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A forradalom

EMLÉKEZETE

Immár hatvanöt éve, hogy
betelt a pohár és kitört
a magyarság szent forradalma. Felkelt a haza, és
kezébe vette az ország irányítását, a jobb és szebb
jövő reményében.

Kivonult az utcára, és
fegyverrel a kezében követelte a változást. A hatalom is felkészült, mert az
ÁVH felállított a Parlament közeli házak tetejére
számtalan géppuskát egy
esetleges „ellenforradalmi”
támadástól tartva.
A forradalom kezdete a
Budapesti Műszaki Egyetem Építőipari karának
október 22-i éjszakai diákgyűlésén vette kezdetét. A
munkástanácsok is fölállították a saját szervezeteiket
az üzemekben. Beálltak a
diákok mögé, és október
24-én megalakult az első

munkástanács az Újpesti
Izzóban. Egyre több magyar
zászló jelent meg az utcákon,
tereken, amiből kivágták a
szovjet típusú címert.
A diákok első követelése
közé tartozott a szovjet csapatok teljes kivonása Magyarországról. Október 23-án, mikor
már a rádiónál folytak a fegyveres harcok, az egész fővárosi
lakosság kint volt az utcán és
lelkesen éltették a forradalmat. Egyre több lyukas zászló jelent meg a tömegben. A
laktanyákra is kikerültek a
nemzeti zászlók. A Parlament
előtti vérfürdő még fokozta a
gyűlöletet és az elszántságot a
hatalommal szemben. Hogy
ki lőtt először? Erre a mai
napig nem derült fény. A világ
döbbenten figyelte a magyar
hősök küzdelmét, és kifejezték együttérzésüket. Véres,
ádáz küzdelem kezdődött a
forradalmárok és az elnyomó
hatalom között. Utcáról utcára folyt a küzdelem.
A forradalom szele óhatatlanul elérte a vidéki város-

okat, falvakat. A nép haragja
az önkényuralmi jelképek
(szobrok, vörös csillag) ledöntésében nyilvánult meg. A
vidéki városokban azonnal
kiengedték a politikai foglyokat, akik aztán vezető erővé
váltak a forradalom további
folytatásában. Győr városában
is érezhetővé vált a forradalom szele. A győri börtön
volt az első célpont, ahol a
bebörtönzött politikai foglyok szabadulását követelte a
tömeg, ami meg is történt.
A börtön előtt most is ott áll
a kopjafa, amit a győri fafaragók Csollány Rudolf mester vezetésével állítottak fel a
hős forradalmárok emlékére.
Legyen intő jel a felnövekvő
nemzedéknek. Aztán az első
tankok október 24-én, a kora
hajnali órákban megjelentek
a fővárosban. A szovjet katonák úgy tudták, hogy fasiszta
puccsot kell megakadályozni.
A Dunántúli Nemzeti tanács
már hiába kérte Nagy Imrét,
hogy cselekedjen, mert tudomására jutott, hogy a győrszentiváni erdőben szovjet

csapatok gyülekeznek, és
italozással, hangoskodással jelezték, hogy készek
elindulni az ellenforradalmi fasiszták leverésére. Sajnos erre már Nagy Imrének nem volt lehetősége.
Kádárnak viszont megnőtt
a szerepe. Átszökött november 1-én az oroszokhoz,
és ettől fogva együttműködött velük. Leverték a forradalmat és visszaállították a
kommunista rendszert.
Több tízezer honfitársunk került internáló táborokba. Sok-sok család veszítette el kenyérkeresőjét,
fiát, lányát. Amikor erre
az időszakra emlékezünk,
mély főhajtással emlékezzünk meg azokról a hazájukért meghalt hős forradalmárokról, akik mártír
halálukkal előbbre vitték
a magyarság felemelkedését, mégha csak egy rövid
időre is. Hálával gondoljunk rájuk, hogy fölcsillantották a szabadság gyönyörű arcát.
Vollai István

A korábbi évekhez hasonlóan
idén is a Szentiváni Szüreti
Nap rendezvényeinek programjai között került átadásra a
2021. évi Falu Embere Díj.
Ezt a díjat azok a személyek, közösségek kaphatják,
akik, amelyek különösen sokat
tettek Győrszentiván nevének
öregbítéséért, növelték településünk hírnevét, elismertségét.
Ebben az évben a Király
Ervinné, „Királyilus” kapta
az elismerést a „Nyanyulok”
címen ismertté vált közkedvelt
írásaiért. A mintegy 50 epizódból álló visszaemlékezés 40-50
évvel repíti vissza az olvasót a
korabeli falusi jellegű peremkerületi életbe. A valósághűen felelevenített lakodalmak,
disznóvágások, iskolai események és számos más életszerű,
múltidéző történetek mindenki számára lehetővé teszik,
hogy újraéljék a fiatalságukra
emlékeztető eseményeket.
A fiatalok részére pedig betekintést nyújt az akkori, nem is
oly távoli digitalizációtól mentesen is élhető világba.
Az írásokat a mai technikának köszönhetően, a világ
távoli pontján is olvashatták a Szentivánról vagy akár
Magyarország más tájairól
elszármazott honfitársaink,
2021. október 16-án reggel 8 óra és délután 16 óra
között kihelyezett hulladékudvar létesítésével segítettük a
Szentiván északi részén élők
és a külterületi ingatlannal rendelkezők hulladékkezelését.
A Homoksori úton folyamatosan üzemelő hulladékudvar
elérése távolabb élők számára
nehezebb, ezért döntöttem a
Kishegy buszfordulónál történő eseti kihelyezés mellett.
Felvetésemre a GYHG munkatársai azonnal az elképzelés
mellé álltak és polgármester úr
jóváhagyásával a finanszírozás
kérdése is megoldódott.
Több konténerrel és egy helyben tömörítést végző gépjármű-
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akik a facebook-on keresztül
gratuláltak a rövid, tömör,
lényegretörő, jól megfogalmazott írásokhoz, melyek híre
Győr Polgármesteréhez is
eljutott.
Megfogalmazódott bennem
a gondolat, hogy az egyes epizódokat érdemes lenne csokorba gyűjtve, könyv formájában
kiadni, és ezt felvetettem polgármester úrnak.
Dr. Dézsi Csaba András
polgármester úr jónak találta az ötletet, és ezzel megindult a kiadással kapcsolatos
folyamat, mely a lektorálás,
nyomdai előkészítés, nyomdai
munka, borítóterv, stb... mellett a kiadás módját és a finanszírozást is felölelte.
„Királyilus” közben más
művészeti ággal, a festészettel is
próbálkozott, melynek eredménye számos remek alkotás lett.

A kavicsfestés után tájképek,
majd táj- és figurális képek
egyaránt kikerültek kezei
közül, és adódott az ötlet, hogy
a kiadásra kerülő könyvet ezen
művek közreadásával lehetne
színesíteni. Így ezekből is több
bekerült a kiadványba.
Tekintettel arra, hogy Győr
város idén ünnepli szabad
királyi várossá válásának 750.
évfordulóját, felvetődött, hogy
a több, az évforduló alkalmából
kiadásra kerülő könyv mellett
érdemes lenne a „Nyanyulok”
sorozatot is a 750 éves évforduló keretében kiadni, hiszen

