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Az 1848/49-es
forradalom és
szabadságharc
évfordulóján rendezett
helyi ünnepség
március 14-én,
16 órakor lesz
a közösségi házban.

Vidám farsang volt
Szentivánon

Fut a Szentiván
2018. április 7.
Nevezés és a részvétel díjtalan!

„Csak egy tánc volt...”
1969. december egyik péntek estéjén a szokásos baráti
társaság gyülekezik a Cuki
előtt. Szines, Bonó, Schwarz,
Dugyli. Háromnegyed hét
felé jár az idő, hát valami
meleg helyre kéne menni.
Nem egyszerű a választás,
annak ellenére sem, hogy itt
állunk az „objektum” előtt.
De olyan csórók vagyunk, ha
mind a négyen összedobjuk
a lóvénkat, akkor se kapunk
érte egy nagy málnát sem.
Különben is két napja eltanácsolt bennünket a Cuki főnökasszonya, mert nem fogyasztunk, csak az amúgy is kevés
ülőhelyet foglaljuk – ingyen.
Másik lehetőség az ifjúsági
klub, ami a kultúrház erkélyéből lett kialakítva. Ma az is
zárva, mert a Kultúrban ORI
rendezvény van.
Az ORI – Országos Rendező Iroda – szervezte az
előadást a Szentiváni ÁFÉSZ
megbízásából.
A fellépők között ismert
művészek, befutott énekesek.
Többek között Koós János és
Szécsi Pál. Számunkra persze teljesen mindegy, hiszen
a beugró 7 forint per koponya,
de nincs egy kanyink sem.
Leleményes
barátom,
Schwartz kitalálja, hogy
mégis a kultúrházba menjünk, hátha a jegyszedők

2

Győrszentiváni KRÓNIKA

között találunk olyan havert,
aki pénz nélkül is be tud juttatni bennünket.
A templom melletti Kultúrház (torzóját ma is csodálhatjuk) a háború után épült. A
Hősök szobra mögötti, volt
Tűztorony lebontásából származó építőanyagból. Bejárata
egy van, s nem mutatkozik a
bejutáshoz más lehetőség.
Az ám, csakhogy itt a hajthatatlan jegyszedő őrködik. Ő
az ÁFÉSZ „Fényes” címszóval
dicsért helybeli vendéglőjének a főnöke. Nagyon rendes
ember, ismerjük jól és ő is
ismer bennünket.
Pofátlan kérésünkre, miszerint „besurrannánk jegy nélkül,
észrevétlenül”, cinkosan mosolyogva ugyan, de elküldött
bennünket a jó francba. Jól
van-jól van, nem eszik ilyen
forrón a kását! Jó lesz nekünk
az is, ha előadás közben lóghatunk be, mondja Bonó. Sajnos ez a vonat elment, mert
lekattintották az előtérben
a villanyt. „Kuss legyen!” és
becsapták az orrunk előtt az
ajtót.
Hét óra, tele a Kultúr, kezdődik az előadás. Mi pedig itt
állunk a sötétben, csalódottan.
Haza pedig nem megyünk,
nem vagyunk ahhoz szokva,
hogy otthon, egyedül töltsük
az estét.

Kell a társaság, a Dugylinak
van cigije, maradunk, röhögünk, sohse esünk kétségbe.A
jegyszedő persze nem díjazza
harsány jókedvünket. Kétszer
is kiszól résnyire nyitva az
ajtót, „kuss legyen”! Másodszorra már komoly seggberúgásokkal fenyeget, ha nem
hagyjuk abba a röhögést.
A külső világítás beszűrődő fényénél észreveszünk
két magas, ismeretlen alakot. Csak a sziluettjük látszódik és tapogatva keresik
a terem bejáratát. Hallom
az egyik (nagyon ismerős az
orgánuma) mondja a másiknak „mondtam ne jöjjünk ki,
most hogyan megyünk be”. Itt
az ajtó, gyertek erre, mondja Szines, de úgy sem tudtok bemenni, mert belülről
bezárták. Hát ezeknek aztán
nagyon fontos bejutni, mert
veszettül elkezdtek kopogni.
Semmi reagálás, erre az egyikük megrugdossa az ajtót és
megrázza a kilincset.
Hát ezt nem kellene! Mert
az ajtó hirtelen kinyílik és
a közelebb álló idegen irgalmatlan nyaklevest kap a jegyszedőtől, aki a maga 100 kiló
feletti súlyával kellő nyomatékot ad a felszólításnak: Ne

rugdald az ajtót! Mér rugdalod! Elindulna a második
pofon is, de közben a másik
megfogja az ajtót, nehogy
berántsák az orra előtt és
kétségbeesetten, könyörögve
mondja: „engedjél már be bennünket, mi következünk!” Ő a
Szécsi, Ő következik, én meg
a Koós vagyok. „Mit bánom én,
hogy ki vagy, akkor se rugdald
az ajtót!” mondja a jegyszedő
haláli nyugalommal.
Tudomásul véve az elhangzottakat, félreáll és beengedi
a két sztárt. Mi meg közben
simán besurranunk mögöttük. Azonnal oszlásnak indulunk, hogy az utánunk rohanó
rendezők ne tudjanak elkapni
bennünket.
„Gyere vissza, hova mész!”
felszólításokat már elnyomja
a konferanszié, Szikora János
pattogó, diadalittas bejelentése. Következik a Csak egy
tánc volt című sláger, előadja
Szécsi Pál. Palika a nézőtérről
rohanva ugrik fel a színpadra.
Utóirat:
Szécsi Pál a magyar tánczene egyik legnagyobb egyénisége március 20-án lenne
74 éves.
Szöveg és grafika:
Karli László

Isten éltesse a 90. éves
Dobi Laci bácsit
Idén február 2-án köszöntöttük Győr Város Önkornányzata
nevében Dobi Laci bácsit, aki
2018. január 2-án töltötte be
90. életévét. A jókívánságok,
ajándékok és Orbán Viktor
miniszterelnök úr által küldött
emléklap átadását jóízű beszélgetés követte.
„Én dunyha alatt születtem”
mondta mosolyogva Laci bácsi.
„Az úgy volt, hogy 1927.december 27-én születtem, de 1928.
január 2-ig a dunyha alatt dugdostak, hogy 1928-as születésű
legyek, mert így más korosztálynak fogok számítani a katonai behívónál...” Ámultunk a
kor leleményességén és persze

azon, hogy az otthonszülésnél
ez megoldható is volt. Az 192428-as korosztályt mégis elvitték
leventének, majd következett
a II. világháború. Itt amerikai
fogságba esett, és francia fogolytáborba került. Ott konyhamunkásként a kekszet kellett csokoládéval összefőzni, és ez lett az
ebédre kiosztott puding. 1945.
október végén érkezett haza és
1946-tól a Győri Fonodában dolgozott nyugdíjazásáig.
Ennyi veszély és kaland után
kérdeztük, hogy mi a hosszú
élet titka?
„A kiegyensúlyozott családi élet, mérsékelt evés, evés
után elfogyasztott 2 dl ital.

Január végéhez közeledve
ismét elérkezett a báli szezon ideje, a Wass Albert Klub
pedig idén is megrendezte
népszerű bálját a megszokott
helyszínen, a Kék Golyó étteremben. A szervező feladatokat most is Ecker Gyula és
neje, Márti vállalta magára,
akiket köszönet illet az esten
résztvevők részéről.
Azt hiszem, a társaság nem
csak hangulatban, hanem létszám tekintetében is kihasználta a hely adta lehetőséget,
hiszen elérte a nyolcvanat a
bálozók száma. A köszöntés
után a klub névadójának egy
versével kezdődött a program Sas Imre előadásában,
majd a Kossuth Lajos Műve-

Munkáról meg annyit, hogy
ledolgoztam 45 évet 1 helyen
és végeztem becsülettel. Nem
figyeltem oda, hogy a sok
munka nem nevel szép testet, inkább arra, hogy nemesít!
Ahhoz, hogy ennyi munkát
elvégezhessek, ehhez én egyedül kevés voltam, ehhez kellett
az Úr segítsége, amit nem szégyellek bevallani, nem hiába
imádkoztam hozzá naponta,
szentmisére is eljártunk a családdal jeles ünnepeken.
Szerető feleségem 78 éves
korában sajnos itt hagyott, de
velem van szerető lányom és
fiam családja akik gondomat
viselik.”
Elmondása szerint Laci bácsi
9 miniszterelnököt, a II. világháborút, az 1956-os forradalmat, az 1989-es rendszerváltást a 2008-as pénzügyi válságot is megérte.

Ha január, áll a bál
lődési Házban péntekenként
működő senior tánc résztvevői mutattak be ízelítőt
abból, hogy nyugdíjas korban
is lehet művelni a táncot az
ismerős zenei ritmusokra.
Ezt követően még Ecker
Gyula szórakoztatta harmonikajátékkal a bálozókat, a
műsor után pedig következett a vacsora, a zene és a
tánc ideje, a jó társaságban
pedig hamar eljött az éjszaka,
amikor a tombolasorsolásra
került sor. Sokan örülhettek
az ajándékoknak, amelyek
között jó néhány értékes felajánlás talált gazdára. Ezúton

Az önkormányzat és a településrészi tanácsdó testület
nevében azzal búcsúztunk,
hogy 5 év múlva úgyis találkozunk, de addig is benézünk 1-2
jó szóra!
dr. Sík Sándor
önkormányzati képviselő

is köszönet a tombolatárgyak
felajánlóinak!
Emlékezetes este volt,
amelyről bizonyára mindenki kellemes emlékekkel
tért haza. Örülhetünk, hogy
Szentivánon tovább él télidőben a régi bálok hangulata, és
tegyünk érte, hogy így legyen
ezután is.
Loschitz Ferenc

