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Kedves Olvasók!
Örülünk, hogy az idén megjelent lapszámok is nagyon
hamar elfogytak az üzletekből, és hogy a szentivániak
már a megjelenés előtt is

keresik a megszokott helyeken a Krónikát. Ez a mostani,
decemberi számunk természetesen a karácsony jegyében készült, hiszen nemcsak

a belvárosban, hanem itt helyben is hetek óta kigyúltak már
az ünnepvárás fényei, lezajlottak a karácsonyi programok,
a közösségi események, amelyeken együtt készülhettünk a
nagy ünnepre.
A Győrszentiváni Krónika
szerkesztősége szeretetben
teljes karácsonyi ünnepet és
boldog új esztendőt kíván
mindenkinek!
•
Móra László

Karácsonyi
csengő
Csingilingi, cseng a csengő,
Száll a szánkó, mint a felhő,
Csaknem elszakad a gyeplő,
Csingilingi, cseng a csengő.
Égi szánkót hajt az angyal.
És mire az estihajnal
Megjön a szép fenyőgallyal,
Cseng a csengő, jő az angyal.
Itt a Jézus angyalkája,
Égben termett csodafája,
S mindent, mindent aggat rája
A kis Jézus angyalkája.

Karli László rajza

Arany diót, arany csengőt,
Ezüst lepkét, ringót rengőt,
Amilyen még földön nem nőtt,
S csilingelő arany csengőt.
Kérünk Jézus angyalkája,
Ahol sok a koldus, árva,
Hol jóságod legtöbb várja,
Ott pihenj meg legtovábbra.
Hozz örömet, békességet,
A szíveknek melegséget,
Karácsonyi szép meséket,
S az Istennek dicsőséget.

A Győrszentivánt kettészelő M19-esen egy impozáns,
az országban egyedülálló
megoldásokat tartalmazó, új
gyalogos-kerékpáros híd ível
át, míg a Hegyeshalom-Rajka vasútvonalon, a Lajta folyó
felett elöregedett műtárgyat
800 millió forintból építik át
a Kútház Kft. szakemberei.
„Szerethető híd lesz” szólt elöljáróban Bella Tamás ügyvezető-tulajdonos a győrszentiváni
gyalogoshídról. Győrszentivánt
az M19-es autópálya kettévágja,
ezen segít a 300 millió forintból megvalósuló gyalogoshíd,
melynek építését - közbeszerzési eljárás lefolytatását követően
– az önkormányzat kérésére
az Útkezelő Szervezet rendelte
meg. A Kálmán Imre út két
részét összekötő híd Győr keleti kapuja lesz, az első, amivel
a városba érkezők találkoznak;

A győrszentiváni
gyaloghíd építése

éppen ezért kifejezetten fontos
volt, hogy egy építészetileg esztétikus, hangsúlyos szerkezet
kerüljön le a rajzasztalról. A
megrendelő részéről a fő szem-

Ünnepi készülődés

Ahogy telnek az év napjai, és közeledünk a végéhez,
úgy no
vem
ber végén, december elején már eluralkodik a karácsonyvárás érzése.
Tervezgetünk, megpróbáljuk
kiokoskodni, hogy családunk
tagjainak, legfőképp a gyermekeknek milyen ajándékot szánunk. Mi mindig felmérjük,
hogy kinek mire van szüksége,
minek örülne a legjobban.
Az áruházakban annyiféle kreativitásra serkentő játék
van, hogy az ember csak kapkodja a fejét. Az építőkockától
a legón át mindenféle rajzolást, festést megszerettető játék
létezik, csak legyen hozzá elég
pénz. Olyan babák, amelyek
sírnak, nevetnek, énekelnek.
Ezeken már meg sem lepődik
az ember. Valamikor régen,
a mi gyermekkorunkban egy
fából készült kis autónak, egy
búgócsigának, egy egyszerű
kis majomfigurának is nagyon
tudtunk örülni.
Volt olyan időszak az ötvenes
években, amikor még ilyenekre sem volt pénz. Öregapánk
csinált nekünk fából kisautót,
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lovas meg ökrös szekeret, amivel ugyanúgy talán még jobban
elvoltunk, mint egy drága játékkal. Déligyümölcs még mutatóba sem volt. De volt gyönyörű
piros alma, szagos körte a saját
kertünkből. Ha sikerült valami
közepes borókafenyőt szerezni
az erdőből, nagy volt az öröm.
Saját kezűleg a nagymama
segítségével, mindenféle anyagokból készítettünk kis Jézust,
angyalokat, kukoricaszárból
tehenet, szamarat, birkákat a
betlehemhez. Este aztán elmentünk mendikálni, ami abból
állt, hogy bekopogtunk a házak
ajtaján, és megkérdeztük, hogy
szabad-e a kis Jézust köszönteni. Aztán karácsonyi énekeket énekeltünk. A köszöntésért
almát, diót, mogyorót, a tehetősebb családoknál némi aprópénzt is kaptunk. Ha hullott a
hó, akkor volt igazi a karácsony.
A hó vidáman ropogott a talpunk alatt. Mikor végig értünk
a falun, boldogan osztottuk el
a kapott finomságokat, meg az
aprópénzt. Hazafelé már csak a
magunk szórakoztatására énekeltünk szent énekeket, pász-

pont az volt, hogy esztétikus és
jól használható híd szolgálja
majd a közlekedőket. A végeredmény egy 46 méter hos�szú, kábelfüggesztéses ívhíd,
tordalokat. Kipirultan, jókedvűen érkeztünk haza, addigra
mára szüleink felöltöztették
a fenyőfát, és alárakták a szerény ajándékokat.
Elérkezett a szenteste. Körbeálltuk a karácsonyfát, és elénekeltük a „Menyből az angyalt”.
Aztán szerény vacsora következett. Utána mi gyerekek önfeledt játékba kezdtünk. Az este

amelynek egyik különlegessége, hogy nem két, hanem egy
főtartó ív tartja a pályalemezt.
Ilyen elrendezésű szerkezet
nincs több az országban.
„Hidat alkotni hálás feladat”
– adott jellemzést a munkájukról Bella Tamás. – „A híd
díszkivilágítása kommunikációs
panelként is szolgálhat, de az
összevissza tekeredő kábelekből
nagyon szép fényjáték alakul
ki. Véleményem szerint sokan
mennek majd át rajta magáért
az élményért is.” a kialakított
pihenőben oldalról is látható
lesz az impozáns szerkezet.
A tervező, Csurilla Imre úgy
alkotta meg a feljárót, hogy a
gyalogos ne a fáradságos felfelé utat lássa, hanem mindig
csak egy kis, ám kihívást jelentő gyönyörű részletet.
(A cikk eredetileg a Presztízs
magazinban jelent meg.)