Hulladék begyűjtve

vel indult meg a munka. A
lakosság gépkocsikkal, utánfutókkal, több esetben talicskával
hozta a feleslegessé vált építőanyagokat, törmeléket, lomot és
háztartási gépeket.
Célom az volt, hogy tegyük
lehetővé eseti jelleggel a feleslegessé vált anyagok elhelyezését,
és ne a közterületeken (szelek-

tív gyűjtők mellett), vagy árokparton, erdőszélen csúfítsák és
szennyezzék környezetünket.
A helyben végzett regisztráció csupán statisztikai és informatív célokat szolgált, hogy
követhető legyen mely utcából,
hányan és milyen hulladékkal
jelentkeztek. Ez a későbbiek
során újabb akció szervezése-

a közelmúltba visszanyúló történetek szintén életünk részét
képezik, nem csupán a régmúltra kell emlékeznünk.
Így került Győr 750 éves
évfordulójának tiszteletére
kiadott, „Királyilus„ által írt
könyv az idei Könyvszalonba és több könyvbemutatóra,
melyek közül egy, Szentivánon
is megrendezésre került.
Lokálpatriótaként, és kicsit
talán megbocsátható túlzással elmondhatom, hogy így
„repült” 2021. évben, Győr 750
éves évfordulója alkalmából
Győrszentiván a „világhír” felé...
December folyamán egy
újabb könyvbemutató, illetve
vásárlás lehetőségét szeretném megszervezni, mert úgy
gondolom, hogy az akkori fiatalok, a ma már idősebbek
visszarepíthetők a 40 évvel
ezelőtti világba, és egy karácsonyi ajándékként kapott
dedikált példány olvasásával
újraélhetik fiatalságukat. A
könyv 2021 Ft önköltségi áron
jelenleg is kapható a Győri
Látogatóközpontban.
Az újabb, karácsony előtti
bemutató időpontját a későbbiek folyamán a facebookon,
a Molnár Vid Bertalan MK
honlapján és a hirdetőtáblákon
is közzé tesszük.
dr. Sík Sándor
önkormányzati képviselő

kor nyújthat segítséget. A helyszín kiválasztásánál 3 terület
került szóba és a forgalom akadályozása, megközelíthetőség,
ráfordulás stb… szempontjából
választották ki a szakemberek a
legmegfelelőbb helyszínt, melyhez a buszsofőrök véleményét
is kikértük.
Köszönöm a sikeres akció
minden résztvevőjének a közreműködést, a lakosságnak
pedig, hogy éltek a lehetőséggel, és köszönet mindenkinek,
aki a facebookon megosztotta,
hogy minél többen élhessenek
a lehetőséggel.
Összesen több mint 60 háztartásból mintegy 100 m3 hulladék került begyűjtésre!
dr. Sík Sándor
önkormányzati képviselő

Előző lapszámunkban beszámoltunk arról, hogy mindan�nyiunk nagy örömére májusban ismét megnyithatta
kapuit a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ. A
tavaszi és nyári eseményeket
felváltották az őszi hónapok
gazdag programjai.
Szeptember 11-én Győrszentiván nagy múltú eseményével,
a Szentiváni Szüreti Fesztivállal vártuk az érdeklődőket.
Idén a régi hagyományt új tartalommal töltöttük fel, színes,
változatos programokkal, több
helyszínen vártuk a családi eseménnyé duzzadt rendezvényre
érkezőket.
A Kossuth Lajos Művelődési
Ház udvarán a főzőverseny már
déltől indult, a három –pörkölt,
gulyásleves, és húsos leves –
kategóriában regisztrált csapatok a helyszínen készítették
el csodás ételeiket. A szakmai
zsűrinek nem volt könnyű feladata. Az összes étel végig kóstolását követően hosszas értékelés után hozta meg döntését.
Pörkölt kategóriában a Cserók
Nóta Klub csapata, gulyásleves
kategóriában a Gemüse Salate
csapat lett a nyertes. A Húsos
leves kategóriában a Betyárok
csapata, tárkonyos raguleves
készítésével vihette el az első
díjat. Gratulálunk! Kategórián
kívül a Szabadtűzi tésztafőzők
csapata óriás szilvásgombóc
ételükkel nagy sikert arattak,
melyet külön díjjal jutalmazott
a zsűri. A zsűritagok: Szerencsés Istvánné, Straub Dávid,
Vecsei Barnabás, Jónás Dávid
– Kis Pipa Vendéglő. Ugyanitt
a sátor alatt kora délután az
Akkordeon Harmonika Tánczenekar pezsdítően szórakoztató
műsora indította az eseményeket. Őket követte a Cserók Nóta
Klub, a Cserók Néptáncegyüttes, a Kiscserókok Néptánccsoport végül a Szenior Örömtánc
csoport tagjai vidám műsorral
zárták a fellépők sorát. A Molnár Vid Bertalan Művelődési
Központ melletti parkolóban és
a füves területen szórakoztató
programokkal, különleges játékokkal, ugrálóvárakkal, kreatív

Hírek a Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ életéből

játszótérrel, szokatlan formájú
biciklikkel vártuk a családokat
és a fiatalokat. A helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltóautói és emelőkosaras autója, a
Bud Spenser filmekből ismert
Buggy autó és a dodzsem kipróbálása nagy élmény volt min-

denkinek. A Kincskereső Pedagógiai Segítő Egyesület képviselői ötletes foglalkozást tartottak.
A dísztéren Győr királyi
várossá válásának 750 éves
évfordulójára vidám táncos
flashmobbal emlékeztünk. A
BRONSIS Tánciskola ritmu-

sos koreográfiáját sokan eltáncolták velünk, aminek végén
élőképben formáztuk meg a
750-es számot. Az eseményről
drónkamerás felvétel készült,
melyet mindenki megtekinthet a Molnár Vid honlapján, a
youtube ikonra kattintva.
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A nagy színpadon Dallos
Bogi koncertjével indultak az
esti események. Fiú rajongók
ugráltak a színpadra és táncoltak együtt az énekesnővel.
Betty Love és táncosai remek
műsorára több százan ropták
a dísztéren. A népszerű rapper
Deniz, Orsovai Renivel igazi
pörgős műsort adott. A nap
zárásaként Magyarország legismertebb lemezlovasával Lotfi
Begivel szórakozhattak a fiatalok egészen éjfélig. Településünk nagy múltú díját, a Falu
Embere Díjat idén Király Ervinnének ítélte oda dr. Sík Sándor,
a városrész önkormányzati képviselője. Ezúton is gratulálunk!
Mindannyiunk nagy örömére elindultak a beltéri koncertek
és programok is. Szeptember
18-án különleges filmvetítés
volt a csarnokban, Kárpátia –
Magyarnak Születtem címmel.
A Kárpátia együttesről szóló,
négy koncerten, 30 helyszínen
forgatott film, stílusában és
műfajában is rendhagyó volt:
a dokumentum,- a portré,- a
zenés- és a koncertfilm elemeit
ötvözve, a rock zene nyelvén
szólt a XX. századi magyar
történelem néhány fontos ese-
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ményéről, kiemelten a trianoni
diktátumról és máig ható következményeiről.
A folytatásban fellépett a
máig nagyon népszerű énekesnő Koncz Zsuzsa, majd
teltházas estet tartott Kiss
Ádám, a Dumaszínház egyik
legnépszerűbb tagja. Vujity
Tvrtko – Túl minden határon
című műsora két alkalommal is teltházas volt. Tvrtko
ősszel 100 napra Hawaiiról
Magyarországra utazott, hogy
itt minél több embernek elvihesse az ALOHA jelentését, a
békét, a nyugalom erejét, Isten
leheletét. Szeretné elmesélni,
hogy ÍGY IS LEHET! Lehet
élni gyűlölet, mindennapi
harc és vádaskodás, politikusi és mindennapi acsarkodás
nélkül. Az ALOHA itt lehet
Magyarországon is. Rajtunk
múlik, itt van-e a béke...
A legkisebb nézőinknek
szólt a szintén teltházas Kicsi
Gesztenye Klub koncert. A
Minimaxon már 9 európai
országban és hazánkban is
hatalmas sikerrel futó ismeretterjesztő zenés mesejáték
egyfelvonásos színpadi show-ja
varázslatos hangulattal, karokat

és lábakat rögvest megmozgató
dalokkal várt mindenkit, ahol a
nevetés is garantált volt.
A nagy rendezvényeken és
előadásokon kívül a közösségépítő és összetartó összejövetelek, sportfoglalkozások, szakkörök is rendszeressé váltak, nem
csak a Molnár Vidben, hanem
művelődési házaiban (Kossuth
Lajos Művelődési Ház, Likócsi
Művelődési Ház) is. Kézilabda, judo, futball, karate edzések, rajzszakkör, jóga és táncos foglalkozások, aerobik és
tornaórák, várják a mozogni
és kikapcsolódni vágyókat. A
nagylétszámú nyugdíjas klubok, énekes közösségek is vis�szatértek hozzánk.
Október második felétől,
immáron 9. alkalommal ismét
útjára indítjuk az „Arrabona

