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Győr Megyei Jogú Város

A Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ elmúlt hónapjait is nagyban meghatározta
a járványügyi helyzet.

szentiváni kéthavi lapja

KULTÚRA

a vírushelyzet idején
Márciustól nyárig nem lehetett rendezvényeket tartani,
sem kisebbet, sem nagyobbat,
és mind a nyugdíjas klubjaink, mind az egyéb csoportjaink felfüggesztették működésüket. Hosszú időre kiürültek az épületeink. Legtovább
tavasszal az amatőr sportolók
használhatták a csarnokot,
akiknek csupán néhány hét
szünetet kellett tartaniuk,
hiszen a nézők nélküli sportolás lehetőségét néhány hét
után visszaállították.
Nagyon sűrű tavaszi programsorozat
elmaradását
okozta a vírushelyzet, hiszen
márciustól nyárig elmaradt
többek között az Egészségpiac és a Fut a Szentiván, a
Budapesti Showszínház Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című előadása,
Laár András vendégszereplése, az Orbán-napi Vigasság, a
Cserók néptáncfesztivál, ezeken kívül sportrendezvények
és más események. A szünet
kezdetekor minden várhatóan

elmaradó programnak igyekeztünk új, későbbi időpontot
találni, hiszen arra lehetett
gondolni, hogy a második félévben már újra visszatér a
normális élet.
Sajnos nem így történt. Nyáron ugyan volt lehetőség táborok tartására, volt is néhány
intézményünkben, de a korlátozások miatt örülnünk kellett, hogy szeptember elején
megtarthattuk a szüreti napot
kisebb formátumban, hiszen
maximum 500 fős rendezvényekre van lehetőség, ha
az a zenés-táncos kategóriába
tartozik. Ennek megfelelően
zajlanak rendezvények a csarnokban. A szüreti napot követően volt egy Dumaszínház
előadás, és sokan hallgatták
érdeklődve dr. Zacher Gábor
előadását a vírushelyzetről,
ránk gyakorolt hatásairól. A
nyugdíjas klubjaink viszont
szeptemberben egy-két foglalkozás után ismét szünetet kezdtek tartani, érthető
módon.

Az erősödő vírushelyzet
miatt várhatóan újabb korlátozások fognak életbe lépni. E
sorokat szeptember 21-én írom.
Éppen ma kaptam tájékoztatást
a Magyar Közlönyben megjelent szigorításokról, ami ránk,
mint közművelődési intézményre is vonatkozik.
Eszerint a Molnár Vid
Bertalan Művelődési Központ épületeibe, így a két
legforgalmasabb helyre, a
csarnokba és a Kossuth Lajos
Művelődési Házba is 6 éves
kor felett kizárólag maszk
viselésével szabad belépni.
Az orrot és a szájat folyamatosan elfedő maszkot a
kulturális intézmény látogatók számára nyitva álló,
közönségforgalmi területein
mind a látogatók, mind az
ott foglalkoztatottak kötelesek viselni. A jogszabály
szerinti maszk viselési kötelezettség a kulturális intézményben – akár bérleti jogviszony keretében – folytatott

bármely tevékenységet (pld.
néptánc, jóga, küzdősport,
baba-mama foglalkozás)
végző személyekre is vonatkozik az intézményben való
tartózkodás időtartamára.
A maszk használatot illetően az intézményt látogatók
számára nyitva álló területen található büfé sem képez
kivételt, azok rendeltetésszerű igénybevételét leszámítva
a jogszabály szerinti maszk
viselés szintén kötelező.
A szabályszerű maszk viselés
megvalósítása az intézményvezető felelőssége, így az igazgatónak a tőle elvárható valamennyi intézkedést meg kell
tennie annak érdekében, hogy
az intézmény látogatók számára nyitva álló területein mind a
látogatók, mind a munkatársak
betartsák a vonatkozó szabályokat. Ennek megfelelően a kollégáimat és a portást is arra kértem, hogy szólítsák fel a maszk
nélkül érkezőket a viselésre.
Ameddig a szabályok engedik, a közönség érdeklődésétől
függően lesznek megtartva a
meghirdetett rendezvények. A
honlapunkon érdemes nyomon
követni az esetleges változásokat. Aki már rendelkezik belépőjeggyel valamelyik rendezvényre, mindenképpen tegye
meg ezt.
A Krónika legutóbb februárban jelent meg, hiszen nem
lehetett kellő tartalommal
megtölteni a kimaradt számokat, ezen a mostanin kívül
idén még egy decemberi újság
kiadását tervezzük. Minden
olvasónak, minden szentiváni
lakosnak kitartást és jó egészséget kívánok.
Loschitz Ferenc, igazgató

A környezet védelmének
általános szabályairól szóló
1995.évi LIII.törvény 48.§ (4)
bek. d. pontja jogosítja fel
az önkormányzat közgyűlését az avar és kerti hulladék
égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő
megállapítására.
Győr Megyei Jogú Város
Közgyűlésének környezetvédelemről szóló 63/2003.
(XII.19.) rendelete lehetőséget
adott az avar és kerti hulladék
égetésére április és október
hónapban, mely a közelmúltban április és november hónapokra módosult.
A közgyűlés a rendeletet
2020. június 27-től hatályon
kívül helyezte, így jelenleg
Győr város egész területén az
avar és kerti hulladék égetése
TILOS!
Sajnos a tél közeledtével
számos ingatlannál észlelhe-

GYŐRBEN az avar és
kerti hulladék égetése TILOS!
tő a háztartási hulladék fűtés
céljára történő felhasználása,
égetése, ami súlyos környezetszennyező tevékenységnek minősül. Emiatt korábban már számos bejelentés
és kifogás érkezett a lakosság
részéről.
Hatósági jogkörrel háztartási légszennyezési ügyben, így
a kerti hulladék égetésének
ügyében, vagy akár a kéményfüst alapján vélelmezhető tiltott anyagokkal történő fűtéscélú égetés ügyében is, a Járási Környezetvédelmi Hatóság jogosult intézkedni. Az
intézkedés alapjául a levegő
védelméről szóló 306/2010.
(XII.23.) Korm. rendelet 27.§
(2.) bek. szolgál.

AUTÓT kaptak
a polgárőrök

2020. augusztus 10-én dr.
Dézsi Csaba András polgármester új szolgálati gépjárművet adományozott a Győrszentiváni Új Erő Polgárőr
Egyesületének, ezzel megerősítve a többezer embernek otthont adó városrész
közbiztonságát. Mint mondta,
elismerést érdemelnek azok
az emberek, akik számára
olyan fontos a közösség, hogy
önként, szabadidejüket feláldozva járulnak hozzá a közbiztonság erősítéséhez.
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Varga József, a Győrszentiváni Új Erő Polgárőr Egyesület elnöke köszönetet mondott
a támogatásért. Mint mondta,
ez egy hatalmas segítség a
munkájukhoz, amit továbbra
is a szentivániak, és általában
a győriek érdekében kívánnak
végezni.
Csaplár Zoltán, a GyőrMoson-Sopron Megyei Polgárőr
Szövetség elnöke hozzáfűzte, a
közrend és a közbiztonság erősítése érdekében nagyon fontos az együttműködés, amely

Az intézkedés kérhető, vagy
bejelentés tehető a következő
címen:
Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal
Győri Járási Hivatal
Hatósági Osztály
dr. Bors Szabolcs
osztályvezető
9023 Győr,
Szabolcska M. u. 1/a.
E-mail: hatosag.gyor@
gyor.gov.hu
Tel.: 06-96/795-634
Munkaidőn kívüli
ügyeleti szám: 112
Minden további légszennyezési ügyben az eljáró területi
környezetvédelmi hatóság:
Győrben egyre erősebb. Hozzátette, az adomány nem csak a
polgárőrök munkáját segíti, de
egyben egy pozitív visszajelzés
is, amely újabb motivációt adhat
az elhivatott önkénteseknek.
Dr. Sík Sándor önkormányzati képviselő a Győrszentivániak nevében mondott köszönetet. Kiemelte, a szervezet
ma már több mint 35 taggal
rendelkezik, szerves részei a
városrész közösségi életének,
jól ismerik az itt lakókat, és
tudják, hogy mire kell figyelni a városrészben.

Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály
9021 Győr, Árpád u. 28–32.
E-mail: kornyezetvedelem@
gyor.gov.hu
Tel.: 06 96/ 896-131
Ügyeleti tel.: 06-20/946-3772
Tekintettel arra, hogy számos észrevétel érkezett a
rendelet azonnali, felkészülési idő nélküli alkalmazása
miatt, jelenleg vizsgálat folyik
az esetleges novemberi avar
és kerti hulladék égetésének
lehetősége irányában.
Vigyázzunk környezetünkre!
dr. Sík Sándor
önkormányzati képviselő

A Győrszenitváni Új Erő
Polgárőr Egyesület ez év
végén ünnepli megalakulásának 5. évfordulóját. Továbbra
is szeretne mindent megtenni, a városrész közösségével
és a rendőrséggel közösen.
A településrész nyugalmának
és biztonsága megóvásáért,
ehhez további polgárok jelentkezését várja tagjai közé.
Hadd köszöntsük tagjaink
között Önt is, tegyünk együtt
városrészünk nyugalmáért.
Varga József

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

Cserók Placc

A győrszentiváni termelői
piac 2018. októberében került
előszőr megrendezésre. Azóta
havi rendszerességgel látogatható a Kossuth Művelődési
Ház udvarán a sátorban. Idén
tavasszal nevet választottunk a
piacnak, a Cserók Placc megnevezés lett a befutó. A kínált portékák között található, zöldség,
szörp, sajt, gomba, gyümölcslé,
méz, kézműves sör, chilis termékek, rábaközi perec, keksz,
kürtös kalács és még sok más.
A kínálatból nem hiányozhatnak a kézműves termékek
sem, ha valaki ajándékot szeretne itt válogathat az ékszerek, horgolt figurák, házi szappanok, gyönyörűséges varrott
termékek és kerámiák között.
Amíg anya, apa vásárol a gyerekek a kültéri játékokkal vagy
kézműveskedéssel tölthetik
az időt. Szeretnénk környezetünkre is figyelni, ezért szatyor
kölcsönző is van a piac területén. Ha valaki otthon felejtette vagy kevés táskát hozott,

kölcsönöz egyet, és kimosva a
következő piacra visszahozza.
Megújult névvel, hónapról
hónapra bővülő kínálattal
várunk mindenkit a Cserók
Placcon október 10-én.
Továbbra is várjuk termelők,
kézművesek jelentkezését!
A piacról bővebb információ a facebook-on Cserók
Placc oldalon, illetve a Helyiek a helyiekért Termelői és
Kézműves Vásár Győrszentiván csoportban található.
Valamint az Instagramon
is elérhetőek vagyunk, mint
Cserók Placc.
Kincskereső P.S.E.

