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Nemsokára karácsony 
lesz, az az ünnep, amely 
a munka és a legjózanabb 
realizmus éveiben is aktu-
ális maradt. Az emberi 
lélek most már sok száza-
dos tradíciói folytán meg-
kívánja ezt a napot, amikor 
önmagába és azok felé for-
dul, akiket szeret.

Az ember sohasem tud-
hatja, mennyi ideje van 
hátra, ezért nem hagy-
hatjuk, hogy a karácsony 
elsuhanjon mellettünk 
anélkül, hogy megünne-
pelnénk. 

Minden ember másért sze-
reti az ünnepet. A gyermekek 
a sok-sok ajándékért. A szü-
lők, nagyszülők a gyermekek 
mosolyáért.

Van, aki lelke békéjét keresi 
ezekben a napokban. Mások a 
tovatűnt gyerekkort igyekeznek 
visszalopni, amely számukra 
biztonságot jelentett. Sok fel-
nőtt is abba a megélt bizton-
ságba vágyik vissza, amit egy 
kisgyerek érez az anyja ölében. 

A karácsony az illataival, az 
ízeivel, a fényeivel, a szokásai-
val, az énekeivel mindig erről 
a biztonságról szól. 

Szívünkben a karácsony
Ha nem vigyázunk, a kará-

csony szentsége felvizeződik. 
 Meg kell tanulnunk a kará-

csonyt, ha annyi mást el is 
vesztettünk az évek sodrában. 
Tündököljön ez az ünnep a 
régi fényben, bármennyi 
kétely is támadt bennünk. 

Ne feledjük, a karácsony 
nem az ész, hanem a szív 
ünnepe! A szív érzi, hogy azok 
is ott állnak velünk a kará-
csonyfa körül, akiket a szem 
nem lát, és az ész nem hisz. 

Már az is boldogság, ha 
a készülődést, a várakozást 
is megpróbáljuk megélni a 

maga meghittségével! Így 
legyen! 

Babits Mihály szavai-
val kívánok áldott, boldog 
karácsonyt, és reményteli 
boldog új esztendőt min-
den kedves olvasónak! 

„Lelkünkben gyujts pici
gyertyát sokat.
Csengess éjünkön át,
s csillantsd elénk
törékeny játékunkat,
a reményt.”

Ihász Éva
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maga meghittségével! Így 

Dr. Sík Sándor önkormányzati képviselő és a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ munkatársainak 
összefogásával december elején Győrszentivánra is megérkezett a Mikulás a rénszarvasok húzta szánon. A gyerekek 
örömmel fogadták a szép és aranyos látványosságot, amivel a közösségi ház díszterén találkozhatnak december 23-ig
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A lelkes fiatalok közös gon-
dolatának köszönhetően 2019 
októberében alakult meg a 
Győrszentiváni Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület (ÖTE). A 
megalakulást tettek követték, 
melynek eredményeként az 
előírt tanfolyamot elvégezve 
8 fő már tűzoltó alapvizsgát, 
1 fő pedig oltásvezetői vizsgát 
tett. A korábban Ausztriából 
kapott öreg tűzoltó gépkocsit 
fokozatosan javítgatták, de 
tudták, hogy eredményes tevé-
kenységükhöz egy bevetésre 
kész, műszakilag kifogásta-
lan, eszközökkel jól felszerelt 
tűzoltó gépkocsi szükséges.

A szűkös anyagi háttér 
miatt mindenképpen szükség 
volt támogatók segítségére, és 
ezért felkeresték az Ipari park-
ban működő vállalkozásokat, 
támogatásukat kérve.

Az ambíciózus fiatalok 
terve felkeltette az Innovatív 
Special Transport Kft. tulaj-
donosának, Lipovics Tamás-
nak figyelmét, aki feleségé-
vel, Melinda asszonnyal sze-
mélyes találkozóra invitálta 
az újonnan alakult egyesület 
vezetőit. 

Az egymásra találás érdekes-
sége, hogy mindkét társaság 
szentiváni illetőségű. Innen 

indult a szállítmányozó cég 
működése 20 évvel ezelőtt, 1 db 
Avia tehergépkocsival. Azóta a 
kitartásnak, innovatív elképze-
lésnek köszönhetően folyama-
tosan fejlődött a vállalkozás, és 
mára logisztikai telephellyel, 
kamionszervízzel, több helyen 
csarnokokkal egészült ki tevé-
kenységi köre. 

A kör nye zet vé de lem re fi gyel ve 
az innovatív csoport helyezett 
hazánkban elsőként üzemebe 
e-kamiont, mégpedig egy 
e-Scania tehergépkocsit, mely 
elektromos hajtása révén nem 

szennyezi károsanyaggal a 
környezetet. Az ünnepélyes 
átadáson Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter 
is részt vett. 

A cégvezető elmondta, hogy 
tervei között szerepel hamaro-
san további egy tucat e-Scania 
megvásárlása és ezekkel a jár-
művekkel fogja megoldani a 
Logisztikai Park és AUDI gyár 
közötti szállítást, teljesen kör-
nyezetbarát módon.

Lipovics Tamás és felesé-
ge, Melinda asszony az ÖTE 
megkeresésekor visszaemlé-

Az Aviától az E-Scaniáig

A Győrszentiváni Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület számára 
fontos, hogy a helyi közössé-
gek céljait is lehetőségeinkhez 
mérten támogassuk, és szíve-
sen állunk jó ügy mellé. Ezért 
a korábban végzett közterü-
let és játszótér fertőtlenítési 
munkálatainkért a Győr-Szol 
Zrt. által részünkre felaján-
lott díszcserjéket, virágokat 
nagy örömmel továbbítottuk 
a Szentiváni Óvoda Váci Utcai 
Tagóvodájának. Az intézmény 
korábban csatlakozott a város 
fecskevédelmi programjához, 
és madármegfigyelő állomást, 
lepkekertet, tanösvényt és sok 
egyéb színes tervet szőttek 
az udvaruk parkosítására. Az 
óvoda lelkes igyekezetét látva 
további növénnyel kívántuk az 
egyesület részéről kiegészíteni 
a felajánlásunkat. Ennek meg-
vásárlásakor a Győrkert Park-

építő Kft. tanácsát kértük, akik 
a készséges kiszolgálás mellett 
további virágokkal is megaján-

kezve az indulásra, átérezte 
az egyesület nehézségeit, és 
úgy döntött, hogy egy telje-
sen felszerelt és forgalomba 
helyezett, csaknem vadonatúj 
Steyr tűzoltó gépkocsi megvá-
sárlásával támogatja a fiatal 
egyesület működését.

A tűzoltó gépkocsi átadásá-
ra ünnepélyes keretek között 
december 9-én került sor, a 
kft. központi telephelyén, 
ahol Lipovics Tamás elmond-
ta, hogy mind a szentivániak, 
mind pedig az Ipari Park vál-
lalkozásainak biztonságát segí-
ti az újonnan átadott eszköz. 

Simon Róbert Balázs ország-
gyűlési képviselő úr gratulált 
a kezdeményezéshez, és pél-
daértékűnek nevezte a társa-
dalmi felelősségvállalás ezen 
formáját.

Borbély Tamás, az ÖTE 
elnöke és Kertai Melinda, az 
ÖTE alelnöke megköszönte az 
értékes adományt, és kijelen-
tette, hogy tevékenységükkel 
a közjót szeretnék szolgál-
ni, és a bajbajutottak részére 
mielőbbi segítség nyújtásával.

Gratulálunk a példaértékű 
összefogáshoz és köszönjük a 
nagylelkű támogatást.

dr. Sík Sándor
önkormányzati képviselő

dékozták az óvodát rajtunk 
keresztül. A több, mint 20 tő 
növény elültetésében a gye-

rekek is aktívan részt vettek. 
Bízunk benne, hogy örömmel 
látogatják a kisgyermekek az 
újonnan telepített növényeket! 
Az óvoda terveiből még vár jó 
néhány megvalósításra, mely-
hez szívesen fogadják a segít-
séget a továbbiakban is.

Kertai Melinda

Győrszentiváni
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
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 A Szentiváni Madárbarát Kör 
2005-ben alakult a Magyar 
Madártani és Természetvédel-
mi egyesület (MME) szerve-
zésében. Célja szentiváni ter-
mészeti értékeink, madárvilá-
gunk megóvása, megvédése.

A megalakulást követően 
8-10 fővel kezdtük meg az aktív 
munkát. Első „bázisunk” a Kos-
suth Lajos Művelődési ház alag-
sori kis helyisége volt. Majd ezt 
követően a Váci iskola kis épüle-
tét használtuk összejövetelekre. 
Ekkor már 15-20 fő rendszeres 
tagsággal rendelkeztünk. Még 
Győrből is többen kijártak a 
foglalkozásainkra. Az iskolák-
kal, óvodákkal már kezdetben 
törekedtünk a jó kapcsolatra, 
együttműködésre. Fontosnak 
tartjuk a gyerekek környezet-
tudatos szemléletének for-
málását. Több alkalommal is 
tartottunk előadást vagy fakul-
tatív foglalkozást gyerekekkel: 
madárodú készítés, madáretető 
készítés, téli madáretetés. Ezen 
kívül együttműködünk más 

15 éves a Szentiváni
Madárbarát Kör

szervezetekkel, önkormányzat-
tal, erdészettel, nemzeti park-
kal, gazdálkodókkal.

Talán az eddigi legnagyobb 
sikerünk a fehér gólya visz-
szatelepítése a faluba. Tudni-
illik az utolsó gólya 2004-ben 
áramütésben elpusztult. Ezért 
több fészektartót vagy fészek-
alapot helyeztünk ki a tele-
pülés különböző részein (az 
EON segítségével) hogy ide-
csalogassuk a gólyákat. Évekig 
vártunk, majd egy szép tavaszi 
napon egy gólyapár elfoglal-
ta a gólyaréti fészket, azóta 
rendszeresen és sikeresen költ. 
A fiókákat hivatalosan meg-
gyűrűzzük, ilyenkor az óvodás 
csoportok is részt vesznek a 
névadásban.

