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Győrszentiváni

A Molnár Vid Bertalan Közösségi 
Ház felől közelítve teljesen megvál-
tozott a bölcsőde utcaképe. Kivágásra 
kerültek a közel 40 éves tuják, amik 
ugyan az udvar árnyékolását, szélvé-
dettségét biztosították, de ugyanak-
kor korhadtak, elöregedettek voltak, 
már nem szépítették a játszóudvarok 
képét.

A kivágott fák helyére hamarosan 
új kerítés épül majd a régi helyett, az 
Egyesített Bölcsődei Intézményháló-
zat jóvoltából. A gyerekek biztonsá-
ga érdekében fontos ez a beruházás, 
mert bizony sok helyen szakadt és 
hézagos volt már.

Az új kerítés megépülése után tér-
figyelő kamera védi majd az udvart 
és a bölcsőde melletti területet az 
illetéktelen szemetelőktől, akik sajnos 
a hulladékot a kerítés mellé hordták, 
nem törődve azzal, hogy kisgyermek-
intézmény környezetét szennyezik és 
csúfítják el ezzel.

A bölcsőde játszóudvarának árnyé-
kolását telepített árnyékolókkal fog-

juk megoldani, de természetesen szeret-
nénk újonnan ültetett, természetes zöld 
környezetet is kialakítani, ezért kérjük 
a szentivániak segítségét, összefogását 
ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, és 
a kisgyerekeket újra lombos, szélvédett 
udvar vegye körül! 

Hírek a szentiváni 
bölcsődéből

Szívesen vennénk minden olyan 
felajánlást, amellyel ezt a célt megva-
lósíthatnánk, bokrokat, tujákat vagy 
kisebb örökzöldeket ültethetnénk az 
új kerítés mellé.

A helyi összefogásban bízva szeret-
ném a köszönetemet kifejezni azoknak 
a vállalkozásoknak, akik eddig is min-
den évben segítették a bölcsődét mun-
kájuk, eszközeik és dolgozóik segítsé-
gével, így a Győrszentiváni Mezőgaz-
dasági Kft-nek, akik minden évben 
elszállítják az udvarokon összegyűlt 
levélhulladékot, ebben az évben emel-
lett a kivágott tetemes mennyiségű tuja 
lombozatának elvitelében is a segítsé-
günkre voltak, több munkagéppel és 
traktorral dolgoztak a munkatársaik!

Szintén köszönetünket fejezzük ki 
Glázer Péternek a homokozók feltöl-
téséért, az előző évben kivágott fák 
gyökereinek elszállításáért, és a pályá-
zatok benyújtásához nyújtott szakmai 
segítségért!

Hálásak vagyunk nekik, akik tesz-
nek Szentiván legkisebb gyermekei-
nek intézményéért!

Kőhalmi Györgyné
szakmai vezető

Megérkezett a tavasz Szeintivánra 
(Fotó: Krasznai Zoltán)
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és a Magyar Közútkezelő szak-
emberei vizsgálták a helyzetet, 
melynek során több felvetés is 
történt, de mindegyik 1,5-3 mil-
liárd Ft körüli költséggel járt 
volna, melyre nem volt fedezet. 

A híd az állam és nem a város 
tulajdona és a költségeket senki 
sem tudta bevállalni. 

Borkai Zsolt polgármester 
úrral közösen kerestük a meg-
oldást, mely végül egy gyalogos-
kerékpáros felüljáró építésében 
látszott megoldhatónak.

Prédl Antal úrra, az Útke-
zelő Szervezet vezetőjére várt 
a feladat, hogy kidolgozza a 
megoldást, a kivitelezés lehető-
ségeinek és költségeinek kiszá-
mításával. A helyzet nem volt 
egyszerű, mivel a hídra történő 
felhajtást úgy kellett megolda-
ni, hogy az ingatlanokra történő 
behajtás lehetősége megmarad-
jon, de a hídra történő feljutás is 
kényelmes legyen. 

Végül megszületett a terv, 
mely kényelmes feljutást bizto-
sít a gyalogosoknak, kerékpáro-
soknak egyaránt. A tervek sze-
rint közel 5 m magas, a támasz-
köz 47 m hosszú, a teljes hossz 

A ma M19-es útként ismert, 
Győrt az M1-es autópályával 
összekötő autóutat építése után 
sokan áldották, de sokak szá-
mára szomorúságot is okozott.

A térképre tekintve látható, 
hogy településünk egyik utcá-
ját, a Kálmán Imre utat vágta 
ketté. A városrész így kialakult 
két részének összeköttetését az 
akkori Ifjúgárda, mai nevén 
Felüljáró úti híd biztosította, 
mely az új út felett fel, illetve 
lehajtó nélkül épült meg. Így, 
aki Budapest felé kívánt utazni, 
annak csak Győrben volt lehe-
tősége a felhajtásra. Később a 
felhajtók kiépítésre kerültek. A 
településrész viszont kettéosz-
tott maradt és a gyalogosok, 
kerékpárosok változatlanul a 
Felüljáró úti hídon át járhattak 
iskolába, orvoshoz, vagy bevá-
sárolni. A híd keskenynek bizo-
nyult, hiszen a busz és teher-
gépkocsi, valamint mezőgaz-
dasági gépek forgalma is ezen 
keresztül történik. A lakosság 
több alkalommal kérte a hely-
zet megoldását. Ennek céljá-
ból az Útkezelő Szervezet, A 
Nemzeti Közlekedési Hatóság 

kb. 60 m. A pályaszélesség 
3  m, a rozsdamentes kóracél-
ból készülő, 1,4 m magas korlá-
tok között. A híd teljes hosszá-
ban közvilágítást terveznek. A 
vonalvezetés miatt a kerékpárt 
tolva lehet feljutni és a bal-
esetveszély elkerülése végett a 
kialakítás olyan, hogy gyalo-
gosan kell lefelé is haladni. A 
terveket polgármester úr jóvá-
hagyta és a közgyűlés a költség-
vetés jóváhagyásával a forráso-
kat is biztosította. Az Útkezelő 
Szervezet vezetője modellként 
elkészíttette a hidat, majd 1:1 
méretben fából elkészítették a 
felhajtót is, hogy kipróbálható 
legyen a megvalósítás előtt. 

Elképzelések szerint idén a 
tervezés, engedélyeztetés, köz-
műkiváltás és alapozás, vala-
mint a szerkezet megrendelése 
fog történni. A jövő év tavaszán 
az összeépítés kerül sorra, majd 
tavasz végén kerül átadásra a 
közforgalom számára. 

A teljes hídszerkezetet 
Hol lan diában gyártják le és 
hazánkban ez lesz az első ilyen 
híd. A beruházás becsült költ-

sége közel 300 MFt, melynek 
felét az idei, másik felét a jövő 
évi költségvetés állja.

Szeretném, ha díszkivilágí-
tás is megoldható lenne, (ehhez 
anyagi források szükségesek) 
és akkor Szentiván lenne jel-
képesen Győr kapuja, melyen 
keresztül Győrbe érkeznek.

dr. Sík Sándor 
önkormányzati képviselő

A Győr és Környéke Moto-
rosok Baráti Köre Egyesület 
sokak által ismert. Az évek 
óta Győrújbaráton szervezett 
színvonalas motorostalálkozók 
sokak számára jelentenek 
többnapos élményt, nem csak 
a motorosok, hanem a kikap-
csolódásra vágyók számára is. 
A többezer résztvevővel zajló 
motorosfesztivál és felvonulás, 
vagy a Szentiváni Fáklyafutás 
során az Olimpiai Láng kísé-
rete igazi látványosság volt. 
Számos esetben olvashattunk 
a sajtóban arról, hogy rászoru-
lókat elesettek, egészségügyi 
problémákkal küzdő embere-
ket támogattak életvitelüket 
segítő eszközökkel, berende-
zésekkel és karácsony alkal-
mával is ajándékokkal lepték 
meg a rászorulókat, elesette-
ket. Az egyesület a közelmúlt-
ban átalakuláson ment át, és 
motorosklubbá alakult, mely 

az Arrabona Eagles Motoros 
Club Hungary, azaz Arrabona 
Eagles MC Hungary néven lesz 
megismerhető. A klubnak szá-
mos szentiváni kötődése van. 
Azon kívül, hogy több tagja 
szentiváni illetőségű, új klub-
juk is Győrszentivánon talál-
ható. A korábban Sir Vincent 
Lovagi étteremként, majd régi-
ségpiacként működő kertvá-
rosi pincében, ill. inkább pince-
rendszerben és kerthelységben 
alakították ki a klubot, mely a 
társ motorosklubokkal történő 
kapcsolattartást szolgálja és a 
közös túrák találkozóhelye is 
lehet. A klub avatásán Simon 
Róbert Balázs államtitkár 
úrral magam is részt vettem, 
és mindketten balesetmentes, 
élményekben gazdag motoro-
zást kívánva állapítottuk meg, 
hogy új színfolttal gazdagodott 
Győrszentiván.