Gondolatok az év elején
Az óév már csak mes�sziről integet felénk elmúlt
események mögül. Tavaszias időjárásával jól meglepett bennünket az új esztendő. Új év, új remények,
új fogadalmak,amiket vagy
betartunk, vagy nem. Az
idén megfogadtam, hogy
nem fogadok meg semmit.
Ezt igazán könnyű lesz
betartani. A kertben úgy
szólnak a madarak mint
kora tavasszal. Az utcán a
japán birs nyitogatja egymás
után a virágait. A kertben a
rügyek elkezdtek duzzadni.
Teljesen felborult az évszakok rendje. Egymásba olvadva, mediterrán viszonyokat
produkálnak, fittyet hányva
a természet törvényeinek.
Volt már ilyen időszak az
életemben. Úgy harminc
évente szokott ilyen szélsőséges lenni. Aztán majd március közepén megint nyakig
járunk a hóban. Remélem ez
a jóslatom nem válik be, de
egész könnyedén előfordulhat. Ilyentájt szoktam elkezdeni a szőlőt metszeni. Az
idén kivárok. Volt már olyan
évem, amikor a két szomszéd lemetszette a szőlőjét,
én meg kivártam a végső
időszakot. Utána az történt,
hogy a szomszédok szőlője mind elfagyott az enyém
meg nem. Na ennyit a megérzésekről.
A jó idő adta lehetőségét
kihasználva elgyalogoltam
a temető mögötti tölgyesbe

egy kis mozgás és levegőváltozás céljából. Ha már itt vagyok
akkor megnézem a tavaly elültetett facsemeték állapotát.
Örömmel vettem tudomásul,
hogy majdnem mind megeredt. Remélhetőleg a sok téli
eső hatására bizonyosan nekiindulnak a növekedésnek. Jóleső érzés volt érezni az avar
semmivel össze nem keverhető
illatát. Lehetett érezni ahogy a
jó idő hatására sok madár újra
megszólalt. Ballagtam az erdei
úton, kezemben egy jókora száraz faággal és szemlélődve azon
agyaltam, hogy milyen gyönyörű szabadidő parkot lehetne itt
építeni egy kis ráfordítással,
Eszembe jutott egy erdei tornapálya létrehozása is. Ahol a
fiatalok kiélhetnék a fölös energiáikat. Ahogy elém tárult a
erdőrész a maga valóságával,
egy csomó lehetőséget rejtenek
az üres tisztások, nyiladékok.
Hazafelé sűrűn kavarogtak a
gondolatok a fejemben a megvalósítás érdekében. Jóleső érzéssel érkeztem haza. Kiszellőzött
a fejem,feltöltődtem energiával.
Igazán jól éreztem magam.
Az erdő puszta létével csodákra képes. Csak egy sima erdei
séta szinte kicseréli az embert.
Az ilyen téli időszakokat sokkal jobban átvészeli az emberi
szervezet. Most, ahogy hazaértem, most fogadtam meg, hogy
minden év elején, akármilyen
idő van teszek egy erdei hos�szú sétát, ami segít elviselni a
borongós téli hónapokat.
Vollai István
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Karatés sikerek
Idén két Szentivánon élő
rendőr vett részt a TEK Budoés Küzdősport Gálán Budapesten. Most sem tértek haza
érem nélkül, egy arany és
egy ezüst érem csillogott a
nyakukban. Ráadásul a karate döntőben különleges pillanatoknak is tanúi lehettek a
kilátogatók. Erről a versenyről
tavaly is hírt adtunk, hiszen
akkor is mindkét győri rendőr
aranyérmes lett.

2017-ben a Győri Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának őrmestere,
Antalics Viktor vett részt a
gálán, idén csatlakozott hozzá
Antalics Máté őrmester a
Készenléti Rendőrség kötelékéből, aki szintén Győrben
teljesít szolgálatot. Aki nem
ismerné őket, elmondjuk,
hogy az ikerfiúk 14 éve űzik
a karatesportot. Ezen a versenyen a testvérpár kyokushin

Támogatás
Tisztelt
Polgártársak!
Főként nyugdíjasok jelezték
nekünk, hogy szívesen támogatnák a polgárőrség munkáját, kisebb összeggel, amiért
nem érdemes bankba menni.
Köszönjük, a jelzést minden
segítség jól jön egyesületünk
fenntartásához. A kis összegű
anonim adományok elhelyezésére három helyen található
településünkön gyűjtő doboz.
1. A Törökverő úton található CBA üzletben.
2. A Kis Pipa Vendéglőben.
3. A Kék Golyó étterem és
tekézőben.
Természetesen, mint eddig
most is várjuk támogató felajánlásukat, személyesen,
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telefonon, vagy a Nyugat Takaréknál vezetett 5980016315213442 számú bankszámlánkra.
Köszönjük a támogatást

Fagyoskodó
Polgártársaink.
Tisztelt Szentivániak!
A Magyar Vöröskereszt
Győrszentiváni Alapszervezete együttműködésben a Győrszentiváni Új Erő Polgárőr
Egyesülettel, folyamatosan
próbál segíteni problémákkal
küszködő honfitársainknak.
A karácsony közeledtével és a
szilvesztert megelőző napon,
napi és tartós élelmiszer adományokkal kerestünk fel több
rászoruló családot. Azóta

karatéban, a 70 kg-os kategóriában végigverte a mezőnyt.
- Végül a döntőben kötöttünk ki, – meséli Viktor –,
ahol egymással kellett volna
megküzdenünk. Innentől
kezdve érdekes kezdett lenni a
dolog, mivel mindketten hajlandóak voltunk lemondani a
győzelemről a másik javára.
Azonban, mivel tavaly Viktor győzött ezen a versenyen,
úgy döntött, hogy idén legyen
a testvér, Máté nyakában az
aranyérem. A mérkőzést feladták, így testvéries döntés
született.
- Köszönöm testvéremnek – mondja Viktor –, illetve a Készenléti Rendőrség
parancsnokainak, akik segítették a felkészülésemet.
Kemény próbatétel volt, remélem jövőre ismét mindketten
részt vehetünk a versenyen.
Majd a klubjukról kezd el
beszélni: Bőnyön van egy
harminc fős karate klubunk,
ahova 6 éves kortól 70 éves
korig várunk mindenkit szeretettel. A bőnyi iskola tornatermében hétfőn és pénteken
17.00–18.45 között zajló edzések jó hangulatban zajlanak
egy szuper közösségben.
Loschitz Ferenc

folyamatosan igyekszünk segíteni a tűzifa problémák megoldásában. Sajnos forrásaink
kiapadóban vannak, ezért fordulunk Önökhöz. Kérjük, aki
tud felajánlani olyan tüzelőt,
(pl. rossz raklap, deszkahulladék), amit tud nélkülözni
és szívesen segítene nehéz
helyzetben lévő családoknak,
nyugdíjasoknak. Kérjük, ajánlják fel, segítsék felmelegíteni
a rászorulók lakásait. Amen�nyiben készpénzzel tudja/szeretné támogatni munkánkat,
azt személyesen vagy a polgárőrség számlájára CÉLZOTT
befizetésként teheti meg.
Az utalás megjegyzés rovatába kérjük, írja be TÜZIFA
PROGRAM. Ebben az esetben
a fenti összeg csak erre a célra
használható fel.
Tisztelettel köszönjük
támogatásukat

90 éves
szép korú
köszöntése
Január
8-án
ismét
szentiváni szép korút
köszönthetett volna Dr.
Sík Sándor képviselő úr a
tanácsadó testület tagjaival, de az érintett orvosi
kezelése miatt személyesen nem kerülhetett rá sor.
A testület jókívánságait
és ajándékait, valamint
miniszterelnök úr jókívánságainak oklevelét a család tagjai adták át részére. Veszelovszki Zoltánné,
lánykori nevén Somorjai
Julianna 1928-ban született Győrszentivánon.
Nagy családban nevelkedett négy lánytestvérével, Erzsébettel, Irénnel,
Máriával és Rozáliával.
Az elemi iskolák elvégzése után kalapkészítést
tanult, később férjével a
Fonodában, majd nyugdíjazása előtt a helyi óvodában dolgozott, ahová unokái is jártak. Egy lánya
van, Márti, két unokája
Viktor és Gábor, öt dédunokája Dalma, Mira,
Máté, Borbála és Laura.
Nyolcvanas évei végén a
látása erősen megromlott,
ezért 2016 novembere óta
a Kálóczy téri idősotthonban lakik. Képviselő úr és
a testület tagjai jó egészséget és sok boldogságot
kívánnak.
Ecker Gyula

Nyílt kuratóriumi ülésre hívjuk
a szentiváni lakosságot 2018.
február 28-án 16 órára a Kossuth Lajos Művelődési Házba.
A Kincsesház tetőzetét az
idei évben rendbe kell tenni,
hogy megelőzzük a következő
beázást. Decemberben kárelhárításként önkormányzati
pályázati pénzből kijavíttattuk
a nádtetőt.
Megismételjük a kérésünket:
Adójuk 1 %-ának felajánlásával,
kérjük, támogassák a Kincsesház karbantartását! Adószámunk: 18531118-1-08
Várjuk azon személyek
jelentkezését a 20/540-6449es telefonszámon, akik szívesen tennének Szentivánért, a
Kincsesházért, akik részt vennének a kuratórium munkájában kuratóriumi tagként is.
Személyeket javasolni is lehet a
kuratóriumba.
Várjuk azon személyek jelentkezését a 20/540-6449-es telefonszámon, akik szeretnének

A Hunyadi család
mágikus titkai
A krónika azt írja 1301ben: „Letört az Árpádok
fájának arany ágacskája”.
Utolsó árpád-házi királyunk III. András (12901301) elhunytakor. Ezzel
lezárul Magyarország történelmének egyik legfelemelőbb korszaka. A Turul
dinasztiabeli királyok kora.
Nagyon úgy néz ki,ezek
után nem lesz olyan uralkodó, aki egyeneságon vezeti
le származását Árpád fejedelemtől. Trón követelők
harcai szaggatják az országot. Mindannyian kizárólag
nőágon hordoz magában
Árpád-házi vért. Először a
francia Anjouk győzedelmeskednek (Károly Róbert,
Nagy Lajos) aztán Lajos
király vejére,a Luxemburgházi Zsigmondra (1387–
1437) száll a trón. Zsigmond miután törvényes

Híreink, terveink
részt venni az erdélyi „Magyar
kulturális hagyományaink”
táborban 2018. júl. 2-től júl. 7-ig
Korondon.
Falukutatási pályázatunk
ajánlott témái:
1. A részönkormányzat 23
éves története Győrszentivánon
1991 - 2014
2. Győr IX. kerülete: az Ipari
park

3. Győrszentiván Győrhöz
csatolása 1971-ben
4. Győrszentiván története
1971–1990 között
5. Győrszentiván története
1990–2018 között
6. Minden egyéb más téma,
ami Szentiván múltjával, jelenével foglalkozik
Beadási határidő:
2018. május 18.