Legnagyobb rendezvényünk 
a május 10-i madarak és fák 
napja. Az iskolák és óvodák 
bevonásával akár 2-300 gye-
rek is részt vesz rajta. Megis-
merkedhetnek a természettel, 
madarakkal, bepillanthatnak 
a kihelyezett madárodúkba, 
láthatnak madárgyűrűzést. 
Népszerű programunk még 
a Fülemülék éjszakája vagy 
az őszi Európai Madármeg-

figyelő Napok, mely egy kel-
lemes séta az őszi erdőben. 
A fajvédelmi programok 
közül kiemelkedő az odúla-
kó madarak védelme. Több 
odútelepünk is van a tele-
pülés környékén. A gönyűi 
homokpusztán van nagyobb 
odútelepünk, de az új temető 
mögötti tölgyesben és a tele-
pülésen belül is minden fás 
parkos részen ott lógnak az 
odúink. Ezek az odútelepek 
nagyon fontos részét képezik 
a madárvédelemnek.

Egyéb fajvédelmi tevékenysé-
get is végzünk:
• Gyurgyalag  és  partifecske 

védelme a környező bányákban
• Fecske-védelem  (csatlakoz-

va a város fecskevédelmi prog-
ramjához)
• Erdei fülesbagoly felmérés
• Téli sasszinkron (számlálás 

a Dunán)
• Szalakóta  visszatelepítése  a 

homokpusztára
• Szentiván  környéki  terüle-

tek madármonitorozása, melyet 
egyes tagjaink már 20 éve 
végeznek! Ezek az adatok már 
részét képezik a legújabb euró-
pai madár atlaszoknak.

Fiatal tagjaink nyáron rend-
szeresen járnak madarásztá-
borokba ismereteiket bővíteni, 
tapasztalatokat szerezni. De 
mindenkit szívesen váruk a 
tavaszi odúellenőrzésekre, 
télen vízimadár megfigyelésre 
a Duna parton.

Ilyenkor télen szoktunk 
úgynevezett műhelymunkát 
végezni, odúk készítése, javí-
tása, madáretetők készítése. 
Minden pénteken 17 órakor 
az Ezerjó utcai „bázisunkon” 
tartunk összejövetelt. Ezúton 
is szeretnénk megköszönni a 
Molnár Vid Bertalan Műve-
lődési Központnak, hogy ren-
delkezésünkre bocsátotta az 
Ezerjó utcai kis épületet.

Természetesen a mai jár-
ványügyi helyzetben az 
össze jövetelek egyelőre nem 
lehetségesek, a későbbiekben 
viszont várunk minden ked-
ves érdeklődőt.

A téli madáreleség osztás-
sal kapcsolatban már sokan 
érdeklődtek. Az eleséget már 
beszereztük, ha a járványügyi 
szabályok megengedik, min-
denképp kiosztjuk.

Természetbarát üdvözlettel: 
SzeMaKör

Elérhetőségek:
facebook.com/

szentivanimadarbaratkor
instagram.com/

szentivanimadarbaratkor

A Mikulás szereti a jó gyer-
mekeket, na meg persze a jó 
felnőttetek is. Mosolyt csal 
az arcára, és ajándékot rejt a 
puttonyába minden egyes jó 
cselekedet. Nem csoda tehát, 
hogy a szentiváni polgár-
őröket meglátogatva közö-
sen indultak útnak, hogy a 
helyi gyermekeket meglep-
jék. Egyébként nem titok, a 
Mikulás kérte meg a szor-
galmas polgárőröket, hogy 
egy napra inkább manónak 
álljanak, s segítsék őt, hogy 
eljusson a helyi gyerme-
kekhez. Lehet erre nemet 
mondani? Ugyan! Ráadásul 
a polgárőrök válaszként ezt 
üzenték a nagyszakállúnak: 
„A mosoly hatalma legyőzhe-

beosztás. Így az első útjuk 
a telepi részen lévő utcákat 
érintette, majd következett a 
falusi rész. Örömmel látták, 
hogy a gyermekek nagyon 
készültek az érkezésükre, 
a kapukra, kerítésekre zok-
nicskákat akasztottak, a 
picik pedig boldogan szalad-
tak üdvözölni őket. Renge-
teg közös fénykép készült a 
rénszarvasfogat helyett pol-
gárőr autóval érkező Miku-
lással, s az is biztos, hogy a 
gyermekeknek és a szülők-
nek is örök élmény marad 
a különleges látogatás. Na 
meg az is, hogy a polgárőrök 
sem felejtik el soha, milyen 
klassz dolog együtt dolgozni 
a Mikulással!

A polgárőrök Mikulása
tetlen: megmutatja, hogy boldo-
gan éled az életed, függetlenül 
attól, hogy mi történik benne. 
Nincs ennél nagyobb hatalom a 
világon.” A Mikulás pedig tudta: 
remek embereket választott az 
ideiglenes manócsapatba. A 

kedves kis csoport december 
6-án fél négykor indult útnak, 
s ahogy a Győrszentiváni Új 
Erő Polgárőr Egyesületnél 
mindenki megszokta, úgy a 
Mikulásnak sem jelentett gon-
dot a szigorú szabályok szerinti 
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A koronavírus járvány alapo-
san átrendezte mindenki életét, 
különösen érzékenyen érintette 
a sok korlátozás a tömegren-
dezvényeket, fesztiválokat. Sok 
népszerű győrszentiváni prog-
ram, pl. a hagyományosnak 
mondható Mikulás napi Alma 
együttes koncert és az adventi 

karácsonyi nagykoncert a Mol-
nár Vid Bertalan Művelődési 
Központban, az Adventi Jóté-
konysági hangverseny a Keresz-
telő Szent János Római Katoli-
kus Templomban rendezvény 
maradt el idén, és a bizony-
talanság továbbra is meghatá-
rozza nekünk, szervezőknek a 
mozgásterét. 

Mindannyiunk számára az 
Advent a várakozás és készü-
lődés időszaka, ezért szerettük 
volna kollégáimmal a kisgyere-
kek számára szeretetteljes izga-
lommá varázsolni a novembert 
és a decembert. 

Fontos, hogy a gyermekeink 
érezzék: ezek nem mindenna-
pi, rutinnal teli napok, hanem 
lélekmelengető, sajátos, benső-
séges üzenetet hordoznak.

Az, hogy manapság már a 
legtöbb dolgot kényelmesebb 
készen megvenni, egy rakás 
élménytől foszthatja meg a csa-
ládokat. 

Ezt szerettük volna megvál-
toztatni ebben a nehéz idő-

Karácsonyi Angyalposta

Dr. Galavics Krisztina, ügyvéd
A megye nyugati szélén 

fekvő kis faluból, Szakonyból szár-
mazom. Sopronban születtem és 
ott jártam a Berzsenyi Líceumba. 
Immáron több, mint 20 éve élek 
Győrszentivánon. Jogász végzettsé-
gemet a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen  szereztem. 1998-ban 
kezdtem  dolgozni a Győr-Moson-
Sopron Megyei Földhivatalban. Ezt 
követően 2006. évtől 14 éven át a 
60 települést magába foglaló Győri 

Földhivatal vezetője voltam. Az ingatlan-nyilvántartási, föld-
mérési, telekalakítási és földvédelmi szakterületeket ellátó 45 
fős hivatal vezetése természetesen igényelte a jogszabályok 
alapos ismeretét, a szervezőképességet, a határozott dön-
téshozatali képességet. Idén döntöttem úgy, hogy a már 18 
éve letett jogi szakvizsga birtokában ügyvédként folytatom 
pályafutásomat. Úgy gondolom, hogy a több, mint 21 éves 
ingatlanügyi szakmai gyakorlat, valamint az ügyfelekkel és a 
különféle hatóságokkal való napi kapcsolat olyan alapot nyújt 
ehhez, amely során a megszerzett ismereteket és tapaszta-
latokat a hozzám fordulók problémáinak megoldása során 
hatékonyan tudom kamatoztatni. Elsősorban polgári jogi 
ügyekkel foglalkozom.

Telefon: 06-30/489-4379, E-mail: krisztina.galavics@gmail.com

szakban azzal, hogy egy családi 
programot varázsolunk a Kará-
csonyi Angyalpostával. A közös 
rajzolás, levélírás, séta a szülők-
kel, testvérekkel és nagyszülők-
kel a közösségi ház feldíszített 
díszterére mind-mind olyan 
élményt adhat, melyre öröm-
mel emlékeznek majd vissza a 
gyerekek. 

A Molnár Vid Bertalan 
Művelődési Központ díszterén 
elhelyezett levelezőláda 2020. 
november 14. és december 10. 

között fogadta a győrszentiváni 
kisgyerekek leveleit. Össze-
sen 347 szép rajz, gyerekek és 
szülők által írt levél érkezett 
hozzánk, melyeket nagy öröm-
mel nézegettünk és olvastunk. 
Válaszlevelet apró ajándékkal 
együtt névre szólóan küldtek 
vissza az „angyalok”, bízva 
abban, hogy hisznek még a cso-
dákban a legfiatalabb szentiváni 
ovisok és iskolások. 

Horváth Eszter 
közművelődési szakember

1. A karácsonykor hagyo-
mányos mandarin (illet-
ve alma és dió) ajándé-

kozása a 12. századi Franciaor-
szágból ered, ahol gyümölcsök-
kel és diókkal teli csomagokat 
hagytak az apácák a szegények 
ajtaja előtt. Mára hazánkban 
kezd kiveszni a mandarin aján-
dékozásának szokása is, helye-
sebben napjainkban a miku-
láscsomagokba tesszük. Nekem 
még szép emlék, hogy a nagy-
mamám mindig tett a karácso-
nyi ajándék mellé pár szemet.

1843-ban kezdték árusítani 
Londonban az első kereskede-
lembe került karácsonyi üdvöz-
lőlapokat, amely egy bort ivó 
családot ábrázolt.

A 17. századból ered a gyer-
tyás karácsonyfa, majd 1882-
ben találta fel Edward John-
son az elektromos karácsony-
faizzót.

A karácsonyi vásárlási láz hol 
máshol, mint Amerikában, a 
második világháborúban kez-
dődött. Ekkor a bátorító aján-
dékokat nagyon hamar postára 
kellett adni, hogy időben meg-
érkezzenek a katonákhoz.

A második világháborúhoz 
kötődik az a szokás is, hogy 
1947 óta Oslóból minden évben 
küldenek egy karácsonyfát Lon-
donba, hálából a világháború 
idején nyújtott segítségért.

1950-ben Washingtonban 
állították fel a világ legmaga-
sabb karácsonyfáját. Nagyjából 
70 méter magas volt.