dr. Sik Sándor

Motoros hírek

A Híd, ami összeköt
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Újabb, nagyon fontos nagyberuházás kezdődött a Győr-Gönyű 
kikötőnél. A Torda-sziget átvágásával új mederbe kerül a Mosoni-
Duna. Ezen az új medren lesz egy zsilipkapu, amelyen keresztül a 
hajóforgalom bonyolódik. A régi meder feltöltésre kerül a kikötő előtt. 
Így lehetővé válik a Mosoni-Duna vízszintjének emelésével az egész 
Szigetköz vízellátásának javítása, Végre eljuthatunk oda, hogy a bősi 
elterelés miatti dunai vízhiányt érdemben csökkenteni lehessen.
(A Mosoni-Duna alsó szakaszának vízszint rehabilitációja – vázlatos hely-
színrajzok. A rajzokat Karli László készítette eredeti dokumentumok alapján.)

A vidám tavaszi szellő bor-
zolja a virágba borult fákat. A 
madarak egymást túlharsogva 
dalolnak az ágakon. A gólya 
méltóságteljesen vitorlázik a 
Duna felé, némi békapecsenye 
reményében. Föllélegzett a ter-
mészet. Kezd visszarázódni a 
régi kerékvágásba. A faluban 
járva egyre több megújuló ház-
zal találkozik az ember. Épül és 
szépül Szentiván. A határban 
javában folynak a jellegzetes 
tavaszi munkák! 

A légben zsonganak az ilyen-
kor megszokott bogarak. Az 
idén mintha több lenne belő-
lük. Átadták az új Duna hidat, 
ami hatalmas kerülőtől kíméli 
meg az autósokat, ha a Szi-
getközben akadna dolguk. Volt 
szerencsém az esti kivilágítá-
sát is látni: lenyűgöző látvány 
volt! A két part között mintha 
valamiféle íves gyöngysor ele-
venedett volna meg. A Duna 
parti sávjában el tűntek az ott 
honos állatok, madarak. El kell 
telni egy nem kevés időnek, 
hogy ezek az élőlények újra 
visszaszokjanak régi élőhe-
lyükre. Ami igazán lenyűgöző, 
hogy a szürke marha állomány 

egyre gyarapszik. Jó látni, hogy 
szaladgálnak a kis borjak az 
anyjuk körül. Igazi színfolttal 
gazdagodott e vidék. Szentiván 
arculata egy kissé megválto-
zott, Az erdeink, amik jórészt 
magánkézben vannak,

kezdenek megújulni. A szer-
vezett irtás és új telepítések egy-
mást váltogatják. A Szentivániak 
Szentivániakért Alapítvány, az 
iskolák, a magánszemélyek és 
a vállalkozók jóvoltából kiala-
kult Szentiván nyugati részén 
az új temető mögött egy telje-
sen új telepítésű főleg tölgyfa 
csemetékből álló kis erdő, amit 
a későbbiek során igazi park-
erdőnek, szabadidő parknak, 
erdei tornapályának lehet majd 
használni. Volt a vidéken, de 
Magyarország egész területén 
egy olyan szokás, hogy ami-
kor valakinek unokája született, 
ültetett tiszteletére egy fát. Ezt 
a szokást szeretnénk visszave-
zetni a való életbe, hogy ezáltal 
is gyarapodjon Szentiván faállo-
mánya. Ezekkel a gondolatok-
kal kívánok minden szentiváni 
embernek kellemes, sok napsü-
téses erdei barangolást! 

Vollai István

A Győri Arrabona Városi 
Nyugdíjas Szövetség játékos 
vetélkedőt szervezett tagjai 
számára. Játékvezetőnk Hor-
váth Ferenc nyugdíjas tár-
sunk a szövetség alelnöke, 
vezető kultúrfelelőse.

Dr. Kovács Pál Megyei 
Könyv tárban gyűltünk 
össze. Közmondások, szólá-
sok és érdekes szavak ere-
detének megfejtése volt a 
feladat. Nem helyezésekért 
vagy jutalompontokért ját-
szottunk. Élveztük, hogy 
gondolkodhatunk a feltett 
kérdéseken és örültünk, ha 
sikerült megfejteni. Egy kis 
agytorna ebben a korban is 
jót tesz néha. Ismereteket 
szereztünk, megtudhattuk, 
ha eddig nem tudtuk: hon-

nan ered a mai forintunk 
elnevezése, vagy történel-
münk során kitől kaptuk 
az „ungarn” ma is használt 
nevünket. Nagyon oldott 
hangulatú volt a délután, 
hiszen mindenki nyert, mert 
aki tudta a választ, az annak 
örült, aki rosszul tippelt az 
pedig a helyes megfejtésből 
új ismereteket szerzett.

Az Aranyeső Klub életét 
színesítette ez a délután, és 
valóban tét nélkül a szólás 
szerint: nem babra ment 
a játék, mégis minden jó 
válasz sikerélményt jelentett. 
Úgy döntöttünk legközelebb 
is ott leszünk, és aki szívesen 
jönne velünk csatlakozzon 
hozzánk.

Aranyeső Klub tagjai

Ahol vAlóbAn
„babra megy a játék”

A munkálatok elkezdődtek

Tavaszi gondolatok 
Szentivánon
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A Szentiváni Óvodáért Egyesület és a Molnár Vid Bertalan 
Művelődési Központ közös rendezvényeként „Mese, mese 
mátka” címmel konferencia zajlott a közösségi házban ápri-
lis 20-án.
Az óvónőknek szóló előadások között a legnépszerűbb Berecz 
András mesemondó volt, és a szakmai témákat gyermek rajz-
pályázati kiállítás egészítette ki.

Molnár Vid Bertalan születésének évfordulóján idén is meg-
koszorúztuk sírját a régi temetőben.

Kedves
Margit néni!

Mi, akik 1954–55-ben 
voltunk első osztályosok, 
míg élünk, hálás szívvel 
gondolunk Önre. Már 
lassan megöregszünk, 
de még mindig a Margit 
néni által lerakott-meg-
tanított alapokra építke-
zünk. Margit néni tanítá-
sa, gondoskodása, szere-
tete feledhetetlen.

Egy kis ízelítő abból, 
ahogy mi megéltük az 
első osztályban tanultakat, 
amit Margit néninek egy 
életen át köszönünk.

Riadt kis emberkék vol-
tunk, akik bekerültek egy 
közösségbe, idegen hely-
zetbe, s a tanító nénin 
múlott, hogy megszeret-
jük-e az iskolát, az írás-
olvasást-számolást, hogy 
tudunk-e tovább szárnyal-
ni, izgalommal tanulni, 
nyitottak leszünk-e a világ-
ra. Sokszor megfogta apró 
kezünket, s az ő kezével 

formáltuk a betűket, számo-
kat. Dicsérettel erősítette önbi-
zalmunkat, türelmes volt hoz-
zánk, kérdéseinket soha nem 
hagyta válasz nélkül. A lema-
radókat segítette, hagyott időt 
az anyag megértésére. Igazsá-
gos és következetes volt, objek-
tíven értékelte tudásunkat. 

Akkor még nem tudtuk, de 
demokratikus stílusban nevelt 
minket. Nem kellett félni, volt 
lehetőség elmondani, hogy 
mit miért tettünk. Ha kellett, 
szigorú is tudott lenni, de mi 
azt is elfogadtuk és ámulattal 
lestük minden szavát. Alakít-
gatott bennünket, segítette 
lelki és szellemi fejlődésünket. 
A játék is fontos volt számára, 
így sokszor játszottunk és éne-
keltünk együtt.

Osztályunkban nem volt 
kiközösítés, Margit néni sze-
rető figyelemmel fordult min-
den gyermek felé. Odafigyelt 
a családi háttérre is. A szü-
lőket családlátogatások alkal-
mával közelebbről is megis-
merte, és a kapcsolatot végig 
tartotta velük. E sok és lelkiis-

Levél első osztályos tanító néninknek,
Fátrai Ernőné Erki Margitkának

meretes munka mellett Neki 
is csodálatos családja volt és 
van, akikért mindent megtett, 
és most visszakapja tőlük a 
sok törődést és szeretetet.