A Győrszentiváni Önkéntes
Tűzoltó Egyesület életéből
Augusztus 17-én lakossági értesítést kaptunk, hogy
Nagyszentjános határában
az Erdőszél lakópark házait, illetve villamos ellátását veszélyezteti a hirtelen
lezúduló csapadék következtében kialakult belvíz.
Egyesületünk 4 fővel azonnal a helyszínre indult, és
kezdetben kismotorfecskendővel – mivel az kevésnek bizonyult –, a későbbiekben a gépjárművünk
szivattyújával csökkenteni
igyekeztünk a vízszintet.
Időközben az ott tartózkodó munkagépek gátépítésbe kezdtek, melynek
köszönhetően éjjel 2 órára
biztonságos szintre sikerült leszorítani a házakat
körülvevő víz magasságát.
Négy család – köztük többgyermekesek is – otthonában és gépjárműveikben
keletkezett károkat ezáltal
csökkenteni tudtuk.
Sajnos gépjárművünket a
sok szivattyúzás megviselte,
így az elkövetkező napokban az eszközök karbantartása mellett az autó javítására is kiemelt figyelmet
kellett fordítanunk.

Augusztus 20-án a GyőrMoson-Sopron megyei TIK
mentőkutyás segítséget kért
egy 41 éves győri hölgy felkutatásához.
A keresésben részt vevő
Győri Rendőrkapitányság
telefon cellainformáció által
meghatározott területen
az eltűnt személy holmiját megtalálta. A Kulcsár
Kutató-Mentőkutyás Szolgálat Alapítvánnyal a megadott helyszínre siettünk,
ahol a KR-es nyomkövető
kutyája a Duna vize felé
vette az irányt. A győri tűzoltók és a Komárom-Esztergom megyei vízirendészek
a vízen folytatták a keresést,
mi velük párhuzamosan a
parton. Az eltűnt személyt
nem találtuk meg.
További intézkedésig a
rendőrség a keresést felfüggesztette.
Korábbi havi beszámolóink és információk szervezetünkről weboldalunkon elérhetők: https://gyorszentivanote.webnode.com/
Egyesületünk
szívesen fogadja további tagok
jelentkezését!
Kertai Melinda

Dr. Zacher Gábor előadásán vehettek részt az érdeklődők a közösségi házban szeptember 18-án.

Győrszentiváni KRÓNIKA

3

„
A Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ a vírushelyzet
szabályozásait figyelembe véve rendezte meg szeptember 5-én a
szüreti napot. Ennek megfelelően idén kisebb volt a rendezvény
és a nézők számát is korlátozni kellett. Aki eljött, jól érezte
magát, hiszen a program így is nagyon jó hangulatú volt, nóták,
operettslágerek és örökzöld dallamok követték egymást egész estig.

A

leküldött
ember”

Új időpont:

2020.10.14.
HAJÓS ANDRÁS stand up comedy estje,
zenés agyi tárlatvezetése
a MOLNÁR VID BERTALAN MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN.

Jegyek kaphatók: hydelight.jegy.hu
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Az idei Szentiváni Drámamókatábor augusztus első hetében került megrendezésre a
Szentiváni Mókavárban. Második alkalommal nyitottuk meg
kapunk táborozók részére, és a
tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén hirdetés nélkül egy
héten belül betelt táborunk.
Augusztus 3-án reggel 21
fővel, 2 animátorom segítségével megkezdtük az ismerkedést egymással, a táborral és
a színházi világgal egyaránt.
Nagy öröm számomra, hogy
11 éve foglalkozhatok gyerekekkel és két olyan animátorral nyújthattam élményt táborozóimnak, akik nálam kezdték el felfedezni a színházat,
a színészetet, a tehetségüket.
Mára érett színészpalántává
cseperedett Molcsányi Réka,
és a jövőre színművészeti
egyetemet kezdő Homlok Bertalan maximális erőbedobás-

TOVÁBBI
híreink

Mókatábor
sal álltak mellettem minden
nap. Hálás vagyok a Kék Golyó
étteremnek, ahol a gyerekbarát menüsornak köszönhetően elégedett gyerekszemek
jóllakottan néztek vissza rám
minden egyes ebéd után, és a
tekézés rejtelmeibe is belekóstolhattunk. A Gyepű Farkasai
Egyesület idén is színesítette
programunkat, és ezáltal az

MOLNÁR VID BERTALAN
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

ősmagyar világ ihlette jeleneteket a táborzárón is előadhattuk a szülőknek.
Az utolsó boldog gyermek
és szülei távozása után kellemesen elfáradva ültem le
Mókavárunk köveire. Rengeteg érzelmi töltettel gazdagodva csak annyit tudok mondani: Köszönöm!

A nyári leállást követően
szeptembertől ismét folytatódnak mókáink:
• Hétfő 16.00:
Zene móka apróknak
Tóth-Bakos Anitával
• Szerda 16.00:
Angol móka apróknak
Michelle Mileticcsel
• Csütörtök 14.30:
Dráma móka Sík Fridával
Kövessétek Szentiváni Mókavár Fb oldalunkat alkalmi
mókáinkért és a kezdések pontos időpontjáért.

Sík Frida

• Büntetlen előélet, 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány

pályázatot hirdet

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban
2020. október 12-től tölthető be.

KARBANTARTÓ

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. október 2.

9011 Győr, Váci Mihály u. 3.

munkakör betöltésére.
A foglalkoztatott munkaviszonyának időtartama:
határozatlan idejű munkaviszony
Foglalkoztatás jellege:
Részmunkaidő, napi 4 óra
A munkavégzés helye:
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ telephelyei
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A művelődési központ telephelyein karbantartási
feladatok elvégzése, rendezvények alkalmával
teremberendezés, egyéb üzemviteli feladatok.
Munkabér és juttatások:
Megegyezés szerint.
Pályázati feltételek:
• Szakmunkásképző iskolai végzettség
• Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
• Önéletrajz
• Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok
kezeléséhez a pályázat időtartama alatt

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ címére történő
megküldésével (9011 Győr, Váci M. u. 3.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a következőt: Karbantartó.
• Elektronikus úton az lferenc@mvbmk.gyor.hu
e-mail címen keresztül.
• Személyesen a Molnár Vid Bertalan
Közösségi Házban Loschitz Ferenc igazgatónál.
A pályázat elbírálásának határideje:
2020. október 7.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Győr Megyei Jogú Város önkormányzatának
weboldala – 2020. szeptember 16.
• Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ
weboldala - 2020. szeptember 15.
• Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ
Facebook oldala
A munkáltatóval kapcsolatban
további információt
a www.mvbmk.hu honlapon szerezhet.
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Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek

Egy kis SÚLYEMELŐ
sporttörténelem

KLÍMASZERELÉS
Megbízható, hűtő-fűtő klímák,
ingyenes helyszíni felméréssel,
kedvező áron
www.silverklima.hu
info@silverklima.hu

+3670/907 66 06
6

Győrszentiváni KRÓNIKA

Sziráki-Szabó Dávid vagyok,
13 éves. Itt lakom Szentivánon,
és a Móricz Zsigmond Általános iskolába járok. Az én
sportágam az olimpiai súlyemelés. Tudom, furán hangzik, de igaz. Az iskolánkban
egyedül én vagyok súlyemelő.
Most, hogy feloldották a szigorításokat, és újra lehet sportolni menni, szeretném nektek
bemutatni ezt a remek sportot,
amit olimpiai súlyemelésnek
hívnak. Nekem szerencsém
volt a mozgással a járvány időszakában, mert otthon is tudtam edzeni. (Apa hozott haza
egy versenyrudat tárcsákkal,
és a garázsban rendeztük be
az edzőtermet.)
Apukám is súlyemelő Szabó
Tamás, ő az, aki 2016-ban a
németországi Masters világbajnokságon a korcsoportjában
(M45) ezüstérmet szerzett. Két
évvel később, a budapesti Európa-bajnokságon első helyezést,
és a barcelonai világbajnokságon ugyanebben a korcsoportban világbajnok lett.
Tehát elmondhatom, hogy
az én apám világbajnok súlyemelő. Ebben az évben is
készül az Európa-bajnokság-

ra, ami december elején kerül
megrendezésre Hollandiában.
(A vírus miatt eltolták ezt a
versenyt is, mint minden más
sportrendezvényt.)
Na, de térjünk vissza hozzám. Én 10 évesen kezdtem
el a nehéz vasak világában
mozogni, és már a harmadik
éve csinálom ezt a sportot.
Mi is az a súlyemelés, és
hogyan alakult ki?
Nagyon sokan nem ismerik
ezt a sportágat, és keverik az
erőemeléssel. A súlyemelés
nagyon messze nyúlik vissza.
Az ilyen ősi fizikai erőkifejtést főleg a létfenntartás, a
vadászat, a természettel való
küzdelem eredményeként
alakult ki: az ősember a feje
fölé emelve hajította a nehéz
köveket zsákmányára a vadászatai során.
A fennmaradt emlékek, bizonyítékok hiányában a sporttörténészek arra következtetnek,
hogy alkalmi versenyeken
gyakorolták ezt a sportot. Ki
bír nagyobb, nehezebb követ
a feje fölé emelni. Az ókori
Egyiptomban és Görögországban is űzték ezt a sportot.
Most ugorjunk egy nagyot az
időben.
1891. március 28-án Britanniában rendezték meg az
első világbajnokságot, majd
1920 óta olimpiai ötkarikás
játékok között kapott helyet.
Magyarországon a 19. század