2. Hazánkban az első 
karácsonyfát való-
színűleg Brunszvik 

Teréz grófnő állította 1824-ben, 
feltehetően Martonvásáron. 
Ennek igencsak ellentmond 
Nagybánya városának egy 1633-
ban kiadott statutuma, mely 
megtiltotta a tilalmas erdő 
vágatását még a bírónak is, s e 
város jobbágyainak tette felada-
tává, hogy a „karácsony fáját” 
a Tarmezeiből hordathassák. 
Valószínűleg német telepesek 
által egy időre meghonosodott 
minálunk a szokás, majd egy 
időre kiveszett.

Az viszont egészen biztos, 
hogy hamarabb vált nálunk 
rendszeressé a karácsonyfa 
állítása, mint Amerikában. 
Ott még 1830-ban is furcsál-
lották, mikor a német tele-
pesek fenyőt díszítettek fel. 
Bécsben is regénybe illően 
indult a karácsonyfa élete. Az 
elsőt a Berlinből áttelepült 
Arnstein bankárcsalád házában 
állították 1814-ben, ami akkori-
ban olyan furcsa volt, hogy még 
a titkosrendőrség is jelentést 
készített róla.

Divattá akkor vált az egész 
világon, mikor Viktória király-
nő 1846-ban az Illustrated 
London News című lap egyik 
rajzán családja körében a fel-
díszített fenyőfa mellett volt 
látható. Amit Viktória tett, az 
divattá is vált. Végeredményül 
neki köszönhető, hogy ma kará-
csony nincs karácsonyfa nélkül.

Néhány érdekesség
a karácson yról
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Hirdetési díjak

1 oldal 190 x 266 mm 8000 Ft+áfa

1/2 oldal
fekvő 190 x 131 mm

5000 Ft+áfa
álló 93 x 266 mm

1/4 oldal 

normál 66 x 131 mm

3000 Ft+áfaálló 44,5 x 131 mm

fekvő 190 x 63,5 mm

1/8 oldal 
normál 93 x 63,5 mm

2000 Ft+áfa
álló 44,5 x 131 mm

Hátulsó oldal +25% felár

Apróhirdetés 
10 szóig 300 Ft+áfa

20 szóig 500 Ft+áfa

Idén a kulturális intézmé-
nyeknek (is!) nehéz éve volt. 
Március közepéig lehetett 
csupán a megszokott módon 
rendezvényeket tartani, aztán 
szeptemberben és októberben 
volt rá lehetőség, de csak korlá-
tozott részvétellel.

A Molnár Vid Bertalan Műve-
lődési Központban csak mi, 
munkatársak tudjuk, hogy az év 
eleji tervek alapján milyen sok 
jó esemény maradt el a vírus 
miatt. Ez egyformán érintette 
a saját rendezéseket (pl. Orbán-
nap, Néptáncfesztivál, Egész-
ség-piac stb.) és a bérleteseket 
is. Így decemberben pedig lett 
volna karácsonyi koncertünk a 
csarnokban és a templomban, 
és hiányoznak a klubok szép 
karácsonyi délutánjai, de a többi 
ünnepváró program is. 

Rendezvények hiányában 
igyekeztünk másképp megjele-
níteni nálunk a karácsonyi vára-
kozást. Ilyen az Angyalposta, 
amelyben az Angyal ajándék-
kal lepte meg a levelet író gye-
rekeket. A csarnok elé három 
hétre eljött két szarvas húzta 
szánjával a Mikulás. Táltos és 
Csillag, a két szarvas sok-sok 
vidám gyerekarcot látott, akik 
fölmászhattak a hátukra is. Kol-
légáimmal örülünk, hogy ennyi 
gyereknek, családnak sikerült a 
Mikulás meghívásával örömöt 
szereznünk.

Rendezvényekről tehát nem 
tudok beszámolni, ezért egyéb 
dolgokról írok most az olva-
sóknak. A felújítások, javítások 
szintén mindig hoznak valami 
örömöt, jó érzés, ha valamit 
sikerült szebbé tenné vagy a 
hibákat elhárítani. Néhányat 
kiemelnék ezek közül, amelyek 
megtörténtek idén vagy folya-
matban vannak.

Mint közismert, a Likócsi 
Közösségi Ház is hozzánk 
tartozik, programjainkat a 
likócsiaknak is szervezzük. Ott 
idén a hatalmas udvar parkosí-

tása történt meg, beleértve egy 
új játszótér létrehozását is az 
ottani gyerekeknek. Az épület 
nagytermében pedig hangtech-
nikai és vetítési eszközöket épí-
tettünk be az előadások, klub-
összejövetelek színvonalának 
emeléséhez.

Itt, Szentivánon a közösségi 
házban műszaki felújításokat 
hajtottunk végre leginkább. 
Nemrég vásároltunk nagymé-
retű kültéri szemétgyűjtőket, 
amelyek a parkolóba és a dísz-
térre lesznek kihelyezve.

Régóta húzódó dolog a Kin-
csesház ügye. Talán minden-
ki tudja már, hogy az épület 
az önkormányzaton keresztül 
már az intézményünk része. 
Nekünk jutott a feladat, hogy 
a házat felújítsuk és fejlesz-
szük, amely nagyon sok pénz-
be kerül. Már nemcsak terv, 
hanem folyamatban van a vál-
lalkozói szerződés megkötése a 
tetőszerkezet és nádazás javítá-
sára, cseréjére, amely tavasszal 
fog megtörténni. A tél idejére 
az eddigi beázások helye javítva 
lett. Jövőre szeretnénk a további 
épületfelújítási munkákat elvé-
geztetni, majd a múzeum segít-
ségével tematikusan, az eddigi 
kiállítási anyag átválogatásával 
visszarendezni, hogy végre 
Szentiván tárgyi emlékei méltó 
bemutató helyet kaphassanak.

A jövő évi terveket nagyban 
befolyásolja, mikor fog vissza-
térni a normális élet, mikor ér 
véget a járványhelyzet. Amint 
a korlátozások megszűntek, 
kinyílnak a telephelyeink 
kapui, várni fogunk mindenkit. 
2021-ben Győr városa 750 éves 
lesz, amely jubileum a kulturá-
lis intézményekben, így nálunk 
is meg fog jelenni. Munkatár-
saimmal együtt minden olva-
sónak kellemes ünnepeket és 
egy boldogabb új esztendőt 
kívánunk!

Loschitz Ferenc igazgató
és Munkatársai

HíreK
a Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központból

A legismertebb, otthon 
is énekelt magyar

karácsonyi dallamok
Mennyből az angyal
Ez a magyar dal tekinthető 

a legrégebbi hazánkban éne-
kelt karácsonyi éneknek. Bar-
tók Béla gyűjtötte, és sokáig 
erdélyi eredetűnek tartották. 
Majd az 1798 körül elhunyt 
Heves megyei boconádi plé-
bános, Szentmihályi Mihály 
énekeskönyvében bukkan-
tak rá. Vélhetően ő írta. Ami 
biztos, hogy Herschmann 
István-féle 1767–1768-as 
énekeskönyvbe kézzel lejegy-
zett formája a legkorábbi for-
rása. A feltételezés szerint 
Boconádról, majd a felső-
magyarországi palóc vidék-
ről terjedt el a dal az egész 
országban és főleg Erdély-
ben vált népszerűvé, ahol 
az ajándékokat hozó angyal-
nak nagyobb kultusza volt. 

Pásztorok keljünk fel!
Eredetét nem ismerjük. 

XVIII. századi barokk dallama 
van, de vannak, akik szerint 
egészen a reneszánszig (VIV–
XVI. sz.) nyúlik vissza a gyö-
kere, vagy akár még régebbre. 
Szép példája annak, hogy az úri 
udvari muzsika hogyan illesz-
kedett bele a helyi népzenébe. 
Igazi mulatós, táncos dal.

Kiskarácsony, nagykarácsony
Gyerekek legtöbbet énekelt 

karácsonyi dala, a Kiskarácsony, 
nagykarácsony kezdetű mű egy 
betlehemes pásztordal. Erede-
tére nincs pontos adat. Annyi 
bizonyos, hogy Kodály Zoltán a 

Nógrád megyei Palotáson 1922-
ben találkozott vele először, és 
jegyezte le népdalgyűjteménye 
számára. 

Ó, gyönyörű szép titokzatos éj!
Magyar templomi ének. 

Keletkezéséről nem tudunk 
semmit, szerzője ismeret-
len. Dallamának lejegyzését a 
Gimesi kéziratos gyűjtemény-
ben találták meg 1844-ben. Szö-
veget Czikéné Lovich Ilona írt 
hozzá 1931-ben.

Pásztorok, pásztorok
Ez a dal az 1800-as évek 

nagy magyar egyházi „slá ger-
gyárosainak” műve: Tárkányi 
Béla dalszövegírónak, vala-
mint Zsasskovszky Endre és 
Zsasskovszky Ferenc zene-
szerzőknek köszönhetjük. 
Szerzeményeiket ma is sokan 
éneklik. Számos karácsonyi 
daluk közül (pl. Dicsőség 
mennyben az Istennek stb.) ez 
a legismertebb

Dicsőség mennyben az Istennek
Egyházi népi ének, melyet a 

már említett Tárkányi Béla–
Zsasskovszky Ferenc–Zsas-
skovszky Endre hármas 1855-
ben kiadott Katholikus Egy-
házi Énektárából ismerünk. 
Szövegét Simon Ju kun di án 
ferences szerzetes írta. Az 
ének egy század alatt elter-
jedt és 1948 óta a reformá-
tus, evangélikus és metodis-
ta énekeskönyvben is szere-
pel. Egyházi szövege miatt a 
szocialisa időknek nem volt 
közkedvelt dala, mégis meg-
maradt ismert és mindenki 
által énekelt darabként.
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Októberben a Győrszent-
iváni Új Erő Polgárőr Egyesü-
let és a Molnár Vid Bertalan 
Művelődési Központ rajzpályá-
zatot hirdetett a helyi gyerekek 
számára 3 témakörben: 
•  A biztonságos közlekedés
•  Miért szeretem
 Győrszentivánt?
•  Hogy éljünk 

egészségesen?
A rengeteg beérkezett rajz 

közül a két szervezet vezetője és 
Karli László grafikus választotta 
ki a díjazottakat, illetve volt egy 
internetes közönségszavazás 
is a molnarvid.hu oldalon, ahol 
voksolni lehetett a rajzokra.

Íme a díjazottak névsora, 
akiknek szeretettel gratulálunk.