Margit néni igazi TANÍTÓ 
volt, tehetséggel és aranyszív-
vel megáldva. 

Kedves Margit néni, még 
egyszer mindent köszönünk. 
Isten áldja meg, és még nagyon 
sokáig éljen jó egészségben 
kedves családja körében. 

Tisztelettel:
Czucz Mária

…és még néhány kedves osz-
tálytársam emlékezése, fogad-
ja őket szeretettel.

„Hálás szívvel gondolok Mar-
git nénire, a nagybetűs TANÍ-
TÓRA: kinyitotta nekünk az 
„ajtót” megszerettette velünk 
az írás-olvasás-számtan vilá-
gát, szeretettel és jóindulattal 
kísérte botladozásainkat.”

Király Veronika

„Még mindig felemelő 
érzés, ha Margit nénire gondo-

lok. Első osztályos kislány-
ként ő volt a legszebb, még 
a rúzsának a színére is 
emlékszem, gyönyörűnek 
találtam. Boldogan hall-
gattam hangját, szerettem 
tudását. Titokban arról 
ábrándoztam, ha nagy 
leszek, én is szeretnék 
ilyen tanító néni lenni.”

Mészáros Éva

„Nagy szeretettel és 
hálával tartozunk Margit 
néninek, aki az állványos 
abakusztól és az abc-től 
startolva máig repített 
bennünket szelíd, simo-
gató példamutatásával.”

Nagy András

„Szeretett Margit nénink 
kiváló pedagógiai érzékkel, 
kitűnő emberi és szakmai 
kvalitásokkal, a gyerme-
kek és szüleik iránt érzett 
tisztelettel és szeretettel 
végezte tanítói hivatását. 
Isten éltesse és segítse még 
nagyon sokáig!” 

Szlatki Jenő
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2018.március 19-én 
ünnepelte fennálllásának 
25. jubileumi évfordulóját 
a „Régi Barátok Nyugdíjas 
Klub”. Nagy készülődés 
előzte meg az eseményt, 
verssel, tánccal, műsorral 
és finom házi sütemények-
kel készültek a klubtagok 
a jeles napra. Megtisztelt 
bennünket dr. Sík Sándor, 
önkormányzati képviselő, 
Loschitz Ferenc, a Molnár 
Vid Bertalan Művelődi Köz-
pont igazgatója, Prédlné 
Németh Margit igazga-
tóhelyettes. Eljött közénk 
Simon Róbert Balázs 
államtitkár, országgyűlé-
si képviselő, és Ferenczi 
Huba, az Idősügyi Tanács 
elnöke. Szerettel köszöntöt-
ték a klubbot a társklubbok 
vezetői, a József Attila 
Kórus, a Cserók Nótaklub, 
az Irodalmi Szalon, a Barát-
ság Klub, az intézmény 
kulturális munkatársai, a 
Szentivániak Szentivánért 
Alapítvány.

Jelenleg a klub 42 fővel 
működik, 2 hetente hét-
fői nap 16–19 óráig. A cél 
mindig az, hogy ezeket a 
talákozásokat megtöltsük 
tartalommal. Felsorolni sem 
lehet azt a sok-sok előadást és 
előadót, akik nálunk jártak, 
és sok témában fejlesztették, 
bővítették kulturális, egész-
ségügyi tudásunkat, ismere-
teinket. Színházi előadások, 
vidám farsangok, bensőséges 
névnapok, torna, tánctanu-
lás, s megannyi kirándulás 
teszi változatossá a klubéletet. 
S ami a legfontosabb, hogy 
mindezt közösen értük meg.

A jubileumi délután 
mindannyiunk számá-
ra szép emlék marad. A 
köszöntő szavak, a klubta-
gok és a Vácis diákok szép 
szavalata, a pom pom tánc, a 
finom vacsora, a tánc mind-
mind közös emlék marad.

Köszönjük minden részt-
vevőnek és segítőnek!

Lőke Jenőné
klubvezető

Régi Barátok Köre 25 év
Első alkalommal került megrendezésre a FUT A SZENTIVÁN 
áprilisban, amelyen 250 indulónk volt négy kategóriában. 
Köszönjük a résztvevőknek, hogy ez a hagyományteremtés 
ilyen nagyszerűen indult. Folytatjuk jövő évben!

Fut A Szentiván

Fotó: RAW Agency
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A www.szentivanert.
hu címen vagyunk

elérhetők az interneten

Lett honlapunk! A Szent-
i vá niak Szentivánért Ala-
pítvány örömmel tudatja a 
szentivániakkal, hogy a tava-
lyi NEA pályázaton nyert 
300  000  Ft hozzásegített 
bennünket, hogy elkészí-
tethettük a honlapunkat. A 
„Támogatóink” menüpontban 
olyan szentiváni intézmények 
is elérhetők, akik segítik a 
munkánkat, és nekik is van 
honlapjuk. Ez akár pótolja 
azt is, ami egy faluban a falu 
polgármesteri hivatalának 
honlapján elérhető: helybeli 
iskolák, művelődési lehetőség, 
civil szervezetek, egyház.

A korábban készült falukuta-
tási pályázatra beérkezett pálya-
munkákat hamarosan feltöltjük 
a honlapunkra, és itt is olvasha-
tóvá tesszük. Ennek a hatalmas, 
értékes anyagnak a digitalizált 
megvalósítása sokáig várattatott 
magára, mert ez nagy munka, 
de annál nagyobb örömünkre 
szolgál, ha már itt elérhető lesz, 
mert ez felbecsülhetetlen érték. 
Talán nagyobb annál is, hogy a 
régi tárgyakat, berendezéseket 
megőrizzük a későbbi szentiváni 
nemzedékek számára.

A NEA támogatás fedezte egy 
részét a közüzemi díjainknak, 
és előre 110 000 Ft értékben 
nádat is vásároltunk a nyárra 
tervezett tető rendbetételre.

Minden segítségre
szükség van a 

Kincsesház
rendbetételéhez!

A nyári munka kivitelezésé-
hez most készül az építészeti 
terv. Ezt egy városképi beje-
lentési eljáráshoz kell beadni, 
utána lehet pályázni a győri 
önkormányzathoz. A NEA-
hoz is beadtuk a 2018. évi 
pályázatunkat, de a megpá-
lyázható összeg nem elegendő 

a tervezett költségekre. Még 
nem bírálták el.

A pályázati önrész fizetésé-
hez még nem érkezett támo-
gatás a lakosságtól sem, a helyi 
vállalkozóktól sem, pedig több-
ször kértük a Krónika újságon 
keresztül. Hiányzik az embe-
rekből az a lelkesedés, ami a 
90-es években létrehozta a 
Kincsesházat, és hiányzik Kar-
csi bácsi, – Isten nyugosztalja! 
–, aki személyesen járta végig 
a falut. Sokaktól akár össze is 
dőlhetne – gondolják: kínlód-
jon vele, aki elvállalta a kura-
tóriumi tagságot. Pedig ez az 
érték a mi szentiváni értékünk!

A kerítésoszlopok kikorhad-
tak, már mozog az egész kerí-
tés. Kérjük, aki tud, segítse 
munkájával a megerősítést!

„Közösségi szolgálat”-ra 
várjuk a középiskolásokat

Alapítványunk 2 középisko-
lával kötött együttműködési 
megállapodást arra, hogy fogad 
diákokat a részükre kötelezően 
előírt közösségi szolgálat teljesí-
tésére. Ilyen megállapodásunk 
van a Győri Szakképzési SZC 
Pálffy Miklós Kereskedelmi és 
Logisztikai Szakgimnáziumával, 
Szakközépiskolájával, valamint a 
Győri Szolgáltatási SZC Baross 
Gábor Két Tanítási Nyelvű Köz-
gazdasági és Ügyviteli Szakgim-
náziummal. Innen is szívesen 
fogadunk diákokat, és más isko-
lában tanuló diákok is bátran 
keressenek bennünket. Nekünk 
is öröm, ha szentiváni fiatalok 
megismerik a helyi önkéntes 
szolgálatot. Talán lesz közöttük, 
aki akkor is folytatja, ha nem 
kötelezően kell teljesítenie.