végére boldogan, kissé fáradtan
feküdtünk le. A Jézuskával, az
angyalokkal, és a kedves kis
állatainkkal álmodtunk. Így
telt a karácsony megértésben,
szeretetben, egymás iránti tiszteletben. Nagyon jó visszaemlékezni az ilyen gyertyafényes,
áhítattal teli, régi karácsonyi
ünnepekre.
Vollai István

Kedves Győrszentivániak!
Szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy
2019. januárjában
informatikai alapismeretekkel
foglalkozó tevékenység indul
a településen minden olyan idősebb korú érdeklődő részére,
akik szeretnének megismerkedni az otthoni számítógépek
és laptopok használatának alapjaival, valamint olyanoknak is,
akik az okos eszközök (okos telefon, tablet, stb.) érdekelnek.
A tevékenységen kezdő és haladó csoport is indul, a jelentkezés során pedig megjelölhető, hogy a számítógépek alapjaival
vagy az okos eszközökkel szeretnének megismerkedni.
További információkat kérhetnek,
valamint részvételi szándékukat jelezhetik
az It 'n SmartD facebook oldalunkon, valamint a következő
telefonszámon és/vagy email címen:
06-30/942-0833, itnsmartd@gmail.com
Az első csoportra történő jelentkezési határidő
2019. január 14.

Alapítványi hírek
Ahogy lehet... amíg lehet
címmel bensőséges hangulatú találkozót szervezett alapítványunk.
A „Vörös felhő” című könyv
szerzőjével, Harsányi Ferencné Miletics Iluskával találkozhattunk, és Skerlanitz Sárával, aki kislányként élte át azt,

hogy az anyja, apja és 2 bátyja
az orosz katonák rablótámadásának áldozata lett 1945. decemberben.
A „Vörös felhő” c. könyv újbóli kinyomtatását vállaljuk, ha
lesz rá igény (06-20/540 6449es telefonon lehet jelezni a vásárlási szándékot).
Nagy örömünkre szolgált,
hogy Dr. Gunyhó Imréné
Zászlós Erzsike is velünk lehe-

tett. Kívánjuk Nekik, hogy
Isten éltesse sokáig Őket jó
egészségben! Nov. 4-i megemlékezést tartottunk a Millenniumi Emlékparkban.

A Szentivániak Szentivánért
Alapítvány Áldott Karácsonyt
és Békés, Boldog Új Évet kíván
a szentivániaknak!
Köszönjük az adó 1%-os felajánlásokat. Híreinket, a falukutatási írásokat megtekinthetik az interneten a szentivanert.
hu honlapunkon.

A magam és úgy gondolom, hogy Szentiván polgárai részéről
is mindenkit örömmel tölt el az a tudat, hogy a Kincsesházzal
kapcsolatos viták (melyek a Krónika korábbi számában olvashatóak voltak) nyugvópontra kerültek.
Az alapítvány vezetősége végül elfogadta az általam már
korábban tett javaslatot és átadja a Kincsesházat Győr M.J.V.
Önkormányzatának tulajdonba azzal, hogy az épületet folyamatosan karbantartja és értékeit óvja, bemutatja az érdeklődőknek, ahogy az a fenti felajánló levélben is olvasható.
Működtetése a polgármester úrral és az igazgató úrral történt
egyeztetés alapján a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ
keretében fog történni. Szentiván polgárainak nevében ezúton
is köszönöm az Alapítvány kuratóriumának értékmentő bölcs
döntését és áldott karácsonyt kívánok mindenkinek.
dr. Sík Sándor, önkormányzati képviselő

Amerikai
csokis-mogyorós keksz
(cookies)
Hozzávalók:
20 dkg liszt
3 csapott teáskanál sütőpor
15 dkg kristálycukor
1 csomag vaníliás cukor
15 dkg puha vaj
2 tojás
10 dkg apróra vágott
mogyoró
• 10 dkg apróra vágott
étcsoki
•
•
•
•
•
•
•

Elkészítés:
A lisztet, a sütőport, a
cukrot, a vaníliás cukrot, a
vajat és a tojást robotgép-

pel összekeverjük. Fakanállal
hozzákeverjük a mogyoró- és
csokidarabokat. Két, langyos
vízbe mártott kiskanál segítségével diónyi halmokat veszünk
a tésztából, és egymástól 4-4
cm távolságra a sütőpapírral
bélelt tepsibe helyezzük. Előmelegített sütőben 200 fokon,
10-12 perc alatt megsütjük.
Győrszentiváni KRÓNIKA
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Puding kocka
Tészta:
500 g liszt
150 g cukor
80 g méz
1 tojás
1 tojássárga
1 dl tej
70 g margarin
2 kk szódabikarbóna
pici fahéj
Töltelék:
• 7 dl tej
• 2 cs vaníliás pudingpor
• 1 ek liszt
• 10 dkg kristálycukor
• 25 dkg margarin
• 10 dkg porcukor
• 1 citrom reszelt héja
• 1,5 ek kakaópor
Tetejére:
• 100 g étcsokoládé
• 20 g olaj
Elkészítés:
1. A margarint a tojásokkal, a
cukorral, a tejjel és a mézzel
vízgőz fölött felfőzzük.
2. A lisztet a szódaporral, fahéjjal és egy csipet sóval egy nagy
tálba összekeverjük.
3. A langyos pépet, a szódabikarbónás lisztet hozzáadjuk,
és összegyúrjuk.
4. Lisztezett deszkán 3 részre
osztjuk, és kicsit pihentetjük.
5. A tésztát kinyújtjuk téglalapra, és lisztezett tepsi hátán
megsütjük őket egyesével világos színűre.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2018. november 16-án az
Aranyeső Nyugdíjas Klub tagjai
a budapesti Gellért-hegy lábánál
fekvő Sziklatemplomot látogatták meg. Majd a Nemzeti Színház parkjában lévő neves színművészek szobrait nézték meg.
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6. Nagyon gyorsan sülnek
(6-8 perc). Ne süssük túl,
mert kiszárad.
7. 5 dl tejet a 100 g kristálycukorral felteszünk forrni.
8. A többi tejet a liszttel és a
pudingokkal összekeverjük.
9. Ha forr a tej, hozzáadjuk,
és sűrűre főzzük. Kihűtjük.
10. Ha kihűlt, hozzáadjuk a
porcukorral habosra kevert
margarint és a citromhéjat is.
11. Két részre osztjuk, és
az egyik felébe kakaóport
keverünk.
12. Az alsó lapra a barna
krémet simítjuk, a második
lapra a fehéret.
13. Tetejét tortabevonó cso
ko
ládéval bevonjuk, és
néhány órás pihentetés után
szeleteljük.
14. Legjobb, ha másnapig
áll, addigra a tészta jól
megpuhul.
A Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ
nyugdíjas takarítónőt keres,
napi 4 órás munkaidőben.
Érdeklődni és jelentkezni
lehet Derdákné Juhász
Viktória üzemeltetési
csoportvezetőnél
a 06-20/921-9030-as
telefonszámon.

