy írásban, valamilyen elv,
módszer szerint el kell dönteni, hogy mit akarok, és mit
tudok elvégezni a kertemben.
A hobbikert az egy érdekes
létesítmény, mert gyakorlatilag
mindent kellene, és a kert nem
teszi lehetővé, hogy mindent
és nagy volumenben termel-

Kerti munkák

tavasz közeledtével
A vetéssel még várnunk kell
márciusig. Ilyenkor be tudjuk szerezni a vetőmagokat,
átnézhetjük az átteleltetett
növényeinket. A földmunkálatok csak később indulhatnak.
A vetésnek még nincs itt az
ideje, de a felkészülésnek igen.
Február utolsó hete már alkalmas bizonyos magvak vetésére, mert általában akkor már
elmennek a fagyok, elolvad a
hó és megpirkad a föld teteje.
Alapvető dolog, hogy legyen
egy normális előzmény, egy
őszi mélyszántás, vagy egy
nagyon jó minőségű őszi

megszikkadt talajon remekül
el lehet végezni a mákvetést.
A mák nagyon szereti, ha február végén, március elején a
földben van. Nem számít neki,
ha utána hideg van vagy fagy,
a mák minden színt játszik,
de kiheveri és remek termést
fog adni. El lehet vetni a petrezselymet, a sóskát, a spenótot.
Ebben az időszakban el lehet
ültetni az apró hagymát dughagymának.
A palánták kiültetése még
későbbi időpontban fog megtörténni. Itt is elsődlegesen
még a vetőmagok beszerzésé-

Vollai István

Laskai János

Újévi dal
Újév hajnalán
minden a régi
Újév hajnalán
ugyanúgy ébredni
Újév hajnalán
felejteni bánatot
Újév hajnalán
folytatni a tegnapot

Győrszentiváni KRÓNIKA

9
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Óvodából
iskolába
Az Arrabona évszázadai vetélkedő egy megnyitóval ismét
elindult a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központban, idén
is sok tanuló ismerkedik meg Győr városával a feladatok által

Móricz iskola

Elindult

a Lázár Ervin Program
„Most már, idők múltával, azt is
tudom, hogy a világban mindenkire rá van bízva valami. Valami
nagyon fontos.”
(Lázár Ervin)

Színházra nevelni csak színházzal lehet. Annak bármely
formájú változata alkalmas
erre. Színházzal nevelni azonban nem elsősorban a színházra lehet, hanem az életre.
Számtalan örömet tartogat az
mindnyájunknak.
A feledhetetlen sugárzás
mindig olyan pillanatokból adódik, amikor újra és újra felismerjük: Íme, ilyen az ember.
Vagy – ilyen is. S ehhez mindig
élő ember segít hozzá bennünket, ő, aki – egyedül vagy társaival együtt – úgy tesz, „mintha”.
Nem kedvez mondandónknak a rögtönítélő kordivat.
Nem kedvez az élet pillanatnyi minősége, hisz a színházba
járás lelki és anyagi hátterével
nem minden családban rendelkeznek.
A színházba járás anyagi hátterét biztosítja a kormány azzal,
hogy az idén 6 milliárd, 2020-
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tól beépülő jelleggel évente 5,5
milliárd forintot szán.
Fontos, hogy a diákok a
tanórákon kívül játszva, szórakozva is ismereteket szerezhessenek. Ezt a célt szolgálja
a Lázár Ervin Program, amely
az összes általános iskolás
tanuló számára lehetővé teszi,
hogy évente egyszer eljuthasson színházi, tánc- vagy cirkuszi előadásra, őshonos állatok
bemutatóhelyeire.
A színházba járás lelki
hátterét nekünk, pedagógusuknak kell megteremteni a
magunk eszközeivel. Azt kell
megmutatni tanítványainkkal, hogy a színház a megélt
találkozások birodalma. Színház csak ott van, ahol élet
van. A színházban együtt kell
lenni. Itt és most.
Lehet, hogy Lázár Ervin olykor-olykor az égi karosszékéből
lepillant ránk, szemüvegét az
orrára csúsztatja, alig észrevehetően elmosolyodik, és az
egész lelke örül, amikor azt
látja, hogy a színházak termeit
diákok ezrei töltik meg.
Ihász Éva
könyvtárostanár

Az iskolakezdés nem
csupán a kicsik számára
jelenti egy új életszakasz
nyitányát. A szülőknek is
érdemes felkészülniük az
új helyzetre.