„Magyar kulturális 
hagyományok” tábor 

ERDÉLYBEN
 Alapítványunk ismét pályá-

zatot nyújtott be a határon túli 
magyarokkal közösen szer-
vezett tábor megtartására, 

amelynek célja testvéri kapcso-
latunk építése és elmélyítése 
a Székelyföldön, Korondon 
élő Firtos Művelődési Egylet-
tel és a korondi gyermekekkel, 
felnőttekkel. A „Magyar kul-
turális hagyományok” tábor a 
kapcsolatépítésen kívül segíti 
a közös kulturális kincseink 
megismerését, egymással való 
megismertetését, ami növeli 
az összetartozás érzését a Kár-
pát-medencei magyarságban, 
a hazaszeretetet, a nemzeti 
öntudat erősödését, aminek a 
hosszú távú hatása felbecsülhe-
tetlenül nagy jelentőségű.

2018. július 2-től július 8-ig 
szervezzük az 1 hetes tábort, 
amire 30 fő kiutazására lesz 
lehetőség Győrszentivánról. 

Korondon panzióban lesz a 
táborhely, itt kapunk reggelit, 
vacsorát és szállást is.

Utazásokat teszünk neveze-
tes irodalmi, történelmi emlék-
helyekre: Farkaslakára Tamási 
Áron szülőházához, síremléké-
hez, Segesvárra, Fejéregyházára 
a Petőfi emlékhelyre és a hon-
védek turulmadaras obeliszk-
jéhez, Székelyudvarhelyre a 
Millenniumi Emlékoszlophoz, 
Orbán Balázs síremlékéhez, 
valamint Marosvásárhelyre.

Korondon meglátogatjuk a 
falumúzeumot, fazekas-műhely-
ben gyakorlatban is ismerke-
dünk a fazekassággal. A táborhe-
lyen gyermekeknek és felnőttek-
nek tartandó tábori foglalkozá-
sok közt szerepel néptánc, nép-
daltanulás, ismerkedés a székely 
mondavilággal, vetélkedők.

Két nap utazással telik, de 
odafelé az úton, Aradon meg-
nézzük a Megbékélés Parkban a 
Szabadságszobrot, ami az aradi 
vértanuknak állít emléket, visz-
szafelé úton pedig Kolozsvárra, 
Nagyváradra megyünk.

A becsült költség 60 000 Ft/
fő, ami magába foglalja az 
utazások, a szállás, a reggeli, 
vacsora és a tábori foglalkozá-
sok költségét. A belépőket nem 
tartalmazza az ár.

A költség annak arányában 
csökkenhet, amilyen mérték-
ben pályázati támogatásban 
részesíti a rendezvényünket a 
Nemzeti Együttműködési Alap.

10 évesnél idősebb gyerme-
keknek is ajánljuk a tábort, 
de csak hozzátartozói kíséret-
tel együtt vállaljuk a kiskorú 
kiutaztatását.

Jelentkezni 6 000 Ft/fő előleg 
befizetésével 2018. május 12-ig 
lehet Vaderna Margit táborszer-
vezőnél Győrszentiván Korona 
u. 76. sz. alatt.

A teljes költség befizetésének 
határideje: 2018. június 13.

Érdeklődni a 20/540-6449-
es telefonszámon lehet.

Falukutatási
pályázatunk beadási 

határidejét
meghosszabbítjuk

Ajánlott témák:
1. A részönkormányzat 23 éves 

története Győrszentivánon 
1991–2014

2. Győr IX. kerülete: az Ipari park
3. Győrszentiván Győrhöz csato-

lása 1970-ben
4. Győrszentiván története 

1970–1990 között
5. Győrszentiván története 

1990–2018 között
6. Minden egyéb más téma, ami 

Szentiván múltjával, jelenével 
foglalkozik

Beadási határidő:
2018. július 18.
A pályázatokat jeligésen kell 

beküldeni az alapítvány címé-
re 2 példányban papíralapon 
+ CD-n vagy pendriven. A 
beküldött anyagban zárt borí-
tékban a szerző neve, címe, 
dolgozatának címe, a boríté-
kon jelige.

Levélcím:
Szentivániak Szent i vánért 

Alapítvány 9011 Győr, Lehár F. 
u. 46.

Szeretettel várjuk a pályá-
zatokat! 

Az alapítvány kuratóriuma
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A muskátli szinte bárhol jól 
érzi magát, ha megfelelő gon-
dozást és ápolást kap egész 
nyáron át, ilyen pl. a tápanyag 
utánpótlás, a hőmérséklet, és 
az öntözés.

Balkonládába vagy cserép-
be ültetve, erkélyen, teraszon, 
kertben vagy akár a szobában 
is nevelhetünk muskátlit. A 
közönséges vagy futómuskátli 
hibridjei egy napos meleg részen 
hosszú ideig képesek virágozni, 
míg a nemes muskátli, mint pl. 
az angol muskátli, vagy az illatos 
muskátlik egy száraz levegőjű 
szobában is megélnek. Mivel a 
muskátli nem télálló, semmi-
képp ne ültessük ki őket a kertbe 
túl korán, és még a fagyok előtt 
vigyük be védett helyre ősszel, 
mivel a hideg hatására kifagy-
nak a növények.

Muskátlit ma már számtalan 
helyen beszerezhetünk, vásárol-

hatunk közvetlenül a kertész-
től, ahol gyakran bukkanunk 
különleges fajtákra, de szétnéz-
hetünk nagyobb kertészetek-
ben, barkácsáruházakban, vagy 
virágboltokban ahol a muskátli 
mellé a virágföldet és a tápolda-
tot is megvásárolhatjuk.

Csomagküldő virágszolgála-
toknál is érdemes szétnézni, 
bár itt képről kell kiválaszta-
ni a növényt, ma már ezek a 
cégek is megbízható jó minő-
ségű növényállományt külde-
nek. A csomagküldő szolgálat 
előnye, hogy otthonról kényel-
mes vásárolhatunk, ki sem 
kell mozdulni.

Az F1 hibrideket magról is 
lehet szaporítani, míg más 
fajtákat csak dugványról, itt 
érdemes gyökereztető port is 
használni. Sajnos ma már a 
nagyobb áruházak március 
közepétől kezdik árulni a 10 

db-os muskátli dugványokat, 
ám itt óvatosan kell eljárni, 
hiszen egy hidegebb éjszaka az 
amúgy is gyenge növényeket 
tönkreteheti.

A szabadba a muskátlit csak 
április elején érdemes kitenni, 
amikor a talaj és a hőmérsék-
let már kellően felmelegedett. 
A vásárlás során csak olyan 
növényt vegyünk, meg amely 
sötétzöld egészséges levélzettel 
rendelkezik, nincsenek rajta 
sárguló, száradó levelek, mert 
ezek a növények átültetés után 
sem fognak életben maradni. 
Választhatunk gyökeres dug-
ványt, vagy félkész növénye-
ket, amelyeket 9-es cserépben 
árulnak már virágzó állapot-
ban, vagy kész növényt 11-es 
cserépben. Ha azt látjuk egy 
növényen, hogy a leveleken fol-
tok vagy rozsdás barna elszí-
neződés található, még akciós 
áron se vegyük meg, mert ez 
betegségre utalhat.

Vásárlás után érdemes a 
növényt egy nagyobb cserépbe, 
friss földbe átültetni, és tegyük 
egy napos meleg ablakba, vagy 
ki az erkélyre. Ez után már 
csak a rendszeres locsolás és a 
heti 1-2 tápoldatozás szükséges 
ahhoz, hogy egy egész nyáron 
át virágzó gyönyörű kerti dísz-
növényt kapjunk.

Sokan nem is tudják mennyi-
re fontos a megfelelő és folya-
matos tápanyag után pótlás a 
muskátlinak. Pedig, ha nem 
adunk elég utánpótlást, hiába 
várjuk a virágzást. 

Amikor tavasszal megvásá-
roljuk a muskátlikat, kiültetjük 
az erkélyre egy 10 cm széles 
balkon ládába, úgy gondoljuk 

mindent megtettünk azért, 
hogy muskátlink egész nyáron 
át ontsa a szebbnél szebb virá-
gokat. De a nyár közepén azt 
vesszük észre, hogy a mi ked-
ves kis virágunk nem hajlan-
dó virágozni, levelei sárgulnak, 
esetleg száradnak. Ez annak a 
jele, hogy a növény kifogyott a 
tápanyagból.

Minden egyes virágzáskor a 
muskátli legyen az futó vagy 
álló, rengeteg, tápanyagot vesz 
fel a virágföldből.