Móricz iskola
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végén honosodott meg, amikor is egy társaság a budapesti
Tátra kávéház különtermében
rendszeresen súlyemelő összejöveteleket tartott. Kezdetben
öt fogásnemben mérték össze
erejüket a versenyzők (egykaros szakítás, lökés, kétkaros
szakítás, lökés és a nyomás).
Ma már csak a kétkaros
szakítás, és lökés maradt versenyszám. Ezzel el is értünk
a lényeghez. SZAKÍTÁS:
technikai gyakorlat „kisebb”
erőkifejtéssel jár. A súlyt egy
mozdulattal ám különösen
pontos mozdulattal, (hogy ott
is maradjon) a fej fölé emelni.
LÖKÉS: ám ez is a súlyzó
gyorsítását és pontos vezetését követelő gyakorlat, tipikus
erőgyakorlat, ami „nagyobb”
erőkifejtéssel jár. Első ütemben a súlyt a vállra venni,
majd onnan gyors mozdulattal
kilökni a fej fölé.
Heti 4-szer a győri Olimpiai
Sportparkban van a súlyemelők
edzése. Én csak 3-szor megyek
emelni, mert még fiatal vagyok,
és nem javasolt a nagy edzésszám. A tavalyi évben még a
fiú korcsoportban versenyzem,
ahol nem a megemelt súly
tömege számít, hanem a technika és a szép mozgás kivitelezése. A versenybírók (3-an
vannak) pontozással döntik el,
hogy technikailag kié a szebb
gyakorlat. A 3 szakító és 3 lökő
gyakorlat után a maximálisan
adható pontszám gyakorlatonként és bíronként: 5.
Ebben az évben már egy korosztállyal feljebb a serdülő korosztályban fogok versenyezni,
ahol viszont a felemelt súly
nagysága számít. Itt a bírók
már nem pontoznak. A súly
felemelése után, kézlendítéssel vagy dudaszóval adják a
versenyző tudtára, hogy mikor
dobhatja le a súlyt. Ez után
fehér (jó gyakorlat), vagy piros
(rossz gyakorlat) lámpával jelzik a bírók, hogy sikeres-e az
emelés.
A tavalyi év májusában és
októberében is korosztályos
országos bajnokságon vettem
részt, ahol mindkétszer arany
érmet szereztem, és ezzel a

dobogó tetejére állhattam. Az
utóbbin megnyertem az abszolút bajnoki címet is. Ezzel az
eredménnyel bekerültem az
U12-es válogatottba. A december 6-án rendezett Mikulás
Kupán picit belekóstoltam a
nagyobb súlyok mozgatásába, 22 kg-ot szakítottam és 35
kg-ot löktem. Idén az eddig
legrangosabb versenyem a
június 27-én Szombathelyen
megrendezésre került Nyugatmagyarországi Tini Országos
Bajnokság volt, ahol ismét sikerült addigi egyéni csúcsomat
megdöntenem (szakítás: 35 kg;
lökés: 50 kg – I. helyezettJ).
Nagyon köszönöm az edzőmnek (Kaiser Jánosnak) a felkészítést és a biztatást. Jó fej,
türelmes, és nekünk gyerekeknek nagyon fontos, hogy tud
gondolkodni gyerekként.
Tavaly, december 8-án Budapesten megrendezett országos
felnőtt csapatbajnokságban a
GYAC súlyemelői az előkelő
5. helyen végeztek. Tehát az
ország 5. legjobb súlyemelő
csapatával edzhetek együtt.
Azért tetszik a súlyemelés,
mert sokrétű, kihívásokkal
teli különleges sport. Önfegyelemre tanít, koncentrálni,
egyensúlyozni, mozgáskultúrában gazdag, hiszen edzésen
sok, nem csak súlyzóval végzett gyakorlatot is csinálunk.
(Pl.: Bosu- és medicinlabda
gyakorlatok, egyensúlyozó
korong, futópad…)
Sajnos kevesen vagyunk mi
gyerekek, akik ezt a remek
sportot űzzük. Kedves apukák
meg anyukák, tegyenek félre
minden negatív indokot, amit
a súlyemeléssel kapcsolatban
hallottak, és hagyják a gyerekeket egy kicsit erőlködni,
küzdeni, valami új érdekes
sportot kipróbálni!
A célom ezzel a sporttal,
hogy a szüleim szerinti sok
energiámat levezessem, szabadidőmben mozogjak és ne
csak a telefon, tv, képernyőjét
bámuljam vagy a neten lógjak, és persze, hogy sikeres
(bajnok) legyek. (Amúgy meg
nem tudok focizni J.)
Szabó Tamás

Kitűnő és jeles tanulóink

a 2019/2020-as tanévben

1.o.

2.a

2.b

3.a

3.b

4.a

4.b

5.a

5.b

6.a

6.b
7.a
7.b

Kitűnő
Bári Maja, Élő Zsófia,
Győri Panna, Kálmán Szonja,
Kapuváry Anna, Kiss Niké,
Kovács Petra, Oravecz Kristóf,
Vaszari Viktória,
Kovács Viktória Tímea
Ádám Alíz Adél, Bálint Noel
Bence, Balogh Péter,
Gondár Lisa, Szép Jázmin,
Vargán Milán
Berkes Lénárd, Fekete Ákos,
Lakó Lizett, Mecserics Zoé,
Pozsgai Hanna, Tóth Karolin
Boros Rafael, Bozsoki
Botond, Bozsoki Bálint,
Gálos Nóra, Szili Sára,
Horváth Laura Hanna
Farkas Boglárka, Kránitz
Luca, Neubauer Kristóf,
Sárközi Zsófia, Skerlanitz
Levente, Virág Csaba
Erdős Lilien Hanna,
Győri Barnabás, Lakatos
Milán Mirkó, Pintér Laura,
Vincze Benedek
Alexa Anna, Makkos Áron,
Oravecz Máté,
Takács Csenge Eszter,
Tóth Liza, Kis Brigitta,
Varga Dávid
Faragó Orsolya, Rácz-Szili
Krisztián, Schenk Boglárka
Blézer Zsófia, Csete Adrián
Dávid, Irmes-Szuhai Örs,
Sándor Bence, Vadas Dóra
Harta Szonja, Tóth Eszter

Dombi Nimród András,
Polgár Lili Boglárka
Makkos Gréta, Nagy Noémi,
Szollinger Rajmund
Blézer Júlia, Gortva Nikolett,
Szvoboda Zora Kata

8.a

8.b

Sárközi Eszter,
Skerlanitz Izabella,
Vadas Anna

Jeles

Barabás Panni, Borbély
Boglárka, Körmendi Máté,
Németh Hunor Bertold
Horváth Réka,
Szombathelyi Máté
Mouhoubi Anis

Bitai Borbála, Derdák Szófia,
Pozsgai Levente,
Gyimesi Lilla
Balogh Dorka, Bitai Zsófia,
Csernyi Kristóf,
Derdák Mátyás Bendegúz,
Pőcze Ramóna Jázmin
Tóth Norina Alexa,
Varga Dávid

Éhn Boglárka, Harangozó
Barbara, Illés Bíborka,
Virág Krisztina
Czafik Janina, Vajger Jácint

Baricza Gergő, Józsa Luca,
Kis Márton, Kiss Laura,
Nagy Eszter,
Takács Barbara Lili
Horváth Kinga,
Simon Hanna, Tóth Dorina
Szép Antónia

Horváth Bálint,
Kárpát András Zsolt,
Nagy Olivér, Pócza Petra,
Tóth Benedek Csaba,
Virág Rebeka
Czafik Blanka, Gaál-Balogh
Júlia, Horváth Boróka,
Menyhárt Júlia
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ERZSÉBET-TÁBOR
iskolánkban

A hagyományostól eltérő,
különleges tanévet zártunk
2020 júniusában. A kialakult
járványhelyzet szükségessé tette
a tantermen kívüli oktatást.
Minden bizonnyal a digitális
oktatásé a jövő, de márciusban
rendkívül váratlanul és felkészületlenül ért minden abban
részt vevő személyt.
A pedagógus kollégák
nem szakmát, hanem hivatást választottak. Ehhez az új
feladathoz is nagyon rugalmasan alkalmazkodtak. Pár
napon belül sikeresen megszervezték, hogy minden
tanuló számára rendelkezésre
álljon a digitális tanuláshoz
elengedhetetlen technikai feltétel, alkalmazkodtak a tanulók akkor még nem egységes
informatikai felületeken való
megjelenéséhez, amit aztán
hamarosan sikerült egységesíteni. Módosítani kellett a tan-
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anyag tartalmát és a tanítás
módszereit, úgy, hogy nem
volt előttünk kitaposott út.
A napi 60-80 házi feladat
e-mail megválaszolása nagyon
időigényes volt.
A diákok mindegyike másként reagált az új tanulási
formára:

A Napközi Erzsébet-táborokban országszerte június
29-től augusztus végéig összesen mintegy 80 ezer gyermek
tölthette a szünidőt tartalmas
és élménydús programokkal, kirándulásokkal. Az állami támogatással megvalósuló
táborokat a 8 héten át mintegy
1100 intézmény szervezte meg
az 1–8. évfolyamos gyerekeknek az ország összesen 800
településén.
A napközi táborok megvalósítását ötödik éve koordinálja
az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
(Erzsébet Alapítvány). A tábor
szervezését pályázatírás előzte
meg, amit június 16-ig nyújtott
be iskolánk. A tábor célja, hogy
az alapítvány szakmai koordinálásával megvalósuló, helyi
napközi-táborokban részt vevő
gyermekek közös élményekkel
és örök emlékekkel gazdagodjanak. Kiemelt cél, hogy minden
magyar gyermek – aki szeretne
táborozni, és a szülők elengedik – eljuthasson a lakóhelyen
vagy annak közelében megvalósuló Napközi Erzsébet-táborba
az intézmények, a szülők és
az Alapítvány együttműködésének köszönhetően.

A tábor szervezését pályázatírás előzte meg, amit június 16-ig nyújtott be iskolánk.
Intézményünkben június 22. és
július 3. között két héten át zajlottak a napközis táborok, 25-25
tanuló részvételével. Programjaink sokszínűek voltak: Önismereti, kommunikációt elősegítő játékok alkalmazásával jobban megismerhették egymást
a gyerekek. Érdekes fizikai
kísérleteket láthattak a Fifikus
fizikusok bemutatóján. Újra
felfedezték Győrt; látogatást tettek a Rómer Flóris Művészeti
és Történeti Múzeum Kovács
Margit Állandó Kiállításán.
Érdekes és hasznos programokon vehettek részt a győri BM
csónakházban a diákok, ahol
a bűnmegelőzési előadásokat
hallgathattak rendőrségi szakemberektől. A napot a csónakázás koronázta meg. Az utolsó
napot a győri termálfürdőben
tölthették táborozóink. A kisebbek ellátogattak a Szentiváni
Kincsesházba és a Rav-Ko
Ranch Hagyományőrző Lovas
Sport Egyesület lovasudvarába
is. Minden nap alkalom nyílott
kézműveskedésre, sportolásra.

Dicséret minden tanulónak,
aki önállóan is helyt tudott
állni, pontosan küldte vissza
tanárainak az elvégzett feladatokat, részt vett az online órákon, prezentációt készített, és
lelkesedése kitartott év végéig!
Köszönet minden szülőnek,
aki hozzájárult ahhoz, hogy

A siker az összefogásban
rejlett!
Az új tanév hagyományos
módon indul, de a járványügyi
helyzet alakulásától függően
lehetséges, hogy sor kerülhet
ismét a digitális oktatásra.
Ne feledjük, továbbra is fontos a védekező intézkedések
betartása!
Az iskolában szigorúan
ellenőrzött higiéniás intézkedéseket vezetünk be.
Kérünk minden szülőt, a
járvány elterjedésének megelőzése érdekében csak egészséges gyermeket hozzanak
iskolába! A gyermek hiányzása után csak orvosi igazolást
fogadunk el!
Közös érdekünk, hogy megóvjuk gyermekeinket!
Sikeres tanévet kívánok
minden tanulónak!

A DIGITÁLIS OKTATÁS

tapasztalatai

• volt, aki felelősség teljesen, önállóan tanult otthon, és
így több szabadideje maradt,
mintha iskolába járt volna,
• volt, aki folyamatosan igényelte a szülők segítségét és
bíztatását,
• volt, aki a határidőket
figyelmen kívül hagyva, a reggeli online órákról lemaradva,
kevésbé gyarapította a tudását.

gyermeke sikeresen teljesítse
a tanévet: rendszert alakított
ki a család életében, ellenőrizte gyermeke elvégzett feladatait, figyelemmel kísérte
a feladatok visszaküldését,
lelkesítette gyermekét a tananyagban történő haladásban,
illetve az alsós tanulóknak
segítette a feladatok visszaküldését!

Biricskai Gyöngyvér
intézményvezető-helyettes

Fátrainé Csanaki Éva
intézményvezető

TEHETSÉGfejlesztés,
tehetségkoordinálás a
MÓRICZ ISKOLÁBAN
Minden gyermek tehetséges.
Csak mindegyikük más
időben mutatja meg önmagát.
Ebben hisz iskolánk nevelőtestülete, és igyekszik minden diákot a maga szintjéről továbbfejleszteni. Vannak
olyan tanulóink, akik egyéni
fejlesztő és felzárkóztatásban
részesülnek. Az iskola gyógypedagógusai, gyógypedagógia
asszisztensei mindent megtesznek azért, hogy a rájuk
bízott diákok hozni tudják a
tőlük elvárható tanulmányi és
neveltségi szintet.
Vannak olyan diákjaink,
akik előbbre járnak kortársaiknál, hamarabb bontogatják
szárnyaikat. A kollégáimmal
együtt több városi, megyei,
nemzetközi versenyre neveztük be tehetséges diákjainkat,
ahonnan rendszerint rangos
helyezésekkel térnek haza
tanulóink. A siker diáknak, a
felkészítő tanárt egyaránt elismerést, örömöt nyújt, de egyben biztatást is a további tehetségfejlesztő munkához is.
Diákjaink sikeressége mögött
tanár és diák kitartó együttműködése rejlik.
Az együttműködés színterei a délutáni szakkörök, a
tanórán kívüli foglalkozások.
Elmondhatjuk, hogy a Móricz
iskolában a diákok örömmel
töltik el a délutánjukat, hisz
rengeteg elfoglaltság közül
választhattak: gyöngyfűző,
internetklub, rajzszakkör,
madárbarát, logika, rajz,
matek-logika, kommunikatív
német, énekkar, sakk, matematika szakkör, ugrókötél,
atlétika, játékos torna, tánc,
frizbi, atlétika, labdarúgás,
asztalitenisz.
Ezen kívül a szaktanárok
rendszeresen készítették fel
diákokat tantárgyukhoz kapcsolódó szaktárgyi versenyekre.
Idén is átadásra került iskola legeredményesebb tanulóját

és legeredményesebb sportolóját jutalmazó Szakál-díj, mely
vándorkupával, serleggel és
pénzjutalommal jár. A díjat dr.
Szakál László, a Kenvéd Kft.
tulajdonos-igazgatója és professzor dr. Szakál Pál, a MYME
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának intézetigazgatója alapította az iskola
50 éves évfordulója alkalmából
szüleik tiszteletére.
Szakál-díjban
részesül
legjobb tanulóként Sárközi
Eszter 8. b osztályos tanuló.
Eszter minden évben kitűnő
tanulmányi eredményt ért
el, számos tanulmányi versenyen kiemelkedően szerepelt.
Az iskolai közösségi életben is
példát mutatott a DÖK elnökeként. Iskolai műsorokon sokszor megcsodálhattuk néptánc tudását.
Szakál-díjban részesül legjobb sportolóként Pasztendorf
Máté 8. b osztályos tanuló. Jó
tanulmányi eredménye mellett több sportágban is kimagasló teljesítményt nyújt.
Labdarúgásban
országos
mezőnyben játszik csapatával.
Az Magyar Repülő Korong
felnőtt válogatott tagja. Csapatával részt vett a 2019-ben
Győrben megrendezett Frizbi
Európa-bajnokságon.
Az iskola nevelőtestületének döntése alapján Móricztehetségdíjat olyan diákunk
kaphat, aki egy vagy több
művészeti ágban is kiemelkedően tehetséges. Móricztehetségdíjban
részesült
Kárpát András 8.a osztályos
tanuló. András kimagasló
zenei tehetség. Első osztálytól
kezdve kiváló tanuló, példamutató a szorgalma, magatartása. Elbűvölő hegedűjátékával rendszeresen színesíti az
iskolai és településrészi rendezvényeket. A Richter János
Zeneművészeti Szakközépiskola tanulója is egyben.

A Móricz-tehetségdíj másik
jutalmazottja Vadas Anna 8. a
osztályos tanuló. Évek óta kitartóan, szorgalmasan tanul, kimagasló tanulmányi eredményt ért
el minden évfolyamon. Az iskolai és településrészi ünnepségeken sokszor gyönyörködhettünk zongorajátékában.
Iskolánk Kiválóan akkreditált Tehetségpontként igyekszik a lehető legtöbbet megtenni tehetséges diákjainkért,
pályázati lehetőségeket biztosítani számukra.
Rendszeresen
figyeljük
a Ma
g yar Tehetségfejlesztő
Szervezetek Szövetségének, a

MATEHETSZ-nek a pályázati
felhívásait.
Iskolánk 10 tanulója részesül
tutorálásban a MATEHETSZ
jóvoltából. Ebben a hónapban
várják az ösztöndíj pályázat
elbírálását. A majdan nyertes
diákok a megnyert összeget
saját képességeik kibontakoztatására, saját céljaik elérésére
szabadon költhetik el.
Az ilyen, közös munkából
származó hétköznapi sikerek adnak erőt, energiát számunkra a következő tanév
változatos kihívásaihoz.
Ihász Éva, könyvtárostanár,
tehetségkoordinátor

GYŐRÚJBARÁTI-tábor
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„Az az egy fontos, legyetek jók most!”