Magyarok
Szubjektív őstörténeti sorozat
utód nélkül hunyt el. Ismét
kérdésessé válik a korona
sorsa. Azután a Habsburg- és
Jagelló- házi jelöltek hadakoztak a magyar koronáért.
Hogy igazi magyar király léphessen a trónra, csekély esély
maradt. Ekkor új reménység
támad fel történelmünkben.
A Rozgonyiak Hédervári,
Garaiak, Újlakiak, egymás
ellen hadakozva, két dinasztiát
támogatnának: a Habsburgot,
és a Jagellót. Azonban megjelenik a színen egy teljesen
új család, mely üstökösként
jelenik meg a politikai spalettán. Elkezdődik a találgatás.
Azt suttogják róluk, hogy alacsony köznemesi származásúak vagy talán jobbágy vagy
paraszti sarjak. Ezt a családot
úgy hívják, hogy Hunyadi.

Tetteiket hamarosan, nemcsak
Magyarországon de az egész
nemzetközi politikai életben
is széles körben elismerik.
A hagyomány megjegyzi: „a
Hunyadiak olyan üstököshöz
hasonlítanak, mely mintha az
égen megjelenve három csillagra esett volna szét. Azaz
a dinasztia három hőst adott
a világnak és a magyar történelemnek, három történelmi csillagot. Először Hunyadi
Jánost (1407–1456), a hadvezért, aki a török ellenes hadjárataival gyakorlatilag megakadályozta a szultán eredeti
tervét (hogy tudniillik meghódítsa Bécsen keresztül nyugat Európát is) A második
Hunyadi László (11431–1457),
mártír, míg a harmadik természetesen Hunyadi Mátyás

A pályázatokat jeligésen kell
beküldeni az alapítvány címére 2 példányban papíralapon +
CD-n vagy pendriven. A beküldött anyagban zárt borítékban
a szerző neve, címe, dolgozatának címe, a borítékon jelige.
Levélcím: Szentivániak Szent
ivánért Alapítvány 9011 Győr,
Lehár F. u. 46.
Szeretettel várjuk a pályázatokat!
Szentiván fejlődését bemutató, vetíthető összeállítást
szeretnénk készíteni széles
körű lakossági összefogással.
A falukutatási pályamunkák
is ehhez kapcsolódnak. Várjuk
ezzel kapcsolatban ötleteiket,
segítségüket!
Az alapítvány
kuratóriuma

(1458–1490), a legnagyobb
magyar király.” Újra itt egy
kérdés: kik voltak ők valójában? A korabeli szóbeszédnek lehet alapja, hogy tényleg a semmiből szökkent
szárba ez a család? Vagy van
alapja a korabeli szóbeszédnek miszerint a Hunyadiak
valójában Árpád – házi vért
hordoznak ereikben? Lehetséges, hogy nem véletlenül
nevezték kortársai Hunyadi
Mátyás királyt „II. Attilának”? Érdemes megvizsgálni, azokat az anekdotákat, pletykákat, melyek
a Hunyadiak eredetéről
szólnak. Egy részét azért
nem érdemes komolyan
venni, mert a nagy emberek
estében előfordul minden
Kárpát-medencei nemzet
a magáénak akarta a nagy
törökverőt Hunyadi Jánost.
Nagyon is elgondolkodtató
néhány mendemonda, mely
őszintének tűnik.
Vollai István
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,,Hass, alkoss, gyarapíts:

s a haza fényre derűl!”
A magyar
kultúra napja
A magyar kultúra napja nem
tartozik a hivatalos, piros betűs
ünnepek közé, de már hosszú
évek óta egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra
a tárgyi és szellemi értékekre,
melyeket méltán érezhetünk
magunkénak.
A dátum apropóját az az esemény szolgálja, hogy Kölcsey
Ferenc 1823. január 22-én fejezte be a Himnusz megírását.
Ennek emlékére 1989-től január 22-én a magyar kultúra napját ünnepeljük.
Ezen a napon különböző
rendezvények emlékeztetnek
minket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra. Talán ezen a napon sikerül
felhívni a figyelmet azokra az
értékekre, amelyeket az évszázadok alatt sikerült megőrizni.
Kölcsey Ferencnek, a Himnusz költőjének tömör üzenete
ez: „Hass, alkoss, gyarapíts: s a
haza fényre derűl!”
A magyar kultúra napján
gyakran idézik a kultúra szó
jelentését lexikonokból, értelmező szótárakból. A kultúra
a meghatározások szerint az
emberi társadalmak által létrehozott anyagi és szellemi javak
összessége, a műveltség, az
értékek, a hagyományok megőrzése, továbbörökítése, egyben
magatartásforma.
A kultúra él. Változik, alakul,
és ami igazi lényegét jelenti: a
kultúra alakít.
A kultúra gondolkodásra és
válaszadásra késztet. A kultúra
megfontolásra és cselekvésre
késztet.
Tehát a kultúrának ereje van.
Elég csak a kimondott szó
erejére gondolnunk, az anyanyelv nemzetmegtartó erejére,
vagy arra az erőre, amit egy
hagyománytartó falu közössége
képvisel, vagy éppen arra, ahogyan egy-egy művészeti alkotás
az emberre hat.
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A kultúra minden pillanatban viszonyulásra késztet, cselekvő részvételt feltételez. Ezért
a kultúra közösséget teremt
erejével. A közösség pedig a
kultúra által él és fejlődik.
A kultúra nem rombol,
hanem épít, gazdagít. A kultúra maga hat, alkot, gyarapít, és
fordítva is igaz: aki hat, alkot,
gyarapít, az kultúrát teremt.
„Hass, alkoss, gyarapíts: s a
haza fényre derűl!”
A kultúra fényt, világosságot
teremt. Megláttatja a lényeget, egyben önismeretre segít,
és tudatot formál. Egyéni és
közösségi tudatot alakít. Kultúra nélkül nincs öntudat, és
nemzeti tudat sincs.
A kultúra élet. Az egyénnek
és a közösségnek pedig életminőség.
A kultúra élet, tehát hitbeli
gyökere van. Nem létezik kultúra hit – vagy ha úgy tetszik – az
életbe vetett bizalom nélkül.
A kultúra a létezésnél többet
jelent.
„Hass, alkoss, gyarapíts!” –
mondja Kölcsey.
A kultúra feltölti a létet.
Úgy, ahogyan Kölcsey ebben
a három szóban fogalmaz. A
kultúra hat: valamit elindít, jó
irányba terel, formál, átlényegít,
a léthez világképet rendel.
A kultúra alkot: létrehoz,
újrateremt, újat formál. Gyarapít: gazdagít, erősít, életnövekedést eredményez.
A kultúra eredeti jelentése szerint szántás-vetést, megművelést
jelent. A kultúra latinul azt is
jelenti: gondozni. Mint ahogyan
már az ókorban a földműves
megművelte földjét, elvetette a
magot, gondozta, de mindvégig
abban a tudatban, hogy az élet
növekedéséhez szükséges erőt
egy feljebbvaló, teremtő erő adja.
Ez a munka nehéz és fáradságos volt, olykor hiábavalónak
tűnhetett, de a művelés akkor is
kötelessége volt.
Mai megtépázott magyar
valóságunkban a kultúra mun-

kásainak hasonló a feladata és
a sorsa.
A
kultúránk
megtart
azzal, hogy magában foglalja
magyarságunkat, kereszténységünket és európaiságunkat.
Mert a nyelv, a népművészet,
a művészet és őseink élettapasztalatának időtálló értékei
a Szent István-i örökség által
maradhattak meg. Így európai
és egyben magyar az a kultúra, amely a hitben gyökerezik.
Egyszerre különböztet meg és
kovácsol össze egy közösséggé.
Bartók azt vallotta: ,,ami új és
nagy jelentőségű, azt mindig
a régi gyökerekbe oltják…”Ez
az örökség tartott meg minket,
magyarokat Európában, abban
az Európában, amelynek gyökerei az antikvitás és a bibliai
kultúra.
Ezen a napon köszönet illeti mindazokat, akik fáradságos
munkájukkal ápolják, gondozzák a kultúrát. Köszönet illeti
a kultúra szorgos munkásait, a
művelődési házak dolgozóit, a
pedagógusokat. Köszönet minden megtanított verssorért, énekért, minden táncmozdulatért,
minden, kézbeadott könyvért, jó
szóért, mosolyért és tekintetért.
A „Hass, alkoss, gyarapíts!”
- szellemében végzett munka,
a kultúrát szolgáló munka a
megmaradást, a jövőt szolgálja.

A Himnuszban, a költemény
születésének napján nem csak
kultúránk egyik csúcsművét
ünnepeljük, hanem erőt merítünk a megmaradásba vetett
reményhez.
Kölcsey Himnusza egyetemes és személyes hitvallás.
Szellemisége a történelmünk
erővonalain keresztül a múltból
a jelenen át a jövőbe mutat.
A nemzet imádságában fennmaradásunk kérdéseit fogalmazzuk meg. Választ a sorskérdésekre a hitben gyökerező
kultúra ad.
„Hass, alkoss, gyarapíts!” – ez
egy elhatározás, és az elhatározást követő tettre való felszólítás. Üzenet. Életszemlélet, és
egyben felelősségünk.
Nem hivatkozhatunk körülményekre, lehetőségekre, akadályokra, nehézségekre. Az
idézett vers utolsó sora egybecseng a Himnusz örökérvényű
üzenetével.
Végezetül Kölcsey Ferenc
tömör üzenete adjon erőt mindnyájunknak a magyar kultúra
ünnepe alkalmából.
„Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan
vess öszve jelenkort;
„Hass, alkoss, gyarapíts: s a
haza fényre derűl!”
Ihász Éva könyvtárostanár

Díjazottunk
A magyar kultúra napja alkalmából idén is a Richter Teremben
tartotta ünnepi műsorát Győr
Megyei Jogú Város Önkormányzata, amelyen többek között a
város kulturális intézményeinek
munkatársai vettek részt. A színvonalas műsor és alpolgármesteri
köszöntő mellett ilyenkor adják át
a város közművelődési és művészeti díjait. Idén második alkalommal mindegyik közművelődési intézmény vezetője kijelölhetett
egy olyan munkatársat, akinek
munkáját szintén elismerésben részesítették. A Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ Tarabiahné Kovács Etelka közművelődési szakembert, gazdálkodási és üzemeltetési csoportvezetőt tartotta érdemesnek a kitüntetésre, aki véleményünk szerint a Likócsi Közösségi Házban végzett, évtizede tartó munkájával rászolgált erre. Gratulálunk a
kitüntetéshez!