Sétájuk következő állomása a
Művészetek Palotájába vezetett.
Délután folyamán megnézték a
megújult Szépművészeti Múzeumot, a jelenleg látogatható Da
Vinci kiállítást és az 1600–1800
as évek képzőművészetét.

Fertődi kirándulás
Az eredeti elképzelés szerint
november 17-ére, szombatra
tervezett kirándulást másnap
kellett megtartani, mivel az
Eszterházy-kastély filmforgatás miatt foglalt volt. Vasárnap is csak kivételesen fogadták csoportunkat a korábbi
bejelentkezés miatt, de ez 46
fős csapatunk lelkesedésében
semmit nem változtatott. Csodaszép, kényelmes buszunk
egy óra alatt oda repített bennünket, miközben Nagy András társunk élménybeszámolóját hallgattuk a pár héttel
korábbi tengeri hajókirándulásuk eseményeiről.
Megérkezvén Magyarország
legnagyobb és legfényűzőbb
barokk-rokokó kastélyához csoportunkat egy idegenvezető
hölgy várta, majd bemutatva
a nemrég felújított kastély legszebb részeit, ismertette létrehozásának történetét, valamint az elmúlt évszázadban
okozott (nem egyszer barbár) károkozásokat. A károkat azóta kijavították, így a
kastély főépülete, parkjai, a

Rózsakert, a Marionett-színház, a Kis-kastély is már a
megújult formában láthatók.
Egy kis parki sétát követően tovább utaztunk a Fertő
menti falukon keresztül
Fertőbozig. Itt a falu menti
dombtetőre épült Gloriett
kilátóhoz gyalogoltunk fel,
megtekinteni a Széchényi
Ferenc által 1801-ben fertőrákosi mészkőből készült építményt és nem utolsó sorban
a kilátást. Sajnos kicsit párás
volt a levegő, de így is messze
el lehetett látni a Fertő tó széles nádas része mögött húzódó víztükörig. Szép időben a
60 km-re levő Pozsonyig is
el lehet látni. A rövid „hegyi
túra” mindenkinek jól esett.
Kissé fáradtan ültünk vissza
a buszunkba, majd rövid vis�szaút után mindenkinek jól
esettt a finom ebéd a kapuvári Termál étteremben. Időben hazaérkeztünk, remélem
mindenki jól érezte magát és
kellemes élményként marad
meg ez a vasárnap!
Ecker Gyula

Győr-Sziget városrészben, az egyetemhez közel 4 emeletes,
téglaépítésű társasház 1. emeletén 45 nm-es lakás eladó. A
lakás jó elosztású, erkélyes 1 + félszoba, konyha, kamra, fürdőszoba és wc helyiségekből áll, klímával felszerelt, riasztóval
ellátott. A szoba parkettás, a többi helyiség járólapos. A fűtés
gázkonvektorral történik. Fa ablakokon alumínium redőny.
A beépített bútor és a konyhabútor a vételár részét képezik.
Saját tároló a pincében. Közös költség: 5600 Ft/hó.
Csak magánszemélyek jelentkezését várom: 06-70/297-1838.

December 9-én zsúfolásig megtelt a templom az idei Adventi jótékonysági koncert műsorára, amelyen az iskolák kórusai és a József
Attila Kórus mellett fellépett Kautzky Armand színész és Pánczél
Klaudia és Alagi János énekművészek.
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Készült a SzentivániakSzentivánért Alapítvány
felhívására
Készítette: Harsányi Ferencné
Szlatki Jenő fotóival
(Folytatás az előzős számból)

Déryné utca 48.
2006. március 11-én a Győrszentiván,
Déryné út 48. alatti házat tekintettem
meg. Tulajdonosa a 47 éves Kovács Frigyes, a termelőszövetkezet dolgozója, szívesen körbevezetett.
Az épület 1880-ban mór téglából (házilagosan készített, napon szárított sártégla) készült. Alul kb. egy méter magasságig égetett cseréppel rakták ki. A közvetlenül az utcára épült, arra merőleges,
hosszanti, egysoros elrendezésű téglaoszlopos tornácos épületnek egy szobája néz
az utcára. Az első szobát a konyha, majd
a hátsó szoba, azt pedig a mosókonyha
követi. Végül a kamra és a padlásfeljáró következik. A szobák a konyhából
közelíthetők meg, egyébként valamennyi
helyiségnek a tornácra nyílik az ajtaja. A
tornác derékig érő mellvédjét két helyen
töri meg az alacsony lépcsőfeljáró. Az
első a konyhaajtóhoz vezet, a hátsó a
fáskamrával szemben van. A fagerendás gabonatárolóból egy keskeny ajtón át
lehet jutni a padláslépcső alá. A tornác
hátsó végét fal zárja le, elől közvetlenül az
utcára vezet az ajtó.
Déryné utca 48.
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Szentiváni udvarok

története

A padlás tömör fagerendával lerakott,
döngölt földdel borított. A tetőzet fagerendás, faléces, palatetős. Eredetileg
nádtetős volt.
Frigyes ősei gazdálkodó emberek voltak,
ezért az épület folytatásában következtek
az istállók, a kocsiszín és a fészer. Ma már
ezek helyén veteményes és gyümölcsös
kert van. Az udvar másik oldalán, a konyhával szemben megtalálhatjuk még a kerekes kutat, a ritkaságszámba menő húsfüstölőt a kemencével, és a kukoricagórét.
A régi időkben az úgynevezett szérűskertben helyet kaptak még a szalmakazlak, valamint a pajta, benne az állatok
téli takarmányául szolgáló réti széna,
szárított lucerna és a pelyva. A gazdasági udvarban volt a krumplis verem
és az elvermelt répaszelet. Itt voltak a
baromfiólak, és a disznóól. Helyet kelA padlás tömör
fagerendával lerakott

Déryné utca 48.

Húsfüstölő, a kemencével
és a kukoricagóré

lett adni a trágyadombnak és esetleg a
méhkaptáraknak is.
A lakóépület mai formája átalakítás
eredménye: az egykor barokkos homlokzatot leegyszerűsítették, a két kisebb ablakot középre, közvetlenül egymás mellé
helyezték. A folyosó utcára nyíló rácsos
ajtaját megtartották.
A vendégszoba (utcai, első vagy tisztaszoba) mennyezete stukatorozott,
meszelt, a járórész hajópadlóval borított.
A konyha padozata teraszos borítású, a
hátsó szoba szintén padlós. A mosókonyha betonos borítású. A famennyezetes
kamra gerendáján olvasható az építés
évszáma: 1880. Bútorzata között gabona
tárolására alkalmas fa hombárok vannak.
A padlásra falépcső vezet fel.

