Győrszentiváni

2019.
április
XXIX. évf.
2. szám

Győr Megyei Jogú Város

szentiváni kéthavi lapja

Levegőterheltségi szint

mérésének eredménye
9 . á p rili
1
0

Fut II.

a Szentiván

To
vá
a bb
o l 8 – i fo
da 9 tó
lo . k
n!

A mérésre a Szentiváni
Óvoda Sugár Utcai Tagóvodájának területén került sor,
8x1 hetes (4x2 hetes) időszakban, összesen 56 nap időtartamban a 6/2011. (I.14.) VM
rendelet 8. melléklet 1.2 táblázat előírásainak megfelelően, melyből 2 fűtési, 2 pedig
nem fűtési időszakra esett.
A mérés célja: SO2, NO/
NOX, O3, CO, BTEX (benzol,
toluol, etil-benzol, xilolok), a
szálló por PM10 frakciójának
mérése és formaldehid mintavétele.
Az értékelés egészségügyi határérték, ill. tervezési irányérték szempontjából vizsgálta a komponenseket az előírásoknak
megfelelően.
Egészségügyi határértékkel
összehasonlítható komponensek: NO2, SO2, CO, O3, Benzol, PM2,5, PM10, Benz(a)
pirén, Ni.
Tervezési
irányértékkel
összehasonlítható komponensek: Toluol, Etil-benzol, Xilolok, NOX, formaldehid.

A napi 24 órás értékelésnél PM10 szálló por, Ni tartalmánál és a PM2,5 (szálló por)
mért értékeinél eü. határérték túllépés nem történt.
A napi 24 órás értékelésnél O3 (ózon) komponensnél
a napi 8 órás mozgó átlag
koncentrációk maximuma
az eü. határértéket 8 esetben haladta meg. Tájékoztatási küszöb átlépésére nem
került sor. A határérték túllépés minden esetben július 21–31. közé esett, amikor
más győri mérőállomások
is ózonszint emelkedést
regisztráltak, ami a napos,
nagyon meleg időnek volt
tulajdonítható. A napi 24
órás értékelésnél a CO a napi
8 órás mozgó átl. koncentrációk maximuma az eü. határértéket nem haladta meg. A
napi 24 órás értékelésnél a
NO2, SO2, és benzol komponenseknél eü. határérték
túllépés nem történt. A napi
24 órás értékelésnél a szálló
por PM10 frakció esetében
az egészségügyi határérték
túllépése 1 esetben történt
(fűtési időszakban 2018.11.02én). A napi 24 órás értékelésnél a 3,4-Benz(a)pirén (PAH)
értékeinél eü. határérték
túllépés 11 esetben történt.
A szakértői vélemény szerint ez, a féléves fűtési időszak első fűtési ciklusában,
januárban történt, melynek
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Győr M.J.V. Önkormányzata 2018-ban bízta meg a
Green Lab Magyarország
Mérnöki Iroda Kft. Környezetvédelmi Mobil Laboratóriumát Szentiván környezeti levegőminőségének
mérésével.
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Az elvégzett mérések alapján az éves átlag 10,7 és a
mért maximum 40,9 volt a
18 túllépés vizsgálata mellett
(jóval a német és a svájci
javasolt értékek alatt).
Értékelés:
• No2, SO2, CO, Benzol,
Ni = kiváló!
• O3 (ózon), PM2,5, PM10
(szálló por frakciók),
3,4-Benz(a)pirén = jó!
• NOX, Toluol, Etil-benzol,
Xilolok = kiváló!
• Formaldehid = megfelelő!
Érdekességként megjegyzendő, hogy a nagyon meleg
nyári napok mindenhol az
ózonkoncentráció emelkedésével járnak. A lakossági
vegyestüzelésű fűtés okozta kibocsátás az enyhe tél
miatt nem volt jelentős, de
a hidegebb napokon mérhető volt. Ezért is kérem a
lakosságot, hogy a csomagolóanyagok, lomok megsemmisítésére égetés helyett a
hulladékudvart szíveskedjék
igénybe venni!
Úgy gondolom, hogy az
elvégzett vizsgálatok egyértelműen igazolják, hogy
Győr Győrszentiván településrészének levegőterheltségi
szintje minimum jónak, de
sok tekintetben kiválónak
mondható, melyet a mérést
végző, Budapest vonzáskörzetében élő szakember is
– elmondása szerint – csak
„irigyelni” tudott!
Vigyázzunk a környezetünkre!
dr. Sík Sándor
önkormányzati képviselő

Hirdetési díjak
1 oldal

190 x 266 mm

1/2 oldal

fekvő

190 x 131 mm

álló

93 x 266 mm

normál
1/4 oldal

44,5 x 131 mm

fekvő

190 x 63,5 mm

álló

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

Hátulsó oldal
Apróhirdetés
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5000 Ft+áfa