Őszi rajzpályázat
•	 3–6	éves:

Németh Sára  
Juhász-Román Rebeka
Kocsis Kála     

•	 7–10	éves:
Kovács Fanni  
Apatoczky Gábor 
Miletics Dóra   

•	 11–14	éves:		
Apatoczky Attila 
Vadas Dóra  
Léránt Eszter 

•	 Közönség	díj:	
Mátics Panka
Kardos Milán 
Léránt Eszter 

•	 MVBMK	díja:
Horváth Magony Kitti 

•	 Polgárőrség	díja:
Kondor Kornélia

Két évvel ezelőtt, amikor 
néhány árussal álltunk a 
Kispipa étterem udvarán – 
Marika néni vendégszerete-
tét élvezve – nem gondoltuk, 
hogy 2020. december 5-én 
ilyen nagy számban leszünk 
jelen a piacon.

Az idei év mindenki számá-
ra „szokatlanul, rendhagyóan” 
alakult. Mi is nagy lendület-
tel indultunk az új évnek. 
Nevet kapott a termelői piac: 
CserókPlacc. Majd márciusban 
hirtelen megállt szinte min-
den. Májusban enyhültek a szi-
gorítások és ezzel újra indult 
az élet. Győrszentivánon is nyi-
tott a piac, és kicsit aggódtunk, 
hogy az árusok mellé a vevők 
is visszatérnek-e. Örömmel 
tapasztaltuk, hogy vásárlók is 
szép számmal voltak a májusi 
piacon. A nyár és az ősz szeren-

vásárolni. Fellélegeztünk, hogy 
decemberben a piacokat meg 
lehet tartani, így december 
5-én, szombaton 37 árus kínál-
ta a portékáit a CserókPlaccon.

A vásár logója és a plakátja 
is elkészült, köszönet érte LBA 
Designnak. Ezúton köszön-
jük az árusoknak, hogy kitar-
tóan részt vettek a piacokon, 
a szentivániaknak köszönet 
azért, hogy kilátogattak és 
vásároltak, hálásak vagyunk a 
Molnár Vid Művelődési Ház-
nak a helyszínért, és Kustyán 
Tamásnak a támogatásért.

2021. január 09-én ismét 
kitárja kapuit Győrszentiván 
termelői vására, a CserókPlacc.

Mindenkinek áldott békés 
karácsonyt és nagyon boldog új 
évet kívánunk!

Somogyi Krisztina,
Nagy Orsolya, a szervezők

csére így telt, bár a maszk alatt 
néha elfogyott a levegő, de örül-
tünk, hogy működhet tovább a 
piac. Hónapról hónapra bővült 
a CserókPlacc termékkínála-
ta, lehet tehén és kecskesajtot, 
sertés és vad füstöltárut, zöld-
ségeket, savanyúságot, chilis 

termékeket, aszalt gyümölcsö-
ket, szőlőt, gyümölcsleveket, 
homoktövislevet, gombát, sört, 
mézet, fűszereket, gyógyteát, 
parajdi sót, gyönyörű kézmű-
ves termékeket, horgolt és var-
rott dolgokat, ékszereket, bőr 
termékeket, mézeskalácsot 

CserókPlacc

Forrás: Dr. Kovács Pál Megyei 
Könyvtár és Közösségi Tér Helyis-
mereti gyűjteménye

1909-ben a „Prinz Hein-
rich Fahrt” nemzetközi auto-
mobil-verseny egyik szakasza 

Magyarországot is érintette. 
A Berlinből induló gépkocsik 
Tátrafüred, Budapest, Győr 
érintésével Bécsen át haladtak 
Münchenbe. Szentiván felől 
érkeztek Győrbe, ahol a feldí-

Röck	automobilok	az	1909-es	Henrik	Herceg	Túraúton

érdekességek
Győrszentiván történetéből
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KLÍMASZERELÉS
Megbízható, hűtő-fűtő klímák,

 ingyenes helyszíni felméréssel, 
kedvező áron

www.silverklima.hu

info@silverklima.hu

+3670/907 66 06

szített Árpád út járdáin várta a 
nagyszámú közönség a város-
on átszáguldó mintegy 120 
autómobilt, melyek a Kossuth 
utcán át Abda felé folytatták 
útjukat. „Mint szentiváni tudósí-

tónk jelenti a lakosság ott is nagy 
lelkesedéssel fogadta az átvonuló 
autómobilistákat. Az egész lakos-
ság zászlóval vonult ki az úthoz, 
amerre a versenyzők elhalaftak.” 
(Győri	Hírlap,	1909.06.15.)

Üdvözlet	Győrszentivánról	1909-ből

Dunántúli	Hírlap,	1911.	dec.	12.

Színielőadás	1925-ben.	(Forrás:	Tolnai	Világlapja,	1925.	június	10.)

Forrás:	Elektrotechnika,	1913.	aug.	15.

Forrás:	Dunántúli	Hírlap,	1910.	okt.	11.
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Karácsony

A dinoszauruszok megjele-
nése után pár évvel, mikor kis-
lány voltam, nálunk a karácso-
nyi készülődés a disznóöléssel 
kezdődött. 

Szentestére apuka felfüstölte 
a kolbászokat, hogy majd az 
ünnepi asztalunkon a friss füs-
tölt kolbász illatozzon.

Anyukám főzve szerette, mi 
csak úgy nyersen, friss kenyér-
rel ettük. 

Aztán nagy családi szaloncu-
kor kötözés következett. Hurok, 
csomó vissza a dobozba. 

Mert a fára tettük! Nem ám 
a fa alatti tálba! „Mimagyarok” a 
fára tesszük!

Aztán alig múlt el az ünnep, 
és sutyiba kieszegettem a papír-
ból, gondosan visszahajtogatva, 
ám a szellőztetés mindig lebuk-
tatott, mert csak úgy himbálóz-
tak az ágakon az üres sztaniol 
papírok.

Élő fenyőnk volt, a hagyo-
mányos, jó illatú. Sok helyen a 
hideg szobában állították fel, de 
mi nem, hullott is rendesen, ha 
hozzáértünk, ha nem, és bizony 
nem mindig érték meg a vízke-
resztet a kopaszon maradt ágak.

A fa alatt is csak egy aján-
dék volt.

Nem ám a fél játékbolt, illat-
szer bolt, műszaki áruház, 
jobb esetben a teljes Bookline 
és Lira odapakolva… ja… nem 
is voltak ezek. 

És soha nem becsomagolva. 
Akkor ez nem volt divat. Leg-
alábbis nálunk nem.

Emlékezem, egyszer egy 
„nagybaba” állt a fa alatt. Mert 
kis babáim, Lencsi kopasz 
babám, kis néger babám volt, 
de a NAGY baba!!! Az ám a 
boldogság! Pepita ruhája, pepi-
ta simlis sapkája, csodaszép 
pislogó barna szeme és göndör 
hosszú haja omlott a vállára. 
És! Lépegetni tudott, ott állt a 
fa alatt! 

Hát ríttam az örömtől… de 
csak akkor, azon az egy napon, 
mert utána sosem játszottam 
vele… az olyan „szép baba” volt, 

kemény műanyag kezek, lábak, 
szinte bökött, a haja összera-
gasztott műanyag, ezért fésül-
getni sem lehetett és a szoknyá-
ja alól kilátszott a járószerkezete. 
Csodáltam, ámde nem szeret-
tem, mint Petőfi a Kárpátokat.

Aztán volt ajándék egyszer 
egy szánkó, ami azon az éven, 
hó hiányában a kamrában 
végezte, ott rozsdásodott.

Azidőben nem volt olyan, 
hogy ugorjunk el Ausztriába 
– Svájcba – meg nem tudom 
hova, havas helyekre szánkózni! 

Nincs hó, nem szánkózunk. 
És kész. 
Ennyire egyszerű.
Nagymamánál szerettem 

nagyon… konyhájában a spar-
helt ontotta a meleget, este meg 
kinyitotta a konyháról nyíló szo-
baajtót és onnét ment valameny-
nyi meleg a szobába. 

De a szent napon begyújtott a 
pici kályhájába. 

Egy ágy, egy szekrény, fel-
tornyozva az ágynemű, vastag, 
sötét ágytakaróval gondosan 
letakarva, kis virágállvány a 

Király Ervinné:

Nyanyulok
gyönyörű fátyolaszparágusz, 
meg az elmaradhatatlan ste-
lázsi (elfüggönyözve, rajta 
az imádott „kevert likőr, és a 
Császárkörte”, ezt iszogatta 
ha „kevert” a gyomra gyűszű 
méretű kupicából.)

Falon, az ágya felett két nagy 
szentkép lógott.

Nagymama tanította nekem 
a Miatyánkot, tőle kaptam az 
ici-pici imakönyvet: fehér csont 
borítójában ici-pici arany színű 
kereszt, mint egy bekeretezett 
dombormű.

Néha belecsempészett a lapok 
közé kis szentképeket meglepe-
tésnek. Aranyszínű csatocskával 
lehetett összezárni.

Szóval volt „csa tos i ma-
könyvem” mint az egri papok-
nak, nem adtam el, mint a 
nótában, hanem egyszer, hogy 
miért, nem is értem, de fel-
tettem a szobámban levő cse-
répkályha tetejére… vége lett… 
ritkán sirattam meg tárgyat 
ennyire.

Nagymamánál a fenyő mére-
te pontosan fél méter volt. Nem 
több, nem kevesebb.

Mindig.
Két világháborút megért, 

megvakult apró gömbök, kis 
papírházikó, egy kis malom 
díszecske, pár szem tavalyi 
ezüstpapíros kőkemény kon-
zum szaloncukor, festett arany-

dió cérnán, és igazi égő gyer-
tyák, gyorsan elfújva, mert jövő-
re is kell maradni belőle.

De a láncot, amit min-
den évben színes papírokból 
közösen vágtunk, ragasz-
tottunk mindig feltette, mi 
meg énekeltük a Mennyből 
az angyalt, Apuka elszavalta 
a karácsonyi versikét.

A fa alatt a szükséges dolog: 
néhány ruha zsebkendő, vagy 
pizsama, vagy egy harisnyanad-
rág. 

Ám egyszer egy maci üldö-
gélt ott. 

Tán húsz év múlva dobtam 
ki szinte ráismerhetetlenül, 
imádtam…

Baracklekváros, rombuszra 
vágott piskótával kínált ben-
nünket.

Mindig.
Ennyi.
Aztán ha elmentünk, becsuk-

ta a szobaajtót, leengedte feje 
tetejére befonva csavart, deré-
kig érő ezüst copfját, hosszú 
hálóingjében bebújt a hatalmas 
párnák és tolldunyhába, imára 
kulcsolta ráncos kezét, ott a 
szentképek alatt, a picike kará-
csonyfa mellett.