A ház tulajdonosa megajándékozott
két nagyon régi, rozsdamarta vastárg�gyal. Az egyik egy tüzi csáklya, a másik
házi készítésű szőlőmetsző kés, legalább 200 éves. Köszönettel, örömmel
elfogadtam. Kissé felújítva a Kincsesháznak adom.

Déryné utca 44.

Déryné utca 42.
A Búsuló Juhásszal szemben, az udvarban. Azóta már elbontották.

Déryné utca 26.
Az udvarban öt ház van

Déryné utca 20.
Gina-ház
Augusztus huszadikán egy különleges esemény helyszíne volt az Árnyas
utcai Fekete Paripa. Udvardi Győző, aki több évtizede közismert vőfély, meghívta azokat a párokat, akiknek az esküvőjén valaha részt vett. A kellemetlen
időjárás ellenére nagyon sokan, 260-an jöttek el a vőfély-házas találkozóra,
hogy felidézzék az esküvőjüket, és sok család már gyerekekkel együtt érkezett.
A vidám délután mindenki számára emlékezetes marad, amit a közös kép is
bizonyít, amelyen nem is látható mindenki. Gratulálunk Udvardi Győzőnek a
vőfély munkájához a meghívottak és az olvasók nevében.

Győrszentiváni KRÓNIKA
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Gyors narancsos-kókuszos sütemény
Hozzávalók 10 szelethez:
1 nagy narancs
20 dkg liszt
8 dkg cukor
1 dl étolaj
5 dkg kókuszreszelék
1 tk. sütőpor
1,5 dl tej
1 egész tojás
5 dkg étcsokoládé
vaj és liszt a forma
kikenéséhez
Elkészítés:
A sütőt melegítsük elő
180 °C-ra. A megmosott
narancs héját reszeljük le,
levét facsarjuk ki. Egy nagy tálban keverjük alaposan össze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Novemberben a Győri Nemzeti Színházban mutatták be a Győri Könyvszalon keretében Loschitz Ferenc
Az elmozdítás tilalma című verseskötetét. Főszerkesztőnknek, a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ
igazgatójának könyve Budapesten jelent meg az NKA
támogatásával, a győri könyvbemutatón beszélgetőtársa
volt Mezey Katalin Kossuth-díjas író, a verseket felolvasta
Lázár Balázs színész.
dr. Sík Sándor

Meghitt adventi délutánra
várták a családokat a Sugár
Utcai Tagóvodába az óvoda
dolgozói. A karácsonyi fényekbe öltöztetett udvaron a finom
ételek, forró italok mellett a
szülők és az óvó nénik által
készített adventi koszorúk,
díszek is hamar gazdára találtak. A hangulatot fokozta amikor szülők, gyerekek karácsonyi dalokat énekeltek együtt
az óvó nénikkel.

A Molnár Vid Bertalan Közösségi Ház előtt felállított
ezüstfenyő idén Győrszentiván karácsonyfájává vált azáltal,
hogy az intézmény felhívására kicsik és nagyok saját készítésű díszeikkel tették szebbé az ünnepre. A képen még eredeti
helyén látható a fa, amelynek felajánlója az Ecker család.
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a hozzávalókat. Vajazzunk és
lisztezzünk ki egy gyümölcs
kenyérformát. Szedjük át
bele a tésztát, majd süssük
készre 45 perc alatt. Hagyjuk
a formában kihűlni, majd
borítsuk ki. Csorgassuk meg
a vízgőz felett megolvasztott étcsokoládéval, hagyjuk
rádermedni.

Magyarok
Szubjektív őstörténeti sorozat
Mit lehet tudni
a pálosokról?
Az egyetlen magyar
alapítású szerzetesrend
a pálosoké. Már a kora
középkorban is megkezdődtek a találgatások, hogy
kik ők, ki alapította a rendet, és milyen célból. A
pálos rendet Boldog Özséb
1250-ben alapította. Az
alapítás dátuma nem azt
jelzi, hogy ekkor kezdődött
a tevékenységük. A pálosok misztikus hagyománya
sokkalta régibb, visszanyúlik Remete Szent Pál születéséig 228-ig. Róla nevezte
el Szent Özséb a rendet.

Tevékenységük szerteágazó volt. A magyar királyság
történetében végig rendkívüli szereppel bírtak, még az
Árpád- ház kihalása után is.
Ők vezették a királyi temetések rituáléját, egy „ezoterikus” nyilvánosság elöl elzárt
szertartáson ők avatták fel a
mindenkori magyar királyt. A
felavatás, beavatás volt, ahol a
keresztén tanok mellett kivehető az ősmagyar táltoshit
nyoma. A fehér csuhát viselő
szerzetesek furcsa módon, a
hivatásos harcosokat is megszégyenítő módon művelték a
vívás, a lovaglás művészetét.
A krónikák tudni vélték, hogy
a Pilisben sok-sok titkot őriz-

nek egy barlangrendszerben,
mélyen a hegy belsejében.
Rengeteg kérdés merül fel
velük kapcsolatban: hol lehettek a templomaik, kolostoraik, rendházaik. Hol végezték
a titokzatos avatási és beavatási rítusaikat? A legfontosabb szentélyek, melyekben a
pálosok tevékenykedtek: Pilisszentkereszten, Már ianoszt
rán, Buda-Szentlőrincen álltak. Különféle bejegyzések számot adtak arról, hogy létezett a
Pilis belsejében egy központi
szentély, amelyet még a mai
napig sem találtak meg a régészek. Ahol a rend főemberei
avatási szertartásokat végeztek. A magyar királyokat állítólag ezen a helyen avatták, és
készítették fel az uralkodásra.
A kiszemelt személynek egy
szarkofágba kellett belefeküdni, ahol valamilyen meditáció
után kapcsolatba kerültek az
égi hatalmakkal. Ezen a próbatételen túljutva került sor a
világi koronázási szertartásra,
melyet már a világi templom-

ban végeztek el. A Pilis alatt
egy összefüggő labirintus
rendszerről is fellelhető
írások arról számolnak be,
hogy Budakalásztól kezdve
egészen Esztergomig is el
lehet jutni a föld alatt. Erre
utaló nyomok, titokzatos
lépcsők, oszlopfők is találhatók a hegységben.
A kincsvadászok érdeklődését is felkeltették a pálosok. Ám a pálosok csak
mosolyogtak ezeken a szerencsevadászokon. Voltak,
akik, csak kíváncsiskodtak,
voltak erőszakos, hiú, kapzsiságtól vezérelt emberek,
akik szerették volna megtudni a pálosok titkait, kincseik hollétét, de ez senkinek, még a legközelebb, a
legbensőségesebb viszonyt
ápolóknak sem sikerült
elérni! „Sokkal inkább arról
volt szó a pálosok esetében,
hogy a fehér csuhás szerzetesek valamilyen régebbi, elveszett őscivilizáció emlékét és
tanításait őrizték volna meg".
Hogy valaha fény derül-e a
tevékenységükre, azt majd
az utókor fejlett technikája
vagy csak egy véletlen folytán derül majd ki!
Vollai István