66 x 131 mm

álló
normál

1/8 oldal

8000 Ft+áfa

3000 Ft+áfa

2000 Ft+áfa
+25% felár

10 szóig

300 Ft+áfa

20 szóig

500 Ft+áfa

❧ Óriás biliárd
is várja a családokat!
❧ Játékok , kézműveskedés,
meglepetések .
A vadnyugati hangulatot a Henrixcity művészei segítik .
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határérték feletti megjelenése lakossági fűtésből (vegyes
tüzelés) származtatható. A
napi 24 órás értékelésnél az
NOX és a BTEX mért értékeit a tervezési irányértékkel
összevetve megállapítható,
hogy túllépés nem történt.
A napi 24 órás értékelésnél a formaldehid átlagkoncentrációk mért értékeit vizsgálva megállapítható, hogy
a mérés ideje alatt tervezési
irányérték (12 μg/m3) túllépés 18 esetben történt. Ennek
forrásai lehetnek a belsőégési motorok, a műanyaggyártás, a műgyanták és akár a
bútorkészítés is. Az értékeléséhez tudni kell, hogy a
Bundesamt für Gesundheit
(svájci eü. tartományi hivatal)
ajánlása szerint a károsodások elkerülése érdekében a
formaldehid koncentráció
nem haladhatja meg a 125
μg/m3-t. Ez alatt még nem
okoz egészségkárosodást. A
formaldehidre a TRGS 900
(műszaki szabvány) szerint a
maximális munkahelyi eü.-i
határérték 620 μg/m3.
A német kutatási társaság, a DFG bizottságának
javaslata 370 μg/m3 határérték, 1240 μg/m3 maximális
csúcskoncentráció értékkel.
Lakásunk belső tereiben
az új bútorok, a műpadló
okozhat akár hosszabb ideig
tartó emelkedettebb formaldehid koncentráció értéket.
A formaldehid tervezési irányértéke hazánkban
12 μg/m3, ami jelentősen
a német és svájci tervezési
irányértékek alatt van.

❧ lesz bábelőadás
❧ aranymosás
❧ bányarobbantás

Helyszín: Kossuth Lajos Művelődési Ház udvara

Május 16-án 17 órakor
a Kossuth Lajos Művelődési Házban
a „Közösségfejlesztés Győr város
városrészeiben” TOP-pályázat
keretében megvalósuló rendezvényen
Bajzát Zsuzsanna,
a Győr+ rádió ismert hangja
Sík Fridával,
a Győri Nemzeti Színház
színésznőjével beszélget.
Mindenkit szeretettel várunk!

Te Szedd

Szentivánon

Március 23–24-én, szombaton egész nap, vasárnap pedig
délelőtt több, különböző helyszínen folyt a szemétszedés.
Volt, aki a találkozási pontra
csak zsákért érkezett, majd
a saját lakóhelyénél gyűjtötte
tele azt, de akadt olyan is, aki
meghatározott cél nélkül jött, s
pusztán segítő szándékkal csatlakozott valamelyik csoporthoz.
A kisgyerekes anyukák főként
a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ körül, illetve a
Kör téri játszótérnél szorgoskodtak, néhányan babakocsit
tolva is beáldozták a délelőttöt
a jó cél érdekében. Külön csapat
indult a Jogar utca és az Árnyas
úti focipálya környékére, míg
mások a templom, Molnár Vid
utca, Törökverő úti játszótér
irányában szedték a sok-sok
eldobált hulladékot. Egy csapat
a tanösvény és a temető környékét célozta meg, de odafelé
menet a Vonal utca egy részét
is megtisztították. A kertvárosi részen eközben egy lelkes
társaság rengeteget dolgozott,
szombaton még sötétedés után
is gyűjtötték a megtelt a zsákokat. Szintén még szombaton,
a termelői vásár után a helyi
sörfőzde csapata is csatlakozott,
és a vasút mentén töltöttek meg
jó néhány zsákot szeméttel. Egy
kisebb baráti társasággal és sok
lelkes gyerekkel a szombat délutáni órákban a Páskom-Pósa-

Homoksor utcákat hátul összekötő szántóföldes, erdős részt is
sorra kerítettük.
Vasárnap délelőtt a Kálmán
Imre út-Szedres u. környékét
takarítottuk egy újabb jókedvű,
tettre kész csoporttal, mígnem
az utolsó (szám szerint a 180.)
zsákot is meg nem töltöttük.
A két nap rendkívül jó hangulatban telt, mindannyian
boldogok voltunk, hogy valamit tehettünk környezetünkért,
amelyet sajnos a gondatlan és
felelőtlen emberek teljesen
tönkretesznek. Mindegyik helyszínen óriási mennyiségű és
változatos összetételű hulladékot találtunk, pedig a Homoksori úti hulladéklerakóban ezek
nagy része ingyenesen elhelyezhető lett volna. Itt évente
akár háztartásonként egy garnitúra autógumi is leadható,
amelyből legalább 50 db-ot

gyűjtöttünk össze. A Szedres
utcában több száz darab eldobható pelenka volt az erdőben
elhelyezve, ami bizony próbára
tette még a legedzettebb gyomrú szemétszedőt is. Az építési,
bontási, felújításból származó
hulladék mellett mindenhol
megtalálhatóak voltak bútorok,
zuhanytálcák, autóalkatrészek,

ruhák és rengeteg műanyag
hulladék is, melyeknek egy
része sajnos már elkezdett apró
darabokra szétesni, sokszor
lehetetlenné téve az összegyűjtését. Azt hiszem, összességében elmondható, hogy a program közösséget összekovácsoló erejű volt, olyannyira, hogy
felmerült a Te szedd akciótól
független rendszeres szemétszedések megszervezése is és
azóta már közös pikniket is
tartottunk a hulladékmentesség jegyében (ezt egy kedves
tag kezdeményezte, aki tortával
köszönte meg a sok dolgos kéz
munkáját).
A több, mint száz fős csoport a közösségi oldalon tartja
a kapcsolatot, itt ötletelhetünk
és környezetvédelemmel kap-