Győrszentiváni programsoroló
A lezajlott rendezvények fotóit is közöljük, hiszen büszkék lehetünk
sikeres eseményeinkre. Ez a melléklet, mivel a Krónika közepén
található, akár ki is vehető a lapból, hogy mindig kéznél legyen.

A Krónika újságban található Győrszentiváni Programsoroló
melléklet a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ új tájékoztatója, amellyel célunk, hogy a szentivániak a lapban az
eddigieknél részletesebb információkat kapjanak az intézmény
rendezvényeiről, valamint azokról a lehetőségekről, amelyekkel
intézményünk a helyiek számára szabadidős tevékenységek
tekintetében kínál. Ezek a lehetőségek szándékaink szerint
tovább fognak bővülni, hogy minél több itt élő forduljon meg a
falaink között.

A Győrszentiváni Programsoroló nem csak az intézmény, hanem
a helyben működő civil szervezetek, valamint a helyi fiókkönyvtár
szervezésében létrejövő rendezvényeket is tartalmazza. Szeretnénk tehát összefogni minden olyan eseményt, amelyek a mi,
szervezők, a szentivániak életét igyekszik gazdagabbá tenni. Azt
hiszem, programokban nincs hiány, mindenki előtt adott, hogy
részt vegyen ezeken. Kívánom, hogy minél többen éljenek vele.

MÁRCIUS

Kedves
győrszentivániak!

Loschitz Ferenc, igazgató

NAP

IDŐ

RENDEZVÉNY NEVE

HELYSZÍN

3.

10.00

Közösségi Ház

4.
5.

17.00
17.00

7. szerda

17.00

11. vasárnap

18.00

13. kedd

8.00

14.

16.00

14.

19.00–
21.00

16.

19.00

16.

9.00–
12.00
10.00–
13.00
8.00
17.00

Győri Ashihara Karate Gála: Meghívásos, gyermek, ifjúsági, junior, felnőtt bajnokság a Likócsi Ashihara Karate KSE rendezésében.
CMB Cargo UNI Győr – DVTK NB. I-es női kosárlabda bajnoki mérkőzés
Tájak, Ízek, Szokások: Palócföld
Ismerkedjen meg Nógrád megye és a Palócföld mindennapjaival, az ott élők
kultúrájával, ünnepeivel, dalaival és ételeivel egy kulináris bemutató keretében!
Intézményünk évek óta tartó rendezvénysorozatának célja, hogy bemutassa
hazánk ismert tájait az onnan érkező előadók, kiállítók segítségével. Az előadások után az ottani receptek alapján készült ételek kóstolója zárja a programot.
Ötórai Tea Klub – Részletek a plakáton és a könyvtár honlapján
http://gyorikonyvtar.hu/gyorszentivani-fiokkonyvtar
A STARBRAND bemutatja: Korda György és Balázs Klári koncertje. Vendégek:
Feke Pál és Bagi Iván-Nacsa Olivér. Korda György és Balázs Klári különleges
jubileumhoz érkezett. Korda György 60 éve, míg Balázs Klári 40 éve van színpadon! Igazi legendák, megaslágerek. Négy generáció énekli a dalaikat, melyeket
csak a 100 ÉV DALAI turnén hallhat csokorban a közönség.
A Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ rendhagyó irodalom órája a két
szentiváni általános iskola felsős tanulói számára a Győri Nemzeti Színház
művészeivel.
Ünnepi megemlékezés az 1848/49-es szabadságharc és forradalomról.
Közreműködnek a Móricz Zsigmond Általános Iskola tanulói és a József Attila
Kórus. A műsort követően koszorúzás a Hősök szobránál.
Szentiváni Szöszmötölők: Az esti program elsősorban fiatal anyukáknak szól, de
minden új érdeklődőt szeretettel látunk, – kilépés a mindennapokból, alkotás
és pihenés egyben. További részletek a Facebook csoportban:
https://www.facebook.com/groups/135378837085414/
Extázis élő koncert-show. Jolly és Suzy & Zenekara.
Vendég: Nótár Mary, Yanni, Doree. Külső szervező rendezvénye.
Húsvéti kézműves foglalkozás: A Kincskereső Egyesület rendezvénye.
Húsvéti szöszmötölés gyerekeknek: A szentiváni fiókkönyvtár és a szentiváni
szöszmötölők közös húsvéti rendezvénye.
Magyar Látványtánc Sportszövetség 2018. évi kvalifikációs versenye
Orbánné dr. Horváth Márta előadása Jókai Annáról.
Az Irodalmi Szalon várja vendégeit.
Szentiváni Szöszmötölők

Győrszentiváni
Fiókkönyvtár
Közösségi Ház
Kossuth L.
Művelődési Ház
Győrszentiváni
Fiókkönyvtár
Győrszentiváni
Fiókkönyvtár

24.
24–25.
27. kedd
28.
29.

19.00–
21.00
9.00–
11.00

Piros tojás – fűzfa barka: Hagyományos nagyheti tojásfestés
(papír és növényi rátéttel)

Közösségi Ház
Közösségi Ház

Győrszentiváni
Fiókkönyvtár
Közösségi Ház

Közösségi Ház

Közösségi Ház

Győrszentiváni
Fiókkönyvtár

Közösségi Ház
Aranyos u. 16.
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ÁPRILIS

4.

17.00

Ötórai Tea Klub – Részletek a plakáton és a könyvtár honlapján

7.

9.00

11.

19.00–
21.00
9.00
15.00
17.00

Egészség-Piac: Egészség-Piac: az idén április 7-én 70 éves WHO az Egészséges
Városok Program keretében, lakossági egészségmegőrző program sorozatot
rendez Egészség-Piac címmel. 2018-ban 11 városrészben, köztük Szentivánon
lesznek hozzáférhetőek a szolgáltatások. Lesz vérnyomás-, koleszterin-, vércukorszint mérés, csontsűrűség vizsgálat, PSA mérés, szemvizsgálat, hallásvizsgálat, anyajegyvizsgálat stb. Előadás és tanácsadás, részben
a szűrővizsgálatokhoz kapcsolódóan, részben önállóan. Lesznek ételkülönlegességek, adalékmentes finomságok a Boszorkánykonyhából, teakóstoló a
Mandala Teaházból, Paleo falatkák a Paleozónából. Kipróbálhatunk sporteszközöket és lesz unoka-nagyi páros sakkverseny. Intézményünk idén ezen a napon
hagyományteremtő szándékkal rendezi meg a Fut a Szentiván eseményt
Szentiváni Szöszmötölők

16. hétfő
17. kedd
17.

18. 00

21–22.

8.00

25.
26.

19.00–
21.00
17.00

28.

18.00

4.

péntek
este

A Szentiváni Madárbarát Kör rendezvénye: Fülemülék éjszakája
(Esőnap: 2018.05.05.)

Új temető
mögött

11.

11.00

Közösségi Ház

11.

péntek
délelőtt

Az Arrabona évszázadai, általános iskolai diákoknak kiírt
várostörténeti vetélkedő döntője.
A Szentiváni Madárbarát Kör rendezvénye: Madarak és fák napja

Mese konferencia a Szentiváni Óvoda szervezésében.
A belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
II. Fusion Dance Contest: Fesztivál-hangulatú, moderntánc szakmai képzés és
verseny
április 21.: hiphop és utcai táncok
április 22.: színpadi, művészi és akrobatikus látványtáncok
Külső szervező rendezvénye.
Szentiváni Szöszmötölők
Baranyó Katalin kiállításának megnyitója: A Szentivánon élő, közismert festő
életművét mutatjuk be a tárlaton.
MMA Gála: A küzdősportok kedvelői ezen az estén több harcművészeti ágban
is profi mérkőzéseket láthatnak a csarnokban. Külső szervező rendezvénye.

A STARBRAND bemutatja: Szentiváni Fesztivál: Fellép többek között a Republic, Rúzsa Magdi, Demjén Ferenc, Majka és Curtis, Edda Művek
19.00

23.

19.00–
21.00
15.00

MÁJUS

23–24.

25.

Koszorúzás és műsor Molnár Vid Bertalan sírjánál a Régi temetőben

Győrszentiváni
Fiókkönyvtár
Közösségi Ház
Közösségi Ház
Győrszentiváni
Fiókkönyvtár
Régi temető

19.
csütörtök
20. péntek

11–12–13.
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Országos néptánctanulmányi verseny előválogatója szólótáncosok részére
Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola balett előadása
Molnár Vid Bertalan kamarakiállítás megnyitója

Győrszentiváni
Fiókkönyvtár
Közösségi Ház
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A DUMASZÍNHÁZ bemutatja: Kőhalmi Zoltán. Ibicsoki Zoltán, meteorbecsapódás-emlékhely, gesztenyével megdobált menyass zony, toló uszály,
szotyi-vonal. Aki szereti a stand-up comedy műfaját, annak az előző kifejezések
olvastán minden bizonnyal beugrik a Dumaszínház egyik legnépszerűbb humoristájának neve. Ahogy szülővárosában, Szentesen sokan ismerik, Kőhalminé
Zolika azonban nem a dumaszínpadon kezdte a pályát. A Karinthy-gyűrűvel
kitüntetett, pályaelhagyó építészmérnök valójában sosem akart kiállni és
beszélni, jól érezte magát a háttérben. Szerencsére, mégis megpróbálta. A
szomorú bohóc nem is olyan szomorú, hiszen háromgyermekes, boldog családapa és férj, Humorfesztivál-győztes, a műfaj egyik legrutinosabb képviselője.
Nem politizál, nem beszél celebekről és nem káromkodik. Sikeres saját estje
után a Showder Klub speciális adásában, elsőként készíthetett önálló adást.
Szentiváni Szöszmötölők
Szentiváni Gyereknap: Szervezők: Szentiváni Óvodáért Egyesület és a Molnár
Vid Bertalan Művelődési Központ
Ivánka bérlet a szentiváni gyermekek részére: Habakuk bábszínház:
A telhetetlen méhecske- c. előadás

Közösségi Ház
Közösségi Ház

Győrszentiváni
Fiókkönyvtár
Kossuth L.
Művelődési Ház
Közösségi Ház

Új temető
mögött
Közösségi Ház
környéke
Közösségi Ház

Győrszentiváni
Fiókkönyvtár
Közösségi Ház
és környéke

JÚNIUS

26.