A 6–12 éves gyerekeknek
még 10-11 óra alvásra van
szükségük.
Nagyon fontos az egészséges, kiadós reggeli! Több
tanulmány is bizonyította,
hogy reggeli nélkül a gyerekek kevesebb ideig tudnak koncentrálni, figyelmük szétszórt, és rosszabb
eredményeket érnek el.
Jó lenne, ha kialakulna
egy napirend, amihez tartanák magukat. Keljen fel
a gyermek mindig ugyanabban az időben, délután
legyen meg a tanulás, a
játék, az együttlét és a pihenés kiszámítható ideje!
Limitálják az úgynevezett képernyős időt, tehát
azt az időt, amit a gyerek tévézéssel, internetezéssel, videojátékokkal tölt.
Sokkal többet ér, ha a kicsi
a monitor bámulása helyett
sportol vagy játszik!
Alakítsanak ki a lakásban egy tanulósarkot!
Mindennap szánjanak arra
időt, hogy a gyerek mesélhessen az élményeiről!
Nem feltétlenül az a jó
dicséret, amely teljesítményalapú. Ne azt várjuk
el, hogy osztályelső legyen,
hanem hogy jól viselkedjen, és önmagához képest
igyekezzen a lehető legjobb
eredményt elérni.
A leendő kis elsőssel
válasszák ki a szükséges
taneszközöket! A széles,
párnázott vállpántú tás-

kák a legjobbak, mert ezek
egyenletesen terhelik a vállakat. Soha nem vegyenek
egypántos táskát! A pántokat olyan hosszúra kell
beállítani, hogy a táska
feneke a derék fölött mintegy 20 centire helyezkedjen el. Ha túlságosan lelóg,
akkor a súly a derékra és a
törzs alsó részére terhelődik, ami görnyedt testtartáshoz vezethet.
Véletlenül se aggódjanak
azért, hogy vajon eleget
tud-e a gyermekük, nem
kellene-e gyorsan írniolvasni tanítani a vakáció
utolsó hajrájában? A lexikai tudás átadása az iskola feladata, a szülőknek
minél több szabad játékot
és mozgást kell biztosítani. Hiszen hamarosan egy
padban ülve fogja tölteni
napjai nagy részét, miközben a kreatív játék és a
mozgás fejlesztése elengedhetetlenek a kicsi szellemi fejlődéséhez is.
Szeptembertől az elsősökre is vonatkozni fog
sok új szabály, ezért jó, ha
már előtte otthon is kisebb
állandó feladatokat teljesítenek a gyerekek.
A társas- és kártyajátékok
során is fejlődik a szabálykövető magatartásuk, ez
könnyebbé teszi az iskolai
normák betartását.
Beszélgessenek sokat a
kisgyermekkel a rá váró
élményekről, elmesélve a
saját vidám és szép iskolai
emlékeiket! Fontos, hogy a
nyár a kellemes várakozás
időszaka legyen gyermeknek és szülőnek egyaránt!
Skerlanitzné
Madarasi Csilla
alsós munkaközösség vezető
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Jótékonysági frizbi kupa
Január 25–26-án jótékonysági frizbi kupa megrendezésére került sor a Molnár Vid
Bertalan Művelődési Központban, melynek szervezője
az Up&Fly Frizbi SE és a
Móricz iskola volt. Különösen
büszkék vagyunk arra, hogy
a győri székhelyű Up&Fly
Frizbi SE egyesület tagjai
nagy részét jelenlegi és volt
móriczos diákok alkotják.

A hagyományosnak mondható kupán ebben az évben
már a határainkon túlról is
érkeztek csapatok, Ausztriából és Szlovákiából.
Két nap 12 csapat mérkőzött meg egymással, ezzel
népszerűsítve a sportágat.
A rendezvény bevétele
iskolánk alapítványát gyarapította.
Móricz iskola tantestülete

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 megvalósu-

Váci iskola

lását. 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
Köszönettel: Fátrainé Csanaki Éva,
az alapítvány elnöke