A tűzre már nem tett, jobb 
hidegben aludni, ez ma is igaz, 
ezért alszom 25 fokban, három 
takaróval. 

Holnap csinálok papírláncot!

Móra László:

Karácsony 
édes
ünnepén
Legyen ma templom
minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat 
bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden 
gondolat.

Legyen ma templom
minden ember szíve,
S legyen a templom tiszta, 
szent fehér.
Karácsony édes ünnepén
Istennek tetsző legyen
a kenyér.

Szálljon szívünkbe áldott akarat,
Ez kösse egybe mind a kezeket.
Karácsony édes ünnepén
Te légy vendégünk:
Jóság, Szeretet!

Akinek könnyet osztogat az Élet
És kín a napja, kín az éjjele,
Karácsony édes ünnepén
Ne fuss előle! Óh beszélj vele!

Testét takard be s enyhítsd
sok sebét!
Óh lásd meg, tudd meg:
testvér ő veled.
Karácsony édes ünnepén
A szíved szépül, őt ha öleled.

Az emberszívek örökélő őre
Tegye ma össze mind a kezeket!
Karácsony édes ünnepén
Maradj vendégünk:
Jóság, Szeretet!
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Móricz iskola 

Gortva Nikolettnek, isko-
lánk 8.b osztályos tanulójá-
nak szeptember 18-án rendkí-
vül izgalmas napja volt. 

Eredményhirdetésre kapott 
meghívót. Niki a Debreceni 
Nagyerdőért Egyesület „Az 
erdő álma” címmel hirdetett 
természetvédelmi-irodalmi 
pályázati felhívásra adott be 
pályamunkát, Az igazi kincs 
címmel. Budapesten, a Vaj-
dahunyad vára konferencia 
termébe szólt a meghívás az 
országos vers-, próza-, mese-
író pályázat eredményhirdeté-
sére. Az ünnepséget Dalvári 
Vince Gábor az agrárminisz-
térium főosztályvezetője nyi-
totta meg. 

Niki az országos irodalmi 
versenyen 3. helyezést ért el. 
A díjat a zsűri elnöke Halász 
Judit Kossuth- és Jászai Mari 
díjas színésznő, énekes adta át. 

A kislány irodalmi szárny-
próbálgatásait évek óta osz-
tályfőnöke, Horváthné Paár 
Zsuzsanna segíti. Erre a 
pályázatra is ő készítette fel.

 
A tanárnő így vélekedik 

kedves tanítványáról: 
 „Minden tanár ilyen tanít-

ványt kívánhat magának, mint 

Niki, mert ő egy igazi gyöngy-
szem. Kedves, mosolygós, jó 
humorú szerény kislány. Rend-
kívül türelmes, töretlenül tud 
lelkesedni.”

Kisiskolás kora óta szíve-
sen ír; a népmese napjára, 
pályázatokra. Mesét, verset, 
prózát. Tehetségét már több 
ízben megcsillogtatta. Szám-
talan munkája közül egy már 
naptáron is megjelent.

Igazi művészlélek. A zene-
iskolában is kiváló. Állandó 
lelkes résztvevője a vers- és 
a prózamondó versenyeknek. 

Iskolai ünnepségeken is 
többször szerepelt. Imád olvas-
ni, szinte nem lehet könyv 
nélkül látni. Olvasóversenyen 
is bizonyított, emellett szíve-
sen készít mese vagy egyéb 
illusztrációkat.

Az iskola tantestülete nevé-
ben gratulálok Nikinek és fel-
készítőjének, Horváthné Paár 
Zsuzsanna tanárnőnek a ran-
gos irodalmi díjhoz. 

Végezetül Niki versével sze-
retnénk karácsonyi hangula-
tot teremteni.

A siker történetét lejegyezte: 
Ihász Éva

könyvtárostanár

a lány, akinek
meséből van a lelke

Gortva Nikolett

Karácsonyi 
hangulat
Zord tél szele vígan tombol, 
Ő is kirúgott a hámból.
Hisz ünnepek közelednek,
Az emberek is sietnek!

Úgy sürögnek, mint a hangyák,
Intézik a maguk dolgát.
Ajándékért szaladgálnak,
Díszítenek, dekorálnak.

De hát nincsen tél hó nélkül,
Ő szolgáljon legszebb díszül!
Ha már esik, úgy zuhogjon,
Karácsonyig megmaradjon!

Senki el ne feledkezzen, 
Elhozni a síléceket!
Elő már a régi szánkót, 
Domboldalon száguldozót! 

A gyerekek hógolyóznak,
A felnőttek vásárolnak, 
A nagymamák bejglit sütnek, 
Unokáik örülhetnek. 

Ha meg vége van adventnek, 
Karácsonyfát díszítenek
Minden házban az emberek, 
Hogy együtt ünnepeljenek. 

Juhászné Makrai Márta 39 
évet dolgozott a Győri Móricz 
Zsigmond Általános Iskolában. 
Munkáját igényesség, tudatos-
ság, megfontoltság, gyermek-
szeretet és elhivatottság jelle-
mezte. 

Szívesen tanult másoktól, és 
mások is nagyon sokat tanul-
hattak tőle. Fiatal munkatársait 
szívesen segítette módszertani 
kérdésekben.

Jó érzékkel ismerte fel a 
tehetségeket, tudott segíteni 
a hátrányos helyzetű, nehéz 
helyzetben lévő vagy lelki 
problémákkal küzdő gyerme-
keknek is.

Diákjai szép eredményeket 
értek el iskolai, városi, területi 
versenyeken. Osztályában folya-
matos és magas értékű fejlesz-
tő, felzárkóztató munkát vég-
zett. Egészségügyi problémával 
küzdő tanítványait rendkívüli 

figyelemmel kísérte. Az adott 
betegség szakirodalmát átta-
nulmányozva a későbbiekben 
tapasztalatait más kollégáinak 
is átadta.

Aktívan részt vett a szabad-
idős tevékenységek tervezés-
ben, megvalósításában. Az álta-
la vezetett táncszakkör nagyon 
népszerű volt. Nagy sikert arat-
tak a különböző rendezvénye-
ken az általa készített koreo-
gráfiák. 

A tánc és a sportok iránti 
szeretetét átültette tanítványai-
ba. A szervezése alatt működő 
táborokban nagyon sok gyer-
mek vett részt és örökre szóló 
élményt kapott.

Kedves, nyílt, közvetlen egyé-
niségét hamar elfogadták, meg-
szerették a gyerekek és a szülők 
is. Empatikus, kedves, hivatását 
szerető, igazi tanító néninek 
ismertük meg. 

A régi örök értékeket meg-
tartva, megőrizve végezte mun-
káját, élen járt a hagyományok 
ápolásában. A Mihály napi vásá-
rokat nem felejtik tanítványai.

Több iskolai program fűző-
dik a nevéhez, pl. a Jótékony-
sági futball kupák, melyeket 
2008 óta önállóan és lelkesen 
szervezett.  A jótékonysági 
kupából származó adományt a 
gyermeknapok rendezvényeire 
fordítottuk. 

Nyugdíjba ment
a foci kupák elindítója

Kedves Márti!
Munkádat megköszönve, 

hosszú, boldog, élményekkel 
teli nyugdíjas éveket kívánok 
Neked a Móricz iskola vala-
mennyi dolgozója nevében:

Fátrainé Csanaki Éva
intézményvezető
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etika tantárgyakat. Izgatottan 
és kíváncsian várom a követ-
kező tanévet.

Szeptember elején még 
abban bíztunk, hogy a hagyo-
mányos módon tudjuk meg-
rendezni a meseünnepet.

Aztán mégis úgy gondoltuk, 
hogy jobb az óvatosság; ötlete-
imet újraterveztem, és online 
módon szerveztük meg a 
magyar népmese napját. 

A következő területeken 
versenyezhettek településünk 
gyerekei: meseillusztráci-
ós verseny, meseíró verseny, 
mesélő verseny, Nyomozz az 
interneten! (Benedek Elek 
munkássága)

A gyerekek az elkészült 
munkákat online módon jut-
tatták el hozzánk, a rajzokat 
beküldték. 

Örömünkre szolgált, hogy 
a kialakult helyzet ellenére 

is nagyon sok pályamunka 
érkezett. 

A következő gyerekek voltak 
a legeredményesebbek: 

Benedek Elek feladatlap 
megoldói közül internetes 
kutatómunkáért kaptak okle-
velet és jutalomkönyvet: 

Márhoffer Máté, Derdák 
Mátyás, (Móricz iskola) Sárin-
ger Rozina (Váci iskola)

Ötletes meseírásért okle-
velet és jutalomkönyvet kap-
tak: Bernáth Ákos, Juranovitz 
Boglárka, Máthé Lilien (Váci 
iskola), Simon Hanna, Gortva 
Nikolett, Pintér Laura, Józsa 
Adrienn, Farkas Boglárka 
(Móricz iskola). 

Mindegyik alkotó nagyon 
színvonalas, egyedi írásművet 
küldött be. 

A mesemondók videón jut-
tatták el az általuk elmondás-
ra választott mesét. A legszeb-
ben mesélő gyerekek okleve-
let és jutalomkönyvet kaptak. 

Csongor Blanka, Miletics 
Dóra (Váci iskola), Boros 
Rafael, Erdős Luca, Bartus 
Liána (Móricz iskola) 

A rajzversenyre óvodások-
tól és iskolásoktól is kaptunk 
munkákat.

Óvodások eredményei: 
1. helyezés: Horváth Pamela
2. helyezés: Kardos Attila
3. helyezés: Murányi Dorottya
Különdíjas: Takács Máté 

•	 1–2.	osztályosok:
1. helyezés:
Holes Hunor (Váci iskola)
2. helyezés:
Józsa Gergő Dániel (Váci iskola)
3. helyezés:
Nagy Andor (Váci iskola)
Különdíjas:
Somogyi Alexa (Móricz iskola)

•	 3–4.	osztályosok:	
1. helyezés:
Kránitz Luca (Móricz iskola) 
2. helyezés:
Habony Márton (Móricz iskola) 
Miletics Dóra (Váci iskola)
3. helyezés:
Csongor Blanka (Váci iskola)
Bitai Borbála (Móricz iskola)
Különdíjasok:
Patyi Erik (Móricz iskola)
Benes Zoé (Móricz iskola)

•	 5–6. osztályosok: 
1. helyezés:
Apatoczky Attila (Váci iskola) 

2. helyezés:
Trajtler Dóra Krisztina
(Váci iskola)
3. helyezés: Pető Zsolt Marcell
(Váci iskola)

A rajzverseny pályamunkáit a 
közösségi ház előterében tekint-
hették meg az érdeklődők. 