ONLINE OKTATÁS
2020 margójára
2020. június 10. van. A március 18-ával kezdődő online
oktatással telt időszak, a
tanév lassan a vége felé közeledik. Sokat megélt tanárként
makacsul van a fejemben a
kedves dal szövege, mellyel
kezdődhet is ez a visszaemlékezés:
„Végre elmúlt, ennek is vége,
Az iskola udvara üresen áll.”
Remélhetjük, mert bizakodóak vagyunk, hogy talán
tényleg végre elmúlt… és tényszerű, hogy az iskola udvara
március 18. óta következetesen üresen áll. Ezen nem
változtat sem a szokásos ballagás, sem az évzáró bizonyítványosztás sem. Változó
intenzitással söpör végig a
világon a járvány. (koronavírus, COVID 19.). Emberpróbáló kihívások elé állította az
országunkat is, a közfeladatokat ellátó társadalmi rétegeket különösen. Nem állítom,
hogy ebben a legfontosabb
szereplők mi, a pedagógusok
voltunk, de tény, hogy nagyot
teljesítettünk.
Dúdolom tovább a dalt...
Oly nehéz most jónak lenni,
El se tudnád képzelni,
Annyi mindent meg kell tenni,
De nem ígérem, hogy jó leszek.
Mert valóban, annyi mindent meg kellett tenni, amit
egyesek ösztönös megérzéssel, mások hatalmas tudással, óriási elköteleződéssel,
vagy hitetlenkedve, de azonnal napra készen megtanultunk, és véghez is vittünk.
Az online oktatás új volt, teljesen más, nem komfortos,
néhol személytelen, de tény,
hogy sikeresen működtethető.
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Ennek az eltelt három hónapnak sok tanulsága van. A legfontosabbat talán a bennem
bújkáló dal emeli ki:
Semmi jóból most ki ne hagyjál,
Nem tart soká a hetedik nyár.
Ha néha durva volt is a játék,
Nem mutattam, de nekem is fájt.
Nem maradt ki semmi, ami
jó, de néha valóban nehéz
volt. Nekünk is fájt, hogy
nem ölelhettük meg kedves
tanítványainkat, nem láttuk
a sok értő, vagy értetlen gyermekarcot, nem kaptuk meg
a munkánkhoz szükséges
erőt biztatást, a szeretetet... és
még sorolhatnám. De hitünk
és bizodalmunk van abban,
hogy nem tart soká.
Azzal a biztos érzéssel
zárom magamban a tanévet,
hogy nagy feladatot kaptunk,
amit csillagos ötösre tudtunk
teljesíteni. Kollégáink kifogyhatatlan ötletekkel, online
órákkal, video chateléssel,
google drive feladatlapokkal,
classroommal és még ki tudja
hány praktikával és kreatív
módszerrel próbálták áthidalni az űrt, amit az online
oktatás három hónapja teremtett. Virtuálisan megveregetem tehát minden kollégám
vállát, örömmel ölelem meg
magunkat.
Mielőtt azonban végleg
elbíznám magam, szeretnék
írni a munkánkat segítő szülők csodálatra méltó háttérmunkájáról is. Nem közhely,
de nélkülük - főleg a kisebb
gyerekek esetében – nagy
valószínűséggel nem boldogultunk volna. Ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni.
Aranyosak és kedvesek voltak
a privát csatornákon...újra a
tanítványaink lettek, kérték a
segítséget a támogatást, ha

elbizonytalanodtak. Ez sok
vidám élménnyel tette gazdagabbá a kapcsolatunkat. (Édes
volt, amikor az iskolában csak
tankot rajzoló fiúcskánk ezerszínű, csodás tulipánmotívumokat adott be... Anyuka
később megírta, hogy nagyon
élvezte a feladatot.) Természetesen, voltak gyengébb és
erősebb pillanataink is. Mert
hibáztunk is, néha sokat, néha
keveset. Hatalmas hozadéka
viszont az otthontanulásnak,
hogy jobban megismertük.

megszerettük egymást. Napi
kapcsolattartásunk egészen
személyes és egészen emberi
volt. Szerettem. A rosszban a
jót így tanultuk meg együtt,
közösen. Zárásként az osztály
szülői csoportjában közreadott kis vicceskedést osztanám meg, mert ilyen volt a
hangulat:
A dalhoz visszakanyarodva,
kicsit komolyabban pedig:
„Az az egy fontos:
legyetek jók most,
Már nem kell túl sok
a holnaphoz;
Legyen szent most
nekünk a játék,
Legalább egyszer még!”
Őszinte szívvel kívánom,
szeretettel Marcsi néni
(Kropfné Knipp Mária)

Bemutatkozó levél
Kropfné Knipp Mária,
a Győri Váci Mihály
Általános Iskola
új igazgatója
Kedves Szülők, kedves Gyerekek és Győrszentiván közössége!
Mint iskolánk frissen kinevezett igazgatója, szeretnék
bemutatkozni, és néhány gondolatot megosztani Önökkel
magamról. Azt gondolom, a
személyes találkozásig ez fontos lehet, hiszen csak egy évvel
ezelőtt, Répásiné Hajnal Csilla
igazgatónő hívására érkeztem
az Audi Schule Győr iskolából
szeretett intézményünkbe.
Elsőként a szakmai életutamról…
A szakmai profilom szerint
magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai és középiskolai bölcsész tanár, vezető
szaktanácsadó és mestertanár,
emellett óvónő, tanító, hitoktató, drámapedagógus, konfliktuskezelő mediátor vagyok.
Tanítani egy kis falusi iskolában kezdtem, majd 25 éven
át a győri Gyakorló-iskolában

tanítottam szakvezető tanítótanárként, a tanítóképző főiskolán pedig óraadó tantárgypedagógusként. Ez a sokoldalú
munka lehetővé tette, hogy
megbízható és magas szintű
szakmai tudásra tegyek szert.
Ezt követően az Audi iskolában eltöltött nyolc tanévben
megtanultam az átgondolt,
strukturált munkaszervezést, a
feladatcentrikus gondolkodást,
az időkezelést. Pályám eleje
óta szaktanácsadóként azon
munkálkodom, hogy mindazt
a tudást, amit megszereztem,
mások számára is hozzáférhetővé tegyem. Többször voltam
középvezető, most több éve
vezető szaktanácsadó vagyok a
megyében.
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Az általam választott iskola (ahogy mondani szoktam:
az álmaim iskolája) bevezetett
programjaival (Békés Iskola,
Boldog Iskola, Belső csend,
Arizona programok) azokat
az értékeket képviselik, amelyeket én is évtizedek óta a
magaménak érzek. Természetesen izgalommal tölt el a
kérdés, hogy mindezeket megtartva, hogyan léphetünk majd
tovább. Fontos pedagógus
kompetenciának gondolom a
bátorságot és a felelősségvállalást, a nyílt és őszinte kommunikációt. Ennek birtokában
vezetőként szeretnék mindazzal a tudással, tapasztalattal az
iskolánk javarára lenni, amit
az évtizedek alatt összegyűjtöttem. Ez bizonyos szempontból egészen egyszerű feladat,
hiszen Répásiné Hajnal Csilla munkájával megteremtette

számunkra ezt a nagyon is
emberközpontú, boldog iskolát. Nagyra becsülöm felülmúlhatatlan pedagógusi és
vezetői érdemeit. Örök emberi
és munkatársi példa. Ebben
rejlik azonban a továbbhaladás izgalma is, hiszen magas
a mérce. Számításba vettem,
hogy lesznek nehéz helyzetek, sokat kell majd tanulnom. Erős viszont a hitem és
a bizonyosságom abban, hogy
képes vagyok megtanulni, és
magas szinten végezni feladataimat mindannyiunk, az
egész iskolaközösség és faluközösség javára.
Ez azonban igazi csapatmunka, melyhez szeretném
kérni Győrszentiván, a szülői
közösség, a kollégáim, és nem
utolsó sorban a gyermekközösség bizalmát, támogatását is.
Sikeres iskolát építeni, sikeres

PAP-MAKRAI BEATRIX
„A Miniszter elismerő
oklevele” kitüntetést kapta
Áldozatos oktató- és nevelő
munkájával érdemelte ki kolléganőnk ezt az elismerést.
Pap-Makrai Beatrix tanítónő 1986 óta a Győri Váci
Mihály Általános Iskola egyik
legkiválóbb és legkedveltebb
pedagógusa. Munkáját nagy
szakmai hozzáértéssel, hatalmas lendülettel és szeretettel
végzi. Munkavégzését az elhivatottság, az agilitás és a gyermekek iránti szeretet, a töretlen elkötelezettség jellemzi.
Aktívan részt vesz az iskola
életében. Nagy iskolai rendezvények, ünnepségek „Családi
nap”, „Váci Gála”, “Váci Művészeti Napok”, “ Mazsola Akadémia” mozgatórugója, fő szervezője. Irányításával indítottuk el
a városi „Wass Albert felolvasó
versenyt”, mely rendezvény
szervezési feladatait azóta is
sikerrel koordinálja és bonyolítja. A négy éve indított – egész
iskolát megmozgató – „Mackó
nap” szervezője és kivitelezője.