Felhívás

A Győri Móricz Zsigmond Általános Iskola fennállásának 60. évfordulója megünneplésére készül. Ehhez kérjük a volt pedagógusaink, diákjaink, emlékanyagait (bizonyítványokat, okleveleket, emléklapokat, osztályképeket,
jutalomkönyveket, fényképeket, régi taneszközöket stb.)
Örömmel vennénk, ha az emléktárgyakat eljuttatnák
az iskola gondnokságára, vagy Tóthné Markotics Erika
intézményvezető helyettesnek 2020. március 20-ig.
Köszönettel: Móricz iskola tantestülete

Mackónap 2020
a Váciban
Február 3-án rendeztük
meg immár hagyományosnak mondható időjósló
mackónapunkat.
Alsós tanulóink nagy
örömmel készültek erre a
délelőttre. Mi pedig hangulatos programokkal vártuk őket. Az előző hetekben” játékmackó - gyűjtő
versenyt „ hirdettünk meg.
Nagy örömünkre több,
mint ezer maci érkezett az
iskolába!
„Lássuk a medvét” címmel mackó-kiállítást rendeztünk az aulában arról,
hogy kié a legnagyobb-,
legkisebb-, legöregebb-, legszebb maci.
Kvízversenyt szerveztünk
mézes puszedliért.
Rajzversenyt rendeztünk
a barlangjából előbújó mac-

kóról „A mi időjós mackónk„
címmel. Igényes, szép alkotások készültek. Tízóraira pedig
stílusosan, finom mackósajtot
ehettek a gyerekek.
Sajnos egy igazán élvezetesnek ígérkező programunkat
idén sem tudtuk megvalósíGyőrszentiváni KRÓNIKA
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„Szülők Egyeteme”
a Váci iskolában!

tani. A hómaci építő versenyt.
Az időjárás most is mostoha
volt hozzánk, inkább tavaszt
idéző, mint télit.
Február 2-án végül is nem
tudhatjuk biztosan hogyan
döntött a barlangjából előbújó
medve. Mi azonban bizakodva várjuk a tavaszt. A gyerekek nagyon jól érezték magu-
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kat ezen a délelőttön. Szép
ajándékokkal jutalmaztuk a
versenyek résztvevőit.
Itt szeretnénk megköszönni iskolánk egyesületének
anyagi támogatását, amivel a
tanulókat jutalmazni tudtuk.
Pap Makra Bea néni és
Hercegné Kövecses Ági néni
a szervezők

Zöld energia, megújuló
energia, alternatív energia
címmel – a gyakorlatban is
hasznosítható ismeretek és
tudás átadására alkalmas –
szakmai délutánra hívta a
szülőket a Győri Váci Mihály
Általános Iskola 2019. november 13-án.
A KEHOP-5.4.1-16-201600252 azonosítószámú, „Szemléletformálási programok megvalósítása a Győri Váci Mihály
Általános Iskolában” című,
4 196 000 Ft Európai Uniós
támogatással megvalósuló
pályázat részeként, iskolánk
energiatudatos szemléletet
kíván közvetíteni iskolánk
pedagógusai, diáksága, szülei
felé. A projekt a Széchenyi
2020 program keretében valósul meg.
Ennek a programsorozatnak második elemeként, a
„Szülők Egyeteme” rendezvény

a „Zöld energia, megújuló energia, alternatív energia” címmel került megrendezésre az
érdeklődő szülők számára.
A program során bevont
szülők a gyakorlatban is jól
alkalmazható, új ismereteket sajátítattak el a megújuló
energia, az alternatív energiaforrások kapcsán, melyeket
a jövőben hasznosíthatnak,
hitelesen adhatnak át a gyermekek számára.
A résztvevők a szakértők
előadásain keresztül ismerkedhettek meg az energiatakarékosság fontosságával.
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Rendezvényünkön mind a
feltétel nélkül megújuló (pl.
a víz- és a napenergia), mind
a feltételesen megújuló, ezért
időlegesen vagy végleg kimeríthető (pl. a fa vagy a mezőgazdasági melléktermékek)
energiaforrások is bemutatásra kerültek. Emellett bemutatásra kerültek az alternatív
energia felhasználását segítő eszközök, használatuk és
működésük.
Az Energiaklub előadói a
következő témákban tartottak
érdekes előadást:
• Mi az a fosszilis energia? –
Koritár Zsuzsanna, szakértő