Az okleveleket és a juta-
lomkönyveket eljuttattuk az 
intézményekbe. 

Végül köszönetet mondok 
mindazoknak, akik ebben a 
nehezített helyzetben is lelke-
sedésükkel segítették a nép-
mese napja sikerét: Köszönet 
a szülőknek, a segítő, felkészí-
tő pedagógusoknak. 

A Molnár Vid Bertalan 
Művelődési Ház vezetőjének 
és munkatársainak az együtt-
működést. 

Kollégáimnak, aki egy kérő 
szóra segítettek: Bukovszkyné 
Bognár Zsuzsannának, Si pőcz-
né Murányi Zsanettnak. 

Zentainé Horváth Eszter-
nek és Hőbe Zsuzsannának 
a rajzkiállítás létrehozásáért. 

Fátrainé Csanaki Éva intéz-
ményvezetőnknek, aki támo-
gatta ötleteimet, és a Hétkraj-
cár Közhasznú Alapítvány a 
nevében támogatta a mesena-
pi jutalomkönyvek vásárlását. 

Abban bízom, hogy jövőre 
hagyományos módon talál-
kozhatunk a magyar népme-
se napján. 

Ihász Éva 
könyvtárostanár

Bemutatkozás

Dr. Bánhalmi Zsoltné
(Rita néni)

Dr. Bánhalmi Zsoltné, Rita 
néni vagyok, a jövő évi elsős 
tanítók egyike. A Móricz isko-
la az első munkahelyem, ahol 
már 35 éve tanítom az alsós 
kisgyermekeket.  Régóta dol-
gozunk együtt Németh Zol-
tánnal.

Jelenleg negyedik osztály-
ban tanítok matematika, 
testnevelés, rajz, technika és 

népMese napja
koronavírus idején
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3. helyezést ért el. Gratulá-
lunk a csapatnak és felkészí-
tőjüknek. 

A Móricz iskola
tantestülete nevében:

Ihász Éva

Ezen az őszön sem maradtunk frizbi sikerek nélkül
2020 októberében került 

megrendezésre az UL TI-
MATE FRIZBI Magyar Kupa, 
melynek a fővárosi Pokorny 
Sportközpont adott otthont. 

Ezen a nemes vetélkedőn 
a győri székhelyű Up&Fly 
Frizbi SE is részt vett, mely-
nek tagjai többségében jelen-
legi és a volt móriczos diákok 
közül kerültek ki. 

A lányok már két ízben, 
tavaly is, és az idén is fölénye-
sen győzték le a felnőtt női 

mezőnyt. Az egyesület fiai a 
férfiak versenyében 4. helye-
zést értek el. 

Az ULTIMATE NB I-es 
Well Travel Ligán a Luka Vil-
mos vezette csapat összesített 

Amit nagyon fontosnak tar-
tok, hogy a leendő iskolások 
kellemes várakozással telve és 
ne félelemmel gondoljanak a 
szeptemberi kezdésre. Ebben 
a szülők is sokat segíthetnek, 
ha együtt készülődnek, közö-
sen választják majd ki a szük-
séges taneszközöket.

Az első hetek élményei 
mindig meghatározóak. Pró-
bálom ebben a kezdeti idő-
szakban megszerettetni az 
iskolát, türelemmel, játékos-
sággal segíteni a beilleszke-
dést. Egyúttal következetesen 
gyakoroltatjuk az iskolai szo-
kások elsajátítását is.

Munkám során rendkí-
vül fontosnak tartom, hogy 
minden gyerek biztos alapot 
kapjon. Ezt bizalomra épülő, 
szeretetteljes légkörben igyek-
szem megvalósítani. A mate-

matika és a technika oktatása 
során a problémamegoldás 
és a logikus gondolkodás fej-
lesztését helyezem előtérbe. A 
rajzórákon viszont szabadon 
engedhetik a fantáziájukat és 
rendszerint csodálatos alkotá-
sok születnek a közös munka 
során.

A napköziben fő feladat a 
házi feladatok elkészítése, 
tanulása, de szabadidős fog-
lalkozásokra is van lehetőség, 
játszhatnak, kikapcsolódhat-
nak a gyerekek. 

Kollégáim és a hozzám járó 
gyerekek szülei is határozott-
nak és következetesnek tar-
tanak.

Az osztályközösségben arra 
törekszem, hogy a tanulóim 
kedvesek, segítőkészek legye-
nek, ne érjen bántás senkit, 
jól érezzük magunkat együtt.

Fontos, hogy bizalommal 
forduljanak hozzám a gyere-
kek és a szülők is (ami eddi-
gi pályám során úgy érzem 
megvalósult), hisz mindany-
nyian kellünk ahhoz, hogy 
az oktatás-nevelés sikeres 
legyen.

Szeretettel várom a leendő 
elsőseimet. Kívánom, hogy 
minden szülő és kisgye-
rek örömmel és nyugodtan 
készüljön a szeptemberi isko-
lakezdésre!

•

Fülöp Anett
(Anett néni)

Fülöp Anettnek hívnak, 
2009-ben végezetm az Apá-
czai Csere János Tanítóképző 
Főiskolán tanító és művelő-

désszervező szakon. 2010 óta 
dolgozom a Móricz iskolában. 
Büszke vagyok arra, hogy ott 
taníthatok, ahol korábban én 
voltam kisdiák. Jó volt vissza-
jönni s megtapasztalni, hogy 
az akkori családias légkörét 
megőrizte az iskola, az itt 
tevékenykedők közössége.  

Tanítóként fontosnak tar-
tom, hogy a kisgyermek 
jókedvvel, szeretettel jöjjön 
iskolába. Az óvoda és iskola 
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Bemutatkozás
Kedves Szülők!

Kedves Leendő Első Osztályos Kisbarátunk!
Az iskolába lépés egy izgalmakkal teli, sorsdöntő esemény a 

családok életében. Mi, tanítók, tanárok, abban hiszünk, hogy 
olyan iskolát kell biztosítanunk Számotokra, ahol boldog gye-
rekek maradhattok, ahol megtanulhattok tanulni, megismer-
hetitek önmagatokat és a körülöttetek lévő világ dolgait is. Ahol 
megélhetitek az iskolás lét ünnepnapjait és hétköznapjait is.

A Győri Váci Mihály Általános Iskola pont ez a hely.
Két kiváló leendő első osztályos tanító néni, és az egész 

tantestület vár ide Benneteket.
Mindannyiunk nevében nagy szeretettel:

Kropfné Knipp Mária, igazgató néni
(Szívesen	fogadom	a	kérdéseiket:	kropfne@gmail.com)

Koroncóra költöztünk. Az isko-
la, a gyerekek és a kollégák 
szeretete azonban továbbra is 
Szentivánhoz köt. Nagy örö-
mömre szolgál, hogy Igazgató 

Vajdáné Pócza 
Alexandra

(Szandi néni)

Vajdáné Pócza Alexandrá-
nak, Szandi néninek hívnak. 

A Nyugat – magyarországi 
Egyetem Apáczai Csere János 
Karán végeztem 2015-ben, 
német nyelv műveltségi terü-
leten. A kezdetektől a Váci 
Iskolában tanítok, egyetemi 
gyakorlataimat is itt végeztem. 

Családommal a 2000-es 
évek eleje óra Győrszentivánon 
éltem, idén viszont férjemmel 

váci iskola 

közötti átmenetet igyekszem 
játékos feladatokkal, tevékeny-
kedtetéssel megkönnyíteni.

Szülőként és pedagógus-
ként is tapasztalom, hogy az 
iskolakezdés nagy változást 
hoz minden család életébe. A 
gyerekek új környezetbe kerül-
nek, mások lesznek a szabá-
lyok, a napirend, megsoka-
sodnak az elvárások. Hiszem, 
hogy sokat segít ebben a hely-
zetben és az iskolai évek alatt, 
ha kölcsönös együttműködés 
alakul ki szülő, gyermek és 
pedagógus között.  

Szeretettel várok minden 
leendő kis tanítványt!

Anett néni

•

Murányiné 
Sipőcz Zsanett
(Zsanett néni)

Leendő elsős tanítóként sze-
retnék bemutatkozni. 

Murányiné Sipőcz Zsanett 
vagyok, 2010 óta tanítok a 
Győri Móricz Zsigmond Álta-
lános Iskolában. 

Tanítóként kiemelt felada-
tom az első években az isko-
la, a tanulás megszerettetése, 
amit az életkori sajátosságok 
figyelembevételével játéko-
san, élményszerűen igyek-
szem megvalósítani. Szívesen 
kézműveskedem, a sokoldalú 
tevékenységekkel a gyerme-
kek finommozgását, fantázi-
áját, kreativitását szeretném 
fejleszteni. 

Hiszem, hogy az örömmel 
végzett játék (munka) a tanu-
lás eredményességében meg-
mutatkozik.

A Zöld iskolai életet, a kör-
nyezeti szemléletet apró lépé-
senként szeretném megmu-
tatni, átadni tanulóimnak.

Nagyon fontosnak tartom 
a családokkal való jó együtt-
működést, ami megalapozza a 
kiegyensúlyozott iskolai éveket. 

Sok szeretettel várom leen-
dő kis tanítványaimat!

•

Németh Zoltán
(Zoli bácsi)

Németh Zoltán vagyok, 
Zoli bácsi. 40 éve dolgozom 
tanítóként, örömmel mond-
hatom, hogy egy családias 
légkörű, nagyszerű tantes-
tületben. Hosszú évek óta 
sikeresen együttműködve, 
a szakmai eredmények által 
megerősítve tanítok taní-
tó-párommal dr. Bánhalmi 
Zsoltné, Rita nénivel. A két-
tanítós modell számunkra 
azt jelenti, hogy mindketten 
a legnagyobb odafigyeléssel 
és szeretettel neveljük a ránk 
bízott gyermekeket.  A közös-
ségfejlesztésben nagy segít-
séget kapunk a szülőktől, a 
velük kialakított jó kapcsolat 
az oktató-nevelő munkánk 
legfontosabb pillére.