tanulókat nevelni ugyanis csak
együttműködésben lehet. Számítok Önökre, számítok Rátok!
Ígérhetem, hogy az „ajtóm”
mindig, minden lehetséges
kérdésben, minden lehetséges
módon nyitva áll majd Önök
előtt, Előttetek.
Végezetül:
A legfontosabb, hogy az
egész életem összes tudása és
erőfeszítése arról szólt, hogy
tanító-tanár legyek. Szerencsésnek mondhatom magam,
mert minden korú gyermekcsoportot tanítottam már „óvodától egyetemig”, és mindben
megtaláltam a szépséget a
lehetőségeket és az örömet is.
Az évtizedek során kifejezetten optimista, pozitív, és derűs
emberré váltam. A gondolkodásom gyakorlatias, szeretek
dolgozni, szeretem a pontosságot. Mondják, hogy magammal

a 2019/2020-as tanévben
1.a

2.a
2.b

3.a

3.b

Répásiné Hajnal Csilla
igazgató

Szeretettel: Kropfné Knipp Mária
(Marcsi néni)

Kitűnő tanulóink

1.b

Több éven keresztül az
alsó tagozat munkaközösségét vezette, jelenleg is segíti,
koordinálja, szervezi kollégái
munkáját. Szakmailag rendkívül felkészült pedagógus,
aki szívén viseli iskolája sorsát, és akire mindenki számíthat. Munkája minden téren
példaértékű.
Kedves Bea! Szívből gratulálunk a magas szintű elismeréshez!

szemben maximalista vagyok,
de természetesen ezt én legtöbbször nem veszem észre.
Őszinte, becsületes és nyitott
embernek tartom magam, aki
szereti az egyenes utakat.
A családommal Győrújfalun
élek. A férjem szintén tanár,
a fiam ügyvédjelölt, a lányom
lovas kaszkadőr, viselkedéselemző. Nyáron megszületett az első unokánk. Nagyon
boldog és szép élet a miénk.
Naponta hálát adok Istennek
ezért. Az életemet meghatározó
gondolat:
„Tedd meg ami tőled telik, és
kérjed azt, amire gyenge vagy.”
(Szt. Ágoston)
Minden további napomon,
minden feladatkörömben, minden élethelyzetben továbbra is
így szeretném majd.

4.a
4.b
5.a

5.b
6.a
6.b
7.a
7.b
8.b

Bernáth Máté, Bogár Adél, Buzolka Patrik, Czerny Levente,
Csatlós Lili, Kocsis Sándor, Kulicskó Ábel, Nyers Benett,
Kánai Zsófia, Méhes Dániel, Vincze Nimród
Ács Martin, Juranovitz Kinga, Kardos Milán, Mecséri
Kolos, Nagy Csaba, Neilinger Dániel, Németh Róza,
Pécsi Boglárka, Stipsits Luca, Vaszkó Hella Eszter,
Weisz Manna, Wittmann Dóra
Gyurasits Gergely, Hegedűs Szabolcs, Kiss Bálint Benedek,
Pócsi Máté, Unger Kiara
Csécsei Benedek, Fülöp-Németh Laura, Holes Hanna,
Illés-Nagy Nóra, Mátics Borka Csenge, Porvan Áron,
Szabó Donát, Zsebedits Márton
Goldschmidt Marcell Gordon, Kovács Barnabás,
Könczöl Vivien, Nagy Hanna Mira, Takács Bence,
Zvezdovits Donát
Bernáth Ákos, Juranovitz Boglárka, Kun Zalán Miron,
Léber Hanna, Miletics Dóra, Németh Marcell
Hegedűs Emőke
Németh Bence, Tóth Brigitta
Kokas Hanna, László Martin, Máthé Natália, Nagy Noel,
Sándor Orsolya, Szép Lilien, Varga Jázmin, Pócsi Benjámin,
Zsolnai Zsófia
Kiss Hanna, Kiss Imre, Nagy Gréta, Takács Ágnes
Czvitkovits Benjámin, Csemez Zsombor, Hutvágner Máté,
Mészáros Eszter, Németh Gergő, Szabó Bence
Hegyi Csenge, Horváth Boglárka, Szabó Kira, Élő Kata,
Nardai Martina
Keresztes Tibor, Kiss Gergely, Mecséri Aser, Patyi Áron,
Pálfi Donát Kende
Kránicz Tamás, Otoltics Vivien, Tóth Adrienn
Bende Huba
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Szinnai Krisztina
diplomadolgozatából
a Békés Iskolák
program megvalósulásáról a Győri Váci
Mihály Általános
Iskolában
Az iskola kapuján szemmagasságban elhelyezett feltűnő,
sárga tábla – nem tudsz úgy
belépni hogy ne vennél tudomást róla: „NO BULLYING
ZONE – Nincs olyan ok, ami
elfogadhatóvá teszi a bántalmazást!”.
Takácsné Tóth Abonyi Már
ta igazgatóhelyettes fogad, és
ismertet meg az iskolában
folyó munkával, a Békés Iskolák program általuk tovább
gondolt, saját megoldásokat is
tartalmazó helyi változatával.
Ebben az iskolában 32 pedagógus 396 gyermeket nevel,
tanít. Répásiné Hajnal Csilla, az iskola igazgatója 2016ban egy konferencián került
kapcsolatba a Békés Iskolák
programmal, melynek azóta is
elkötelezett, lelkes híve, képviselője, tovább vivője.
Az iskola 2017 februárjában
csatlakozott a programhoz. Az
igazgatónő és a program iránt
leginkább fogékony tanárok
azóta több képzésen is részt
vettek a Békés Iskolák program keretében, s azon kívül
is számos konfliktuskezelő
programmal megismerkedtek.
Répásiné Hajnal Csilla igazgatónő azóta már maga is, szaktanácsadóként képzéseket tart
a Békés Iskolák program népszerűsítésére. Az iskola példaértékű, a programmal ismerkedők ellátogathatnak az intézménybe, megismerkedhetnek
az itteni tapasztatatokkal, módszerekkel.
Az iskolában – a Békés Iskolák programhoz való csatlakozáskor – először is megalakult
a Békítő team (2017. februárjában). Ebben az iskolában
a Békítő team egyik tagja az
iskola vezetőségének is tagja
(igazgató helyettes). A csapatnak kiváló a kapcsolata az iskola vezetőségével, élvezik annak
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Ahogy egy egyetemista
ISKOLÁNKAT látja…
támogatását. A Békítő team
programokat, rendezvényeket
szervez az iskolában, s koordinálja a Békés Iskolák program
keretében zajló munkát.
A következő lépés az volt,
hogy az ötödikes osztályok
számára megtartották (s azóta
is minden ötödikbe lépő osztály számára megtartják) a
hét osztályfőnöki órából álló
programsorozatot, mely megismerteti a gyerekeket a bántalmazás fogalmával. Segíti őket
a bántalmazás felismerésében
(legyen szó akár fizikai, akár
szóbeli, akár kapcsolati bántalmazásról); segít felismerni
a szemlélődő szerepét a bántalmazás helyzetében, és segít,
hogy a gyerekek szemlélődőkből védelmezőkké váljanak. A
program célja az érzékenyítés
is, hogy a gyerekek ne legyenek közönyösek társaik bántalmazása iránt, hanem tegyenek
ellene. Segít felismerni, tudatosítani a gyerekeknek, hogy
egy osztályban elhangzó csúfolódás is milyen nagy károkat
okozhat a közösségnek, tehát
a közösség minden tagjának,
nem csak annak, aki közvetlenül elszenvedi.
Ezekhez az osztályfőnöki órákhoz a Békés Iskolák
program kidolgozói rengeteg
segédanyagokat: óravázlatokat;
a gyerekek számára feladatokat tartalmazó munkafüzetet;
konkrét helyzeteket tartalmazó
rövid videókat bocsátottak az
iskola rendelkezésére.
Ezzel egy hosszú folyamat
vette kezdetét. A békés szemlélet gyakorlásának elkezdésétől
a teljes szemléletváltásig évek
telhetnek el, ha viszont ez a
szemléletváltás megtörténik –
mint ahogy ebben az iskolában
is történt – az iskola hétköznapjai átalakulnak.
Az iskola a Békés Iskolák
program mellett a Boldog Iskolák programban, a Biztonságos Iskolák programban és a

Belső Csend programban is
részt vesz, s Arizona program
is működik az iskolában; és
tájékozott a tantestület az Erőszakmentes Kommunikációról, a „zsiráfnyelvről” is.
A Belső Csend program
keretében – zömében alsós
osztályok – minden nap saját
osztálytermében, saját osztályfőnökével kezdi a napot 7:45kor nyolc perc meditációval.
Ezen kívül minden osztály
9?40 órakor a húsz perces tízórai szünetet szintén saját osztálytermében, osztályfőnökével együtt tölti. Nagy jelentősége van annak, hogy így a felső
tagozatos gyerekek is minden
nap kétszer is találkoznak osztályfőnökükkel, időt töltenek
osztálytársaikkal saját osztálytermükben. Alkalmat teremt
ez az aktuális kérdések megbeszélésére, erősíti a közösség
összetartozását.
Az iskolában „Békés Lépcsőket” készítettek. A lépcsők
oldalán elhelyezett feliratok
gyakran kerülnek a gyerekek
látóterébe. Néhány ezek közül
a feliratok közül: „Elfogadlak
úgy, ahogy vagy!”, „Nem bántok senkit sem szóval, sem tettel.”, „Barátokat szerzek, nem
ellenséget!”, „A békés megoldást
keresem.”.
Saját ötletként (a Békés Iskola programjában kampányként
is felfoghatóan) bevezették az
Animátor programot. Animátoroknak nevezett önkéntes
felső tagozatos segítők vesznek
részt az alsó tagozatos gyerekek tanórák közti szünetek
ideje alatti felügyeletében, az
alsósok folyosóján, vagy az
udvaron a rend, a béke fenntartásában. Gondoskodnak
arról, hogy az alsósoknak mindig legyen kihez fordulniuk,
ha bármilyen gondjuk akad,
legyen kivel megbeszélniük
a nézeteltéréseiket, legyen
kitől segítséget kérniük. Ha
nézeteltérés támad az alsósok