Kicsit olyan, mint amikor egy 
élsportolónak szüksége van a 
sok vitaminra, a megfelelő táp-
lálkozásra ahhoz, hogy meg-
felelően tudjon teljesíteni. Egy 
vitaminhiányos egyhangúan 
étkező sportoló se indulhatna 
versenyeken. Ha nem pótol-
juk a növénynek a tápanyagot 
a kis cserépből, ládából, vagy 
a virágtartóból hamar kifogy 
a tápanyag és a növény nem 
tud rendesen virágot hajtani, 
és virágot hozni. Ezért amikor 
beültetjük a muskátlit a cserép-
be, az első hónapban ne adjunk 
neki semmilyen tápoldatot, de 
május elején érdemes hetente 
egyszer öntözővízbe adagolva 
speciális muskátli és balkon 
tápoldatot adni növényeinknek. 
A tápoldat hatására nem csak 
a virágzás lesz erőteljesebb és 
dúsabb, hanem a nagy nyári 
melegben is ellenállóbb lesz a 
növény, nem ég ki, és a betegsé-
gekre sem lesz olyan fogékony. 
Egy tápanyaggal ellátott erős 
és egészséges muskátli, sokkal 
könnyebben leküzdi a beteg-
séget, a nyári hőséget, mint 
egy gyenge tápanyag hiánnyal 
küzdő növény. 

Egy kis kertészkedés:
a muskátli
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Könyvjelző

KArdoS 
SzAbolcS:
Airport Hungary

Végre egy valóságszagú, 
rövid történetekből álló könyv 
a repülés iránt érdeklődőknek. 
Nem terheli az olvasót mély 
szakmai tartalommal, ellenben 
közérthetően nyújt betekintést 
a repülés zárt világába. Felvil-
lant pillanatképeket a MALÉV 
alatti és utáni korszakból. 
Megtudhatjuk, hogy miként 
viselkednek a különböző náci-
ók – orosz, japán, kínai, angol 

Lajta Monitor 
Múzeumhajó

A Magyar Honvédség meg-
alapításának 170. és az első 
világháború befejezésének, 
valamint a Hadtörténeti Inté-
zet és Múzeum alapításának 
100. évfordulójára emlékez-
ve indult második országjá-
ró körútjára a Lajta Monitor 

A film egy utópisztikus 
világot jelenít meg, amely-
ben a könyvek jelentik a 
legnagyobb veszélyt. A tűz-
őrség feladata, hogy lecsap-
jon a könyvek birtokosaira 
és könyörtelen módon meg-
semmisítse az olvasmányo-
kat, ezzel a szabad gondolko-
dást is. Tűzőrként dolgozik 
Montag is, aki kiemelkedő 
tagja a csapatnak, nagy jövő 
vár rá a Tűzőrség részeként. 
Ám egy nap találkozik egy 
fiatal tanárnővel, aki gon-
dolkodásával és életszemlé-
letével nagy hatást gyako-

451 FAHrenHeit (1966)

és persze magyar utasok – a 
fedélzeten, miért jelent nagy 
kihívást, ha száz ortodox zsidó 
utazik egy gépen. Hogyan élik 
meg az egészségügyi vészhely-
zetet, az érdekes kérdéseket 
vagy balhékat a fedélzeten a 
légiutas-kísérők, illetve miként 
kezelik a dohányosokat és a 
zugivókat. Miben különböz-
nek, és miben hasonlítanak a 
teherszállító gépek, magángé-
pek és a fapados gépek pilótái. 
Mit kezdtek a malévosok a csőd 
után. Megtudhatjuk, hogy kik 
a kedvenc VIP utasok (Göncz 
Árpád, Habsburg Ottó, film-
sztárok) és miért. Olvashatunk 
a MALÉV utolsó sikeres gépel-
térítéséről, és fény derül arra 
is, hogy a görög tűzoltók miért 
egy MALÉV TU-154-es repülőn 
gyakorlatoznak. 

Összegezve kinek ajánlom 
ezt a könyvet? Akit érdekel a 
repülés világa, és szeret rövid, 
szórakoztató történeteket 
olvasni.

Borbély Csaba

rol Montagra. Beszélgetéseik 
elgondolkoztatják a férfit és 
átformálják világképét. Olvasni 
kezd, és ez mindent megváltoz-
tat. Kinyílik a szeme, és átlát 
a rendszeren. Az utolsó lökést 
felesége, Linda árulása adja, aki 
a fennálló rendszer szabályait 
választja férje helyett. A mene-
külő főhős csatlakozik az ellen-
állókhoz, a „könyvemberek-
hez”, akik minden erejükkel 
azon vannak, hogy felnyissák a 
társadalom szemét.

A film képi világa fantasz-
tikus, az utópisztikus világot 
rendkívül egyedien és érde-
kesen jeleníti meg. Vélemé-
nyem szerint egy olyan szitu-
ációt mutat be, amely felnyit-
ja a néző szemét és rávilágít 
az olvasottság, a tág látókör 
fontosságára. Bátran ajánlom 
mindenkinek, aki szereti és 
hasznosnak tartja a könyveket, 
hiszen nélkülük egy sokkal 
silányabb világban élnénk.

Borbély Lilla

Múzeumhajó 2018. március 
29-én. Az április 3-május 21. 
közötti országjárás alkalmá-
val Győr és Mohács között 11 
kikötőben lesz látható a 147 
éves hajócsoda.

A Duna északi szakaszán: 
(6 állomás)

•	 április	3–6.	(kedd–péntek)
 Gönyű, Kikötő utca

•	 április	8–10.	(vasárnap–kedd)
 Komárom
•	 április	12–14.
 (csütörtök–szombat)
 Esztergom
•	 április	15–18.
 (vasárnap–szerda) Visegrád
•	 április	20–22.
 (péntek-vasárnap) Vác
•	 április	24–25.	(kedd–szerda)
 Szentendre

A Duna déli szakaszán:
(5 állomás)

•	 április	27–30.
 (péntek–hétfő) 
 Százhalombatta

•	 május	1–5.	(kedd–szombat)	
 Dunaújváros
•	 május	7–9.	(hétfő–szerda)	
 Paks
•	 május	11–14.	(péntek–hétfő)
 Baja
•	 május	16–21.	(szerda–hétfő)
 Mohács

A LAJTA monitor nem 
csupán egy öreg hajó a múl-
tunkból. Testvérhajójával, a 
MAROS-sal együtt már szü-
letése pillanatában nagy nem-
zetközi érdeklődés fogadta, 
megépítésük ma is méltán kelt 
elismerést.

Mozdulj ki!
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kavicskotrásban elevátorha-
jóként látták hasznát. (Forrás: 
http://www.militaria.hu)

A fenti adatok többet mon-
danak a hozzáértőknek, törté-
nészeknek, de saját szemmel 
látva, megtapasztalva, bejárva 
teljesen mást jelent. Elképzelni, 
amint a 60 fős legénység telje-
síti a szolgálatot nap mint nap. 
Békében sem kis teljesítmény 
nem a háborús időkben. Aki 
teheti, és az adott városok köze-
lében tartózkodik, vagy a nyá-
ron Budapesten jár feltétlenül 
nézze meg! 2018 júniusától az 
Országház mellett lesz látogat-
ható a múzeumhajó.

Dénes Zsuzsa

Az Egyesült Államokban 
1862-ben megszületett egy tel-
jesen új elveken alapuló hadi-
technikai eszköz, a monitor 
típusú hadihajó, és mindössze 
tíz év múlva, 1872-ben Magyar-
országon elkészült és szolgálat-
ba állt annak a Duna-medence 
sajátos vízjárásához és meder-
viszonyaihoz igazított változata!

A Lajta és a Maros monitorok 
voltak a világ első olyan folya-
mi monitorai, amelyek ilyen 
kis merülés mellett ilyen erős 
páncélozottsággal, nagy tűzerő-
vel rendelkeztek, és amelyeken 
Coles féle lövegtorony volt.        

 Ez a hajópáros volt Európá-
ban az első folyami monitora, 
az osztrák-magyar hadiflottá-
ban pedig az első tisztán fém-
ből készült páncélos, kizárólag 
gőzgéppel mozgatott, vitorlázat 
és kötélzet nélküli hadihajó.

A Lajtát 1871. május 17-én 
bocsátották vízre 1876. decem-
ber 8-án esett át a tűzkereszt-
ségen, amikor testvérhajójával 
együtt tűzpárbajt vívtak az 
akkor még török kézben lévő 
Belgrádi erőddel. A hajó több 
alkalommal került bevetésre a 
z első világháború időszakában. 
1918-ban – 46 év hadi szolgá-
lat után – azonban leszerelték, 
és az 1920-as évektől 1994-ig, 
több, mint 70 évig a folyami 
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váci iskola 

Már 26 éve annak, hogy 
Győrszentivánon, a Váci 
Mihály Általános Iskolában 
– Vadvirágok elnevezéssel –, 
létrejött egy színjátszást ked-
velő kis diákközösség. 