csolatos híreket, tudnivalókat is
megoszthatunk egymással.
Nagyon bízom abban, hogy
lelkesedésünk megtartásával,
közös célokkal és sok jó ember
összefogásával Győrszentiván
hamarosan követendő példa
lesz a környezetvédelem és a
környezettudatosság terén.
Szabó Andrea
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Februárban, a Szentiváni
Óvoda Váci Utcai Tagóvodájában egy három hetes környezetvédelmi projektben
vettünk részt a Százszorszép
csoportos óvodásokkal.
Az óvodában működő Zöld
Műhely munkájához kapcsolódóan, a szelektív hulladékgyűjtéssel, és a hulladék újrahasznosítási lehetőségeivel
foglalkoztunk.
A projekt tervezésekor hangsúlyt fektettünk a játékosságra, és a tapasztalatszerzés
útján való ismeretszerzésre.
Első héten, a szelektív hulladékgyűjtéssel ismerkedtünk,
a hulladék fajtáival, és a környezettudatos tárolásukkal.
Ellátogattunk a szelektív
hulladékgyűjtő szigetre, ahol
a szabályoknak megfelelően
szétválogattuk, és elhelyeztük
az általunk vitt fém, műanyag,
papír, üveg hulladékokat.
A csoportunkban készítettünk egy óriási társasjátékot,
mellyel a megszerzett információinkat játékos formában
ismételhettük.

Óvodások a környezetért
A második héten a papírral,
a papírgyártás folyamatával
ismerkedtünk, valamint az
újrapapír készítésének rejtelmeibe ástuk bele magunkat.
Csoportunkban saját kezűleg próbáltuk ki az újrapapír
készítését. Közösen téptük,
áztattuk, majd préseltük az
együtt gyűjtött újságpapírokat, melyekből száradás után
megközelítőleg A/4 nagyságú
papírlapot kaptunk, melyekre különböző technikákkal
készültek alkotások.
Harmadik hetünk a különböző használatból adódó
„hulladékok” újrahasznosítási
lehetőségéről szólt.

Készítettünk hangszereket
konzerv- és sörösdobozokból,
műanyag flakonokból, fém és
műanyag kupakokból.
A szülők segítségével készültek azok a tárgyak, játékok,
használati eszközök, amelyekből a projekt lezárásaként egy
kiállítás készült az óvodában,
valamint a MVBKH egészségnapján is egy kiállítás keretében megtekinthetők voltak.
Köszönet a csoportba járó
gyerekek szüleinek, hogy
támogatásukkal, lelkesedésükkel és segítségükkel nagyban hozzájárultak a projekt
sikeres megvalósításához.
Hatalmas élmény volt számunkra!
Hajczinger Krisztina
óvodapedagógus

A likócsi likak
A szentiváni emberek,
hisz mindenki tudja, szorgalmasak, dolgosak, vendégszeretők, barátságosak…, de
ezt muszáj megosztanom az
olvasókkal.
Amikor Kolombusz 1492ben hosszú, nehéz, fáradtságos, kimerítő, sok szenvedést
okozó utazása után partot ért
Amerikában egy fövenyes, sík
területen, ahonnan nagy területet be lehetett látni, észrevette, hogy a part felé, vele
szemben fehér emberek jönnek nagy batyukkal a hátukon.
Mikor egymás közelébe értek,
a következő rövid beszélgetés
zajlott le köztük.
– Hát ti kik vagytok, kérdezte Cristoforo, – Hát mi
szentivániak vagyunk - volt a
válasz.
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Szóval komolyra fordítva a
szót, hát egy eléggé jellegtelen
helyen lakunk, semmi híres
középkori épület, vagy valami
híres itóka vagy sajt. Viszont a
történelmünk az érdekes lehet.
Itt van például ez a likócsi eset,
ami a GYŐR + újságban megjelent nemrégiben, de innentől
már olvassák a levelezést.
Tisztelt
Horváth Gábor úr!
Kérem, hogy segítsen
nekem eligazodni a tárgyban
szereplő gödrök ügyében.
Szentivánon lakom, gyerekkoromban gyakran jártunk ki
a Duna partra (vagy 50 éve)
strandolni. Az országút előtti
részen kb. 150-200 méteren,
különösen, ha netán biciklivel
mentünk, mintegy hullámvas-