Az idén az udvaron várták a Télapót a Sugár Utcai Tagóvoda
óvodásai. A sok finomsággal megrakott csomagoknak nagyon
örültek a gyerekek, cserébe versekkel, dalokkal köszöntötték a
Mikulást.
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Fuss a Mikulás elé!
Jótékonysági futás
a Móricz iskola javára

December elsején a Hét
Krajcár Közhasznú Alapítvány és az iskola szülői szervezete segítségével megrendezésre került a Fuss a Mikulás
elé! jótékonysági futás.
Ezen a napon futóversenyre
nevezhettek diákok, felnőttek
egyaránt.
Az iskola épületében a szülői szervezet hagyományos
adventi vásári kínálatával
kápráztatta el az idelátogatókat. A mézeskalácssütő verseny győzteseinek kínálatát
is megkóstolhatták az édes
ízekre vágyók.
Ezen a napon a következő
eredmények születtek:
Fiúk:
1. Gombos Martin 7.a
2. Kenyeres Ákos 7.b
3. Demeter Patrik 8. oszt.
Különdíjas: Horváth Kristóf
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Lányok:
1. Szabó Fanni 8. oszt.
2. Szabó Zsófia 7.a oszt.
3. Prosszer Petra 6.a oszt.
A „legmikulásosabb” futók
a következők voltak: Zsem
beri Zsolt, Németh Donáth,
Bartus Liána, Márhoffer
Máté.
Felnőttek, férfiak:
1. Szekeres László
2. Sándor László
3. Ambrus Zoltán
Felnőttek, nők:
1. Varga Marianna
Mézeskalácssütő verseny
eredményei:
1. Harta Judit
2. Maurer Szabolcsné
A mellékelt fotókat Éhné
Bognár Edit készítette.
Mindenkinek köszönjük
a részvételt.
Móricz iskola tantestülete

Leendő első osztályosok
a Móricz iskolában
Az óvodából érkező gyerekekkel való kapcsolattartásra
minden évben nagy figyelmet
fordítunk.
Október és november hónapban látogatást tettek a leendő
elsős tanítók az óvodában, ahol
foglalkozásokat tartottak.
November 14-én nyílt tanítási
napon betekintést nyerhettek
a szülők az iskolai élet mindennapjaiba; megnézhették a
leendő tanító nénik tanóráit,
akik jelenleg harmadik illetve
negyedik osztályban tanítanak.
Iskolai rendezvényünket
megelőzte a közös szülői értekezlet a Kossuth Lajos Művelődési Házban, ahol a szülőknek
volt lehetőségük meghallgatni
a következő évi elsős pedagógusok bemutatkozását.
Az ovis projektünk fontos
állomása, amikor először láto-

gatnak az ovisok szüleikkel
iskolánkba. Ez – szokásainkhoz híven – egy délutáni program, amin minden alsós pedagógus aktívan részt vett.
Ezen a délutánon Kriszti
néni, Mónika néni tartott órarészleteket a nagycsoportosoknak. A leendő tanítók teljesen
elvarázsolták a gyerekeket.
A gyerkőcök megismerkedhettek az iskolai élet rejtelmeivel: Milyen is egy tanterem?
Hogyan működik az interaktív
tábla? Mi történik tanórán?
A foglalkozások után a szülőket kötetlen beszélgetésre
invitáltuk, kérdéseket tehettek
fel az iskolakezdéssel kapcsolatban, amelyre a leendő tanítók és az iskolavezetőség tagjai
készségesen válaszoltak.
Ezzel párhuzamosan a gyerekek több helyszínen, játé-
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kos foglalkozásokon vehettek
részt, játszhattak a tornatermi eszközökkel. megismerkedtek az informatika teremmel, kézműves foglalkozáson
vehettek részt.
Az ovisok láthatóan jól érezték magukat, nagy örömmel
vitték haza a maguk készítette
ajándékokat, valamint a tanító

néniktől kapott kis ajándékot
és az elmaradhatatlan móriczos
lufit.
Iskolánk pedagógusai és az
elsős tanítónénik szeretettel
várják a leendő elsősöket: A
leendő 1.a osztályban: Gombás
Mónika, az 1.b osztályban
Neubauerné Tóth Krisztina.
Móricz iskola tantestülete

Mi a pálya?
Műszaki pályaválasztó fesztivál
Győrszentivánon
Válassz szakmát tudatosan!
Ismerd meg - Próbáld ki - Válj
szakemberré!
2018 őszén 6 helyszínen
került megrendezésre, november 7-én Győrszentivánon a „Mi a pálya?” országos
műszaki pályaválasztó fesztivál, amelynek elsődleges célja,
hogy élményalapú elven felszínre hozza a műszaki érdeklődést annak érdekében, hogy
a továbbtanulás és a pályaválasztás tudatos döntés legyen.
Iskolánk hatodikosai, hetedikesei, nyolcadik osztályosai
vehettek részt a fesztiválon.
Tanulóink a távközlés, informatika, gépészet, épületgépészet,
vegyipar, elektrotechnika, elektronika témakörében szerezhettek hasznos információkat.
Csete Erika
pályaválasztási felelős

Tisztelt Szülők, Támogatóink,
Segítőink, Partnereink!

A fenntartható

hulladékgazdálkodás
szerepe és lehetőségei
az iskolákban
Iskolánk november 27-én 14
órai kezdettel szakmai napnak
adott otthont.
A megjelent vendégeket
Fátrainé Csanaki Éva megbízott
intézményvezető köszöntötte.
Ezt követően Kövecsesné Dr.
Gősi Viktória nyitotta meg az
előadások sorát Környezetkímélő hulladékkezelés játékos
módszerekkel címmel.
Ezt követte Helyidentitás fejlesztése öröm-bánat térképpel
című előadás, amelyet Lampert
Bálint tartott meg.
A szünetet követően Dr.
Halbritter András Albert az
iskolakertek lehetőségeiről
beszélt a közoktatásban.
Dr. Kalas György a háztartási hulladékok környezeti hatá-

sairól, a tudatos fogyasztási
formákról, környezeti oktatás
jelentőségéről értekezett.
Szalainé Duber Ilona az
óvodai környezettudatos szemlélet megalapozásáról, a hulladékcsökkentés lehetőségéről
beszélt.
Az iskola emeleti folyósóján
az előadásokhoz kapcsolódóan az alábbi kiállításokat, bemutatókat láthattak
az érdeklődők: Hulladékból
hasznosat! Környezetbarát
írószerek, tanszerek.
A konferenciát az Ökológiai
Stúdió Alapítvány, Hét Krajcár
Közhasznú Alapítvány szervezte, és az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatta.
Móricz iskola tantestülete