A jövendő első osztályban 
a magyar nyelv és irodalom 
műveltségterület keretében 
az olvasást és az írást fogom 
tanítani. Ehhez a gyerekek 
egyik kedvence, az informati-
ka párosul.

Az olvasás- és írástanítás-
ban a kis lépések alapos kidol-
gozásának híve vagyok. Az 
írástanításban alkalmazott 
nyomtatott betűs, késleltetett 
írástanítási módszer hazai 
kísérleteiben aktívan részt 
vettem, s ez a tapasztalat meg-
erősítette bennem, hogy meg 
kell teremteni, és ki kell várni 
azt az előkészített alapkészsé-
get, ami segíti a gyermekeket 
a kudarc nélküli írás-elsajá-
tításban. Az írástanításban 
kiemelt szerepet tulajdonítok 
az aprólékos, körültekintő 
írásmozgás-előkészítésnek. 
Az írás-olvasás elképzelhe-
tetlen kedves, játékos meg-
közelítések nélkül. Ehhez 
csatlakoznak az informatika 
órák változatos, derűs játékai. 
Vallom, hogy az informatikai 

eszközök célszerű használa-
tára meg kell tanítani gyer-
mekeinket, hiszen az „okos 
eszközök” helyett az okos 
felhasználásnak lenne a leg-
nagyobb szerepe szebb, bizto-

sabb jövőjük szempontjából.
Tapasztalataim azt mutat-

ják, hogy a játszó-környezet-
ben megmarad a gyerekek 
ösztönös kíváncsisága, és 
örömmel tanulnak. Különö-
sen büszke vagyok arra, hogy 
az elmúlt években sikeresen 
szerepeltek tanítványaim 
helyi, területi, országos és 
nemzetközi versenyeken, pro-
jektekben is.

Örömmel várom a jövő évi 
első osztályosokat. Bizton-
ságban lesznek, értő-gondos 
szeretettel neveljük, tanítjuk 
majd őket.

Zoli bácsi
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Pécsiné Takács Judit 
(Judit néni)

Pécsiné Takács Judit, Judit 
néni vagyok. Az idei tanévtől 
tanítok a Váci Iskolában. Ezt 
megelőzően a több, mint 20 
évig voltam a kajárpéci általá-
nos iskola osztályfőnök tanítója. 

Mindegyik gyermeket, osz-
tályt valamiért, valamilyen 
tulajdonságáért, belső érté-
kéért s mindenkit másért 
becsültem, dicsértem. Mély, 
családias környezetet alakítot-
tam ki tanulóimmal közösen. 
A kisgyerekek vidámsága, 
csillapíthatatlan kíváncsisága, 
szerető tekintete az egyik leg-
meghatározóbb éltető erőm. 

Tudásomat igyekeztem átad-
ni kis tanítványaimnak és szü-
leiknek.

A kis létszámú tantestület-
ben alkalmam nyílt a tanórá-
kon kívül kézműves szakkör 
vezetésére, hagyományőrző 

programok szervezésére, regi-
onális megmérettetések koor-
dinálására.

Munkámban hangsúlyos 
szerepet kap az anyanyelv 
ápolása szóban és írásban; 
a magyar kultúra kincseivel 
való megismerkedés (népme-
sék világa, népi gyermekjáté-
kok…), a nyitottságra, a más-
ság elfogadására való nevelés.

A sokoldalú tudást tekin-
tem elérendő célnak.

Pedagógiám a szeretetteljes 
elfogadásra, a másik tisztele-
tére, segítésére épít. A megér-
téssel, türelemmel körülvett 
gyerkőcök szívesen teljesíte-
nek, hatékonyan nevelhetők. 

Segítek a tanítványaimban 
rejlő képességek kamatozta-
tásában.

Figyelembe veszem az egyé-
ni fejlődési tempót, lehetősé-
get biztosítok a tehetség kibon-
takozására, a lassan haladók 
felzárkózására. Az egészséges 
személyiségfejlődésben hang-
súlyos szerepet tölt be a játék.

Csodálatos dolog gyer-
mekek között a gyerekekért 
tenni, munkálkodni.

Remélem, hamarosan sze-
mélyesen is találkozunk, 
addig is kérdéseikkel kérem, 
keressenek bizalommal!

Szeretettel: Judit néni
pnejudit7112@gmail.com

November 13-án rendeztük 
meg immár tizenegyedik alka-
lommal a Wass Albert Felol-
vasó Versenyünket. A járvány 
miatt idén csak vácis diákok 
mutathatták be az író műveit 
hangsúlyos, kifejező olvasással. 

A verseny célja, hogy a gye-
rekek megismerjék a névadó- 
a felnőttek számára is elgon-
dolkodtató-, nekik szánt műve-
it, meséit és kedvüket leljék az 
olvasásban, előadásban.

A tanulók felkészülten 
érkeztek a versenyre, öröm 
volt hallgatni az élvezetes elő-
adásokat.

Díjazottaink
•	 3–4.	osztályos	korcsoport:

Csongor Blanka I.helyezett
Csécse Benedek II. helyezett

Janek Léna III. helyezett
Nagy Hanna Mira különdíjas

•	 5–6.	osztályos	korcsoport:
Zsolnai Zsófia I. helyezett
Máthé Natália II. helyezett
Kiss Imre III. helyezett
Bakos Lilien különdíjas

Gratulálunk a nyertesek-
nek! További szép sikereket 
kívánunk!

Köszönöm a felkészítő kol-
légák és a zsűri – Horváth 
Eszter és Loschitz Ferenc – 
munkáját.

Végül, de nem utolsó sor-
ban a verseny sikeréhez nagy-
ban hozzájárult anyagi támo-
gatással iskolánk egyesülete. 
Köszönet érte.

Pap-Makrai Beatrix
a versenyt szervező tanító néni

Rendhagyó
felolvasó verseny

a váciBan

Asszony engem kért fel a leendő 
első osztály osztályfőnöki teen-
dőinek ellátására. Véleményem 
szerint nagyon fontos, hogy  
az iskola és az óvoda közötti 
átmenetet igyekezzünk a gyere-
kek számára zökkenőmentessé 
tenni. Ehhez sok – sok türelem, 
idő és játékos foglalkozások, vál-
tozatos órák szükségesek, amik 
motiválják tanítványainkat az 
új ismeretek elsajátításában. 
Munkámban fontosnak tartom 
azt is, hogy a gyerekek idővel 
megtanuljanak együttdolgozni. 
Nagy előnye ezeknek a mun-
kaformáknak, hogy a gyerekek 
egymástól is tanulhatnak, illet-
ve megtanulják, hogyan kell 
közösen megoldani bizonyos 
feladatokat. Ez a későbbiekben, 
az iskolán kívüli életben is nél-
külözhetetlen kompetencia.

A gyermek legfontosabb 
tevékenysége azonban a 
játék és a különböző kreatív 
tevékenységek, amelyk nagy 
mértékben hozzájárulnak a 
személyiségük optimális fej-
lődéséhez. Óráimon, napkö-
zis foglalkozásaimon sokszor 
és szívesen olvasok meséket, 
ez fejleszti a képzeletet, és 
az esetleges konf liktusok 
feloldásához is segítséget 
jelenthet. Munkám nélkülöz-
hetetlen eleme a szülőkkel 
való együttgondolkodás, hisz 
a gyermeknevelés közös fel-
adatunk.

Remélem, hamarosan sze-
mélyesen is találkozunk, addig 
is kérdéseikkel kérem, keresse-
nek bizalommal! 

Szeretettel: Szandi néni
poczaszandi92@gmail.com
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Győr Megyei Jogú Város  szentiváni kéthavi lapja

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! 

Egy különös ádvent 
margójára…

December közepén járunk, 
itt volt a Mikulás, két gyertyát 
gyújtottunk az ádventi koszo-
rún, közeledik a karácsony. 
A hajnali roráték békességes 
homályából már kitetszik a bet-
lehemi jászol. A templom mel-
lett az iskola, andalgok. A lassú 
lépések és a csend, a reggeli 
békesség számadásra késztet. 

Nehéz, de gazdag időszak 
áll mögöttünk. A pandémia 
elvette tőlünk az önfeledt 
ölelést, az adventi vásárt, a 
forraltboros estéket a hagyo-
mányosan csodaszép ünnep-
ségeket. Viszont megkaptuk 
azt a lehetőséget, hogy új ötle-
teink legyenek arra, hogyan 
tudjuk visszaadni azt, ami 
veszni látszott. 

Az iskola ugyanis nem csak 
oktat (erről szól az online 
oktatás, amiben már szinte 
profik vagyunk), hanem ami 
ennél is fontosabb: nevel. 
Érzelmi intelligenciát fejleszt, 
erősíti a szocializációt, az 
emberré válást. Ebben talán 
az egyik legfontosabb, hogy a 
gyermek megélhesse a gyer-
meklét csodáját, örömeit és 
misztériumát. Ez mostan-

ság legfőképpen a karácsony. 
Meg kell, hogy szülessen ez a 
csoda. Még így is, maszkban, 
betartva a járványügyi előírá-
sokat, a covid jelentések, a 
szűrések idején is.

A bejáratnál álljon hát a bet-
lehem, legyen szépen díszített 
karácsonyfa, és ádventi nap-
tár az ablakokban. Varrjunk 
közösen iskolai logóval ellá-
tott maszkokat, hogy érezzük, 
a baj idején is összetartunk, 
hiszen egy csapat vagyunk. 
Hétfőnként legyen az isko-
larádióban reggeli rövid kis 
áhitat, gyertyagyújtás, ha 
csak virtuálisan is. Keressük 
meg, hogy az idei ádventben 
ki érdemli ki majd az Ő egy 
földre szállt angyal díjat. 

Legyen a kis közösségekben 
ünnepi hangulat, szeretettel-
jes légkör, békesség, hiszen 
mindenek felett mégis ez a 
legfontosabb. Így tudjuk meg-
élni a karácsonyvárás igazi 
lényegét. Figyeljünk jobban 
egymásra, hiszen 

„A kis Jézuska itt van a 
közelben,
Legyünk hát jobbak s higy-
gyünk rendületlen
S ne csak így decemberben.”
(Juhász	Gyula:	Karácsony	felé)

Kropfné Knipp Mária

Karácsony felé…

Hogyan jött az ötlet, hogy 
graffiti falat tervezz?
A szüleimmel mentünk vala-

hova és az autóban beszéltünk 
a pályázatról. Gondolkodtam és 
szinte azonnal jött a graffiti fal 
ötlete, ami egyben szelfi fal is 
lehet. 