Azóta minden évben 
megmérettetjük magunkat 
a Weöres Sándor Színját-
szó Fesztiválon, de más 
egyéb fesztiválra is öröm-
mel visszük előadásukat. 

Idén Páskándi Géza: Az 
eb olykor emeli lábát című 
tréfás, ám nagyon komoly 
mondanivalót hordozó ver-
ses mesejátékkal készül-
tünk. A rengeteg munka, 
próba meghozta eredmé-
nyét, ARANY minősítéssel 
térünk haza. 

adást. Ezúton is szeretném 
mindazoknak, szülőknek, 
kollégáknak, megköszönni a 
munkáját, akik a csoportot a 
sikerhez hozzásegítették!

A képen a siker-csapat lát-
ható (balról-jobbra): Vajda 
Krisztina, Császár Eszter, 
Horváth Luca, Győri Tama-
ra, Budai Flóra, Bende Huba, 
Léránt Eszter, Farkas Zsófi, 
Varga Csenge, Banák Ádám, 
Mezzöl Máté

Répásiné Hajnal Csilla
csoportvezető és rendező

A zsűri kiemelte a két fősze-
replő: Bende Huba és Mezzöl 
Máté színészi teljesítményét, 
Vajda Krisztina és Horváth Luca 
magával ragadó játékát a színpa-
don. Véleményük szerint profiz-
mus és elegáns megoldások jel-

lemezték az előadást. Ezzel a tel-
jesítménnyel tovább jutottunk a 
regionális döntőbe, mely május 
12-én, Keszthelyen kerül meg-
rendezésre. A győrszentiváni 
közönség 2018. május 25-én, a 
Váci Gálán láthatja majd az elő-

Március 12-én – a húsvéti 
készülődés jegyében – isko-
lánk tanári karának lehető-
sége nyílt megismerkedni 

Iskola intézményvezetője, mes-
ter pedagógus és szaktanács-
adó, édesanyjával, Be nye czkó 
Lászlóné gyémánt diplomás 
pedagógussal érkezett hoz-
zánk, aki gyermekkorában az 
ő tanítómestere is volt és 25 
éve együtt szerveznek közösen 
játszóházakat.

Szakértelmük és gyakorla-
tuk rendkívül nagy ezen a 
területen, ezt már az elején 
láthattuk. Gondosan előkészí-
tett asztalokkal vártak min-
ket, tele rengeteg közelről 
megfigyelhető és kézbe vehe-
tő mintadarabbal. Diavetíté-
ses bemutató után – melyből 
kiderült, hogy milyen hagyo-
mánya és mennyi módja is 
van a tojásdíszítésnek – mun-
kához is láthattunk. Igyekez-
tünk minél több dolgot kipró-
bálni, és türelmes segítsé-
gükkel a legbátortalanabbak 
is könnyedén készítették el 
a tojásokat beborító mintáza-
tokat. Használtunk ragasz-
tót és csillámport, csipkéket 

és zsinórokat, tojásfestéket, 
növényi leveleket, méhviaszt, 
írókát…

És hogy legyen mibe ten-
nünk ezeket a csodákat, meg-
tanították nekünk egy muta-
tós tojástartó elkészítését is, 
így a sikerélményünk még 
nagyobb lett.

Sok új ötlettel gazdagod-
tunk, tapasztalatot szerez-
tünk és sok mosolygós percet 
töltöttünk együtt.

Nagy élmény volt Ilonát és 
édesanyját figyelni és hall-
gatni, összhangjuk lenyűgö-
ző. Csodálatra méltó, amit ők 
egy egyszerű tojásból alkotni 
tudnak.

Köszönjük, hogy eljöttek 
hozzánk, és bevezettek min-
ket a húsvéti „szöszmötölő” 
munkába, a tojásdíszítés rej-
telmeibe. Ősszel visszavár-
juk őket, hogy megmutassák 
nekünk, hogyan lehet kukori-
cacsuhéból csodákat alkotni.

Mecséri Krisztina
pedagógus

Kézműves továbbképzés
váciS pedagógusoknak

különböző tojásfestési és 
tojásdíszítési technikákkal. 

Benyeczkó Ilona, a Dó zsa-
kerti Váci Mihály Általános 

vadvirágos sikerek
Újból aranyat hozott a

váci iSKolA színjátszó csapata!
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Sulibahívogató
A váci iSKolábAn

Mazsola Akadémia rendezvénysorozatunk keretében 2018. 
március 21-én együtt vártuk az ovisokkal a húsvéti nyuszit. 
Énekkel, versekkel és kreatív feladatokkal csalogattuk elő rej-
tekhelyéről a félénk kis állatot. Kis idő múlva meg is érkezett a 
gyerekek nagy örömére. Ajándékait az iskola folyosóján dugta 
el, melyeket a kicsik vidáman kerestek meg. Kelles délutánt 
töltöttünk együtt.

Bea néni, Eszter néni, Ági néni, Szandi néni

Hatalmas meglepetés ért 
bennünket márciusban. A 
Magyar Televízió munka-
társa azzal a céllal kereste 
fel intézményünket, hogy 
az iskolánkban másfél éve 
működő Békés Iskolák 
programot és annak műkö-
dését megismertessük a 
nagyvilággal.

Boldogok voltunk, hogy 
bemutathattuk ezt a szem-
léletformáló programot, 
hiszen az a célunk, hogy 
minél több iskolába eljus-
son ez a lehetőség. Izga-
tottan vártuk az Iskolapad 
című műsor szerkesztő-
it, akik rendkívül érdek-
lődőek voltak. Egy teljes 
foglalkozás keretén belül 
mutathattuk be, hogy mi, 
a Békés Iskola tagjaiként, 
hogyan szemléljük a vilá-
got, hogyan rendezhetjük 
békés úton a konfliktuso-
kat. A negyedik osztályo-
sok voltak segítségünkre 
ebben.

A bemutatott „békés-
foglalkozással” célunk az 
volt, hogy a tanulóink játé-
kos feladatokon keresztül 
minél jobban megismerjék 
és megismertessék a bán-
talmazás jelenségét, annak 
szereplőit, valamint a bán-
talmazás következményeit. 
A gyermekek a feladatok-
ban szívesen és aktívan 
tevékenykedtek.

A foglalkozás végén 
három tanulónak – Hegyi 
Csenge, Pintér András és 
Nardai martina – lehe-
tősége volt elmondani a 
véleményét a foglalkozás-
ról, amit nagyon élveztek. 
Majd interjút adott Répá-
siné Hajnal Csilla igazga-
tónő és Várhegyi Adrienn 
a teljes programról.  A 
műsor megtekinthető a M1 
Médiaklikk. hu oldalán és 
az iskola honlapján.

Csanakiné Várhegyi Adrienn 
gyógypedagógus

a Békítő team vezetője

a tévében!
Benne voltunk
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Minden tavasszal van egy 
hét a Móricz iskolában, ami-
kor kicsit jobban összefonódik 
múlt, jelen és jövő. Ez a hét 
a Móricz emlékhét. Ilyenkor 
diákjaink versenyekkel, koszo-
rúzással és egyéb programok-
kal emlékeznek meg a nagy 
elődről, névadónkról, hazánk 
máig egyik legjelentősebb író-
járól, Móricz Zsigmondról. 
1979-ben volt Móricz Zsig-
mond születésének 100. évfor-
dulója, ekkortól rendezzük 
meg a Móricz Zsigmondról 
elnevezett prózamondó ver-
senyt Győr város és környéke 
iskoláinak részvételével. Ma 
már a Móricz napon a próza-

mondó mellett számítógépes 
grafikai versenyt és „Hulla-
dékból hasznosat” alkotóver-
senyt is rendezünk. Így kap-
csolódik össze múlt, jelen és 
jövő. Az idén is nagy számmal 
vettek részt ezeken a megmé-
rettetéseken a város, sőt távo-
labbi iskolák diákjai is. Jó látni, 
hogy a gyerekek mennyi kép-
zelőerővel, mennyi tudással, 
mennyi kreativitással rendel-
keznek.

Ünnepségünket dr. Sík Sán-
dor önkormányzati képviselő 
úr nyitotta meg méltató sza-
vakkal. Az 5. a osztályos tanu-
lók Móricz emlékét idézték 
meg szép műsorukkal.