A Győri Móricz Zsigmond Általános Iskola tantestülete
és diákjai nevében szeretnék ezúton is köszönetet mondani minden kedves szülőnek, támogatóinknak, segítőinknek, partnereinknek a 2018-ban nyújtott segítségért.
A segítség, a támogatás sokféle módon mutatkozott meg
ebben az éven is. Anyagi támogatás, kétkezi munka, erkölcsi kiállás, szervezés formájában.
Bízunk abban, hogy ez a gyümölcsöző együttműködés a
jövőben is folytatódni fog.
Áldott karácsonyi ünnepet és boldog új esztendőt kívánok mindnyájunknak!
Fátrainé Csanaki Éva, megbízott intézményvezető
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„BÉKÉS LÉPCSŐK”
a Váciban
2018. december 1-étől a –
Békés Iskolák program keretében – iskolánk szürke lépcsői új
köntösbe öltöztettük. Ezen túl
egy új, békés üzeneteket közvetítő feladatot is ellátnak majd.
Az öntapadós fóliákon a
békés egymás mellett élést segítő mondatok olvashatóak, például: Köszönök és viszonzom
a köszönést! Észreveszem, ha
segíthetek. Tiszteletet, kedvességet adok és kapok! Vigyázok
magamra, vigyázok másokra!
A békés megoldást keresem.
Ezek a feliratok abban segíti a
tanulóinkat, hogy nap mint nap
olvasva, megerősítsék és elmélyítsék a békés egymás mellett
élés legalapvetőbb tudnivalóit.
A Békés iskolák program
az intézményi légkör javítását
célozza. Néha egy-egy apróság
is sokat javíthat az odajárók
közérzetén, segítheti a közösségben való eligazodást, a
közösséghez való alkalmazko-

dást. Thomas Gordon kiválóneves pszichológus,a kommunikációs készségek és a konfliktuskezelés módszereinek
kidolgozója írta: „Ha csak arra
tanítjuk meg a gyerekeket, hogy
jól számoljanak és olvassanak,
de arra nem, hogy jól kapcsolódjanak másokhoz, akkor sikertelen társadalmat építünk.”
A Békés lépcsőink olyan
pozitív üzeneteket hordoznak,
amelyeket minden nap olvasva,
lassan magukévá tesznek tanulóink. Az utat a tudatosság felé
azzal erősítjük, hogy a Békés
lépcsők üzeneteit heti üzenetekként is megfogalmaztuk.
Ezek a tanítási hetek nevelési
célzattal kidolgozott fejlesztő
mondatai, amire figyelünk –
és egymást is figyelmeztetjük
– az adott héten. A Békés lépcsők feliratainak kidolgozását
az iskolánkban működő „Békítő
Teamnek”, illetve a budapesti
„Szupervízós Békítő Teamnek”,

Zöldségkóstolás
az egészség jegyében
Nagy örömünkre szolgált,
hogy az idei évben is az Iskola
Gyümölcs Program keretében
alsó tagozatos diákjainak zöldségeket kóstolhattak. Terítékre
került paprika, répa, zeller és
karfiol. A megtisztított nyers
zöldségeket a gyerekek a tízórai szünetben fogyaszthatták.
A legnagyobb meglepetést a
karfiol okozta. Többen nem is
gondolták, hogy nyersen is meg
lehet enni, de az első harapás után megkedvelték a friss,
ropogós növényt. A falatozás
után a környezetismert órákon
tovább foglalkozhattak a témával egy munkafüzet segítségével, amelyben változatos felada-
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külön is Adler Katának, Sándor
Évának és Lénárt Krisztinának
köszönhetjük. A feliratok kivitelezését Csanakiné Várhegyi
Adriennek köszönjük.
Külön köszönöm az Esélyt a
Szentiváni Ifjúságnak Egyesü-

letünk támogatását, mely közel
60 000 forinttal járult hozzá,
hogy a lépcsők így, különleges
módon díszíthessék iskolánkat.
Iskolám nevében szeretnék
köszönetet mondani érte!
Répásiné Hajnal Csilla, igazgató

Európai Mézes Reggeli
Iskolánkban idén is megrendezésre került az Európai
Mézes Reggeli. A rendezvény
magyarországi meghonosítója és támogatója az Országos
Magyar Méhészeti Egyesület.
A 2018-as évben 1016 helyszínen került megrendezésre, és
így több mint 160 ezer tanuló vett részt benne. Az eseményt rádióreklám is hirdette, „Legyen minden nap, mézes
nap!” szlogennel. A rendezvény
célja a gyerekek megismertetése a méhekkel, a mézzel és a
különböző méhészeti termékekkel, ezáltal hivatott a hazai
termelői mézfogyasztást növelni. A rendszeres mézfogyasz-

tás számos jótékony hatással
bír magas ásványianyag és
vitamintartalma miatt.
„Legyen minden nap, mézes
nap!„
Vajdáné Pócza Alexandra

MAZSOLA AKADÉMIA
tokon keresztül szerezhettek
további ismereteket az egészséges életmóddal kapcsolatban.
TIE Csoport

2018. november 6-án megtartottuk az első Mazsola Akadémiát a leendő elsősöknek. Első foglalkozás a sport jegyében zajlott: volt tánc, játékos gyakorlatok, akadálypálya. A gyerekek
és a leendő elsős tanító nénik is nagyon jól érezték magukat!
Mátics – Bódai Krisztina
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Bemutatkozás
Dányi-Hegyi Diána
Dányi-Hegyi Diána tanító
néni vagyok, az elkövetkezendő tanévben az elsősök osztályfőnöke leszek.
Nagyon szeretem a hivatásomat, s azt is, ha a gyerekek
vidáman, jó kedvűen járnak
iskolába. Minden osztályommal azt szeretném elérni, hogy
biztos alapokat kapjanak, használható ismereteket a további
életükhöz. Figyelek arra, hogy
egymás személyiségét tiszteletben tartsák, egymással
elfogadóak legyenek. A gyerekek sikere az én sikerem is. A
gyermekek tanítása a legfontosabb és egyben legszebb dolog
a világon. Célom, hogy olyan
közösség kovácsolódjon össze,
ahol jó hangulatban, gondtalanul élmény legyen a tanulás.

Igyekszem mindent megtenni
annak érdekében, hogy zökkenőmentesen történjen az
óvoda és iskola közötti átmenet, életkori sajátosságaiknak
megfelelő módszerekkel, játékosan tanuljanak és örömmel
ismerkedjenek meg a betűk,
számok világával. Elengedhetetlennek tartom a szülőkkel
való jó együttműködést, ami
megalapozza a kiegyensúlyozott iskolai éveket.