évszázadai” Városismereti
Ve
tél
kedőt. A következő évre
a jelentkezés hamarosan elindul. Jelentkezési lap letölthető
a www.molnarvid.hu címen. Az
idei évben Győr Királyi Várossá
válásának 750 éves évfordulója alkalmából, különösen nagy
nyilvánosságot kapott az esemény. A 6–7. osztályos diákok
mellett bárki jelentkezhetett a
játékra, két felvonásába a győriek is bekapcsolódhattak. Az
első részben a Győr+ Hetilapban kéthetente, összesen hat
13+1 kérdéses totó jelent meg.
A második rész a belvárosi
elődöntő nevet viselte, ahol
egy előre meghatározott útvonalon, menetlevél-könyvecske
segítségével kellett megoldani
a feladatokat. Mindkét forduló
végén a hibátlanul teljesítők
közül három szerencsés játékos értékes ajándékcsomagot
vehetett át. Nagy örömünkre
többszáz játékos kedvű győri
jelentkezett a vetélkedőre. A
nagy sikerre való tekintettel
2022-ben is bárki csatlakozhat
a vetélkedő két fordulójához.
Részletek a www.molnarvid.
hu címen.
Prédlné Németh Margit
igazgatóhelyettes

Előzetes programajánló
az év végéig
November 3. és 11.
• Bödöcs Tibor stand up
humorista, Kolera a Vackor
Csoportban című előadása
November 4.
• Dr. Csernus Imre Élj
szívből! című előadása
November 12.
• Édes november a Győri
Nemzeti Színház művészeinek zenés estje
November 14.
• Ismét indul a Karácsonyi Angyalposta
November 27.
• Csík Zenekar legendás vendégeivel, Presser
Gáborral és Karácsony
Jánossal A Dal a miénk
címmel felejthetetlen koncertélményt ad

December 2.
• Mikulásnap az
Alma Együttessel
December 4.
• Adventi kalácssütés
Szarka Zsófival –
Workshop
December 12.
• Jótékonysági koncert
– Hűvösvölgyi Ildikó
Hófehér Karácsony című
ünnepváró előadása a
templomban
December 17.
• Mindenki karácsonya
a sátorban
• NOXtalgia nagykoncert
Péter Szabó Szilvia

Mi a SZÖSZ?

Akik aktívak a közösségi
média felületeken, talán már
rá is vágták: A SZÖSZ egy helyi
csoport, tagjai szemétszedéssel és közösségi kertészkedéssel foglalkoznak a településen.
A definíció helyes, de egy jó
hírrel ki kell egészítenünk. A
SZÖSZ (Szentiváni Öko Szeglet) szeptembertől Győrszentiván legújabb egyesületeként
folytatja tevékenységét.

Lássuk, mi történt eddig!
Tavasszal négy alkalommal,
kb. 100 önkéntes segítségével
25 tonna szeméttől szabadítottuk meg a környékbeli erdőket.
Látogatást szerveztünk a sashegyi hulladékválogatóba, ahol
vezetett túrán ismerhettük
meg a beérkező hulladék útját,
és információt szerezhettünk
a szelektív hulladékgyűjtés
folyamatáról is. A kerékpáros

TIPP: Mi a teendő, ha séta során
hulladékkupacot találnak?
A technika ebben az esetben is segítségünkre siet. Az Innovációs
és Technológiai Minisztérium által kezelt Hulladékradar alkalmazás ingyenesen letölthető a mobiltelefonra. Így rövid regisztráció után, pár kattintással bejelenthetjük az illegálisan lerakott
hulladék pontos helyét és a hatóság a kapott információ alapján
intézkedik a szemét elszállításáról.
pihenőnél és a gyermekorvosi rendelőnél virágszigeteket
hoztunk létre, melyek vidám
kis színfoltként díszítették a
közterületet. Akik a mezítlábas
ösvénynél jártak, láthatták a
három magaságyást, amikben
szépen nőtt és termett nyáron
a paradicsom, a paprika és a
sóska. Az ágyásokban termett
zöldségeket három rászoruló
családnak juttattuk el.
És mi jön most? Rengeteg
ötletünk van. Tervezünk filmvetítést és kisebb rendezvényeket, foglalkozni fogunk a
környezetbarát háztartásvezetés lehetőségeivel, és persze további szemétszedéseket
is szervezünk. Az első, már
egyesületként tartott ilyen
akcióra október 9-én került
sor az AUDI gyárral együttműködve. A kis csapat leginkább a városrész központját és
a 813-as út melletti szakaszt
járta be, összesen 20 zsák
szemetet gyűjtve össze.
Rólunk és a tervezett programokról a facebookon, a

Szentiváni Öko Szeglet oldalon találnak információt.
Várunk „zöld” szemléletű
tagokat egyesületünkbe! Kedveljék az oldalt és a csapatot!
Szentiváni ko Szeglet Egyesület
Tóth-Lencse Andrea
egyesületi tag

Állatok világnapjára hirdetett
kvízjáték győztesei: Schmeidl
Anna, Zsebedits Mira és Péter
Hunor.

Két év után látható ismét a Kossuth Lajos Művelődési Házban a
„Kéz, mely ringat és alkot” című kiállítás, amely a szentiváni alkotók munkáiból válogat. Az idei kiállításon 21 résztvevő van, akiket
az október 21-i megnyitón köszöntöttünk. Látogatható november
6-ig, hétfő-csütörtök 8-18 óráig.
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Őszi gondolatok
A légben egy furcsa várakozással teli időszak veszi kezdetét. Hűvös reggelek után
a nap kissé elfáradt sugarai ragyogják be
a tájat. A természet ezernyi színárnyalattal örvendezteti meg szemünket. Amerre
ellátunk, a betakarítás zajlik folyamatosan.
A kertekben a gyümölcsök illata terjeng.
A szőlőtőkék között részeg darazsak döngicsélnek. Potyog a fáról a dió, amit a
gazda ládákba szedve tesz ki egy kicsit még
száradni. Aztán majd megtörve bekerül
a kamrába, ahol diós kalács formájában
kerül a karácsonyi asztalra.
Az ősz egy csodálatos évszak. Színeivel,
illataival,bensőséges adományaival, amivel
kezdi lezárni az évet, mindig elmélkedésre késztet. Az egész évi munkának
talán ilyenkor jön el az eredménye. Számot
adunk arról a teljesítményről, amiért egész
évben fáradoztunk.
A kertész ilyenkor szeretettel tekint
vissza erre az időszakra. A sok kapálás,
gyomirtás, öntözés, kötözgetés úgy néz
ki, meghozta gyümölcsét. A korai sárgabarack, a lédús paradicsom, a roppanós
néha kissé csípős paprikák, a korai szőlők,
mind-mind erővel, energiával töltik fel az
embert. A jól elvégzett munka öröme, a
lélek felemelkedése, a szemnek, a testnek
mindig megnyugvást, jóleső érzést szerez.
Az a tudat, hogy nem vagyunk hiába,
hogy tehetünk a családunkért valamit,
és az időnk a járvány ellenére sem veszik
kárba, sokat számít. Amikor elérkezik a
szüret ideje, szinte újjászületünk. Ahogy
a fürtök sorakoznak a puttonyba, majd
bele a darálóba, igazi őszi hangulat veszi
kezdetét. Ahogy a must gyűlik a hordóban,
mindig előttem lebeg a kép, mikor majd
a vörösbor letisztulva rubinként csillog a
pohárba, menyi dolog volt vele míg eljutottunk idáig.
Mindig eszembe jut a vén bárkás, hogy
az egyik legjobb cselekedeteként megmentette nekünk ezt a különleges növényt.
Proszit Noé apánk! A jó Isten áldjon meg
érte. Ha már Istennél tartunk soha ne
felejtsük el, hogy ő ott van mindenütt
fűben, fában, emberben, mindnyájunkban. Vezérli életünket. A neki tetsző cselekedeteinket megjutalmazza, a rosszakat
meg jól megbünteti. Mindig megbocsájt és
feloldoz. Legyünk büszkék, hogy követhetjük. A mi hazánk most egy felszálló ágban
tartózkodik. Legyünk büszkék elért eredményeinkre, lépjünk tovább a vírus okozta
károkon. Legyünk erősek! Védjük meg a
család értékeit, ne féljünk a jövőtől mert a
jó Isten velünk van! Tegyük tovább a dolgainkat töretlenül, és a HAZA fényre derül.
Vollai István