A versenyzők és a kísérő 
pedagógusok, szülők megte-
kinthették Kis István Péter ter-
mészetfotó és a Reflex Környe-
zetvédő Egyesület Reflexikon 
kiállítását. A rajzverseny díja-
zott képei valamint diákjaink 
technika órán készített mun-
kái mellett megnézhették az 
érdeklődők a hatodikosok pro-
jekt tablóit is a hulladékokról.

A Móricz napon igazi érték-
átadás történt, a versenyzők 
voltak az átadók, élményt 
nyújtók, s mi élveztük a jövő 
reménységeinek tudását, alko-
tását. Elmerültünk a sokszínű 
tehetségben a próza, a számí-
tógépes grafika és a manuális 
alkotások kapcsán.

Kotrics Andrea 
intézményvezető

Móricz napok – 2018

Móricz iskola 

„legnAgyobbAK”
a „legkisebbekért”

Palacsinta nap a Váci iskolában

Mi is az a „Pancake Day”? Angliában a farsangi időszak a 
palacsinta nappal ér véget. Nálunk Húshagyó Kedd, Náluk 
Pancake Day. Ennek a napnak a lényege, hogy a böjtös idők 
előtt még utoljára összeszedjük a maradék lisztet, tojást, 
vajat, cukrot és palacsintát sütünk belőle. Egyrészt, hogy ne 
kísértsen minket, másrészt, hogy a böjt előtt együnk egy jót.   

Idén először, iskolánkban is megrendeztük a Palacsinta napot 
február 27-én. A 8. a osztály tanulói, szülei előző nap  rengeteg 
palacsintát sütöttek. Másnap szorgalmasan kenték a lányok és 
a fiúk lekvárral, Nutellával, kakaóval… Nagyon nagy sikere volt, 
olyan gyorsan elfogyott, hogy még fénykép se készülhetett róla.  

Az osztály tanulói a palacsintáért befolyt adományból játé-
kokat, sakkokat, labdákat vásároltak és a két első osztálynak 
ajánlották fel, nagy örömet szerezve ezzel nekik.

Pingiczer Gizella osztályfőnök
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2018 januárjában nyúj-
tottuk be a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium bírá-
ló bizottsága elé a témában 
készített pályázatunkat, 
amelyben meghatározott 
szempontrendszer szerint 
kellett bemutatnunk eddi-
gi működésünket, illetve 
mindezekhez illeszked-
ve újabb, pedagógiai és 
fogyasztói szempontból is 
lényeges vállalást tettünk.

A szempontrendszer 
iskolánk tevékenységé-
hez kapcsolódó fő elemei: 
a fogyasztói tudatosság-
ra nevelés, a pénzügyi 
ismeretek megalapozása, 

a fogyasztóbarát vállalko-
zói szemlélet terjesztése, és 
a fenntarthatóságra nevelés 
voltak, jövőre vonatkozó vál-
lalásunk pedig az internet 
és közösségi médiahasználat 
tudatossá formálása tanuló-
ink körében.

Intézményünk Ö ko is ko-
la ként, 2015 óta, Örökös 
Ökoiskolaként nagy hangsúlyt 
fektet a környezetvédelemre, 
a környezettudatos szemlélet 
és magatartás kialakítására. 
A Zöld Iskola Program külön 
figyelmet fordít a környezet-
védelem és a fogyasztóvéde-
lem kapcsolatára, a fenntart-
hatóság jegyében. A pedagó-

„Fogyasztói tudatosságra 
nevelő iskola” címet kaptunk

Nagyon jól éreztem magam 
Erdélyben. 

Minden nagyon tetszett, 
mégis talán a királyhágói látkép 
fogott meg, és a válaszúti Kallós 
Zoltán Néprajzi Gyűjtemény-
ben gyönyörködtem a legtöbbet. 

Már amikor az első nap 
megérkeztünk, megtetszett az 
a hangulat, ami Erdély városai-
ból, falvaiból áradt. A négy nap 
alatt annyi szépet láttam, hogy 
még most is nehéz felfogni. 
Érdekes volt látni a különbö-
ző vallások különböző stílusú 
templomait. 

Varázslatos volt sétálni 
a házsongárdi temetőben 
Kolozsváron, felejthetetlen volt 
Ady Endre és Arany János szü-
lőfalujában járni. A nagysza-
lontai Csonkatoronyból egysze-
rűen meseszép volt a kilátás. 

A Szamosújvári Líceum-
ban is jól éreztem magam, 
jó volt kis időre együtt lenni 

az ottani diákokkal, énekelni 
nekik a mi dalainkat, s együtt 
frizbizni velük. 

Érdekes volt elmenni Rózsa 
Sándor sírjához, hiszen eddig 
csak a betyárballadákban halot-
tam róla. 

Most jártam először Erdély-
ben, de legszívesebben rögtön 
visszamennék

Sárközi Eszter, 6. b osztály

Április 10. és 13-a között isko-
lánk hatodikos és hetedikes 
tanulói, a Határtalanul prog-
ram keretében Erdély irodalmi 
emlékhelyeit látogathatta meg. 

A kirándulást előzménye 
egy nyertes pályázat, melyet 
az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő írt ki, így iskolánk 
2 400 000 Ft támogatásban 
részesült. 

Útunk során Nagykároly, 
Kolozsvár, Nagyvárad, Válasz-
út, Nagyszalonta történelmi és 
irodalmi vonatkozású emlék-

helyeit kerestük fel. Betekintést 
nyerhettünk a Szamosújvári 
Líceum mindennapjaiba, közö-
sen játszottunk az ott tanuló 
diákokkal. Ellátogattunk Erdély 
határára, a Királyhágóra is. 

Kiváló kollégáimmal tudtam 
csak ezt a változatos programú 
négy napot megszervezni. Kop-
pány Judittal, Luka Vilmossal, 
Zádory Zsófiával alkottunk egy 
csapatot. 

Köszönet érte!
Ihász Éva 

könyvtárostanár

MóriczoSoK
Erdélyben

2018. április 7-én, szomba-
ton folyamatosan bővülő kék-
túra csapatunk 18,1 km-es gya-
logtúrán vett részt a Gerecse 
hegységben.

Az embert próbáló táv során 
három pecsétet gyűjtöttek be 
igazolófüzetükbe, több kultu-
rális nevezetességgel és ter-
mészeti szépséggel ismerked-
tek meg testközelből, melyek 
közül néhányat kiselőadás 
formájában mutattak be egy-
másnak (Serédi-kastély, régi 
kisvasút, éppen virágzó erdei 
lágyszárúak, melyeknek illata 
végig kísérte utunkat).

Kirándulás Erdélyben

A csapatunkhoz csatlakozó 
kezdő túrázó tanulókat sze-
retettel fogadták, a nehezebb 
pillanatokban kitartásra bíz-
tatták már gyakorlott túratár-
saik, akik a táv megtételével 
már közel száz kilómétert tet-
tek meg a kék úton a két év 
során.

Néhány segítő szülő jóvol-
tából az út egy köztes pont-
ján frissítő, az út végén finom 
bográcsgulyás várta a részt-
vevőket, akik büszkén tűzték 
ki újabb kitűzőjüket a sikeres 
teljesítés emlékeként. 

Biricskai Gyöngyvér

Kéktúra - Gerecse
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MAgyAroK
Szubjektív őstörténeti sorozat
A magyar származású, a 

világ első régésznője Torma 
Zsófia nem is akármilyen 
leleteket hagyott az utókor-
ra. Ezernyolcszáznegyven-
ben született Erdélyben. Itt 
élt és az ottani újkőkort 
kutatta.