Aszfalt játszótér
a Váci Mihály Általános Iskola udvarán
Iskolánk belső udvarát sok
évvel ezelőtt szürke térkővel
burkolták. Az esős idő beköszöntével a gyerekekkel nem
mindig tudtuk az udvar többi
részét használni, így itt próbáltuk a szüneteket és a délutáni játszós időt eltölteni.
Arra gondoltunk, hogy
milyen jó volna, ha lenne itt
valamilyen tartós játéklehetőség, amivel nem csak játszani,
de fejleszteni is lehet a fizikai
és mentális képességeket.
Sok külföldi iskolában tartós festékkel festett játszóteret
alakítanak ki, mi is szerettük
volna követni ezt a példát.
A Kantharosz Civil Összefogás „Kantharosz a gyermekek jövőjéért, a jövő nemzedékéért” pályázatára jelentkeztünk
tavaly ősszel.
Nagy örömünkre az alapítvány támogatásra érdemesnek találta ötletünket és

Végh Alexandra
Kedves Szülők! Kedves Gyerekek! Engem Végh Alexandrának Szandra néninek hívnak.
A diplomám megszerzése óta
több továbbképzésen is részt
vettem. Kölyök Fitnesz oktatóként a szakköröket, bemutatókat
zenés táncos mozgásformákkal
színesítem. Az elmúlt években
elsajátítottam a szorobán használatát és oktatását, amely nem
csak a matematika területén hat
pozitívan a gyermekek kognitív
fejlődésére. A gyerekek szellemi fejlődése mellett elengedhe-

tetlennek tartom, hogy egészségesek, sportosak és vidámak
legyenek. Az első időszakban a
legfontosabb feladatunk, hogy a
gyerekek megszeressék az iskolát, a tanulást és egymást.

Vecseiné
Kálmán Katalin
Vecseiné Kálmán Katalin
vagyok, 1989-ben végeztem az
Apáczai Csere János Tanítóképző főiskolán. 2015. szeptembere óta dolgozom a Váci
Iskolában, szeretem az iskola
nyitott és barátságos légkörét.
Tanítóként fontosnak tartom, a mesét és játékot, ami
az iskolába kerülő kisgyermek alaptevékenysége és azt
is, hogy a gyerekek barátságos, nyugodt és elfogadó lég-

körben tanuljanak meg tanulni. Számomra fontos a kreatív
alkotótevékenység, ezért erre
igyekszem a gyerekek érdeklődését, kedvét is felébreszteni.

Mátics-Bódai
Krisztina

anyagi segítséget nyújtott a
megvalósításhoz.
Az iskola aszfalt játszótere
idén ősszel sokak támogató
összefogásának köszönhetően megvalósult, reméljük
a gyerekek örömmel fogadják és nagyon sokáig tudják
használni a betonra festett
ügyességi- és társasjátékokat, ugróiskolát.
Nagyon szépen köszönjük a Kantharosz Civil
Összefogás és a bennünket
segítő szülők és munkatársak támogatását, segítségét.
Vecseiné Kálmán Katalin

Mátics-Bódai Krisztina tanító
néni vagyok. 2007-ben végeztem Szombathelyen a Berzsenyi
Dániel Főiskolán tanító-énekzene tanár szakon. Több, mint
3 éve élek Győrszentivánon családommal és 2016 óta tanítok
a győri Váci Mihály Általános
Iskolában.
Két kisgyermek édesanyjaként a jelenlegi generáció
érdeklődési körét, problémáit
jól ismerem. Az elsős kisgyerek
egy csoda – egy kincs, amiből,
ha okosan bánunk vele, az évek
múltán boldog, kiegyensúlyozott, értékes kis ember válik.
Azt gondolom, hogy mindent el
lehet érni a gyerekeknél azzal,
ha érzik, hogy szeretjük őket
és bízhatnak bennünk. Célom,
hogy megtaláljambennük a

tehetséget, hogy megismertessem velük a világot és megszerettessem a tanulást.Minden
erőmmel arra törekszem, hogy
a rám bízott gyerekek, a saját
tempójukban fejlődhessenek és
érjék el a kitűzött célt. Nagyon
fontosnak tartom a családokkal
való együttműködést, együttgondolkodást a gyerekek harmonikus fejlődése érdekében.
Sok szeretettel és izgalommal várom leendő kis tanítványaimat!
Győrszentiváni KRÓNIKA
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Könyvjelző

Fekete István:

Régi karácsony

A városban sétálgattunk
a lányommal, amikor az
egyik ajándékbolt kirakatában a karácsonyi hangulatot
idéző gyertyák, csengettyűk
és angyalkák felkeltették

a figyelmünket. A boltban
nagyon sok karácsonyi könyv
volt. Nagyok, keménytáblásak, sok rajzzal díszítettek.
Lányom felhívta a figyelmemet, egy a polc hátsó részébe csúszott könyvre. Fekete
István írta. Te szereted az ő
műveit, igaz? – kérdezte és
leemelte a könyvet a polcról.

Amint megláttam a borítót,
nagyot dobbant a szívem. A
templom a fenyőkkel, a kis
nádfedeles házzal, no és a
havas táj. Igen, nagyon szeretem a műveit- válaszoltam.
Eredetileg úgy terveztem,
hogy majd a két ünnep között
olvasom el, de annyira megfogott a borító hangulata, hogy
már aznap este elolvastam az
első történetet. Aztán másnap
alig vártam, hogy legyen egy
kis szabadidőm, és folytassam.
Igen, ez Fekete István. Így kell
ráhangolódni az ünnepekre.
Az ember, ha olvassa a történeteit visszautazik az időben az
1900-as évek elejére. A kicsiny
falvakba, amelyeket télen a
hó elzár a külvilágtól, de az
emberek mégis boldogok. Szegények, de a lelkükben gazdagok. Mindegyik történet egyegy csoda, amit talán ma is
átélhetünk, ha szeretnénk. Ha

elolvassuk ezt a kis puhatáblás
könyvecskét, biztosan átélhetjük. No és ne feledkezzünk
meg a tájleírásokról, amelyeket
ilyen szépen csak Fekete István tudott szavakkal lefesteni.
Meg persze az erdő megannyi
élőlényéről, amelyekből több is
szerepel a történetekben.
Szívből ajánlom, hogy minél
több családnál kerüljön a karácsonyfa alá ez a kis könyvecske, és a meghitt ünnepi hangulatot biztosan még melegebbé teszi, ha elolvasunk
belőlük egy-egy történetet.
Könyvajánlómat egy, a könyvből választott idézettel zárom,
és kívánom, hogy mindenki,
aki olvassa, hallja ezt a zenét,
mely csak belülről hallható.
„Aztán megzendült a hegy, a
messzeség és szétszállt az egész
világon a vágy, a Szeretet és a
Béke halhatatlan muzsikája.”

számára nagy áttörést jelentő
álommunkát. Fogadást köt,
melynek tárgya, hogy mindössze 10 nap alatt eléri, hogy
egy nő beleszeressen. Riválisai
azonban gondoskodnak arról,
hogy Bennek ne legyen kön�nyű dolga: a kiválasztott hölgy
ugyanis nem más, mint Andie.
De vajon meddig hajlandók
elmenni a siker érdekében?