6

Győrszentiváni KRÓNIKA

MAGYAROK

Szubjektív őstörténeti sorozat

A TURUL MADÁR
legendája
(akit nem fog a tűz)
Köztudott, hogy minden nemzetnek, így Magyarországnak is van
totemállata. Ősidők óta Magyarországnak egy madár, aki hatalmas testű,
akit még a tűz sem képes megégetni.
Számos legenda fűződik a magyarok
szent madarához. Ősi címerpajzsainkon ábrázolták, ahogy karmai közt
egy kardot hozva jelenik meg. Felmerül a kérdés, vajon létező madárfajról,

vagy csak valamiféle meseszerű lényről
van-e szó? Őseink előszeretettel ábrázolták országzászlainkon, arany használati
tárgyakon, címerpajzsokon, fegyvereken.
Ha egy létező madárfajról van szó, akkor
talán ott kellene keresni a magyarok őshazáját, ahol ennek a madárnak az élőhelye
van, azon a tájon élhettek őseink. A másik
kérdés, vajon hol láthatták őseink ezen
gigantikus madár megjelenését, köthető-e valamelyik földi madárfajhoz? Számos kérdés merül fel vele kapcsolatban.
Egyesek szerint ez a madár Arany Atyácska hírnöke volt, aki vitt és hozott híreket,
a magyarok és az uralkodó, a világ ura
között. A kardot is valószínűleg ő küldte
a magyaroknak.
Ahogy a madárnak, úgy ennek a népnek is van küldetése a Kárpát-meden-

cében. A magyarok úgy tartják, hogy
a turul és a kerecsen sólyom kultusza
két különböző dolog, de valószínű, hogy
van kapcsolat a kettő között. Mint tudjuk, a sólyom egy viszonylag kis termetű
ragadozó madár, amit főleg a sztyeppei
népek vadászatra idomítottak. Az iráni
sztyeppei hagyományban fontos résztvevő. A szellemvilágból ő testesíti meg az
áradó fényt. December huszonegyedikén
sólyom röptetéssel ünnepelték meg a Nap
győzelmét, a téli napfordulót, melynek
során a táltos szabadon engedett egy
fehér tollú kerecsent. Arany Atyácska a
teremtés hajnalán (Nap Isten) győzte le
a sötétség urát, Ármányt. Ezt az ünnepet
az ősmagyarok KERECSENNEK hívták
– valószínű innen ered a „Karácsony”
szavunk!

A turult a magyarok legendáiban egy
óriási méretű, hatalmas erejű madárnak képzelték el, aki még egy lovat is
képes volt lábaival felemelni és a fészkébe vinni. Vélhetően egy hun eredetű
germán mondában egy árva testvérpárt
ragadott el fészkébe, ahol csőrével felsebezte a begyét, és saját vérével táplálta
őket. Ez a legenda a perzsa hagyományokban is fellelhető, ahol az anyamadár
saját vérével táplálta fiókáit. A Turul
legenda a táltosok által életben tartott,
szájhagyomány útján, később rovásírás formájában terjedt az ősmagyarok
között. A magyarok büszkék, hogy egy
ilyen totemállat képében és legendájában
ismerhette meg a világ a magyarok (Mag
Népe) népét és ősi hagyományait!
Vollai István

Gyászol a közösségünk
Az Aranyeső nyugdíjas klub és a
József Attila Kórus tagja (az egyik a
fiatalabbak közül), Bedecsné Rózsikánk az égi mezőkre távozott.
Egy jelenség volt, senkihez sem
hasonlítható! Vidám, közvetlen, barátságos ember volt. VOLT! Segítőkész,
önzetlen, nagyon jó szívű. Sokszor
még csak gondoltunk valamire, ő már
tudta, mit kell csinálni.
Ha megjelent a klubban, felfigyeltünk rá. „Helló kislányok” köszöntéssel jött be, és szavajárása volt, hogy
„Kicsinyeim, mi van?”. A közösség
lelke volt, jött segíteni az ünnepségek
előtt és az utolsók között távozott.
Az énekkari próbákon sokszor az
utolsók közt jelent meg, mondván,
hogy „felfigyeljünk rá”. A próbák után
a barátokkal távozott, a melegebb
napokon kis kitérőkkel mentünk haza.
Érzékeny, könnyen síró volt, nagyon
szerette a családját, példamutatóan
ápolta, gondozta anyukáját. Már nem
érezte jól magát, de húzta az időt, mert
„mi lesz anyuval!” mondta. Mindenben támogatta unokáit, összefogta a
testvéreket, minden jeles alkalommal
együtt ünnepeltek.
A kirándulások hangulatát is ő adta
meg. Sokat lehetne még róla mondani, de nagyon nehéz. Ma már az
égi kórusban énekel, remélem, onnan
figyel ránk.
Isten veled Rózsika, már semmi
sem lesz olyan, mint amilyen Veled
volt!
Ég Veled!
Tamás Zoltánné
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Szentivánon tanítottak

Ipolyi Albin

kántorizált, az 1934-ben épült
moziban a némafilmek „megzenésítése” is az ő sokoldalú
tehetségének volt köszönhető.
A község színjátszó csoportjai tevékenységében is fontos
szerepet vállalt. Az iskolai
tornarendezvények elmaradhatatlan szervezője és aktív
irányítójaként is érdemeket
szerzett. Zenei műveltségét
itt is kamatoztatta, síp helyett
csettegtetőjével diktálta a ritmust, az ő kezében ez az egy-

Megemlékezés
községünk tanítóiról
III. rész
IPOLYI ALBIN
1901–1981.
A Szlovákiai Magas Tátra
kapujaként emlegetett Poprádon született 1901-ben.
Polgári családban nevelkedett három testvérével együtt.
Apja pap volt, de kilépett a
rendből és állomásfőnökként
biztosította családja számára
a tisztes megélhetést. Az első
világháborút követő években
elhagyták Szlovákiát és Győrben telepedtek le.
Albin évekig úri tánciskolákban zenélt, majd tanítói
oklevelet szerzett. Képesítésének megfelelő pályát választva 1928-ban Győrszentivánra
került tanítónak. A helyi fiúiskolában, hatvan-nyolcvan fős
osztályokban nevelte, oktatta
diákjait az alapvető tantárgyi
ismeretekre, a tisztességes,
dolgos életvitelre. Emberséges hozzáállásával, úri modorával, széles körű tudásával,
sokoldalú tehetségével (énekelt, festett, kitűnően zongorázott) a tanári kar elismert
tagjává küzdötte fel magát.
Tanítványairól gondoskodó,
emberszerető, a helyi kulturális életben aktívan résztvevő, köztiszteletben álló ember
volt. Időnként a templomban

8

Győrszentiváni KRÓNIKA

szerű tárgy is hangszerként
funkcionált. Igazi közösségi
emberként élte életét. Igényesen öltözködött, beszédstílusa, emberekhez való
közvetlen viszonyulása közismert volt. Egy helyi, tehetős,
malmot üzemeltető polgári
család lányát vette feleségül.
Házasságukból gyermek nem
született. Lokálpatriótaként,
nyugdíjas koráig tanítóskodott Szentivánon, több generációt juttatva az általános
műveltséghez.