Aranylemezek
legendája
Az aranylemezekre vésett írások távoli kapcsolata nem zárja
ki, hogy a magyarságnak valami köze lehet az aranylemezek készítőivel. Móricz János
is említette, hogy az aranylemezekre vésett jelek egyes elemei nagyban emlékeztették a
székely rovásírás elemeire. A
shuarok nyelvében gyök-egyezéseket vélt felfedezni a magyar
nyelvvel. A szógyökök azonosak
a magyar és a shuar nyelvben.
Varga Zoltán szerint az utóbbi azzal magyarázható, hogy
68%-ban a magyar őrizte meg
úton mentünk át egyik gödörből a másikba. Úgy 3-4 méter
átmérőjű, 30-40 cm mélységű
lyukakon, amik szinte egymást érték. A talaj kemény
kavicsos volt, még növény sem
nagyon termett rajta.
A múlt héten olvastam
megint ezekről a lyukakról,
amiket állítólag 1683-ban
hagytak itt a győri blokádot
fenntartó törökök, az ő sátorhelyeik nyomai voltak. Azt
nem értem, ha valaki sátrat
épít, az nem csinál lyukat a
sátra aljába, hiszen, ha esik
az eső, azonnal aláfolyik a víz.
Viszont a gödrök olyan közel
voltak egymáshoz, hogy a sátrat nem tudták volna körbe
sáncolni.
Kérem, ha tud ezzel kapcsolatban valamit, ossza meg
velem.
Tisztelt
Mészáros Ferenc!
Úgy tűnik, hogy helyi hagyomány maradt fenn arról, hogy
török tábor volt ott, ám én régi
tanulmányokban az 1594-es
győri ostromhoz kötött hagyományról tudok. Ezt megerősíti,
hogy a törökök a keresztény
sereget úgy támadták meg
a Szigetközben az ostrom
során, hogy Véneknél keltek
át a Dunán, és a likócsi parton azzal szemben sáncokat
ástak, és ágyúkat állítottak fel.
Tehát az, hogy ott török tábor
volt, úgy gondolom, igazolha-

Magyarok
Szubjektív őstörténeti sorozat
az ősi gyököt. De kanyarodjunk
vissza az aranylemezekhez.
Móricz János hitelességét alátámasztja, hogy más kultúrákban
is megjelenik a földalatti fémlemez gyűjtemény legendája.
Így az indiai Ayhodhya barlang
szentélyei alatt mesterséges
alagutak húzódnak. Azonban
ezek korát soha sem sikerült
megállapítani. Sok történetet
tudnak a hinduk ezekről az
alagutakról. Meglátásuk szerint
tó. Emellett találtam egy 18.
századi térképet, amelyen
latinul éppen ott fel van
vezetve, hogy ott török tábor
állt, tehát a 19. századi történészeket egy korábbi forrás
megerősíti ebben. Másik
kérdés, hogy a likak a tábor
maradványai-e vagy sem.
Ráth Mór 19. század közepi
történész a likócsi likakat
a győri vár építéséhez köti,
mivel állítólag onnan vitték a földet a vár építéséhez
(a téglafal mögött ugyebár
földsánc volt, ahogy a ma
meglévő részen is látható).
Azt kell mondjam, ennek
több értelme van számomra, mint a sátoros elméletnek. Ezeket az adatokat
cikkekkel és hivatkozásokkal tudom pontosítani, de
ennek megírásához idő kellene, amim nem volt még a
héten. Tehát rekonstrukcióm ez lenne: A vár 1550-es
építése során földet ástak ki
onnan, ezért likas Likócs,
1594-ben pedig valóban
török tábor állt ott (1683ban is lehetett, de ez volt a
nagy ostrom, és 1594-ben
igazolható is, hogy ott voltak törökök, míg 1683-ban
erdélyiek blokádoltak, bár
kisebb török támogató egységekkel). A hagyomány ezt
fenntartotta és a 18. században még tudták is ezt egy
térkép alapján.
Mészáros Ferenc

nem emberek építették ezeket,
hanem a nágák. Ez a faj kígyóforma, az embernél bölcsebb,
hatalmasabb, akik évmilliókkal
ezelőtt a felszínen éltek gyönyörűen kiépített aranyvárosaikban. Azonban az új civilizációk
kiszorították őket. Az utolsó
nágák barlangokba húzódtak, ahová magukkal vitték az
összes fellelhető találmányaikat, gépeiket, aranylenmezre
vésett ismereteiket. Valószínű, hogy Csicsáky Jenő is, aki
a Mu, az emberiség bölcsője
című könyvében arról írt: indiai
tartózkodása idején egy kolostor papja megmutatott neki
egy aranylemezekkel teli archí-

vumot a szentély alatti katakombákban. Hasonló élményről beszél a modern alternatív
kutatás egyik megteremtője,
Helena Petrovna Blavatsky is,
aki egy szingaléz pap elbeszélését közli, akivel Indiában lépett
kapcsolatba. Eszerint Földünkön több helyen, minden kontinensen a mélyben fémlemezkönyvtárak rejtőznek! Indián
legendák szerint egy aranylemez-könyvtár bújik meg az
USA legmagasabb hegycsúcsa
a Caskade-hegységben. Ebből
eddig igazoltak, hogy a Rainier
alatti barlangvilág tényleg tele
van ősrégi mesterséges járatokkal, melyek olyan mélységekig
hatolnak le, hogy ez még mindmáig felfedezésre vár.
(Forrás: Erőss Diána, Badiny
Jós Ferenc, Csicsáky Jenő/
Móricz János)
Vollai István

„Nagyon fáj”
Irodalmi berkekben vetődött fel, vajon miért van annyi
szomorú vers a magyar irodalomban?
Nagyjaink alkotásainak többsége, nemzetsirató és önsirató
vízió.
Bár mi egy költőnyi ország
vagyunk. Itt minden legény
és leány versfaragónak születik, vagy lantot pengetve képzelte el az életét.
Volt! Ma már nem! Bök meg
a kis ördögöm.
Dehogynem. Mióta az eszem
tudom, siratják a kultúrát, az
irodalmat.
Pedig ha egy idegen kies
hazánkba érkezik, szinte azonnal átveszi mentalitásunkat.
Együtt búsul velünk.
Ha Rómában élsz, élj úgy,
mint egy római! Ha nem?
Isten áldjon!
Aki meg elkerül minket, az
legyen az ő gondja.
No de milyen is a magyar
vers? Szép.
Egy szóval... Ránk jellemző
szűkszavúsággal mondva.
Bővebben?
Mindig az alkotója jegyeit
hordozza. A rá jellemzőket.