16.30

X. Cserók Néptáncfesztivál: Intézményünk 2008-ban rendezte meg először a
néptáncfesztivált, amelyre évről évre Pünkösd ünnepén került sor, és számtalan külföldi együttes is látható volt a színpadon. Az idei, jubileumi rendezvényt
nem a hosszú hétvégén, hanem az azt követő szombaton tartjuk, és a magyar
néptánc ünnepléseként a helyi együttesek után a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Táncrapszódia című előadását láthatják a jelenlévők.

Közösségi Ház

2.

15.00

Nagyhegyi
Harangláb
Vendéglő

6.

17.00
19.00–
21.00
14.00–
21.30

Orbán nap a Nagyhegyen: A rendezvénnyel célunk, hogy a hagyományos győrszentiváni Orbán-napi szőlőáldás szokását életben tartsuk. Minden
embert szívesen látunk őseink a „híres Cserók-bor” termelői szőlősgazdák,
kádárok, kocsmárosok féltve tisztelt patrónusának jeles napján.
A Harangláb Vendéglő udvarán saját művészeti csoportjaink mellett nem
maradhat el az operettműsor sem, ezúttal a Pesti Zenés Színpad művészeinek
közreműködésével.
Ötórai Tea Klub – Részletek a plakáton és a könyvtár honlapján
Szentiváni Szöszmötölők
XII. Aforce1 TSE moderntánc gála: 3 előadásos moderntánc gála a sikeres és
eredményes, 12 éve működő AForce1 Tánc Sport Egyesület táncosaival. Külső
szervező rendezvénye.
SZÉV – Szentiván-éji Varázslatok Fesztivál: Szentiván-éj a napéjegyenlőség
misztikumával, mágiákkal és apró csodákkal fűszerezett éjszaka. Ilyenkor bármi
megtörténhet. Szentiván-éj titokzatos értelmű és hatású népi virrasztás: a fény,
az élet, a szerelem, a termékenység ünnepe. Ezt idézi meg ez a két napos fesztivál tűzugrással, koncertekkel, gyerekprogramokkal az éjszakába nyúlóan. Idén
színpadunkon többek között fellép a Honeybeast és Freddie. Részletes program
a későbbiekben.
A Szentiváni Madárbarát Kör rendezvénye: Gólyagyűrűzés a Gólyaréten –
pontos időpont a fiókák fejlettsége függvényében

Közösségi Ház

17.

22–23.

A Dumaszínház jóvoltából a hazai standup comedy műfajának
leg jobbjai lépnek fel
a közösségi házban.
Elsőként Kiss Ádám
estjét láthattuk, amely
három egymást követő
nap is telt házas volt.
Legközelebb májusban
ismét Dumaszínház!
A Cserók Néptáncegyüttes várja tagjai közé a táncolni szerető
felnőtteket! Jelentkezni a próbákon lehet, szerdánként 19 órakor
a Kossuth Lajos Művelődési Házban.
A József Attila Kórus szeretettel várja tagjai sorába azokat a
szentivániakat, akik szeretnének egy jó közösségben énekelni.
Próbák hétfőn és csütörtökön 18.00 órakor a Kossuth Lajos
Művelődési Házban.

Győrszentiváni
Fiókkönyvtár

Közösségi Ház
dísztér

Elstartolt az Arrabona Évszázadai vetélkedő: Ötödik születésnapját ünnepeljük idén az „Arrabona évszázadai” városismereti vetélkedőnek. A Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ
és a Győr+ Média szervezésében megvalósuló játék megnyitóját
2018. február 2-án tartottuk, a a Molnár Vid Bertalan Közösségi Házban. A játék indításakor arra gondoltunk, hogy 6-7. osztályos diákok számára játékos, szórakoztató formában, iskolai
kereteken kívül sok információt adjunk át lakóhelyünkről. A
vetélkedő célja, hogy megismerjék, megszeressék, megbecsüljék
a várost, büszkeségnek érezzék, hogy győriek lehetnek.
A játék nagyon sikeres, hiszen az elmúlt öt év alatt 15 iskola
678 diákot regisztrált a vetélkedőre. Ezúttal 29 csapat azaz 116
diák adta le jelentkezését. Az idei fő témák a győri legendák és
a Győr+ Média izgalmas világa. A totók és az elődöntő alapján
a legügyesebbek döntőn mérik össze tudásukat. A játék végén
a diákok nagyon szép, értékes nyereményekkel, élményekkel
gazdagodhatnak. Győr kimeríthetetlen történelmi múlttal rendelkező, állandóan fejlődő város, így a játékot jövőre is folytatni
szeretnénk.

Szenior örömtánc – táncos kedvű nyugdíjasoknak: Tavaly ősz
óta indult el a foglalkozás, amely nem csak mozgás, hanem
komoly agytorna is egyben. Megmozgat, felüdít. Jó zene, vidám
társaság, kellemes kikapcsolódás. Minden páros hét pénteken 15
órától a Kossuth Lajos Művelődési Házban.
A részvétel díjtalan.
Retro Disco: Február 3-án este RETRO DISCO vette kezdetét a
közösségi házban, amelyen a szentiváni Báry Norbert zenéjére
közel 400 nosztalgiázni vágyó táncolta át az éjszakát.

Győrszentiváni KRÓNIKA
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„SZENTIVÁNI MINDENNAPOK”
fotópályázat

Idén is fergetegesre sikeredett a Régi Barátok Köre Nyugdíjkas
Klub farsangja 2018. február 19-én. Színes , mókás, igazán ötletes
és eredeti jelmezekben vonultak fel és adtak műsort a klubtagok.

Farsang a Molnár Vidben

A Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ fotópályázatot hirdet „Szentiváni mindennapok” címmel. A pályázat célja a település mai arcának bemutatása a fotósok szemével, vajon hogy látja
Győr e városrészét egy részletekre is érzékeny modern alkotó.
Egy személy maximum 5 fényképpel pályázhat. A pályázati anyag
képeit jpg formátumban kérjük elküldeni a molnarvid@gmail.com
e-mail címre, amelyhez ezt az elnevezést kérjük használni: vezetéknév_keresztnév_sorszám.jpg. A képek digitális feldolgozása
megengedett, de a képen lévő elemek megváltoztatása nem lehetséges. A beküldött képek hosszabbik oldala 2000 pixel méretű
legyen 72 dpi felbontásban. A zsűri által a kiállításra kiválasztott
képekből a pályázótól kérni fogjuk a legalább 3500 pixel hosszabbik
oldalú 300 dpi felbontású fájlt. Ezért javasoljuk, hogy mindenki a
legnagyobb felbontásban készítse el a pályázatra szánt alkotásait.
A beérkezett anyagokból a Molnár Vid Bertalan Művelődési
Központ kiállítást rendez 2018 szeptemberében.
A zsűri javaslata alapján az intézmény értékes díjazásban
részesíti a legjobb fotók alkotóit.
Zsűri tagjai:
1. Szabó Béla fotográfus, fotóművész
2. Erdélyi Ákos fotográfus, fotóművész
3. Loschitz Ferenc, MVBMK igazgató
4. Dénes Zsuzsanna fiókkönyvtáros
2018 júniusában közönségszavazásra bocsátjuk a pályaműveket, amely alapján egy különdíj is átadásra kerül. A díjak
átadására a kiállítás megnyitóján kerül sor.
Beküldési határidő: 2018. május 31.

Fuss az egészségedért!

Fut a Szentiván
IDŐPONT
2018. április 7. szombat 10 óra
Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ dísztere
VÉDNÖK
dr. Sík Sándor
önkormányzati képviselő
Nevezés és a részvétel díjtalan!
Előzetes regisztráció
molnarvid@gmail.com
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Távok
1. Gyerektáv 6 éves korig – 700 méter
2. Gyerektáv 7-12 éves korig – 2 km
3. Felnőtteknek táv – 5 km
4. Felnőtteknek táv – 10 km
Program
9:00 Rajtszámok átvétele, regisztráció
9:30 Közös bemelegítés zenére Alföldi Ritával
10:00 Rajt
Minden gyermek egyedi érmet kap!
Babakocsival és kutyával is teljesítheted a távot!