Osztálykép 1930

Nyugdíjas éveit is aktívan
töltötte, a győri kórházban leltárellenőri feladatot látott el.
Váratlanul, egy végzetes
szívinfarktus következtében,
l981-ben távozott az élők sorából. Végső nyughelyén, a győri
nádorvárosi köztemetőben,
testvérei közelében alussza örök
álmát. Emléke örökké élni fog
tanítványaiban és az őt ismerő
szentiváni emberekben.
Kezdő tanítóként 1928

Tanítványok, rokonok
visszaemlékezései
Veszelovszkiné
Gyöngyi néni
(volt tanítvány, majd kolléga)
Diákkoromban, a szomszéd
fiú, Rotter Feri könyörgött,
hogy készítsek vízfestékkel
tájképeket neki, mert Ipolyi tanító úr, a festmények
határidőre történő beadásához kötötte felsőbb osztályba
kerülését. Két témában is
készítettem festményeket
(húsvét, erdei táj), melyek olyan
szépre sikeredtek, hogy Albin
bácsi eltekintett a buktatástól,
sőt még meg is dicsérte tanítványa szorgalmát és ügyességét.
Feri, hálája jeléül több héten
át naponta eljátszotta nekem
tangóharmonikán a „Midőn
Havannában hajóra szálltam
én” című akkoriban nagyon
divatos slágert. Számomra örök
élmény és szép emlék marad.
Kezdő pedagógusként, egy
Győrben tartott értekezletről

Kezdő tanítóként kollégáival

hazafelé jövet, barátnőmmel
beültünk egy Baross úti kis
kávézóba kicsit nassolgatni. Hamarosan Albin bácsi
is betért egy szimplára, és
látva minket az asztalunkhoz
kéredzkedett. Boldogan mutatott be az ott dolgozóknak és a
többi vendégnek , mint szépreményű kedves új kolléganőt
és úriember módjára kifizette a cechünket is. Akkor jöttünk rá, hogy az általa sűrűn

Felesége barátai társaságában

Feleségével

látogatott kedvenc kávézójába
tévedtünk be.
Egy alkalommal Albin tanító úr a helyi zöldségeshez
kerekezett és észrevette, hogy
nálunk nyitva a kapu, élve a
lehetőséggel bekéredzkedett
egy kis beszélgetésre. Először
férjemmel váltott néhány szót,
aki az árnyékban üldögélve
cigarettázott. Jó szándékkal
felhívta figyelmét a dohányzás káros mellékhatásaira,
majd a kerti asztalon lévő
süteményes tálra vetődött a
tekintete. Ekkor megjegyezte,
hogy a nassolás sem egészséges, ennek ellenére a szívélyes
kínálásnak nem tudott ellenállni. Evett, ivott majd megköszönve a szíveslátást tovább
kerekezett a zöldségeshez.
Nagy András
(volt tanítvány)
Albin bácsihoz fűződő
emlékem különös történelmi
eseményhez kapcsolódik. 1956
-ban történt, hogy egy őszi tanítási napon kicsengetés után
odajött hozzám Albin bácsi és
arra kért, hogy felesége biciklijével tekerjek el a cipészhez az
elkészült lábbeliéjért. Útban a
cipészműhely felé, a tanácsház
előtt hatalmas tömeg állta el
utamat. Többszöri próbálkozásom ellenére sem tudtam
átjutni az emberi sokaságon,
egyikőjük visszaparancsolt az
iskolába, mondván az iskolapadban van a helyem. Mire
visszaértem már elkezdődött
az óra. Tanítóm számonkérte
tőlem az adott feladat kudarcba fulladásának okait. Érvelé-

semet nem tartotta elfogadhatónak, és egy fejbesuhintással
mérgesen a helyemre küldött.
Nem telt el 10 perc, és szokatlan zajokra, kiabálásra lettünk
figyelmesek. Az anyaiskolából
csapatosan jöttek a felső tago-

tanítási nap befejeztét követően, a szokásos eligazításon azt
a feladatot kaptuk Albin bácsitól, hogy hazafelé menet az
út menti fák leveleiből gyűjtsünk egy maroknyit. Másnap,
a lakóhelyismeret órán kiraTantestület Szíj László igazgatóval

zatos diákok tanáraik kíséretében. Az osztályba özönlöttek
és fejes vonalzóikkal az üvegre
festett jelmondatoknak estek.
A tanárok összebújva, suttogva
tájékoztatták egymást a nem
mindennapi eseményekről:
kitört a forradalom! Miután
távozott a feltüzelt diáksereg,
Albin bácsi odajött hozzám,
vigasztalgatott és egyben
bocsánatot is kért az igazságtalan büntetés miatt.
A tanítás aznap korábban
ért véget a szokottnál, tanítóm
a kapuban várt és kézen fogva
hazáig kísért. Szüleimet is
tájékoztatta a történtekről, és
tőlük is bocsánatot kért az
igazságtalan büntetés miatt.
Szintén az őszi időszakhoz
köthető a következő történet. A

katta a padra a levelekből álló
kollekciót. Józsi padjánál kicsit
többet időzött a levelek átnézésével, majd megkérdezte tőle,
hogy az előző napon hazafelé
menet merre csavargott. Józsi

ledöbbenve, dadogva próbálta
a csavargás tényét megcáfolni, de Albin bácsi az alábbi
szavakkal fojtotta belé a szót:
Ne hazudj nekem fiam, az
otthonod felé vezető út mentén ilyen levelű fák nincsenek!
Koronczay Emilné Mária
(a tanító úr keresztlánya)
Keresztapám sokat adott
magára, nyakkendő és zakó
nélkül az utcára sem ment
volna ki. Egészséges életmódot folytatott, nem ivott és
nem cigarettázott, sokat sportolt. Szerette a társaságot,
igyekezett mindig a figyelem központjába kerülni, de
mindezt disztingváltan, úri
módon, mások tiszteletben
tartásával tette.
Tágabb családját is nagyon
szerette, ünnepeken jó hangulatot teremtett, énekelt,
zongorázott,
humorizált.
Nagyon udvarias ember volt.
Ha nejével összeszólalkozott,
leült a zongorához és a „ha
megversz is imádlak én” című

Osztálykép 1960
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Szent Benedek iskola
ÚJRASZÜLETETT
a Győrszentiváni
Szent Benedek Általános Iskola

Színjátszók körében

dallal próbálta kiengesztelni. Magázták egymást, és ha
elmérgesedett köztük a helyzet – ami minden családban
előfordul néha –, Albin bácsi
így reagált felesége sértéseire:
Marcella kedves, ezzel már
túl ment minden határon!
Szlatki Jenő
(volt tanítvány)
Az ötvenes évek vége felé a
felső tagozatos diákok tánctanfolyamon vehettek rész,
melynek záróünnepsége a
„koszorúcskának” nevezett
táncestély volt. A rendezvény helyszíneként a templom melletti, akkor kultúrházként funkcionáló épület
szolgált. Gépi zeneszolgáltatás akkor még nem volt jellemző a szórakozóhelyeken,
egy győri zongorista hölgyet
kértek fel zenélésre. A táncbemutató elkezdődött, a harmadik zeneszám után meg-

Kropfné Knipp
Mária igazgatónő
gondolatai az idei,
különleges tanévkezdésről

Nyugdíjasként

lepetten konstatáltuk, hogy a
hölgy helyett, elegánsan kiöltözve csokornyakkendősen
már Albin bácsi „billentyűzi
nekünk a tánczenét.
Hálásan köszönjük Kovácsné
Gardai Katalinnak a családi
jellegű információkat és fotókat.
Összeállította: Czucz Mária
Király Vera, Szlatki Jenő