között, az animátorok közül
ketten mennek oda segíteni
békésen megoldani a helyzetet. Az alsósoknak ezen kívül
időnként egyszerűen bátorításra, vigasztalásra is szükségük lehet, ha elsősként elveszettnek érzik magukat az
iskolában, vagy ha rossz jegyet
kapnak, vagy más miatt érzik
rosszul magukat. Az animátorok ilyenkor elbeszélgetnek
velük, vigasztalják, megnyugtatják őket. Az animátorok is
kezdeményezhetnek játékokat
az alsósok számára, amivel
lekötik őket a szünet idejére.
Ez a program nagyon hasznos, jó segítség, hiszen 200
alsó tagozatos diákra kettő
ügyeletes tanár jut, viszont
jelenleg több mint húsz animátor is van az iskolában. Az
animátoroknak nem kötelező
minden szünetüket az alsósok között tölteniük, hiszen
ők maguk is gyerekek, diákok;
van hogy inkább a barátaikkal
beszélgetnének, vagy a következő órára készülnek. E mellett is mindig jut elég animátor
– hiszen nagy a lelkesedés az
animátori szerepet vállalókban
– segíteni az alsósoknak.
A felső tagozatos gyerekek
között népszerű ez a szerep.
A kislány, akivel beszélgettem
elmondta, hogy évek óta alig
várta hogy végre felső tagozatos legyen, s vállalhasson animátori feladatot. Az animátorok népszerűek az alsósok
körében, barátnak, segítőnek
tekintik őket, jó kapcsolatok,
szoros barátságok alakulnak
ki az alsósok és a felsősök
között. Természetesen kedvenc animátorok is vannak,
akikhez a kicsik legszívesebben fordulnak. Ezt ők megtiszteltetésnek veszik.
Animátornak bármely felső
tagozatos diák jelentkezhet, az
igazgatónő felhívja a figyelmüket, hogy annak való ez a feladat, aki szereti a gyerekeket,
szívesen beszélget velük, türelmes. A jelentkezőket Répásiné
Hajnal Csilla képezi animátorokká. Megtanítja őket arra,
hogy hogyan tudnak segíteni
az alsó tagozatosok között fel-

Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek
merülő nézeteltérések megoldásában, hogyan köthetik le a
figyelmüket játékokkal a szünet idejére és hogyan segíthetik a játékszabályok betartatását. Az animátorok bármikor kérhetnek segítséget az
igazgatónőtől. Az igazgatónő
havi rendszerességgel megbeszélést tart az animátoroknak,
ahol megoszthatják egymással
tapasztalataikat, segítséget kérhetnek a problémás esetekkel
kapcsolatban. Ezen kívül is
bármikor fordulhatnak hozzá
– akár saját messenger csoportjukban is – hogy megbeszéljenek egy esetet amit megoldottak, vagy segítséget kérjenek további munkájukhoz.
Szünetben az iskola folyosóján megismerkedtem A.-val,
egy hetedikes animátor fiúval és O.-val egy ötödikes
animátor lánnyal. Mint lány
O. a beszédesebb, ő azonnal
sorolta az animátorok szabályait: „Tisztelettudóan kell
beszélnünk az alsós gyerekekkel;
kedvesnek kell lennünk velük;
mosolygunk rájuk; meghallgatjuk őket és lefoglaljuk őket
a szünetekben.” Elmondásuk
szerint leginkább szóbeli incidensekkel találkoznak, testi
bántalmazással kevésbé.
Az animátorok mindig párban járnak, mindig ketten
együtt segítenek a konfliktushelyzetekben. „Ilyenkor a
veszekedők szemébe nézünk és
elmondjuk, hogy ez nem volt jó,
amit csináltak. Elmondjuk, hogy

máskor mit javaslunk, mit csináljon hasonló helyzetben.”
„Szeretnek minket az alsósók,
mindig odajönnek és megölelnek. Elmesélik, hogy mi történt
velük aznap, sokszor az otthoni
dolgokról is beszámolnak. Ha
valakit egymagában látunk
üldögélni, odamegyünk hozzá és
beszélgetünk vele.”
A beszélgetés során több
animátor is gyűlik körénk,
neveket sorolnak, azokét az
animátorokét, akiket legjobban szeretnek a kisebbek.
Nyitottak, barátságosak, megszokták, hogy látogatóknak
beszéljenek a feladataikról, s
akár problémáikról is.
Az ilyen légkörben élő gyerekek között az iskola tapasztalatai alapján felsőtagozatban
is csökken a konf liktusok
száma. Hiszen minden felsős
osztályban van néhány animátor, aki maga is küzd az
iskolai erőszak ellen, s ők az
alsósok mellett a saját osztályukban is segítenek a többieknek megoldani a felmerülő
konfliktusokat.
A gyerekek sokszor hamarabb, szívesebben fordulnak
társaikhoz a felmerülő problémáikkal, mint egy felnőtthöz. Így azok a nézeteltérések,
sérelmek, melyeket a gyerekek
egymás között – akár animátor segítségével – meg tudnak oldani, a tanár elé el sem
kerülnek. Elmondásuk szerint, az esetek 95%-ában nem
kell tanári segítséget kérniük,

maguk megoldják az adódó
konfliktusokat.
Az igazgatóhelyettesnő elmesél egy esetet, amikor egy hetedikes fiút bántottak, s ő szégyellt
segítséget kérni, így inkább
magában búslakodott a folyosón. Egy animátor vette ezt
észre, ő ment oda beszélgetni
vele, segíteni bánatában.
Az igazgatónő évente kérdőívvel méri fel a gyerekek
között és a tanárok között is
az általuk tapasztalt változást,
s folyamatosan keresi a további lehetőségeket, mert sok a
pozitív tapasztalat, de lát még
tennivalókat.
A szülőket tanév elején szülői értekezleten tájékoztatják
az iskolában folyó Békés Iskolák program eredményeiről s
az animátor program nyújtot-

ta lehetőségről, mely a diákok
pályaorientációját is segíti. A
szülők nagy része örömmel
fogadja a programot, látja, felismeri jótékony hatásait.
Az iskola rendszeresen szervez Családi napokat, ahol a
teljes család számára tervezett
szórakoztató programok (pl.
főzőverseny az udvaron, agyagozás, íjászat, fafaragás) mellett
az érdeklődőknek előadásokat
is tartanak. Így került sor a
Békés Iskolák program szülőkkel való megismertetésére is.
„Nincs olyan ok, ami elfogadhatóvá teszi a bántalmazást!”
és „Addig menj, amíg segítséget
nem kapsz!„ – ezek a legfőbb
irányadó mondatok Répásiné
Hajnal Csilla, a Győri Váci
Mihály Általános Iskola igazgatója szerint.

A GYŐRI VÁCI ISKOLA
az oktatási hivatal bázisintézménye

Örömmel osztom meg településünk közösségével a
hírt, hogy iskolánkat az Oktatási Hivatal köznevelési
elnökhelyettese az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím
viselésére érdemesnek találta (az értesítés az alábbi dokumentumban látható).
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a pályázat
kidolgozásában, az iskolánk innovatív munkásságának
bemutatásában, jó gyakorlatainak ismertetésében különösen sok segítséget nyújtó munkatársaimnak: Takácsné
Tóth Abonyi Márta igazgatóhelyettesnek, Pingiczer Gizella igazgatóhelyettesnek és Kropfné Knipp Mária vezető
szaktanácsadónak, iskolánk új igazgatójának.
Répásiné Hajnal Csilla, igazgató

NA,
mi van?
Erre választ kapnak Önök!
Besenyő T.A. István, azaz Besenyő Terep Auta István, valamint
Kemenesfalvi Bácsi, a Költő, és
a Jóságos Edebede Bácsi segít
majd eligazodni Önöknek!
Jegyek kizárólag online válthatóak, a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ honlapján.
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ANYAKÖNYVI HÍREK

           
SZÜLETÉSEK

SZÜLETETT

ANYJA NEVE

Amberger Levente
Vörös Gábor
Vörös Abigél
Farkas Miron
Dornai Benett
Stipsits Jázmin
Pálfi Johanna
Horváth Patrik
Horváth Fanni
Knausz Vivien
Juhász Vivien
La Roche András Attila
Pulai Levente
Pulai Benedek
Buckó Hanna
Molnár Tamira
Melicharik Sándor Milán
Hajdu Nia
Hauck Miléna
Újj Dominik
Halász Gréta
Nagy Nadin Zselyke
Lurvig Noel
Varga Konrád
Józsa András Áron
Kadlicsek Marcell
Tóth Luca
Pölöskei Dániel
Nagy Olivér Nolen
Zoller-Delbó Vince
Kremmer Gábor Ervin
Kondor Milla
Tulcan-Szarka Kornél
Rádai Joel Rémusz

2020.02.18.
2020.02.18.
2020.02.18.
2020.02.25.
2020.02.28.
2020.02.28.
2020.03.03.
2020.03.03.
2020.03.03.
2020.03.07.
2020.03.20.
2020.03.20.
2020.03.30.
2020.03.30.
2020.04.20.
2020.04.28.
2020.05.01.
2020.05.10.
2020.05.19.
2020.05.21.
2020.06.02.
2020.06.09.
2020.06.23.
2020.06.28.
2020.06.29.
2020.06.29.
2020.07.02.
2020.07.03.
2020.07.12.
2020.07.14.
2020.07.19.
2020.07.20.
2020.07.24.
2020.07.30.