Munkásságának tárgyai 
jelentős részben az Erdély 
Történelmi Múzeum kőko-
ri kiállítási termeiben talál-
hatók meg. Torma Zsófia 
élt-halt a történelemért,a 
múlt titokzatos tárgyai-
ért! Ezeknek a feltárásáért 
mindent feláldozott. Meg-
szállott volt a maga terüle-
tén.Némelyek különcként 
jellemezték! A történetét 
folytatva, felkereste őt Vén 
András tardosi reformá-
tus tanító, aki sok cserép-
edény darabot, és csontváz 
töredékeket hozott neki.
Nagyon megörült a leletek-
nek. Kérte a tanítót, hogy 
mondja el, hogy hol ásta 
ki ezeket a felbecsülhe-
tetlen értékeket. Teljesen 
felvillanyozták a hallottak, 
amikor a tanító elmondta, 
hogy a Maros folyó partfa-
lából kapargatta ki. Döb-
benten tapasztalta, miután 
megvizsgálta a leleteket, 
hogy az agyagdarabkákon 
ugyanolyan írás látható, 
mint amilyet a székelyek 
használnak a mai napig. 
Ezután a kiváló régész-
nő egész hátralevő életét 
annak szentelte, hogy bebi-
zonyítsa, hogy évezredek-
kel ezelőtt, rovással író, 
magyar nyelven beszélő 
népek lakták Erdélyt. S 
ezek a népek valamilyen 
titkos kapcsolatban álltak 

a sumerokkal. Mezopotá-
miával (mezőföld) és az ott 
élő népekkel. És még csak 
most lesz érdekes a törté-
net! A régészek úgy vél-
ték nagyon sokáig, hogy a 
civilizáció, a tudás keletről 
áradt be az akkori Európá-
ba. Úgy vélték, amíg Mezo-
potámiában világvárosok, 
Egyiptomban piramisok 
épültek úgy 4-5000 éve, 
a Kárpát-medencében egy-
fajta „kulturális nyomor”-
ban tengődött. Mialatt a 
mediterráneumban az írás 
megjelent, az orvostudo-
mány nagyon fejlett foka 
létezett, vagy még a csilla-
gászatot tudnám említeni, 
addig Közép-Európában 
legfeljebb elszigetelt tanyá-
kon, vadászó-gyűjtöge-
tő életet folytattak! Majd 
a kutatók rájöttek, hogy a 
Balkánon olyan időkben 
hatalmas metropoliszok 
épültek,vallási centru-
mok melyek világhírűek 
voltak, amikor Egyiptom 
és Sumer még meg sem 
született. A legnagyobb 
meglepetést a C-14-es 
szénizotóp/ rádiókarbon/ 
kormeghatározás megjele-
nése okozta,mely kimutat-
ta, hogy például Stonehege 
évezredekkel korábban 
épült, mint a kis- ázsiai 
Trója!

Tehát a kultúra nem 
keletről terjedt át nyugatra, 
hanem fordítva. Nyugatról 
keletre. Egyes leletek pedig 
egyenesen azt bizonyítják, 
hogy a tudás fókuszpont-
ja nem más, mint a mai 
Magyarország területe volt.

Vollai István
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giai munka, a fenntartók és 
pályázatok által nyújtott támo-
gatás mellett ehhez a szülők 
lelkes segítsége is hozzájárul.

A helyi vállalkozások ese-
tében tevékenységüket, jó 
példájukat kívánjuk megis-
merni, és a velük történő kap-
csolattartás is jórészt szülői 
segítséggel történik, tanóra, 
illetve nyári táborozási alkal-
mak keretei között.

Mindezek már alsó tagozat-
ban megalapozzák azt, hogy 
a felsősöknél különös gonddal 
történjék a pénzügyi fogalmak 
bevezetése, egyelőre törté-
nelem, technika és életvitel, 
illetve földrajz tanórákon. Az 
elméletet gyakorlati példákkal, 
tananyagon kívüli eszközökkel 
is megerősítjük, amikor egy-
egy, a témakörbe illeszkedő 
fogalom ismertetése előfordul.

2018 őszétől pénzügyi 
ismeretekkel foglalkozó szak-
kört tervezünk, a 2017/18-as 
tanévben ennek előkészítése-
ként kísérleti jelleggel alkal-
mazzuk a Pénziránytű Ala-
pítvány Küldetések a pénz 
világában c. tankönyvét és 
munkafüzetét.

Kezdetektől fogva törek-
szünk tanulóink számára az 
internethasználatot tudatossá 
formálni általánosságban is, 
hiszen ez egy jó eszköz az 
élet megkönnyítésére, amit 
nekik kell megfelelőképpen 
irányítaniuk, nem pedig for-
dítva. A pályázat kapcsán 
elgondolkodva, és a pénzügyi 
ismeretek oktatásával kapcso-
latos terveink mentén viszont 
felmerült bennünk, hogy 
speciálisan a fogyasztással, 
az internetes vásárlással kap-
csolatosan tegyünk tanulóink 
tudatosabb életéért szakkör, 
foglalkozások keretében. Így 
tettük meg a témakörre vonat-
kozó vállalásunkat.

A Nemzeti Fejlesztési 
Mi nisz  térium kedvező elbí-
rálásban részesítette pályáza-

tunkat, ezáltal elnyerhettük a 
„Fogyasztói tudatosságra nevelő 
iskola” megtisztelő címet, az 
országban 40. oktatási intéz-
ményként. Külön megerősítés 
számunkra, hogy a nyertes 
pályázók között arányaiban 
sok a középiskola, illetve kife-
jezetten a pénzügyek tanítá-
sával is foglalkozó intézmény. 
Mindez nem csupán rangot 
és megtiszteltetést, de felelős-
séget is ró ránk a jövőbeni 
munkát tekintve.

2018. március 12-én a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium 
képviseletében Kara Ákos 
államtitkár úr, országgyűlési 
képviselő, és Keszthelyi Niko-
letta helyettes államtitkár 
asszony ünnepélyes keretek 
között adta át a megtisztelő 
címet iskolánk igazgatójának. 
A címátadó ünnepséget jelen-
létükkel megtisztelték: Dr. 
Nagy Adél igazgatási vezető 
asszony a Győri Tankerület, 
és dr. Sík Sándor önkormány-
zati képviselő úr Győr Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala nevében.

Iskolánk tanulói környezet-
védelmi műsorral (3. a osztály, 
felkészítők: Gombás Mónika 
és Biricskai Gyöngyvér tanító-
nők), szigetközi dalokkal (Zöl-
dike Kisegyüttes, felkészítő: 
Gaál-Balogh Gyöngyi tanár-
nő), hortobágyi és hajdúsági 
dalokkal (Zöldpántlika Kis-
együttes, felkészítő: Zádory 
Zsófia tanárnő) színesítették 
az ünnepséget. A címátadót 
az Oscar-díjas magyar kis-
film, a Mindenki vezérdala, 
Balázs Árpád: Bodzavirág 
című kórusműve zárta az 
iskola énekkara előadásában 
(vezényelt Zádory Zsófia).

Az ünnepség után az isko-
la pedagógusai által készített 
re form élelmiszerekkel kínál-
hattuk meg tisztelt vendége-
inket. 

Garami Éva 
tanárnő
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„JÓSZÍV”
Temetkezési Kft. győrszentiváni kirendeltsége

Győrszentiván, Búzavirág út 34.

Pál Istvánné (Pálné Marika)
a szentiváni új temető volt gondnoka

Éjjel-nappal hívható telefonszám:
06-20/312-29-83,
06-96/348-418 

Ügyfélfogadás: 

A hét minden napján, a nap minden órájában.
Temetések felvétele, teljes körű szolgáltatással

kapcsolatos ügyintézés.

A „JÓSZÍV” TemeTkeZéSi kfT. 20% kedvezményt
biztosít a pénztártagoknak a számla szolgáltatási

összegéből. NAV az adófizetők esetében a
befizetés 20%-át jóváírja az egyéni számlán az elkövet-

kezendő évben. „JÓSZÍV” pénztárral kapcsolatban érdek-
lődni lehet a fenti telefonszámon.

„JÓSZÍV” pénztárral kapcsolatban érdeklődni lehet:
a fenti telefonszámon

Forduljon hozzánk bizalommal, hogy segíthessünk.

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

Kisállat butiK nyílt a Kossuth Művelődési Ház mellett
a faházaknál. Kapható: felszerelés, táp, konzerv, vitamin,
bolha és kullancs elleni tabletta, csepp és nyakörv, stb.

nyitvatartás: hétfőtől péntekig 8–17 óráig.

Győrszentiván, Déryné u. 24.
Rendelési idő: hétfő, szerda 17-19 óra
Más napokon bejelentkezés alapján
Hívásra házhoz megyünk.

Összevezetéses eboltás:
Kis Pipa vendéglő parkolójában:
• Szeptember 12. kedd 8–10-ig és 15–17 óráig
• Szeptember 19. kedd délután 15–17 óráig
Kertváros Pihenő Kemping Parkolójában:
• Szeptember 16. szombat 9–10 óráig
• Szeptember 23. szombat 9–10 óráig

Dr. sík sándor, állatorvos 
20/9249241
zádorvölgyi Gabriella, 
asszisztens 20/4680813

eboltásoK
a rendelőkben,
vagy háznál is

kérhetők!