Könyvjelző

Pauline
Peters:

A rubinvörös kamra
(Victoria Bredonsorozat 1. rész)

A könyvszalonban ajánlotta
az eladó Pauline Peters könyvét, mint egy igazi romantikus regényt. Őszintén meg
kell mondanom nem vagyok
rajongója a romantikus irodalmi alkotásoknak, de valahogy
a könyv borítólapja annyira
megragadott, hogy megvettem. Hazahoztam és feltettem
a polcra. A karácsonyi ünnepek alatt került ismét a kezembe. Na most jöhet a romantika, gondoltam magamban és
elkezdtem olvasni. Már az első
pár oldalon világossá vált számomra, hogy nem egy romantikus könyvet olvasok, hanem
valami sokkal többet. Egy olvasmányosan megírt regényt, ami
1907-ben Angliában játszódik
valós helyszínek, valós történelmi események és valós élethelyzetek között. A könyv főhőse
valóban egy szerelmes lány,
aki nemesi származása ellenére fényképészként dolgozik
és saját jövedelméből próbálja
fenntartani magát. Az árva
lány egyedüli társa, hűséges
komornyikja Hopkins, aki saját
receptjeit adja el egy újságnak,
hogy ezzel egészítse ki a lány
kevés jövedelmét. Viktória úrinőként, dámaként is élhetne,

hiszen nagybátyja és nagynénje örömmel látná a családban,
viszont ennek feltétele, hogy a
lány a viktoriánus erkölcs szerint éljen. Az ő erkölcsi normái
azonban eltérnek ettől. Egyetért
a szüfrazsettekkel, támogatja a
nők harcát a választójogért, és
olyan reformokért, mint a nők
egyenlő oktatása, munkavállalói
jogaik kiterjesztése. A bonyodalom is innen indul, mivel részt
vesz a szüfrazsettek tüntetésén,
aminek következményeként a
rendőrfőnök elé kerül kihallgatásra. A kihallgatás alkalmával
azonban a férfi nem a tüntetésről kérdezi a lányt, hanem
szülei múltjáról beszél és tesz
fel kérdéseket Viktóriának, ami
előtt a lány értetlenül áll. A
cselekmény fokozódik, amikor
pár nap múlva a rendőrfőnököt
valaki meggyilkolja. Itt lép be
a cselekménysorozatba a bűnügyi szál. A lány elkezd nyomozni a szülei múltja után.
Hamarosan segítőtársa is akad
a vonzó újságíró, Jeremy személyében. A romantikus szál is
elkezd fejlődni, hiszen Jeremy
Viktóriába, a lány viszont a
Randolphba, Montague hetedik hercegébe szerelmes. Vajon
milyen titkokat rejt a múlt?
Valóban az elvárt és hangoztatott erkölcsi normák szerint
él a nemesi réteg? Beteljesedik
Viktória szerelme?
Minden feltett kérdésre fény
derül a könyv végére, és addig
sok izgalmas fordulatnak, meglepetésnek lehet tanúja az olvasó. Jó szórakozást kívánok!
Borbély Csabáné

Mozdulj Ki!
Egy nap a mosonmagyaróvári
FUTURA élményközpontban
Rövid élménybeszámolót
szeretnék tartani a mosonmagyaróvári FUTURA él
mény
központban eltöltött napunkról.
Azt a sok tudást és élményt,
amivel játékosan gazdagodtunk
ez alatt az egy nap alatt nem
szándékozom leírni, viszont

egy-egy számomra érdekes
élmény leírásával szeretném
ajánlani, hogy érdemes ellátogatni ebbe a 300 éves magtárépületbe, ahol kialakították az
élményközpontot.
A forgóajtón belépve a VÍZ
szintjén kezdtük meg túránkat.
Egy tengeralattjáróba beülve
megcsodálhattuk a szigetközi
vízvilágának növényeit és állatait. Ezt követően még ezen
a szinten több akváriumban
mutatkoztak be a szigetközi
őshonos halak. Az interaktív
játékok közül a víz körforgása játékot szeretném kiemelni,
ahol építhettünk gátakat, zsilipeket és egy kis hajóval közlekedhettünk a magunk által felépített vízi világban. Számomra
a szint legérdekesebb látnivalója
egy különleges terepasztal volt,
ahol homokból építhettünk
dombokat, hegyeket, folyókat,
tavakat, amit a technika azonnal a térképekről ismert színezéssel látott el. Így elevenné,
plasztikussá vált alkotásunk.
A második szint a FÖLD
szintje volt. Itt megtapasztalhattuk a földrengések erősségét
egy karosszékben, és a fakírágyra ráfeküdve saját bőrünkön is
megtapasztalhattuk a súlyunk
elosztásával miként működik a
mutatvány. A szint leglátványosabb attrakciója az autópálya
makett volt, ahol szobabiciklin

tekerve versenyeztünk testünk
energiájával mozgatva a versenyautókat. A rovarházban az
álcázás igazi művészeinek, a
botsáskáknak az életével ismerkedtünk meg, a tapintófalon
pedig a természetben található
anyagokat tapintással kellett felismerni.
A LEVEGŐ szintjén láthatóvá tették számunkra a hanghullámokat. A meteorológiai
állomáson megismerkedtünk
az időjárási jelenségekkel és
televíziós időjárás jelentőkként
közvetíthettük a várható időjárást. A Szigetköz vándormadarait egy különleges játékon
keresztül varázsolták elénk. A
madárfalon meg kellett találni a madarak élőhelyét. helyes
találatkor a madár hangja megszólalt.
A negyedik szint a TŰZ
szintje volt. Itt egy különleges
terepasztalon végigkísérhettük a történelmi holdra szállások helyszíneit és egy holdbázis működtetésének is aktív
részeseivé válhattunk. A szint
legérdekesebb látványossága
számomra a tükörszoba volt,
amely a végtelenbe röpített bennünket.
A belépődíj az interaktív kiállításon túl még tartalmazott
egy fél órás fizikai jelenségeket
bemutató, kísérletekkel vizualizáló előadást és egy a csillagászat történelméről szóló filmet,
amit egy mesterséges égboltra vetítettek. Külön belépődíj
ellenébe ellátogattunk az 5D-s
moziba és a virtuális szemüveggel a virtuális világba is bepillanthattunk.
A tartalmas nap, amit ebben
a csodavilágban eltöltöttünk,
játékosan tanulva gazdagította
Győrszentiváni KRÓNIKA
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Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek
tudásunkat és tartalmas kikapcsolódást jelentett a rohanó
hétköznapokból. Tiszta szívvel
ajánlom mindenkinek korra és
nemre való tekintet nélkül!
Borbély Csabáné

Őrült, dilis,
szerelem.

(Crazy, Stupid, Love.)

A középkorú családapa, Cal
(Steve Carell) tökéletesnek hitt
élete hirtelen váratlan fordulatot vesz, amikor felesége,
Emily (Julianne Moore) hirtelen bejelenti, hogy megcsalta
őt. A férfi váratlan szituációba
kerül: újra szingli lesz. Igen
ám, csakhogy az évek alatt
teljesen elfelejtette, hogyan
is kell randizni.. Szerencséjére egy bárban összetalálkozik

a nőcsábász Jacobbal (Ryan
Gosling), aki beavatja Calt a
nővadászat rejtelmeibe.
A történet azonban nem csupán ezen az egy szálon fut:
megismerhetjük a család bébiszitterét, Jessicát, aki őrülten
szerelmes Calbe, Cal és Emily
fiát, Robbie-t, aki viszont halálosan szerelmes Jessicába, valamint bejön a képbe Cal legidősebb lánya is, Hannah (Emma
Stone), aki szintén szerelembe
esik egy igencsak sármos férfiba. Ebben a sztoriban tényleg
minden mindennel összefügg,
a történet mégis könnyen nyomon követhető és csavaros fordulatokkal teli. Természetesen
poénokban sincs hiány, lehetetlen nevetés nélkül végignézni
a filmet, hiszen fantasztikus
humorral van fűszerezve.
A garantált szórakozásról
Hollywood krémje (Steve Carell,
Julianne Moore, Ryan Gosling,
Emma Stone), valamint a fantasztikusan megalkotott és
kivitelezett sztori gondoskodik.
Szerethető történet szeretnivaló karakterekkel. Egyértelműen családi film, kicsiknek és
nagyoknak egyaránt ajánlom,
az egész család élvezni fogja és
együtt fog nevetni. Kihagyhatatlan film!
Borbély Lilla

Móricz iskola
Kedves győrszentiváni
Lakosok, Vállalkozók!
Az Önök adójának 1%-a fontos nekünk!
A Győri Móricz Zsigmond Általános Iskola Hét Krajcár
Közhasznú Alapítványa tisztelettel kéri Győrszentiván
lakosságát, vállalkozóit, hogy jövedelemadójuk 1%-ával
támogassák az alapítványt, és rajta keresztül az iskola
tanulóit.
Az iskolai alapítvány segíti a ZÖLD ISKOLA PROGRAM
megvalósulását. Műszaki berendezések beszerzésével,
programok szervezésével, versenyek díjazásával járul
hozzá az eredményes iskolai munkához.
A kedvezményezett adószáma: 18537860-1-08
A kedvezményezett neve: Hét Krajcár Közhasznú Alapítvány
Köszönettel: Fátrainé Csanaki Éva,
az alapítvány elnöke
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Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) meghatározása szerint
az egészség egybefoglalja a testi, a mentális-lelki és a szociális
jólétet. Az egészségnevelés folyamatában lényeges, hogy a tanulók megismerjék a helyi környezeti kockázatok egészségükre gyakorolt hatását, megelőzzék a megbetegedést okozó helyzeteket.
Jelent még ezen kívül testi

Csak eredmények maradnak
a Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztési
program nyomán
Tehát az egészség nemcsak a betegség-, illetve
fogyaték nélküliséget jelenti, hanem a teljes testi,
szellemi és szociális jólét
állapotát

jólétet, szellemi épséget, és
az egészséges lelkivilág összhangját. Az egészséges ember
be tud illeszkedni a közösségbe, a társadalomba,