Szalai Klaudia
Takács Andrea
Takács Andrea
Borsodi Katalin
Dornai Eszter
Czupi Beáta
Szabó Viktória
Takács Eszter
Takács Eszter
Gáspár Csilla
Veres Zsófia
Tóth Erika
Szerencsés Éva
Szerencsés Éva
Szabó Angéla
Demeter Orsolya
Szabados Anna Márta
Nagy Rita
Rosta Beatrix
Blazsán Angelika
Lung Anita
Fehér Katalin
Barti Evelyn
Kiss Dóra
Tátrai Edit Mária
Dobi Viktória
Stancsics Réka
Szenteszki Bettina
Tóth Eszter
Delbó Eszter
Radil Tímea
Kelemen Krisztina
Szarka Eszter
Rádai Regina

HALÁLOZÁSOK

SZÜLETETT

ELHUNYT

Damo Zoltán
Pápai István
Balassa Kálmán Mihályné
Veiger József
Ambrus Antal
Péczi Kálmánné
Kovács Zoltán
Varga Imre
Merczel Mihály
Varga Gyuláné
Péter Istvánné
Megyeri Emil Péter
Tari Istvánné
Galambos Józsefné

1942
1948
1941
1946
1945
1935
1993
1939
1944.
1946
1957
1945
1935
1933

2020. 01. 04.
2020. 01. 12.
2020. 01. 21.
2019. 01. 17.
2020. 01. 11.
2020. 01. 25.
2019. 11. 06.
2020. 01. 21.
2020. 01. 16.
2020. 01. 23.
2020. 01. 28.
2020. 02. 02.
2020. 01. 30.
2020. 02. 14.

Harsányi István
Csizmadia Jánoa
Molnár Istvánné
Pál Gyula
Cseri Sándor Imréné
Vas András Ferencné
Kerekes Jánosné
Fazekas Attiláné
Arató Fanni Edit
Pozsgai László Lajos
Chapó Istvánné
Nagy Jenőné
Árnits Pálné
Schiewerth Ottó
Kolompár Erzsébet
Horváth Évaí Anikó
Plochmann László
Kulicskó Jenőné
Parcsami Károlyné
Borsó Miklós
Szalai Jenőné
Ravasz István
Burcz Zoltán
Gombás Lívia Mária
Kozma Ferenc
Tóth László István
Kéri Róbert Lászlóné
Bodnár József
Gruber András Péter
Horváth László
Otoltics Ferenc Józsefné
Csizmadia Lajosné
Varga Ferenc
Nagy Endre
Csonka Ferencné
Papp Tamás
Kovács Miklós
Standinger István
Pozsgai Ernő Péter
Komondi Ferenc
Leller Gyula
Baba Gézáné
Fejk Józsefné
Rostás Gusztávé
Németh Istvánné
Vermes Vince Zoltánné
Nagy Nándor József
Kerényi Zoltán
Szvetics Károly
Erdei Tibor
Gróz József Tibor
Kőhalmi Nándor István
Szlamka Jánosné
Ponty Béla
Bazsó Anna

1939
1944
1952
1954
1947
1948
1922
1936
2004.
1944
1933
1930
1928.
1931.
1938
1968
1967
1951
1938
1940
1939
1950
1933
1940
1948
1950
1969
1952
1960
1955.
1942
1927.
1938
1946
1934
1976
1968
1958
1950
1948
1949
1929
1956
1961
1939
1936
1949
1956
1941
1971
1945
1935
1931
1960
1951

2020. 02. 17.
2020. 02. 18.
2020. 02. 21.
2020. 02. 25.
2020. 03. 06.
2020. 03. 14.
2020. 03. 09.
2020. 03. 13.
2020. 03. 16.
2020. 03. 29.
2020. 04. 18.
2020. 04. 22.
2020. 03. 25.
2020. 04. 08.
2020. 03. 28.
2020. 04. 07.
2020. 04. 12.
2020. 04. 04.
2020. 03. 01.
2020. 04. 22.
2020. 04. 27.
2020. 04. 23.
2019. 11. 19.
2019. 11. 13.
2020. 03. 02.
2020. 05. 08.
2020. 05. 12.
2020. 05. 15.
2020. 06. 26.
2020. 06. 15.
2020. 04. 22.
2020. 05. 08.
2020. 05. 19.
2020. 05. 08.
2020. 05. 27.
2020. 05. 22.
2020. 06. 07.
2020. 06. 18.
2020. 06. 05.
2020. 06. 14.
2020. 06. 16.
2020. 06. 17.
2020. 06. 26.
2020. 06. 26.
2020. 07. 19.
2020. 07. 12.
2020. 01. 25.
2020. 06. 10.
2020. 07. 26.
2020. 03. 24.
2020. 07. 21.
2020. 07. 29.
2020. 07. 27.
2020. 08. 08.
2020. 08. 04.

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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FOTÓS tábor

Tombol a nyár

A hűvös hajnalok szemlesütve elosonnak a kertek
alatt. A harmatot egy pillanat
alatt felcsókolja a napsugár.
A madarak igazi reggeli koncertbe csapnak át. Egy kakukk
is megszólal a berek mélyéről.
Az erdő lágyan hajladozik a
kora reggeli szellőben. A nap
egyre feljebb hág az égbolton.
A fény átmelegíti az utca levegőjét. Nyár van. Az utca porában vígan fürdenek a verebek.
Vidám reggelre ébredtünk.
A macskáim itt nyújtózkodnak jólesően a konyha ajtó előtt,
várják a megérdemelt reggeli adagjukat. Eső hiányában
kezdenek a füvek halványulni,
hiába öntözöm őket nap mint
nap. Hála Isten a beharangozás nem jött össze, hogy kevés
fecske jött vissza a téli szállásukról. Nagyon szép számmal
repkednek itt felettünk, és kapkodják el sorba a bogarakat.
A lányomnál még fészket is
raktak az eresz alá. Egyik nap
átjött a kisunokám, Szofika,
és átvitték a létrát, hogy meg-

nézhessék a fecskefészekben
vannak-e tojások! Lám-lám,
van benne négy tojás, amit a
fecskemama szorgalmasan
melenget, míg a fecske papa
hordja neki a kukacokat meg
mindenféle rovarokat.
A telepi gólyafészek is hála
Istennek benépesült. Népes
gólyacsalád álldogál estelente
a fészekben. A gólya papa kikirepül a mezőre, az Andrásvári-tóra béka vacsorát keresni. A learatott őszi gabona tarlóján is elkapkodja az óvatlan
egereket, pockokat. Úgy néz
ki, hogy lassan de biztosan
helyre billen a természet örök
egyensúlya, a természetbarátok nagy-nagy örömére.
Itt köszönném meg a győrszentiváni madárbarátoknak
az egész évben elvégzett munkáját, a kirakott madáretetőket, odúkat, az ismeretterjesztő munkájukat, amit az
ifjúság körében évről évre lankadatlanul tesznek! Ha szereted a természetet, akkor már
elindulsz egy helyes úton, ami

Idén első alkalommal
került megrendezésre a Győr
szentiváni Fotós Tábor felső
tagozatos, általános iskolás
gyermekek részére. A résztvevők a fotózás elméleti
alapjai mellett sok, változatos fotózási lehetőség során
ismerkedhettek a fényképezés művészetével, szépségeivel. Belekóstolhattak a tárgyfotózásba, a portrékészítés
alapjaiba, de lencsevégre kaptuk a győri belváros épületeit
is. Egy állatkerti kirándulás
keretében az ott lakó állatokat
igyekeztünk művészi igényű
fotókon bemutatni, illetve egy
másik alkalommal a Győrszentiván környéki táj szépségét is felfedezni, ábrázolni
a fényképezőgép segítségével.
Az egész hetet végigkísérte a
jókedv és a játék, ami egy-kettőre összehozta a kis csapatot.
Kis István

a környezetünk megóvását,
megbecsülését, a vadon élő
állatok, növények szeretetét
hozza magával.
Te is részese leszel a lakó
környezetedet szépítő, építő
emberek csoportjának. A természet rendre, fegyelemre
nevel. Megmutatja a helyes
irányt, kialakítja a fontos érték
ítéletedet, amit őseink a természettől tanultak, és adták
át mindig a következő generációknak. A természet mindig
Laskai János

Játszma
Már semmi sem számít
Nyílt lapokkal játszom
Kártyáim kiterítem
Holnap ott kezdem
ahol
Sarki üzletszerű mosolyom
marokra fogom
Tessék
Csak a szívemet figyeljék
Azzal csalok
kezem
még mosdatatlan
arcomhoz emelem

meghálálja a gondoskodást.
Csodálatos színeivel, virágaival, gyógynövényeivel teszi
gazdagabbá környezetünket!
Vollai István

Laskai János

Hat Haiku
hazajöttek gólyáink
fészküket szívemre rakják
ég alá kéményemre
orgonavirágzást várok
cseresznyefáim alatt
metsző hideg szélben
párás ablakom mögött
körtét hámozok
lepkeléptü lányaimnak
fecskezsivajt kerget
a hajnal a pára
a patakokon túlról
láthatlan az öröm
mit szívedbe zárt
emlékteli holdad
fecskeröptü volt az éj
hazaszállt ölelésed
hajnali röpülésünkkel
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!