• Az alternatív energia előnye!
– Magyar László, szakértő
• Alternatív energia (Napenergia, Vízenergia, Szélenergia,
Geotermikus energia és Biomassza), és lehetőségei. –
Magyar László, szakértő
A szakmai nap végén a
résztvevőknek alkalmuk nyílt
az előadók számára kérdéseket feltenni, majd számot
adhattak a témakörben megszerzett tudásukról is. A rendezvényről távozva megjegyezték: „Sajnálhatják azok,
akik nem jöttek el!”
Répásiné Hajnal Csilla
igazgató

Bemutatkozás
Egerszegi-Csendes
Bernadett
Egerszegi-Csendes Bernadett
vagyok, a Győri Váci Mihály
Általános iskola tanítója és
három kisgyermek anyukája. Családommal 4 éve élek
Győrszentivánon. 2008-ban
szereztem tanítói diplomát a
Nyugat-Magyarországi Egyetem Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, Szombathelyen. Mivel szívügyem a korai
nyelvoktatás, ezért a tanító szakom mellett angol műveltségi
területet is végeztem. Évekig
tanítottam nemzetközi iskolában angol tagozaton, beleláthattam a különböző nemzetek életébe, kultúrájába. Lehetőségem volt külföldi iskolák
látogatására is, ahol különböző, hatékony tanítási módszerekkel ismerkedhettem meg.
Ezeket igyekszem beépíteni
az óráimba is. Miután 12 évig
jazz-balettoztam, a sport és
az egészséges élet mindmáig
kíséri az életemet. Szeretném
a gyerekeket is megismertetni
ezek fontosságával.
Következő tanévtől az a feladat vár rám, hogy én vezessem
be az egyik első osztályt a betűk
és a számok világába. Szeretném, ha a gyerekek azt éreznék,
hogy mindenben számíthatnak

rám. Mivel a legidősebb gyermekem első osztályos, ezért
nemcsak pedagógusként, de
szülőként is átélem az iskolakezdéssel kapcsolatos gondokat, kérdéseket, aggodalmakat.
Kisiskolás korban nagy jelentősége van a játéknak. Mivel
fontos cél számomra a tanulás
megszerettetése, óráimat sok
tevékenykedtetéssel, mozgással, mesével, énekkel kísérem.
Meggyőződésem, hogy minden
gyerek tehetséges valamiben. A
szülő és a pedagógus közös feladata, hogy felfedezze a gyerek
képességeit. Fontosnak tartom,
hogy a gyerekek olyan módszereket is elsajátítsanak az iskolában, amelyekkel az otthoni
önálló tanulásuk is gyorsabbá,
egyszerűbbé válhat.
Örömteli várakozással tekintek a következő négy év pedagógiai feladataira és kihívásaira.
Szeretettel várom leendő kiselsőseimet!

Idén is a Kormos
versmondóra készülünk!
Az idei tanévben is megrendeztük hagyományos „házi”
versmondó versenyünket,
mely egyben a Kormos István
versmondó verseny elődöntője volt. Nagy örömünkre szolgált, hogy tanítványaink szívesen mondanak verseket. A
versválasztásban és a memorizálásban örömmel vesznek
részt a szülők is.
Az első–második osztályos
kategóriában találkozhattunk
az óvodából jól ismert kedves
gyermekversekkel (Zsémbes
Zsófi ébredése, Csacsi, Csókai
csóka, stb.), míg a harmadik–
negyedikesek már inkább az
iskolásoknak, kiskamaszoknak illő, érzelmi líra köréből
választottak verseket. Nagyra

értékeltük, ha a vers illett a
versmondó
karakteréhez,
egyéni stílusához. A zsűri
külön örült, ha a gyermekek
vidám, tréfás verssel rukkoltak elő, hiszen a humor jótékonyan hat a lelkünkre. Nehéz
volt a sok nagyszerű versmondó közül a legjobbakat kiválasztani. A helyezéstől függetlenül úgy gondoljuk, hogy
aki verset tanul, a lelkében
is gazdagodik. Gratulálunk
minden versenyzőnek, Tornai-Kovacsics Anikó néninek
pedig köszönjük a szervezést!
A képen a nyertes tanulóink
láthatók.
Vajdáné Pócza Alexandra,
Kippné Kropf Mária
pedagógusok