Arany János az első magáról
olvasott elemző kritika szerint – a gondolta a fene –
mondat csúszott ki a száján.
A vers nyelvünk kikristályosodott gyémántja. Ima a
kedveshez, a szülőföldhöz,
szeretteinkhez. Tehát egyfajta
hitvallás az élethez.
Ezért idéztem József Attilát
címindítónak. Ő valahogy úgy
fogalmazta meg irodalmunkban elfoglalt helyét: „Petőfi a
nemzet lelke, Ady a teste, én a
lelkiismerete leszek.”
Nehéz örökséget kaptunk.
Egyszerre kell talpig becsületesnek lennünk. Egyszerre
kell hűségesnek lenni a szavak igazához. Egyszerre kell
embernek maradnunk.
József Attila születésének
napján ünnepeljük a magyar
költészet napját.
Van egy szerény kérésem
verskedvelő barátim. Irány a
könyvespolc! Mindenki keresse meg kedvenc költőjétől a
kedvenc versét!
Szerintem nem kell sokat
kutakodni egy-egy tréfás strófáért, sem lelkünk vidulásáért.
Laskai János
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Hogyan tovább
alapítvány?
A Krónika újságban és az
alapítványunk
honlapján
(szentivanert.hu) tavaly nyár
óta nyomon követhetik a
szentivániak a Kincsesház sorsát. 3 pályázattal nem tudtunk
elegendő támogatást szerezni
a ház tetőzetének felújításához,
ezért arra kényszerültünk,
hogy felajánljuk a ház tulaj-

donba adását – ingyenesen –
az önkormányzatnak. A nád
folyamatosan porlik már a tetőről, állandó a beázási veszély!
Augusztusban szóbeli megállapodást kötött az átadásátvételről Borkai Zsolt polgármester úr és Cserhalmi József
a kuratórium elnöke. Ez után
a Vagyongazdálkodási Főosz-

tályhoz írásban is eljuttattuk
az ajánlatunkat az átadásról.
Közben egyeztetések zajlottak, minden bekért iratot
beadtunk. A Rómer Múzeumba lesznek beleltározva a
kiállítási tárgyak, ez a leltárkészítés hamarosan megtörténik, és átadás után reményeink szerint az önkormányzat

Falukutatási pályamunkák
Szerző
Kotrics Ottóné Tóth Margit
Harsányi Ferencné Miletics Ilona
Kotrics Ottóné Tóth Margit
Csanaki József
Harsányi Ferencné Miletics Ilona
Ráczkevi Istvánné Pesti Júlia
Horinka Zsuzsanna
Csanaki József
Tamasics Jánosné
Harsányi Ferencné Miletics Ilona
Harsányi Ferencné Miletics Ilona

Cím
Győrszentiváni emlékhelyek
Élők a holtakért 2
Szentiván az 50-60-70-es években
A régi Szentiván
Változó korok - változó tájak
A győrszentiváni könyvtár története
A győrszentiváni óvoda története
Községünk Postahivatalának története
A néphagyomány ápolása óvodában
Édesapám a világháborúban
„Ha az Isten bárányt ád...”
(születés, keresztelés, komaság)

Év
2013
1998
2014
2003
2002
1997
1997
1999
1998
1997
1999

Dr. Gunyhó Imréné Zászlós Erzsébet

Másfél évszázad egy szentiváni család történetében
+ az első világháború hősi halottai

1997

Újra van kerítése
a Kincsesháznak
Aki járt az Ősi utcában,
az tapasztalhatta, hogy az
elmúlt ősszel a Kincsesház
kerítése is „megadta magát”,
egy kerítésköz ki is dőlt, mert

a bebetonozott faoszlopok
elkorhadtak a földfelszínnél,
és kilazultak.
Józsa Ferenc, Horváth Pál,
László –Kókai Dénes együtt

lebontották a kerítést, kiégették a famaradványokat a betonozott oszloptartókból. László
– Kókai Dénes bebetonozta
az oszlopokat tartó vasakat.
Zsebedits Nándor levágta az
oszlopok elkorhadt részét és
víz ellen lekezelte az oszlopok
alját. Kustyán Tamás, Fekete
Tamás és Vollai István újra
összerakták, felépítették a
kerítést. Vaderna Margit szervezte a munkákat, az anyagok
beszerzését.
A Szentivániak Szentivánért
Alapítvány nevében köszönetet mondok mindazoknak, akik segítettek a kerítés helyreállításában! Hogy a
házat milyen tisztelet övezi
a szentivániak körében, azt
jól mutatja, hogy a hónapokig
lezáratlan udvarról semmi
nem tűnt el a kiállított tárgyak közül!
Cserhalmi József
kuratóriumi elnök
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a ház mielőbbi felújításával
segít megmenteni a településrészünk értékeit!
Az alapítvány a ház átadása után is megmarad, mert a
szellemi hagyatékot továbbra
is gondoznunk kell. Szentiván
775 éves jubileumi éve alkalmából szeretnénk újra megjelentetni Harsányi Ferencné
Miletics Iluska VÖRÖS FELHŐ
című könyvét és Vollai István
2. verses kötetét. Ehhez kértünk pályázati úton támogatást
az önkormányzattól. A honlapunkra folyamatosan töltjük fel
a falukutatási dolgozatokat. Itt
érhetők el a már most olvashatók: http://szentivanert.hu/index.
php/falukutatasi-palyamunkak
Ez az alapítvány a TIED
is, ha szentiváninak vallod
magad!
Az itt élőket
támogatod, a lakóhelyed,
ha felajánlod adód
1%-át a 18531118-1-08
adószámú Szentivániak
Szentivánért Alapítvány
támogatására.
Szentivániak Szentivánért
Alapítvány kuratóriuma