HIRDETÉSI DÍJAK
1 oldal

190 x 266 mm
fekvő

190 x 131 mm

álló

93 x 266 mm

1/2 oldal

8000 Ft+áfa

5000 Ft+áfa

normál
1/4 oldal

66 x 131 mm

álló

44,5 x 131 mm

fekvő

190 x 63,5 mm

normál

93 x 63,5 mm

álló

44,5 x 131 mm

1/8 oldal

3000 Ft+áfa

2000 Ft+áfa

Hátulsó oldal

+25% felár
10 szóig

300 Ft+áfa

20 szóig

500 Ft+áfa

Apróhirdetés
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Alapító okirat. Az igazság
az, hogy a szokványos iskolai életben nem is nagyon
találkozunk vele. Furcsa
érzés, hogy most előttem
az asztalon mégis kettő is
van belőle. Gondolkodásra,
tűnődésre késztet. Az egyik
egy egészen új, színes borítású okmány, rajta a bencés
címerrel, amelyet magam
szerkesztettem. Tanúsítja,
hogy a Győrszentiváni Szent
Benedek Általános Iskola 2021. szeptember 1-jén
megkezdheti a működését.
Sok munka és izgalom
előzte meg ezt a napot, de
ebben a folyamatban talán
mégis a legnagyobb erőt
az adta számunkra, hogy a
fenntartóváltással az intézmény a történelmi gyökereihez térhetett vissza. Erről
tanúskodik egy felbecsülhetetlen értékű, másik alapító okirat, amit 1889-ben
Vaszari Kolos, az akkori
bencés főapát úr írt alá. Kék
színű műbőr borítás. Rajta
az eredeti pecsét, csatolva
hozzá alaprajz és sok-sok
értékes gondolatok az akkori iskoláról. A megsárgult
lapok mesélnek. Elárulják,
hogy az első tanévnyitó
ünnepséget ebben az évben,
szeptember 29-én tartották. Az akkori intézmény
működéséhez a település,
Szentivány szülötte, Mol-

nár Vid Bertalan kapucinus-rendi szerzetes, tábori
lelkész, címzetes kanonok
nagyösszegű adománnyal
járult hozzá. Az akkor felavatott zárda épületében a
lányok nevelése folyt, tanításukat apácák végezték.
A fiúk tanítása egy másik
épületben történt, őket
polgári tanítók tanították.
Az eredeti épület, a zárda
egybeépült a templommal.
Későbbről tudjuk, hogy az
1920-as években épült a
zárda mellé L-alakban egy
újabb épület, melynek földszintjén óvodát, az emeletén pedig az apácák számára lakószobákat alakítottak ki. 1945-ben, az akkor
még egyházi fenntartású
iskola igazgatója, Dr. Markos János plébános kezdte
el a nyolcosztályos iskola
megszervezését. 1948-ban
aztán az iskolánkat is államosították.
1970-ben vette fel a
nagymúltú intézmény Váci
Mihály költő nevét.
A gazdag hagyományokkal és kiemelkedően magas
színvonalú nevelőmunkával, szakmai sikerekkel
büszkélkedő Győri Váci
Mihály Általános Iskola
fennállásának 132. évében,
2021. szeptember 1-jén, az
egykori alapító bencés rend
megkeresésére, a tantestület
és a szülői közösség egyöntetű szándéka szerint került
vissza újra a Magyarországi
Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság fenntartásába.
„Most pedig induljunk el
ezen az úton. A testvériség, a
szeretet, a köztünk lévő bizalom útja ez.”
(Ferenc pápa, 2013.03.13.)
Pintér-Hajdara Noémi

VOLT EGYSZER egy nyár
A nyári szünetben ismét
izgalmas élményeket és
számtalan lehetőséget kaptak
tanulóink a tanulásra, kikapcsolódásra az iskolai szünetben meghirdetett nyári táborainkban.
Alsós diákjaink idén komplex alkotótáborban próbálhattak ki különböző kézműves
technikákat, többek között az
újrahasznosítás jegyében is. A
Pécsiné Judit néni által megálmodott táborban, emellett
önismereti és relaxációs foglalkozások, valamint sportprogramok gazdagították a
tábori napokat. A kísérletezni
és túrázni vágyó felsős diákok Csapóné Reni néni természettudományos táborába
jelentkezhettek, ahol voltak
kísérleti bemutatók, Mobilis-látogatás, kerékpártúra és
tanösvény-séta is. A sportolni, mozogni szerető kicsik és
nagyok kosárlabda, kézilabda

és olimpikon táborban is részt
vehettek az idei nyári szünetben. A nagyobbak biciklitúrára mehettek Marcsi nénivel, Csilla nénivel és Tamás
bácsival a Balaton mellé, ahol
csillagtúrákon barangoltak,
összesen 116 kilométert tekerve. Az idei nyár egyik legjobban várt táborában, a már
hagyományos, győrújbaráti
táborban augusztus második
hetét tölthették diákjaink.
120 vidám kisebb-nagyobb
gyermek és 9 lelkes pedagógus együtt csocsózott, pingpongozott, rendezett szépségversenyt és Ki mit tudot?
Voltak csapatversenyek, tábori
olimpia esti mozizás, kinek
mire volt kedve és energiája.
A legutolsó „Vácis” nyár is
programokkal és élményekkel
gazdagon telt; ki-ki találhatott
magának kedves elfoglaltságot a szünidő alatt.
Pintér-Hajdara Noémi

(Nép)mesés NAPOK
Magyarországon 2005
óta ünnepeljük a Népmese
Napját azzal a céllal, hogy a
népmesék örökségét, a népmesékben élő bölcsességeket továbbadjuk a fiatalabb
generációknak.
A szeptember 30-án, Benedek Elek születésének napján tartott ünnep köré évek
óta szerveződött program
a szentiváni iskolákban. A
Móricz Zsigmond Általános
Iskola már hagyományos,
népmese témájú versenyén
túl idén több iskolai program
is a mesékhez kapcsolódott.
Sík Frida színésznő, iskolánk egykori diákja tartott
drámafoglalkozásokat alsós
osztályokban, ahol a gyerekek lelkesen adták elő többek
között A macskacicó című
magyar népmesét. Szeptem-

ber 30-án a vállalkozó kedvű
diákok (és tanárok) a meseközpontú feladatokon túl, meseszereplők bőrébe is bújhattak.
„A mesék olyan történetek,
amelyek arról szólnak, hogy az
ember élete során bármikor több
lehet annál, mint amit az adott
pillanatban éppen él.„
Boldizsár Ildikó
Pintér-Hajdara Noémi

BENCÉS tanító bácsik

Régen természetes volt,
hogy a tanító egy nagytudású,
tapasztalt férfi, aki szívesen
megosztja tudását a fiatalabb
generációkkal. Az utóbbi évtizedekben a pedagógusi szakma világszerte erősen elnői-

esedett, ezért is öröm, hogy
iskolánk tanári kara idén új
tanítókkal bővült.
Szeptembertől felsős tanáraink, Tamás bácsi és Imre
bácsi mellett két alsós tanító
bácsi kezdett az elsős osztályokban. A fiatalabb generációt képviseli a 24 éves győrszentiváni fiatal tanító, Vadász
Attila. Ahogy ő maga fogalmaz: „Mivel frissen végeztem
a tanítószakkal, még rengeteg
tapasztalatot kell gyűjtenem, de
nagyon örülök, hogy mindezt
a Szent Benedek suli berkein
belül tehetem meg, hiszen egy
nagyszerű csapatnak lehetek a
tagja!” Attila az 1. b osztályban

tanít, valamint 6. osztályban
tart matematika órákat. Munkája mellett nagy kedvencei
az asztali szerepjátékok, emellett, hobbiból, videókészítéssel
is foglalkozik.
A pedagógusmesterség egy
tapasztaltabb képviselője az
1.a osztály új osztályfőnöke,
Farkas B. Richárd. A kétgyermekes apuka a Szabadhegyi
Általános Iskolából érkezett
iskolákba idén ősszel. Ahogy
a kis elsősei hívják, "Ricsi
bácsi" közvetlen hangjával és
mindig elegáns megjelenésével hamar beilleszkedett az
iskola diákjai és tanárai közé.
Új tanítóinknak kívánunk

sikeres bencés éveket, és örülünk, hogy személyükkel,
lelkesedésükkel és tapasztalatukkal tovább gazdagítják az
iskolai oktatást a Szent Benedek Általános Iskolában.
Pintér-Hajdara Noémi
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HITTAN a kezdetektől
A korábbi Váci Mihály Általános Iskola fenntartóváltásával az
idei tanévtől az első osztályoknál megszűnt az etika oktatás,
és minden kisdiák heti kettő
tanórában ismerkedhet meg az
alapvető keresztény értékekkel,
fogalmakkal, bibliai történetekkel és krisztusi tanításokkal.
A három első osztály apróságainak hittanoktatását Bitai
Judit tanító néni vállalta iskolánkban szeptembertől. A győri
születésű Judit néni a Szegedi
Tudományegyetem bölcsészkarán német-könyvtár szakon
végzett, valamint a Szegedi
Hittudományi Főiskola hittanár szakán szerzett diplomát.
Már korábban is találkozott a
bencés értékrenddel, mivel egy