Wunderné
Németh Judit
Wunderné Németh Judit
tanítónő vagyok, 36 éve dolgozom a Győri Váci Mihály Általános Iskolában. Első osztálytól negyedik osztályig vannak
gondjaimra bízva a gyerekek.
Fontosnak tartom, hogy
egymást segítő és megbecsülő közösséget formáljak belőlük. Az egyéni bánásmód híve
vagyok, igyekszem mindenkivel a képességei szerint foglalkozni és így kihozni belőlük
a legtöbbet. Éppen ezért fontos számomra a szülői háttér,
mert csak egymást támogatva érhetünk el sikereket. Jó
érzés, hogy volt tanítványaim

szülőként térnek vissza az
iskolába és a gyermekeiket is
hozzám hozzák, már őket is
én taníthatom. Szeretetteljes,
biztonságos légkör kialakítására törekszem. A célom,
hogy a gyerekek szeressék
az iskolát, a tanulást, váljanak nyitottá a világra, találják
meg, miben tehetségesek.
Győrszentiváni KRÓNIKA
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Születések

Született Anyja neve

Gazdag Amira

2019.08.07.

Hamrik Georgina

Zsebedits Ábel Zalán

2019.08.13.

Laczus Ágnes

Gömbös Gergely

2019.08.14.

Lukács Andrea

Szeberényi Borisz

2019.08.17.

Kunert Barbara

Varga Tamara

2019.08.28.

Varga Zsuzsanna

Erdei Larina

2019.08.29. Blaskó Erika

Bors Dániel Szabolcs

2019.09.02. Gálfalvi Anna Orsolya

Nagy Flóra

2019.09.10.

Siska Enikő

Vörös Csongor

2019.09.13.

Szalai Andrea

Kiss Lana

2019.09.17.

Rikovics Bernadett

Nagy Zongor

2019.09.19.

Szilicsány Bettina

Ujhelyi Dominik

2019.09.25.

Gyimóthy Gyenge
Erika

Felföldi Eszter

2019.09.27.

Téner Andrea

Kontra Márk

2019.10.20.

Bán Szilvia

Horváth Dávid

2019.10.01.

Lendvai Rita

Ebbs Szófia Melánia

2019.10.08.

Juhász Emese

Stróber-Varga Léna

2019.11.05.

Varga Tünde

Schalbert Natália

2019.11.08.

Péter Hajnalka Ibolya

Jenei Dániel

2019.11.16.

Ur Bettina

Buzolka Panna

2019.11.18.

Somogyi Adrienn

Szerdahelyi Gréta Szonja

2019.11.19.

Bauer Barbara

Leskó Bodza

2019.11.22.

Kertész Tünde

Adorján Adelina

2019.11.28.

Szabó Krisztina

Zsólyomi-Németh Kristóf

2019.12.07.

Németh Dóra

Kőfalvi Gyula Dzsínó

2019.12.20.

Végh Krisztina

Tóth Szófia

2019.12.20.

Walczer Mónika

Garai József Krisztofer

2019.12.21

Orsós Tímea
Alexandra

Sulyok Nimród

2020.01.20.

Csonták Xénia

Szalai Levente

2020.01.21.

Varju Klaudia

Csapó Levente

2020.01.22.

Fischer Anett

Szávicza Dávid

2020.01.23.

Deli Piroska

Boros Liza

2020.01.23.

Váradi Mirella

Kormos-Takács Luca

2020.01.29. Takács Piroska
Rozália

HALÁLOZÁSOK
Vargyas Kornél Jánosné
Benke Pálné
Györkös Gyula
Szabó Imre
Szentmihályi László Tivadarné
Nemes Imréné

SZÜLETETT
1942
1942
1953
1937
1941
1952

ELHUNYT
2019. 10. 04.
2019. 07. 20.
2019. 08. 11.
2019. 08. 20.
2019. 08. 17.
2019. 08. 12.

Gábriel Imréné
Varsányi Lászlóné
Kőhalmi György
Márkusné Balogh Ágnes
Nagy Imre Tiborné
Csanaki János
Jószelics Istvánné
Murányi Ernő István
Heizer-Venesz Dezső
Szabó Ferencné
Bakk Istvánné
Udvardi Géza
Körmendi László
Szíjjártó Gyuláné
Stansits József
Marczali Zoltánné
Tóth Jenő
Kovács Imréné
Magyar Attila
Kiss László Sándor
Sárközi Dezső
Majcz Julianna
Mándli István
Rigó Jánosné
Nagy Zoltánné
Reider József
Kővári István
Bolla László
Kovács Zoltán
Nagy László
Schillinger Rudolfné
Zajovics Béláné
Homa Jánosné
Olácsi János
Szabó Imréné
Balogh Józsefné
Máté Sándorné
Józsa Imréné
Lazur Péter
Zsebedics Tibor
Lamperth Mihályné
Szekér Péter
Csapó János
Váradi Ilona