Mivel valósítottad meg az 
ötleted?
A harmadik kedvenc játéko-

mat, a Minecraft-ot használ-
tam. Ebben bármit meg tudok 
csinálni ha modokat használok. 
Felépítettem a parkot és a graf-
fiti falat, majd erről csináltam 
egy Minecraft videót. Ez volt a 
pályázatom.

Mit szerettél volna elérni 
ezzel a versennyel?
Természetesen a fődíjat sze-

rettem volna megnyerni. A vic-
cet félretéve, azt akartam, hogy 
bármelyik korosztály élvezhes-
se az Eötvös parkot.

Hány versenytársad volt?
Nem tudom pontosan, de 

körülbelül 30-35. Képzeljétek 
indult a nővérem is, és őt le is 
győztem!

Nem féltél, hogy a sok mun-
kád netán kudarcba fullad?
Nem nagyon mert sejtettem, 

hogy ez tetszeni fog mindenki-

nek. És nem is volt olyan sok 
dolgom vele, hamar elkészítet-
tem a pályázati anyagom.

Izgultál, mielőtt átvetted az 
oklevelet?
Nem mert… nem vagyok 

olyan izgulós.

Milyen érzéseid, gondolata-
id voltak, mikor a Polgár-
mester Úr átadta neked ezt 
az oklevelet?
Örültem, hogy végre ott 

lehettem.

Láthatjuk majd a parkban az 
általad tervezett falat?
Nem valószínű, mert sajnos 

nem nyertem, de a különdíjnak 
is nagyon örülök. 

Az interjú alanya:
Kun Zalán Miron
Kérdezték:
Csongor Blanka és Máthé Lilien
(4.b	osztály	tanulói)

különDÍJ
dr. Dézsi Csaba Andrástól
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Vollai István

Karácsonyi 
fények
Kicsi istállóban, a jászolban,
Kisded fekszik fehér gyolcsban.
Gyertya lángja imbolyog a falon
Csillag néz be az ablakon

Megszületett Jézus,a megváltó,
Az ajtón bejön három hódoló.
Gáspár, Menyhért, Boldizsár,
Egyik, szerecsen király.

Barmok párájában állnak,
Köszönnek szépen Máriának.
Angyal száll az égbe, sietve 
menve,
Viszi a hírt a Teremtő elibe.

Magyarok
Szubjektív őstörténeti sorozat

Ünnepre készülve

Karácsonyra kaptam pár nap 
szabadságot. Néhány napig 
nem kellett őriznem a Magyar 
Népköztársaság határát. Minek 
után kiörömködtük magunkat 
a családdal, apám az asztalra 
tett egy üveg bort.

- Na, ülj a horthysta-fasiszta 
határvadász apád mellé! Hadd 
halljam, miket daloltok most 
ott a végeken!

Rázendítettem a kedven-
cemre.

- Áll két határőr vitéz.
- Állj! Nem úgy van az! Áll 

két jó magyar határvadász.
Koccintottunk. Nem tudtam 

újat énekelni neki. Mindunta-
lan a levegőbe szúrt az ujjával. 
Jött a határvadász változat.

Laskai János

Mese 
Hol voltam, hol nem voltam
Egy nyár végi délután 
Itt is voltam, ott is voltam 
Nálad is, meg nálam
Lassan ősz lett
Meg tél is lett 
Kinéztem az ablakon
Képzeld, már hó lakott
az udvaron

Határvadász ének
Pár hónapja egy határőr-

nagy jött hozzánk vizitálni, 
mármint éngem. Megvizsgál-
ta, hogy él a leendő határőr.

Elmenetele előtt a maradék 
bort kortyolgatva jó apám így 
szólt:

- Az összes felmenőm hegyi 
vadász, határvadász volt. Fiaim 
is. Jó magam horthy-fasiszta 
határvadász voltam. A családi 
múltunk után – hogy, hogy 
nem – megbíznak bennünk.

- Maguk a hazájukat védték, 
nem a hatalmat- morzsolt el 
az orra hegyén egy könny-
cseppet az őrnagy.

- Egy ágról metszettek minket. 
Így igaz. Úgy legyen.

Laskai János

A Grál legenda
eredete

A legenda szerint az iste-
nek valamikor az ősidőkben a 
szkíták területén rejtették el a 
Napisten ajándékát, ami egy 
varázsasztal volt. Amely cso-
dálatos képességekkel bírt. Ez 
egy olyan tárgy volt, ami csak 
isteni lények birtokában lehe-
tett. Ezzel a tárgyal akarták 
megmutatni felsőbbrendűsé-
güket az embereknek. Ez az 
asztal olyan képességekkel bírt, 
hogy akármennyi ember körbe 
ülhette, és az étel sohasem 
fogyott el róla. A Nap Aszta-
la néven emlegették, szőtték a 
mesék varázslatos világába. 

Állítólag később az afrikai 
kontinensre került, nevezete-
sen Etiópiába, a királyi család-
hoz, ahol nagy becsben tartot-
ták. Köztudott volt, hogy Etió-
piában az alattvalók nagy-nagy 
szegénységben éltek. Ünnepe-
ken a szabadban ülték körül 
ezt a varázsasztalt és a legenda 
szerint sohasem fogyott el róla 
az étel és az ital. Jelentőségét a 
történetnek azért kell kiemelni, 
mert a görög mitológia szerint a 
Napisten, Héliosz sok más cso-
dálatos tárgyat is adományozott 
szeretett népének, a szkítáknak. 
A legenda szerint az ősidők-

ben három, mágikus eredetű 
talizmán hullott le az égből, 
valahol a Kaukázus környékén, 
Szkítiában: egy színarany eke, 
egy színarany kard és nem utol-
só sorban egy színarany kehely. 
Egy szkíta király,Thargitaosz 
lelt rá e varázslatos kincsekre, 
amik aztán a dinasztiának jel-
képei lettek. Féltve őrizték az 
isteni ajándékokat. A legenda 
szerint mindhárom ereklyének 
emberfeletti tulajdonságai vol-
tak. A kehelynek például az, 
hogy a jelenlétében nem lehe-
tett hazudni, mert a kehely tisz-
ta emberi hangon kikiáltotta 
az igazságot. Hát nem csodá-
latos? A magyar népmesékben 
is találkozni hasonló fordula-
tokkal. Aztán a királyi asztal-
nál senki sem maradhatott se 
éhesen, se szomjan, mert a 
kehely ugyanolyan adottságok-
kal rendelkezett, mint a Nap 
Asztal. Aztán jogosan merül 
fel a kérdés: A Nap Asztal vajon 
nem ugyanaz-e, mint a magyar 
népmesékben a „Terülj-terülj 
asztalkám”. A hun-magyar nép-
mesékben aztán megtaláljuk 
a szkítiai aranykehely legen-
dáját is, sőt, sokak szerint itt, 
Szkítiában lelhető fel Arthur 
király és a Kerekasztal legendá-
ja, aztán meg a Szent Grál míto-
sza. A Los Angeles-i Occidental 
College professzora: Scott C, 
Littleton azt állítja, hogy a Grál 
legendát szarmata szkíta har-
cosok vitték a ködös Albionba, 
akiket Kr.u. 175-ben telepítettek 
át a magyar Alföldről. (Forrás: 
A	Grál	legenda	nyomában…)

Vollai István

Ahogy haladunk előre az év 
vége felé, egyre jobban átér-
tékelődik az életünk. Tele 
bizonytalansággal, teli remé-
nyekkel, de mégis bizakodással 
haladunk az eljövendő időszak 
felé. Valahogy, elmélyülnek az 
érzések, és az otthonlét telje-
sen más hangulatot hoz elénk. 
Valahogy, úgy érezzük, hogy át 
kell értékelnünk a mindennap-
jaink menetét. Jobbá, szebbé 
kell tennünk szeretteink életét, 
többet és behatóbban kell fog-
lalkozni velük. Erőt, reményt 
kell adni a csüggedőknek, a 
bizonytalanoknak. Éreztet-
ni kell velük, hogy fontosak 
nekünk, akire lehet támasz-
kodni, akire lehet számítani. 
Ajándék keresés közben töre-
kedjünk arra, hogy olyan dol-
gokat válasszunk, amire szük-
ségük van, amit tudnak érté-
kelni, ami kifejezi az irántuk 
érzett szeretetet. Ahogy telnek 
a napok, úgy növekszik a vára-
kozás, az ünnepvárás érzése. 
Az adventi koszorú üzenete 
a készülődés előfutára. Majd 
amikor ott állunk a karácsony-
fa előtt, emelkedett lélekkel, 
adjunk hálát az Istennek, hogy 
megérhettük ezt a szép, fel-
emelő, magasztos ünnepet. 

Jézus születése, a keresztény 
világ legjelentősebb ünnepe. 
Az az ember, aki hitében erős, 
az erős az élet legborzasztóbb 
megnyilvánulásainak leküz-
désében is. A hit erőt ad a 
túlélésre, a megerősödésre, a 
továbblépésre, a gyógyulásra. 
Ez a karácsony már nem olyan, 
mint a megelőző. A bizonyta-
lansággal meg kell küzdeni. 
az ember képes erre. Vállvet-
ve ezen az időszakon is túl 
leszünk. Az erős akarat, az 
Istenben való hit, egymás 
megbecsülése, odaadó szere-
tete, az elesettek megsegítése, 
megerősítése segíthet! „Segíts 
magadon, az Isten is megsegít” 
mondja az írás. Mai világunk-
ban az egymásra figyelés, a 
szeretet, az odaadás, az alázat 
teheti szebbé, fenyőillatúvá 
ezt a szép ünnepet. A régi 
magyarok nagyon sok meg-
próbáltatáson, vészen estek át, 
és mégis fenn maradt a nem-
zetünk. Legyünk büszkék 
magunkra, és cselekedjünk 
Istennek tetsző dolgokat, és a 
haza fényre derül.

Ennek fényében kívánok 
mindenkinek, meghitt, öröm-
teli, karácsonyi ünnepeket.

Vollai István



„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 szétszedés-
összerakás 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!

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
RENDELŐ

Szentiváni állatorvosi rendelőben
cica ivartalanítási akció április elsejéig.  

Kedvezményes áron!

•	Kisállatok védőoltása, féregtelenítése, chip behelyezé-
se és regisztrációja

•	Általános klinikai vizsgálat, sebészeti, szülészeti, bel-
gyógyászati 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

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.