Szülők klubja –
Tanulási technikák alkalmazása
alsó tagozatos gyermekek esetében
A mai, digitális eszközökkel
teli világunkban azt hihetnénk,
hogy tanulni, memorizálni egyáltalán nem szükséges. Minek
is? Hisz minden megtalálható
az interneten, ha ott nem, akkor
a könyvekben, lexikonokban.
Ezzel szemben a hétköznapi valóság az, hogy tanulni
pedig szükséges.
Persze minden gyerek szeretné a hatékony tanulás titkát
tudni, lehetőleg oly módon,
hogy az a lehető legkevesebb
erőfeszítést igényelje.
Sok szülő vallja, a tanulás
tanulásának a módját az iskolában kell elsajátítani a diákoknak.
Így is van. Azonban sokkal
előbbre jutunk ezen a téren is,
ha a család, a szülő nyomon
követi gyermeke haladását, ha
kell türelmesen, értő módon
segít a kis nebulónak.
Ha már a kezdetektől fogva
folyamatos tanuláshoz szokott csemeténk, akkor az ötödik osztályban hamar ráérez
a tanulás örömére, megérti,
tudni jó dolog.
A szülői segítségnyújtás
mikéntjéről tartott előadást az

alsó tagozatos gyermekek szüleinek Kaszáné Tóth Katalin, a
győri Család- és Gyermekjóléti
Központ tanácsadója.
Február 1-jén délután iskolánk könyvtára két alkalommal is megtelt érdeklődő szülőkkel.
Kaszáné Tóth Katalin először az első-második osztályosok szüleinek, majd a harmadik-negyedik osztályosok
szüleinek tartott előadást.
A két korosztály másfajta
módon tanul, a tanulási technikákban is különbség van,
más módon tud a szülő is
segíteni a tanulásban.
Az előadását végig érdeklődés kísérte, amit a szülői kérdések sokasága is tanúsított.
Végezetül folyamatos kapcsolattartást, segítségét ajánlotta fel az előadó a szülőknek.
Nagyon örülünk a téma
iránti intenzív érdeklődésnek, mert fontosnak tartjuk,
hogy a szülők a nevelésrőlközös feladatunkról-, szakembertől, hiteles forrásból
informálódjanak.
Ihász Éva
könyvtárostanár

Váci iskola
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Mivel diákjaink hosszú éveket töltenek el az iskolapadban,
fontos tartjuk, minden lehetséges módot megragadjunk a teljes körű egészségfejlesztésre.
A céljaink adottak, a feladatokat folyamatosan elvégezzük, reményeink szerint
diákjaink javát szolgálva.
Egészség fejlesztő programunk fő céljai:
• Elősegíteni diákjaink felelősségvállalását
• Biztatni a gyermeket az
egészséges életmódra
• Lehetőségeket adni, hogy
a gyermek bizonyíthassa fizikai, lelki, szociális erejét
• Elősegíteni az önismeretet
és az önbecsülést
• Fejleszteni a döntési
képességet
• Fejleszteni a szellemi, etikai, erkölcsi értékeiket
• Kialakítani a társadalom
iránti felelősséget
Az őszi-téli időszakban a
következő programok valósultak meg a Teljes körű Egészségfejlesztési Program keretében:
Novemberben hatodikos
tanulóink úszásoktatáson vettek részt.
Felvettük a kapcsolatot a
Radó Tibor Általános Iskolával,

Móricz
Jótékonysági
Focikupa –
2018
Az idén is megrendezésre
került a Móricz Jótékonysági
Focikupa. Szombaton férficsapatok, vasárnap pedig az
U16-os korosztály mérte össze
focitudását. Küzdelmek, sportszerű játék, szurkolás, jókedv
jellemezte mindkét napot.
Köszönjük a támogatást a
csapatoknak, a Győrszentiván
SE-nek. Köszönjük a helyszín biztosítását a Molnár Vid
Bertalan Közösségi Háznak.
Nagyon köszönjük a segítséget
az iskola szülői szervezetének,
a kedves szülőknek!

jártunk a Szent Anna Otthonban is.
A méz gyógyító hatásáról
és a téli betegségek megelőzéséről hallgathattak tanulóink előadást.
A felsős tanulók igazi
mentősöktől hallhattak fontos tudnivalókat a tél veszélyeiről, és a segítségnyújtás
módozatairól.
Minden évben nagy döbbenetet és csodálatot vív ki
kamaszgyerekeink körében
annak a volt hajléktalannak az élménybeszámolója,
aki őszintén mesél sorsáról; mely káros szenvedélyeinek köszönhette, hogy
elvesztette az otthonát,
milyen mélységek bugyraiban merült el, és végül,
hogyan tudott kiemelkedni ebből az állapotból, és
hogyan tudott immár töretlenül elindulni az anyagi
felemelkedés útján.
Abban bízva folytatom
ennek a sokrétű munka
koordinálását, hogy diákjaink szemléletét az egészséges életmód elvei szerint
alakítjuk.
Némethné Gasztonyi
Magdolna, a projekt vezetője

Eredmények:
• Férfiak:
1. Pannonhalmi borozó
2. Nyerő 6-os Jobaháza
3. Ragazzi és a HORI-Autó
• Legjobb kapus:
Czifrik Bálint
(Pannonhalmi Borozó)
• Legjobb játékos:
Varga Levente
(Nyerő 6-os Jobaháza)
• U 16:
1. Győrszentiván SE
2. Gönyű SE
3. DAC 1912
• Legjobb kapus:
Hajdú Arián (Gönyű SE)
• Gólkirály: Buzás Bálint
(DAC 1912)
• Legjobb hazai játékos:
Szabó Patrik
Gratulálunk!

Holendás matematika sikerek
Alsó tagozatos tanulóink
közel húsz éve mérik össze
tudásukat vetélytársaikkal a
Holenda Barnabás Regionális Matematika-logika Versenyen. Győri iskolák között
is nagyon népszerű megmérettetésen az idei tanévben
összesen 1300 diák indult –
természetesen korosztályos
bontásban. Egy időpontban,
több helyszínen, felügyelettel
zajlott az egyéni- és egyben
csapatverseny, a tehetséges
alsós gyerekek között.
A népszerű tanulmányi versenyen való részvételt nagyon
alapos, szorgalmas felkészülés előzött meg, melyre a Váci
Mihály Általános Iskola tehetséggondozó foglalkozásain és
szakkörein került sor. Iskolánkból összesen huszonkettő
2–4. osztályos kisdiák vett részt
a több feladatsorból álló írásbeli
megmérettetésben. A versenyzőket az elért pontszámok alapján rangsorolták. A legeredményesebb egyéni versenyzőket és
csapattagokat Győrött, az Apor
Vilmos iskolában köszöntötték
illetve jutalmazták.
2018. január 19-én elérkezett
a várva várt Holenda Barnabás matematikaverseny díjkiosztó ünnepsége. Dicséretben
(könyvjutalom és elismerő oklevél) részesültek a legkiemelkedőbben teljesítő tanulóink:
Egyéni versenyben:
• 4. évfolyam
3. helyezett: Hegedűs Levente
4. helyezett: Németh Gergő
11. helyezett: Csemez Zsombor és Zsebedits Anna

Példásan helytálltak:
Czvit kov its
Benjámin,
Hutvágner Máté és Pogátsa
Bendegúz
• 3. évfolyam
12. helyezett: Bende Nóra
Példásan helytálltak: Pellek
Ágoston, Kránicz Dániel,
Sipkovits Vilmos, Juhász Olivér, Hagymási Tibor és Varga
Zsófia.
• 2. évfolyam
8. helyezett: Hegedűs Emőke
9. helyezett: Molnár Erik
10. helyezett: Sáringer
Rozina Éva
Példásan helytálltak:
Németh Bence, Győri-Varga
Ádám, Vajda Krisztina, Zakota
Hédi és Szakács Jázmin
Csapatversenyben:
• 4. évfolyam:
4. hely (Győri iskolák közül az
1. hely!) – csapattagok:
Hegedűs Levente, Németh
Gergő, Csemez Zsombor,
Zsebedits Anna
• 2. évfolyam:
5. hely (Győri iskolák közül a
2. hely!) – csapattagok:
Hegedűs Emőke, Molnár
Erik, Sáringer Rozina Éva
Felkészítő tanító nénik:
Wunderné Németh Judit és
Nyergesné Kovacsics Anikó
(2. évfolyam)
Végh Alexandra
(3. évfolyam)
Otoltics Ernőné
(4. évfolyam)
Szeretettel gratulálunk az
eredményekhez a helyezetteknek és a többi résztvevőnek!
a Győri Váci Mihály Általános
Iskola tantestülete

Juhászné Makrai Márta
szervező
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Időjósló mackónap
a Váciban
Február 2-án a téli álmából
ébredő medve kijön a barlangjából, ha napos időt talál, s meglátja a saját árnyékát, akkor vis�szabújik, mert még hosszú lesz
a tél. Ha a medve borús időre
ébred, úgy mancsaival kitörli
az álmot és nem megy vissza
barlagjába, hanem elindul táplálék után, vagyis vége a téli
időjárásnak, közel van a tavasz.
2018. február 2-án második
alkalommal rendeztük meg
iskolánkban a Mackónapot, az
alsós tanulók nagy örömére.
Érdekes, hangulatos programokkal vártuk reggel a gyerekeket.
„Lássuk a medvét!” címmel
mackó-szépségversenyt rendeztünk a „Legszebb maci a
Tiéd!” címért.
Játékmackó-gyűjtő versenyt
rendeztünk arról, hogy melyik
osztály hozza a legtöbb macit,
és arról, hogy kié a legöregebb-,
legkisebb-, legnagyobb- és legcukibb mackó?
Kvízversenyt szerveztünk
mézes puszedliért. Így lehetett
elnyerni a „Legfalánkabb Váci
maci” címet.
Rajzversenyt rendeztünk a
barlangjából előbújó mackóról

„A mi időjós macink” címmel
És nem maradhatott el a
mézkóstolás sem, hát persze,
hogy Mézes Mackóból!
A tavalyi évhez hasonlóan
idén is „Hómaci építési versenyt” terveztünk az osztályoknak. Sajnos idén az időjárás
nem volt kegyes hozzánk, ezért
a hómacikat nem tudtuk megépíteni.
Borult, felhős idő volt egész
nap, a medvénk nem bújt vis�sza a barlangjába. Közelít a
tavasz!
Pap-Makrai Beatrix,
tanító néni

Az én macim sárgás, homokos
színű. Orra világos barna. Ma
azért van nálam, mert macinap
van az isiben. De több macit is
hoztam. Ezt még a tesóm, Gina
kapta a mamámtól. A neve: Hó
Kornél. Nagyon, nagyon puha, a
talpára rá van írva, hogy Játéksziget. Nekem ő a legcukibb
maci! Ha szomorú vagyok , mindig magamhoz ölelem. Ha a szemébe nézek, akkor vidám leszek.
Mindig vele alszok. Nagyon szeretem őt!
Varga Zsófia,
3. osztályos tanuló

Vers, vers és
még több vers

Adventi lovaglás

• 1. osztály:
I. helyezett: Erdélyi Regina
II. helyezett: Miletics Dóra
III. helyezett: Tóth Admira
Glenda
• 2. osztály:
I. helyezett: Stark –
Péterfi Zselyke
II. helyezett: Horváth Luca
III. helyezett: Szakács Jázmin
• 3. osztály:
I. helyezett: Gayer Luca
II. helyezett: Gáspár Amira
III. helyezett: Beke Anna
• 4. osztály:
I. helyezett: Somsák Panna
II. helyezett: Hegyi Csenge
III. helyezett: Hadnagy Attila

2017. december 9-én, –
mintegy karácsonyi ajándékként – néhány vácis diák csodás órákat tölthetett a Kiss
családdal és lovaikkal.
A család egy Németországból eredő kezdeményezéshez csatlakozott, amelynek célja az volt, hogy olyan
gyerekek tapasztalhassák
meg a lovak közelségének
nagyszerű érzését, akik ezt a
hétköznapokban nem tehetik meg, de mégis nagyon
szívesen kipróbálnák ezt a
csodás lehetőséget. A program fő szervezője Kiss Anna
volt. A felajánlott lehetőséget
örömmel fogadták tanulóink, melynek színességéhez
Hamza Viktória szabadidomító és két lova is hozzájárult.
A gyerekek nevében is
köszönjük a Kiss családnak,
hogy tanulóink megtapasztalhatták a lovaglás szépségét a nemes felajánlásnak
köszönhetően.