Móricz iskola

ideig a Pannonhalmi Főapátság
műemlékkönyvtárában dolgozott. Judit néni, akit a gyerekek azonnal a szívükbe zártak,
három iskolás lányának nevelése mellett szeret horgolni és
kirándulni.
Pintér-Hajdara Noémi

Költő a katedrán
A Győrszentiváni Szent Benedek Általános Iskola egyik új
tanítója, Farkas B. Richárd nem
csupán tapasztalt pedagógus,
hanem már két kötetes költő
is. Első verseskötete 2009-ben,
Kósza felhő szélére írom címmel jelent meg. Költő és kritikus kortársa, Szalai Zsolt így írt
róla akkor: „Sajátos látásmódja, esztétizáló beszédmódja a
mindennapok pillanatainak is
kitüntetettséget kölcsönöz.”
(Forrás: https://moobius.hu/
konyv/irodalom-67/vers-eposz/
farkas-b-richard/kosza-felhoszelere-irom)
Új verseskötete, mely a QR-kód
a palackban címmel jelent meg,
számos, mindannyiunkat érintő témából merítkezik. A szinte lüktető szerelmes versek, a
melankólikus
hangulatból
kizökkentett, majd a pillanat
ünnepélyességére fókuszáló,
illetve az új, sokszor merész
témákkal zsonglőrködő költemények között tisztán rajzolódik
ki a kötet hangsúlyos irányvonala, mely a hit kérdéséről tesz
nem egyszer tanúbizonyságot.
„A lelkünk mélyén, a válasz
bennünk él, mint egy bontatlan,
titkos palackban a rejtett üzenet.
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Egy üzenet, melyet nekünk kell
felfedeznünk, megfejtenünk, amikor egy ponton a múlt a jelennel
összeér és a jövő éled belőle. Egy
kód. Egy QR-kód a palackban.”
(Farkas B. Richárd, 2021)
Pintér-Hajdara Noémi

Farkas B. Richárd

Mintha
Mintha minta lennénk
az élet térképén,
mintha
lennénk
egy szétfolyó
tinta.
Folt.
Nem jelöl hegyet, tavat,
csak göcsörtös utakat,
kezdet és vég között,
mint lüktető verőerek
cikáznak sorsunkban,
tetteink mögött.
Fekete, fehér lenyomat ez,
az idő percizzadt markában,
s ahol az utak összeérnek,
ott szeretetszínbe borul
a tintaút.

A MESE örök
„A mese olyan történet,
amelyben mindenért meg kell
dolgozni, semmi sem magától szép és jó, semmi sem
magától működik rendben. A
hős épp azért jár be egy utat,
hogy széppé, jóvá, működővé
tegye maga körül mindazt,
ami rút, rossz vagy működésképtelen” – Boldizsár Ildikó
vélekedik így a mesék mindenki számára erőt adó, máig
ható erkölcsi üzenetéről.
Büszke vagyok arra, hogy
a népmese napja immár a
hagyományos ünnepek sorába lépett településünkön,
Szentivánon
Iskolánk, Móricz Zsigmond
Általános Iskola elsőként a
megyéből-2005-ben csatlakozott a Magyar Olvasástársaság
felhívására, mely arra buzdít,
hogy minden év szeptember
30-át, Benedek Elek születésnapját a népmese ünnepének
tiszteljük.
Ebben az esztendőben 16.
alkalommal ünnepelünk.

A magyar népmesekincs gazdagsága tagadhatatlan. A népmesemondás hagyományos
szerepe a közösségekben az
összetartozást erősítette, normaképző, erősítő céllal, szórakoztató formában élethelyzetek
megoldására beszélt el tanulságos példákat.
A népmese ünnepén legfőbb
célunk, hogy felelevenítsük a
mesemondás ősi művészetét,
meghallgassuk egymás legkedvesebb meséit, megemlékezzünk mesemondóink,
mesegyűjtőink mesékbe szőtt
bölcsességeiről. Szeretnénk, ha
nem menne veszendőbe mindaz, ami évszázadokon át élni
segítette az embereket.
A népmese napja alkalmából több témában is hirdettünk
versenyt a település óvodásai és
iskolásai számára: mesemondó- meseíró-, rajzpályázaton és
prezentáció készítőversenyen
vehettek részt a gyerekek.
Az október 5-én megtartott
meseünnepen nagyon sok szép

Újabb frizbi sikerek

A győri székhelyű Up&Fly frizbi csapat október 16-án Budapesten, az Angyalföldi Sportközpontban 3 kategóriában ért el
újabb szép eredményt: A legkiemelkedőbb eredményt a felnőtt női csapat érte el. A hölgyek három egymást követő évben
megszerezték az első helyet, így elnyerték a vándorkupát.
Az „OPEN” kategóriában a negyedik helyen végzett a
győri csapat. A siker elérésében kiemelkedő szerepe volt
női részvevőknek.
U15 kategóriában a hatodik helyezést sikerült megszerezni.
A Well Travel Ligán a tavalyi színvonalat emelni tudta
a győri illetőségű Up&Fly csapat, amelynek többségét volt
és jelenlegi móriczos diákok alkotják. A győri frizbisek 3.
helyezést értek el a bajnokságon.
A sikerek mögött a játékosok kitartása, ügyessége és Luka
Vilmos testnevelő kollégám tudatos felkészítő munkája áll.
Mindnyájuknak gratulálok!
Ihász Éva, iskolai könyvtáros

könyvjutalmat tudtunk kiosztani a pályázó gyermekeknek.
Szívet melengető volt az is, hogy
a népmese napi rendezvény
híre nem csak Győrszentivánig
ért el, hanem két győri iskola
diákjai is pályáztak, az Apor és
a Prohászka iskola diákjai.
Mint ahogy a mesebeli főhős
is csak akkor tudta elérni a
célját, ha szorgos segítői csatasorba állnak, így jómagam is
csak úgy tudtam megvalósítani elképzeléseimet, ha hűséges
segítőim tudásukat, idejüket
adták a programok színvonalas
megvalósulásához.
Mindezekért köszönetet kell
mondanom nekik. A mesemondó verseny zsűrijének:
Horváthné Paár Zsuzsannának, iskolánk magyar-angol
szakos tanárának, Bagóné Igali
Mónikának, a Család- és Gyermekjóléti Központ Köznevelési Csoportja munkatársának,
Loschitz Ferencnek, a Molnár
Vid Bertalan Művelődési Központ igazgatójának.

A rajzverseny zsűrizéséért és
a kiállítás elkészítéséért Hőbe
Zsuzsanna és Zentainé Horváth Eszter kolléganőimnek.
Munkatársaimnak,
akik
az előkészítő munkában és a
megvalósításban segítségemre
voltak: Csizmazia Szilviának,
Bukovszkyné Bognár Zsuzsannának, Ott Barbarának.
A Móricz iskola vezetőségének, hogy a kezdetek óta
segítik a népmese napja megvalósulását. Fátrainé Csanak
Évának, Hétkrajcár Közhasznú
Alapítvány elnökének,az anyagi
támogatásért.
Ismételten köszönöm Loschitz
Ferencnek azt, hogy minden
évben helyet ad a mesenapi rendezvénynek.
Minden kedves kollégának és
szülőnek, aki gyereket készített
fel erre a napra.
Bízom abban, hogy jövőre
is hagyományainkhoz híven,
örömteli hangulatban tudjuk a
népmese napját megünnepelni.
Ihász Éva, iskolai könyvtáros

„FEDEZD FEL az erdőt
az erdészekkel!”