Laskai János

Atyámfia
Mióta a hegy a völgybe
költözött,
megnőtt távolból beszél
a barát.
Kútmélyszemű
kézfogásra zárt
mosolya pohárfenékre
szökött.
Érvénytelen oltási lapja,
Humanitás Csűrjén
a zászló.
Bent a Tudás Gyümölcse,
Magva,
kint aszályos gondolat.
A tanyákból kiszaladt élet
lehetett ilyen sikolytalan.
Kimért szava sótlan,
szájától elkobzott étel.
Ügetésre fogott szívvel
visszaül közénk.
Ujjaira tövis rajzol
vért, majd elballag
a szénaszagú széllel.

Tavaszodunk

Rajzszakkör indult
Karli Lászlóval már egy
ideje beszéltünk róla, hogy fel
lehetne éleszteni az ő régen
működő rajzszakkörét, amelyet
tíz éven át nagy lelkesedéssel
tartott a helyi alkotókedvű gyerekeknek. Az idő most jött el,
március elejére meghirdettük a
lehetőséget, amelyre több mint
húszan jelentkeztek. A Molnár
Vid Bertalan Művelődési Központ rajzszakköre tehát működik, Karli László a vezetője, a
foglalkozások minden szomba-

ton 9.30-tól 11.30-ig tartanak
a Kossuth Lajos Művelődési
Házban. Szép létszám, alkotó
kedvű gyerekek. Sok kellemes
alkotói együttlétet kívánunk!
Loschitz Ferenc igazgató

Népszerű

a senior torna

Idén januárban az időskori
testmozgás fontosságát szem
előtt tartva, az önkormányzat támogatásával kezdődött
intézményünkben a senior
torna, amelyre nagyon sokan
járnak a helyi nyugdíjasok
közül. Szerdán a Kossuth Lajos
Művelődési Házban, csütörtökön a közösségi házban zajlik
a foglalkozás 9–10 óra között,
a kettőn együtt kilencven fő
fölötti résztvevővel.
Egyik klubunk is szép számmal vesz részt a tornán, íme az
ő véleményük: A „Régi Bará-

tok Köre” Nyugdíjas Klub 15
fővel vesz részt a tornafoglalkozásokon. Régi vágyunk teljesült és nagy örömmel fogadtuk a kínálkozó lehetőséget.
Kovács Tibor vezető személyével hamar megtaláltuk az
összhangot. A foglalkozások
„kemények”, de jó hangulatban telnek. A mozgás jótékony
hatását már érezzük. Köszönjük a lehetőséget.
Emellett keddenként délelőtt működik a senior tánc is,
amely szintén népszerű ebben
a korosztályban. Az idei Fut a
Szentiván rendezvényen pedig
volt már senior kategória is.
Örülünk, hogy az idősek közül
is ilyen sokan használják ki
az intézményünk által kínált
lehetőségeket, ez esetben az
egészségük érdekében.

A hajnal bíborpírja lassan
eloszlik a horizonton. Az ég
madarai csendben pittyegetve
szólnak az ablakom alatt. A
fenyőfát cirógatja az enyhe
fuvallat. A rigók is elkezdik
szokásos éneküket felelgetve
egymásnak. A cseresznyefa
lassan elvirágzik, már látszanak a zöld levelei az ágakon.
Az idén úgy vettem észre,
mintha visszaállt volna az
évszakok rendje. Más furcsaság is felkeltette a figyelmemet. Egyre több vadmadár
repked a levegőben. A múltkor darumadarak egy nagyobb
csoportja húzott el fölöttünk.
Meglepődni sem volt időm,
mikor már elhúztak a Duna
felé, csak a jellegzetes krúgatásukra lettem figyelmes. Nem
is oly rég a gólyák is megérkeztek. Először a hím jött, egy
darabig álldogált, majd elkezdte rendezgetni a fészket. A tojó
valamivel később érkezett, és

másnap már együtt szálltak az
András-vár irányába. Jó érzés
volt látni őket. Megjelentek az
egerészölyvek is, akik a temető
mögötti tölgyesben fészkelnek.
Öröm látni, ahogy egyre több
rég nem látott madár jelenik
meg a tájon. Az idén sajnos
még bíbiceket nem láttam.
Szerintem az ipari park terjeszkedése szorította ki őket az
élőhelyükről, ami az Andrásvár alatti vizekben volt évtizedekig. Egy-két evet is ugrándozik már a temető körüli fákon.
A nemrég telepített tölgyfa csemeték szépen fejlődnek. Nemsokára bekötik az AUDI utat
a temető mögött. Már megkezdték az út nyomvonalának
kialakítását. Így megrövidül
a lakosok számára a városba
való jutás ideje. Mellette csak
idő kérdése, és talán egy erdei
szabadidő park fog létesülni a
tölgyes bevonásával.
Vollai István