1928
1963
1961
1975
1942
1965
1930
1948
1944
1931
1941
1964.
1957
1934
1935
1943
1948
1938
1946
1964
1935
1932
1945
1923
1931
1954
1931
1944
1993
1937
1927
1941
1940
1934
1944
1941
1952
1949
1976
1942
1937
1953
1949
1933

2019. 08. 13.
2019. 08. 28.
2019. 09. 08.
2019. 08. 21.
2019. 09. 17.
2019. 08. 12.
2019. 09. 29.
2019. 10. 02.
2019. 09. 30.
2019. 10. 04.
2019. 10. 04.
2019. 10. 02.
2019. 06. 16.
2019. 10. 28.
2019. 10. 14.
2019. 11. 03.
2019. 11. 29.
2019. 10. 23.
2019. 10. 10.
2019. 10. 18.
2019. 11. 02.
2019. 10. 19.
2019. 10. 29.
2019. 10. 29.
2019. 10. 16.
2019. 11. 02.
2019. 11. 25.
2019. 10. 31.
2019. 11. 06.
2019. 10. 17.
2019. 12. 09.
2019. 12. 08.
2019. 12. 06.
2019. 11. 26.
2019. 12. 06.
2019. 12. 17.
2019. 12. 20.
2019. 12. 16.
2019. 12. 16.
2019. 12. 20.
2019. 12. 23.
2019. 12. 16.
2019. 12. 31.
2019. 12. 28.

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

Győr Megyei Jogú Város szentiváni kéthavi lapja. Szerkeszti a Szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő:
Loschitz Ferenc. Cím: 9011 Győr, Déryné u. 50. E-mail: kronikaszerkesztoseg@gmail.com. Kiadja:
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ. A névvel jelzett írásokért a szerzők vállalják a felelősséget!
Győr Megyei Jogú Város
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szentiváni kéthavi lapja

Győrszentiváni KRÓNIKA

Verséneklő
koncertek
Költők között zenész, zenészek között
költő vagyok. Népem egyharmada szülőföldjétől megfosztottan, más népek fennhatósága alatt él. Önmagam veszteném el,
ha a világízlést képviselném és elfutnék
nemzeti hagyományaim elől. Vallja Din�nyés József, a Magyar Kultúra Lovagja, a
Magyar Érdemrend lovagkeresztje címmel kitüntetett zeneszerző, előadóművész,
„daltulajdonos”, énekes, gitáros. A művész
szeptember óta havonta egy alkalommal
adja elő műsorát a Kossuth Lajos Művelődési Házban. Az előadások egy országos
sorozat részei, amelyben Dinnyés József
századokra visszanyúlóan mutatja be az
énekelt verseken keresztül a történelmi
időket. Az utolsó alkalom március 18-án
16 óra, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. Helyi vonatkozása a koncertsorozatnak, hogy a művész egy cd-t is kiad
az itt elhangzott műsorainak anyagából,
amelyre felkerülnek két helyi szerző, Laskai János és Loschitz Ferenc általa megzenésített versei is.
Szabó Gábor

Győrszentiváni KRÓNIKA
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„JÓSZÍV”
Temetkezési Kft. kirendeltsége
Pál Istvánné (Pálné Marika)
Győrszentiván, Búzavirág út 34.
Halottszállítás bejelentése:
a nap 24 órájában

06-20/312-29-83, 06-96/348-418
A hét minden napján, a nap minden órájában.
Temetések felvétele, anyakönyveztetés,
kellékek kiválasztása, újsághirdetés, koszorú,
sírcsokor rendelése, síremlék szétszedésösszerakás stb.
Szolgáltatási szerződés alapján
a „JÓSZÍV” Temetkezési Kft.
20% kedvezményt biztosít a pénztártagoknak.
A „JÓSZÍV” pénztárral kapcsolatban
érdeklődni lehet a fenti telefonszámon.
Forduljon hozzánk bizalommal,
a hét minden napján!

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

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

Szentiváni állatorvosi rendelőben
cica ivartalanítási akció április elsejéig.
Kedvezményes áron!