„Fedezd fel az erdőt az erdészekkel!” – így hangzik az
Erdők Hete országos programsorozat jelmondata, mely
1997 óta működik, s fő célkitűzése Magyarország erdeinek megismertetése a szélesebb nyilvánossággal.
Ebben az évben a Móricz
Zsigmond Általános Iskola tanulói is részesévé váltak
ezen törekvésnek. A vezetett
túrákon az 1. és 7. évfolyamos
tanulóink vettek részt.
Kis elsőseink a Győrszentiváni Tanösvény növény és
állatvilágát tanulmányozhatták, tapasztalt erdész vezetésével. Ebben segítségükre voltak
a tanösvény táblái és Bozsanitz
Zsolt színvonalas, kicsik számára is érthető magyarázata.
A tanulók tapasztalás útján szereztek ismereteket az őszi erdőről: kóstoltak őszi terményeket,

az első látogató csoport az új
természetvédelmi területen.
Érdekes előadás keretében,
interaktív módon ismerkedhettek meg a gyerekek a védett
táj történetével, az ott élő és
oltalom alatt álló növény és
állatvilággal. A gyönyörűen
illusztrált táblákat – a mai kor
fiataljainak érdeklődését felkeltve – QR-kóddal és applikációval is kiegészítették.
Tanulóink élményekben gazdagon tértek vissza az iskolapadba. A természetben szerzett
impulzusok és ismeretek fel-

becsülhetetlen erővel bírnak,
és nagy mértékben hozzájárulnak, a felnövekvő nemzedék természetszeretetéhez.
Köszönjük a felfedezés élményét Bozsanitz Zsoltnak!
Fátrainé Csanaki Éva
és Fülöp Anett

gyűjtöttek makkot, gubacsot és
szép színes leveleket.
A tanösvényünktől nem
messze, a Gönyűi-homokvidék részeként nemrégiben
került átadásra a Bucka Barangoló nevű interaktív tanösvény. Hetedikeseink lehettek
Győrszentiváni KRÓNIKA
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Gratuláció az Év tanára díj
ELNYERÉSÉHEZ

Zádory Zsófia 2005 szeptembere óta intézményünk
matematika – ének-zene szakos tanára. Iskolánkba kerülve hamar megmutatkozott
elhivatottsága, gyermekszeretete, szakmai tudása. Azonosult, azonosul iskolánk szellemiségével, pedagógiai programunk értékrendjének megfelelően végzi tevékenységét.
Mind a matematika területén,
mind az ének-zene oktatásában magas színvonalú oktató-nevelő munka jellemzi.
Tanórái változatosak, igényesek, kidolgozottak, jól előkészítettek, sokféle módszert
alkalmaz, előtérbe helyezi
a tanulói készség- és képességfejlesztést, rendszeresen
használ digitális taneszközöket: webes alkalmazásokat,
internetes játékgyűjteményt,
tanítványai képesek online
világban való eligazodásra.
Saját maga is készít ilyen jellegű oktatási anyagokat, segíti,
támogatja kollégáit is a digitális képességeik fejlődésében.
Mindez bizonyítja előremutató, innovatív szemléletét,
aktív fejlesztő tevékenységét,
melyet az iskolai közösség
érdekében végez.

Fontos számára szakmai
tudásának folyamatos megújítása. 2014-ben informatikai ismereteinek továbbfejlesztése céljából e-learning
tananyagfejlesztői szakképesítést szerzett, 2018-ban a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen
közoktatásvezetői szakvizsgát tett.
A tanárnő a tehetséggondozás területén is kiemelkedő
munkát végez: másfél évtizede vezeti a Móricz iskola
gyermekkórusát. Műsorszámaikkal rendszeresen színesítik az iskolai műsorokat,
de a településrészi rendezvényeknek is meghatározó szereplői voltak az elmúlt évek
során. Vezetésével kórusunk
nemcsak a tehetséggondozás
kiváló színtere lett, de igazi
közösségként működik ez a
majd 50 fős csoport. Az énekkar tagjává válni büszkeséget jelent tanulóink számára. Tanítványai közül többen
is választottak zenei pályát.
Emellett diákjait rendszeresen készíti fel versenyekre
Zsófia osztályfőnökként
is elismerésre méltó munkát végez. Igazi közösségek
születnek keze alatt. Alapos,
kitartó, elkötelezett, lelkes,
munkájával, gyermekszeretetével, hivatástudatával érte el
azt, hogy népszerű, elismert
pedagógus lett a gyermekek
és szülők között egyaránt.
2021-ben az „Év tanára díj”ban részesült.
A Móricz iskola nevelőtestülete és dolgozói nevében
sok szeretettel gratulálok
Zádory Zsófia intézményvezető helyettes asszonynak.
Munkájához jó egészséget és
további sikereket kívánok!

Családi nap
a MÓRICZ ISKOLÁBAN
Október 2-án, szombaton
családi napot szerveztünk.
Ezen a délelőttön sokféle,
színes programokon vehetett részt szülő, diák, nevelő.
Horváth Ákos 6. b osztályos tanuló hip hop táncával
kezdődött a délelőtti program. Ő a Bronsis Tánciskola
tagja. Majd Harta Szonja és
Szép Antónia dinamikus
tánca következett, a lányok a
Dinamic Dance kötelékében
több országos és európai
bajnokságon is részt vettek.
Majd a Somló Banda:
Binde bácsi Kajárpécen
című zenés, interaktív
meséjét nézhették meg az
érdeklődők.
Táncházba hívott minket
Némethné Delbó Krisztina, az Etalon Művészeti
Iskola vezetője.
A különböző helyszíneken végigsétálva a követke-

ző programok közül lehetett
választani: A Wolf Kutyaiskola bemutatóját, íjászkodást
a Szkíta Párducok jóvoltából.
Nagy népszerűségnek örvendett a tűzoltóautó, a légvár, az
asztalitenisz bajnokság. Megmérkőzhettek egymással fociban apák és fiúk. Ügyességüket tehették próbára a gurulás
szerelmesei; kerékpáros- és
görkorcsolyaversenyen.
A rajzolni vágyók kiszínesíthették az árkád alatti aszfaltot, a levendula kuckóban
kézművesfoglakozás várta az
érdeklődőket. A hajfonás a és a
csillámtetkó készítés rejtelmeibe is belekóstolhattak a diákok.
Bukovszkyné Bognár Zsuzsanna Aramis nevű lován
lovagolhattak azok, akik szerették volna a mostanában
újra divatos tevékenységet
kipróbálni.
Majd karaoke verseny zárta
a programok sorát.
Aki megéhezett, az helyben készült gulyáslevessel,
lángossal, pogácsával lakhatott jól.
Köszönjük mindazok munkáját, akik ezen a napon segítették a rendezvény létrejöttét,
külön köszönet a szülői szervezet tagjainak, akik a családi
napot munkával töltötték.
Ihász Éva
iskolai könyvtáros

Fátrainé Csanaki Éva

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

Győrszentiváni KRÓNIKA

Győrszentiváni KRÓNIKA

15

Almás kosárkák
Elkészítés: tészta
Egy nagy keverőtálban
elmorzsoljuk a sós-cukros
lisztet vajjal. Hozzáadunk
2-3 evőkanálnyi tejfölt, hogy
jó tésztát gyúrhassunk belőle.
A buciból hengert formázunk, és késsel 12 karikára
vágjuk, ezeket formázzuk a
muffinsütő kivajazott mélyedéseibe.

Hosszávalók:
Almatöltelékhez
3 közepes db alma
2 ek cukor
1 kávéskanál fahéj

Jó étvágyat
hozzá!

Hozzávalók:
Tésztához
30 dkg finom
liszt
15 dkg vaj
2 ek tejföl
2 ek cukor
1 csipet só

Elkészítés: almatöltelék
Az almát meghámozzuk,
először negyedekbe vágjuk.
Magházat eltávolítjuk, és
keresztbe szeleteljük a gyümölcsöt. Minden kosárkába
egy negyed alma szeletei
kerülnek.
Fahéjas cukorral megszórjuk a kosárkákat, és mehetnek is a 180 fokra előmelegített sütőbe 15-20 percre sülni.
Tálalás előtt hagyjuk hűlni
a sütit.

NAPOS GUMISZERVIZ
Győrszentiván, Napos u. 32.

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

SZENTIVÁNI
ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

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

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

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

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