Régi barátok farsangja
Táncra, táncra kisleányok,
daloljatok fiúk,
itt a farsang, haja-huj,
ne lássunk most szomorút!
Mert a farsang februárban
nagy örömet ünnepel,
múlik a tél, haja-huj,
s a tavasznak jönni kell!
Így búcsúztatta farsanggal
a telet 2019. február 18-án a

Régi Barátok Kör klubunk.
Jó hangulatban, ötletes jelmezekben, mókás előadással,
zenével, tánccal, tombola sorsolással és nem utolsósorban,
finom fánkkal, süteménnyel
ünnepeltünk.
Jól szórakoztunk, remekül
éreztük magunkat.
Köszönet a szervezőknek és
minden résztvevőnek.
Nagy Béláné Ildi

Loschitz Ferenc
igazgató
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Móricz iskola

Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek

„Határtalanul szeretném
szeretni hazámat”
– Móriczosok Felvidéken

Mindig Dinnyés József
daltulajdonos szavai jutnak
eszembe, amikor a Határtalanul programmal foglalkozom;
pályázatot írok, szervezek, vagy
kollégáimmal egyeztetek.
Az évek során szívügyemmé
vált a „Határtalanul” tanulmányi kirándulások szervezése,
mert úgy érzem, tanárként
sokat tudok tenni azért, hogy
tanítványaink végig járják a történelmi Magyarország emlékhelyeit, s valóságossá, érzékelhetővé váljon számukra a
magyar történelem.
Ebben az esztendőben április 2. és 5-e között kirándultunk iskolánk két hetedik osztályával a Felvidéken.
A kirándulás előzménye egy
nyertes pályázat, melynek címe:
Felvidék természeti és kultu-

rális értékeinek megismerése.
Iskolánkat 3 075 590 Ft vis�sza nem térítendő támogatásban részesítette Bethlen Gábor
Alap Bizottsága.
Útunk során Révkomárom,
Gúta, Deáki, Bajmóc, Malonya,
Nyitra Nagyszombat, Pozsony
emlékhelyeit kerestük fel.
Betekintést nyerhettünk a
komáromi Jókai Mór Alapiskola mindennapjaiba, könyvadományunkkal bővítettük az
iskolai könyvtáruk állományát.
Kiváló kollégáimmal tudtam
csak ezt a változatos programú
négy napot megszervezni a 48
fős diákcsapatnak. Csete Erikával, Stefankovits Gabriellával,
Zádory Zsófiával alkottunk
egy csapatot.
Köszönet érte!
Ihász Éva, könyvtárostanár
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A pénz oltalom

„A pénz oltalom” – olvasható
a Bibliában.
Azonban a pénz akkor fog
védelmet nyújtani az egyéneknek, a családoknak, ha megtanulunk bánni a pénzzel.
A magyar családokban a
pénzügyek átbeszélésének
még nincs igazi gyakorlata.
Pláne, ha problémák merülnek fel a családi költségvetéssel.
Ahhoz, hogy a fiatalok okos
pénzügyi döntéseket hozzanak, szükségük van alapvető
pénzügyi kompetenciákra,
amiben a mintát a szülők
adják. Hogyan beszéljünk a
pénzről a családban, illetve
hogyan fejleszthetjük a gyerekek pénzügyi tudatosságát?
A pénz gyakran tabu téma
a családokban. Nem szeretjük megosztani másokkal,
hogy mennyit keresünk, nem
beszélünk nyíltan arról, ha
anyagi gondjaink támadnak,
de sokszor még a gyermekeinknek sem tudjuk megmagyarázni, miért nem veszünk
meg egy játékot a boltban, ha
alapvetően beleférne a havi
keretbe. A gyerekek nemcsak
a pénzügyi hátteret kapják
a családtól az életben való
elinduláshoz. Pénzügyi gondolkodást is örökölnek. Nem
szabad elfelejtkeznünk arról,
hogy gyermekeink szemében
a család adja a mintát a pénz
kezelésében is, éppen ezért
hatással van rájuk az is, amiről nem beszélünk nyíltan.
2019. április 16-án az OTP
Fáy András Alapítvány által
szervezett és az Emberi Erő-
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források Minisztériuma által
támogatott „Északnyugat-ma
gyarországi pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási, edukációs és
ismeretterjesztő program” keretén belül megvalósult „OK
Roadshow” rendezvény folytatódott az OK Vetélkedővel.
Az elődöntőnek az Olimpiai
Sportpark adott helyt.
Iskolánk 3 diákja Brányi
Péter, Kollár-Nagy Melinda,
Tóth Anna 8. osztályos tanulók a vetélkedő során magas
színvonalú vetélkedőn vettek
részt.
Olyan játékos feladatokat
oldhattak meg, amely tükrözi
a Fáy András Alapítvány alaptevékenységét, tehát az pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási ismeretekre és tudatosságra került a hangsúly.
A regionális elődöntőben 12
iskola versenyzett, amelynek
során a Móricz iskola csapat
1. helyen végzett. A felkészítő
tanáruk Luka Vilmos volt.
Gratulálunk a szép eredményhez!
Móricz iskola
tantestülete