A fantasztikus humorral
fűszerezett film kiváló program az egész család számára. Garantáltan jókedvre derít
mindenkit, miközben a film
mondanivalója is eljut a nézőhöz. A kiváló színészi játék,
a remek zenék és a csavaros
sztori mind-mind hozzájárulnak a remek filmélményhez.

Borbély Csabáné

Mozdulj ki!
Hogyan veszítsünk el
egy pasit 10 nap alatt
(How to Lose a Guy
in 10 Days)
Andie Anderson (Kate Hudson) a népszerű magazin, a
Composure „hogyan-lánya”.
Ez annyit tesz, hogy Andie
írja az olvasók által igencsak
kedvelt Hogyan-rovatot, melyben tanácsokat ad nőtársainak, legyen szó arról, hogyan
legyen zen az otthonunkban,
vagy hogyan legyünk fittek.
Az újságíró azonban szereti
tesztelni tanácsait, mielőtt
belevágna egy-egy cikk megírásába. Barátnője szerelmi
kudarcait alapul véve elhatározza, hogy összegyűjti azokat a hibákat, amikkel a nők
sikeresen az őrületbe kergetik párjukat: azaz arról fog

írni, hogyan veszítsünk el egy
pasit 10 nap alatt. Tervéhez
azonban először fel kell csípnie egy áldozatot, akit aztán
néhány nap alatt az őrületbe kergethet. Mindeközben
Benjamin Barry (Matthew
Mc
Conaughey) – aki a reklámiparban dolgozik sikeres
reklámügynökként – fejébe veszi, hogy megszerzi a

Borbély Lilla

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: Győr+ Média Zrt. A névvel jelzett írásokért a szerzők vállalják a felelősséget!
Győr Megyei Jogú Város
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Völgyi Viktória:
Szellemfények
Annak ellenére, hogy a
szerző első regényéről van
szó, az egyáltalán nem
nevezhető – ahogy szokták
mondani – zsengének. A
misztikus regény helyszíne
az ókori Római Birodalom
egyik ékköve: Efezos. Az
első században játszódó
cselekmény több szálon és
idősíkon fut. A főszereplők belecsöppennek egy, a
város közéletét megbolygató gyilkosságba. Ekkor még
nem is sejtik, hogy ez csak
a kezdete egy akár mindent
elpusztító folyamatnak.
A gondosan kidolgozott
karaktereknek, az események sodrában változó kapcsolatoknak, és a már-már
forgatókönyvszerűen képszerű akciójeleneteknek
köszönhetően szinte mi
is az események forgatagában találjuk magunkat
és együtt próbáljuk megfejteni Willel, Marcussal
és Ameliával, hogy valójában ki vagy mi mozgatja a
szálakat. De emellett van
Wil és Marcus múltjában
egy másik rejtély is, amely

talán összefüggésben áll a
jelennel. Ez viszont belső
utazásra invitál bennünket. Mit jelent valójában az
emberi szabadság? Hogyan
lehet megőrizni belső tartásunkat annak ellenére,
hogy esetleges alárendeltségünkben komoly korlátok közé vagyunk szorítva?
Egyáltalán lehet-e az ember
teljesen szabad vagy mindig akad valami vagy valaki,
akinek szolgál? Mik dönthetnek szolgaságba? Lehet-e
embernek lenni egy embertelen világban és mi változott 2000 év alatt e tekintetben: El lehet-e menekülni
a múltunk elől? A képességeink és adottságaink mire
jogosítanak fel és mire köteleznek? Ezekre és számos
más kérdésre mindenkinek
magának kell megtalálnia
a választ. A regény végére
talán sikerül is.
A könyvet meg lehet
rendelni a kiadó www.
publioboox.com oldalán, valamint a nagyobb könyváruházak internetes felületén.
Liziczai Ákos

Vollai István

Laskai János

Karácsony

Esti vendég

Erdő szélén, sűrű csöndben
szelíd őzek legelésznek,
fenyőillat száll a légben,
könnyű szellő alig lebben.

Ajtómban Cyrano áll,
Fényt gyújtok,
Bort öntök,
Kenyeret, sót, sajtot hozok,
asztalt terítek neki,
hellyel kínálom.

Telik az év, lassan vége,
készülünk a szent estére.
Siklik a szán, fenyő rajta,
ebből lesz a karácsonyfa.
Lesz alatta sok ajándék,
szívből jön a sok jó szándék.
Nagy szobában felállítják,
estefelé körbe állják.

Krisztust dicsérve kelyhet emel,
Majd álomittasan asztalra dől,
Nagyot koppan a nagy orr,
Kezében viaszpecséttel
zárt levél,
benne egy mondat parázslik
– Uram, a vendége
énem jobbik fele.

Kis Jézusnak születése
keresztények nagy ünnepe.
Csodáljuk a karácsonyfát,
megöleljük akkor egymást.
A Magyar Ayurveda Gyógyászati Alapítvány megjelentetett egy könyvet „Ayurveda és a
postagalamb” címmel, amelyben ezeket a módszereket a
győrszentiváni galambász,
Kustyán Tamás galambjainak országos és nemzetközi
versenyeken elért sikereivel
támasztja alá. Tamás régóta használja az ayurvedás
szereket, amelynek a bemutatása ez a könyv. Az ayurveda
egyre ismertebbé válik hazánkban, és ehhez talán hozzájárul
a továbbiakban ez a könyv is. Gratulálunk a megjelenéshez!
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„JÓSZÍV”
Temetkezési Kft. kirendeltsége
Pál Istvánné (Pálné Marika)
Győrszentiván, Búzavirág út 34.
Halottszállítás bejelentése:
a nap 24 órájában

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

NAPOS GUMISZERVIZ
Győrszentiván, Napos u. 32.

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

SZENTIVÁNI

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Győrszentiván, Déryné u. 24.
Rendelési idő: hétfő, szerda 17-19 óra
Más napokon bejelentkezés alapján
Hívásra házhoz megyünk.
• Háziállatok és kedvtelésből tartott állatok sebészeti,
belgyógyászati ellátása, ultrahangos fogkőeltávolítás,
állatútlevél kiállítása, microchip behelyezés és regisztrálás kedvező áron, lézerterápia.
• Műtétek elvégzését, kezeléseket az állat szállításával is vállaljuk.
Dr. Sík Sándor, állatorvos
20/9249241
Zádorvölgyi Gabriella,
asszisztens 20/4680813

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

Felhívás!
Ne feledkezzünk meg
az ebek veszettség elleni oltásáról!