Vajdáné Pócza Alexandra
tanítónő

Vajdáné Pócza Alexandra
tanítónő

2018. január 31-én került
megrendezésre a Váci iskola
alsó tagozatosainak házi versmondó versenye. A gyerekek
idén is nagyon szépen szerepeltek. Gratulálunk minden
résztvevőnek!

A Váci iskolának fontos

az Ön adójának 1%-a!

Hamarosan elérkezik a 2017. évi adóbevallások,
egyúttal a felajánlások csatolásának ideje. Kérjük Önöket, családtagjaikat, barátaikat, üzlettársaikat, hogy az állami költségvetésbe befizetett személyi jövedelemadójuk 1%-ról, az Esélyt
a Szentiváni Ifjúságnak egyesületünk javára rendelkezzenek.
Adószámunk: 18988345-1-08
Bankszámlaszámunk: Téti Takarékszövetkezet
59800163 -11025485
Amennyiben szeretné tudni, hogy az adományok felhasználása miként történt meg, kérjük nézze meg az iskolánk honlapján lévő beszámolóinkat: http://vaciiskola.hu/.
Egyesületünk kiemelten támogatja a Győri Váci Mihály Általános Iskolát, annak oktató és nevelő munkáját, technikai
feltételeinek javítását, tanulóinak tanórán kívüli, szabadidős,
kulturális, verseny és sporttevékenységét. Köszönjük, hogy
adója 1%-ával is segíti iskolánk fejlődése ügyét.
A Győri Váci Mihály Általános Iskola tantestülete
és az Esélyt a Szentiváni Ifjúságnak egyesület tagjai

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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Csendes Lászlóné

1929.

2017.06.27.

Ficza Lászlóné

1933.

2017.07.10.

Udvardi Jánosné

1928.

2017.07.22.

Kakuk József János

1967.

2017.01.29.

Születések

Született

Anyja neve

Kiss Jánosné

1939.

2017.08.04.

Amberger Dorina

2017.08.03.

Szalai Klaudia

Belya Lászlóné

1940.

2017.08.04.

Gerebenics Dorka

2017.08.07.

Czirák Melinda

Savanyó Ferenc

1946.

2017.08.16.

Rácz-Mónus Albert

2017.08.07.

Mónus Anna

Ivanovics Ferencné

1938.

2017.08.13.

Fátrai Benedek

2017.08.14.

Szollár Petra Szilvia

Szabó Imre

1928.

2017.08.21.

Molnár Mira

2017.09.10.

Millei Alíz

Milkovics Ferencné

1965.

2017.08.13.

Rikovics Szófia

2017.09.16.

Horváth Mária

Péter Tivadar

1947.

2017.08.29.

Kovács Milán Tamás

2017.09.18.

Rácz Ildikó Borbála

Csordás Andrásné

1958.

2017.08. 30.

Kerper Léna Alexandra

2017.09.21.

Ágas Anita

Császár Istvánné

1942.

2017.08.28.

Kadlicsek Ákos

2017.10.04.

Dobi Viktória

Gulyás József Alfréd

1953.

2017.08.16.

Takács Alíz

2017.10.24.

Földi Éva

Szabó Istvánné

1928.

2017.09.20.

Donáth Evelin

2017.10.27.

Kovács Anna

Vass László

1953.

2017.09.12.

Ravasz Amanda Krisztina

2017.11.03.

Vidák Vivien

Illés Miklós Zoltánné

1951.

2017.09.23.

Váradi Kornél

2017.11.07.

Földes Szilvia

Nagy Lászlóné

1937.

2017.10.12.

Zámbó Bence

2017.11.08.

Borbás Noémi

Baloghné Fekete Ilona

1941.

2017.10.12.

Nagy Rózabella

2017.11.10.

Szitovszky Kitti

Czinkóczi Ferenc Lajosné

1934.

2017.10.15.

Lencse László

2017.11.13.

Pfeifer Anna Mária

Hug Anna Lídia

1930.

2017.11.04.

Baranek Zalán

2017.11.16.

Baáriová Anikó

Király Jenő Attila

1954.

2017.10.04.

Kocsis Olivér

2017.11.24.

Rugási Hella

Sisa Anna Magdolna

1952.

2017.12.01.

Horváth Hunor

2017.11.25.

Molnár Viktória

Fehér Róbert Pál

1951.

2017.12.02.

Miletics Tünde

2017.11.28.

Kállai Anikó

Dr. Bencze Miklós

1938.

2017.12.13.

Sághy Bulcsú

2017.12.05.

Füstöss Júlia

Balogh Lajos

1958.

2017.11. 04.

Szeitz György

2017.12.09.

Mantler Noémi

Németh Sándor

1959.

2017.09.29.

Péter Ármin

2017.12.11.

Horváth Melinda

Somogyi Éva

1952.

2017.11.25.

Ács Boglárka

2017.12.18.

Németh Zsanett
Gabriella

Szemenyei István János

1951.

2017.11.29.

Bazsó Miklós

1949.

2017.12.22.

Gömbös Zsófia

2017.12.18.

Lukács Andrea

Kiss Ferenc

1953.

2017.12.21.

Horváth Júlia

2017.12.24.

Harangozó Anita

Németh Jánosné

1929.

2017.12.19.

Tulcan-Szarka Lili

2018.01.06.

Szarka Eszter
Márta

Szabó Árpád

1947.

2017.10.27.

Tulcan-Szarka Liza

2018.01.06.

Szarka Eszter
Márta

Zvezdovits Irma Rozália

1927.

2017.11.07.

Matusz János

1929.

2017.12.01.

Újhelyi Natasa

2018.01.20.

Gyimóthy-Gyenge
Erika

Virág József

1955.

2017.12.29.

Markovics Jenő

1971.

2017.11.22.

Szalai Kamilla

2018.01.24.

Nagy Adrienn

Rumi Antal

1949.

2017.12.29.

Csete Dominik

2018.01.26.

Ughy Anett

Nyezsnyik Letícia

2018.02.01.

Németh Mária
Magdolna

Nyezsnyik Liliána

2018.02.01.

Németh Mária
Magdolna

Benke Csanád Viktor

2018.02.01.

Huszár Zsóka

Reider Bertold Mór

2018.02.03.

Takács Lilla

Barti Maximilián Adeodát

2018.02.08.

Németh marietta

HALÁLOZÁSOK

SZÜLETETT

ELHUNYT

Polocz György István

1950.

2017.03.12.

Pálinkás Ildikó

1966.

2017.05.30.

Eisenberger János

1941.

2017.06.11.

Szilágyi Szilveszter

1930.

2017.06.15.

Hátulsó oldal

Thür Ilona Jolán

1940.

2017.06.02.

Apróhirdetés

Valics Györgyné

1943.

2017.06.19.

Hirdetési díjak
1 oldal
1/2 oldal

190 x 266 mm
fekvő

190 x 131 mm

álló

93 x 266 mm

normál
1/4 oldal

1/8 oldal

44,5 x 131 mm

fekvő

190 x 63,5 mm

álló

5000 Ft+áfa

66 x 131 mm

álló

normál

8000 Ft+áfa

93 x 63,5 mm
44,5 x 131 mm

3000 Ft+áfa

2000 Ft+áfa
+25% felár

10 szóig

300 Ft+áfa

20 szóig

500 Ft+áfa
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„JÓSZÍV”
Temetkezési Kft. kirendeltsége
Győrszentiván, Búzavirág u. 34.
Pál Istvánné (Pálné Marika)

Halottszállítási ügyelet, bármikor hívható
Telefonszám: Mobil: 06-20/312-29-83,
Ügyfélfogadás:
A hét minden napján – a nap 24 órájában.
Temetések felvétele, teljes körű szolgáltatással
kapcsolatos ügyintézés. (hivatalos papírok beszerzése)

Szolgáltatási szerződés alapján

a „JÓSZÍV” Temetkezési Kft.
20% kedvezményt
biztosít a pénztártagoknak
a temetési számla szolgáltatási
összegéből. Továbbá az Apeh adófizetők
esetében a befizetés 20%-át jóváírja az egyéni
számlán az elkövetkezendő esztendőben.
Forduljon hozzánk bizalommal,
hogy segíthessünk.

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.

NAPOS GUMISZERVIZ
Győrszentiván, Napos u. 32.

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

Dr. Sík Sándor, állatorvos
20/9249241
Zádorvölgyi Gabriella,
asszisztens 20/4680813
e-mail: dunagentkft@freemail.hu
Szentiváni Állatorvosi Rendelő a korábbi évekhez hasonlóan cica ivartalanítási akciót hirdet. Február-márciusáprilis hónapban kedvezményes áron sterilizáljuk a nőstény és kandúr cicákat. Előzetes bejelentés, időpont
egyeztetése szükséges!
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.

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