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet
mondani iskolánk
egykori diákjának,
Bárdos Józsefnek, hogy
a szabadidejéből szakított
időt, és önzetlenül
segített a Móricz iskola
feliratának helyreállításában.
A gyerekek nevében:
Móricz iskola tantestülete

Móricz napok – 2019
Minden tavasszal van egy
hét a Móricz iskolában, amikor kicsit jobban összefonódik múlt, jelen és jövő. Ez a
hét a Móricz emlékhét. Ilyenkor diákjaink versenyekkel,
koszorúzással és egyéb programokkal emlékeznek meg
a nagy elődről, névadónkról,
hazánk máig egyik legjelentősebb írójáról, Móricz Zsigmondról.
1979-ben volt Móricz Zsigmond születésének 100.
évfordulója, ekkortól rendezzük meg a Móricz Zsigmondról elnevezett prózamondó
versenyt Győr város és környéke iskoláinak részvételével. Ma már a Móricz napon
a prózamondó mellett számítógépes grafikai versenyt
és „Hulladékból hasznosat”
alkotóversenyt is rendezünk.
Így kapcsolódik össze múlt,
jelen és jövő. Az idén is nagy
számmal vettek részt ezeken
a megmérettetéseken a város,
sőt távolabbi iskolák diákjai
is. Jó látni, hogy a gyerekek
mennyi képzelőerővel, men�nyi tudással, mennyi kreativitással rendelkeznek.
Az első napot dr. Sík Sándor önkormányzati képviselő
úr nyitotta meg méltató szavakkal. A hatodik osztályos
tanulók Kárpát András közreműködésével Móricz emlékét
idézték meg szép műsorukkal, melyet Ihász Éva tanárnő
állított össze.
A versenyzők és a kísérő
pedagógusok, szülők megtekinthették a Szigetközi
Fotóműhely képeit és a Reflex Környezetvédő Egyesület
kiállítását.
A második napot Simon
Róbert Balázs országgyűlési képviselő, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának
alelnöke nyitotta meg, majd
Császár Lászlóné a Győri
Tankerületi Központ tanügyigazgatási referense mondott
köszöntőt.
Majd a 3.a és 4.a osztályos
tanulók műsorral köszöntöt-

ték a környezetvédelmi konferencia résztvevőit. Őket Nagy
Róbertné, Ott Barbara, Gombás Mónika tanítók készítették fel.
A délelőtt folyamán Fenntarthatóság „Egészség-jóllét”
témában hallhattunk előadásokat.
Az előadók között voltak:
Kövecsesné Dr. Gősi Viktória dékán helyettes, Széchenyi
Egyetem, Tima Gábor erdőmérnök, Kisalföldi Erdőgazdaság ZRt, Lajtmann Csaba
elnök, Éghajlatvédelmi Szövetség, Bodor Ádám, Magyar
Madártani Egyesület Kisalföldi Helyi Csoport, Cseh
Andrásné óvodapedagógus,
Szentiváni Óvoda, Varró
Xénia.
Ez idő alatt a diákok környezetvédelmi csapatversenyen
tehették próbára tudásukat.
A Móricz napon igazi értékátadás történt, a versenyzők
voltak az átadók, élményt
nyújtók, s mi élveztük a jövő
reménységeinek
tudását,
alkotását. Elmerültünk a sokszínű tehetségben a próza,
a számítógépes grafika és a
manuális alkotások kapcsán.
Ihász Éva
könyvtárostanár
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Az iskolakezdés nem csupán a kicsik számára jelenti
egy új életszakasz nyitányát.
A szülőknek is érdemes felkészülniük az új helyzetre.
A 6–12 éves gyerekeknek
még 10-11 óra alvásra van
szükségük.
Nagyon fontos az egészséges, kiadós reggeli! Több
tanulmány is bizonyította,
hogy reggeli nélkül a gyerekek kevesebb ideig tudnak
koncentrálni, figyelmük szétszórt, és rosszabb eredményeket érnek el.

Óvodából iskolába
Jó lenne, ha kialakulna egy
napirend, amihez tartanák
magukat. Keljen fel a gyermek mindig ugyanabban az
időben, délután legyen meg
a tanulás, a játék, az együttlét és a pihenés kiszámítható
ideje!
Limitálják az úgynevezett
képernyős időt, tehát azt az
időt, amit a gyerek tévézéssel,
internetezéssel, videojátékokkal tölt. Sokkal többet ér, ha

Német diákok
a Móricz iskolában

Harmadik
alkalommal
vendégeskedtek ingolstadti
diákok a Móricz iskolában. A
testvériskolai kapcsolat keretében a Gebrüder-Asam Iskola
10 tanulója egy héten keresztül a magyar tanulókkal közös
programokon vett részt.
A programban szerepelt a
magyar iskolarendszerrel való
ismerkedés, hagyományőrző
magyar programként jurta
látogatás és íjászat, kirándulás a magyar fővárosba, séta
a pannonhalmi apátságban és
az arborétumban.
Az ingolstadti csoport látogatást tett a győri Audi Hungáriában, majd fogadáson vettek részt a városházán. Megmutattuk Győr kulturális és
történelmi emlékeit. A közös
sportolás, a karaokéest, a grillest oldották a kezdeti nyelvi
nehézségeket, és hamar összebarátkoztak a gyerekek. Nagy
sikert aratott a külföldi diákok
körében az iskola kórusának
szereplése, a néptánc csoport
és a zenészek bemutatója.

A diákok családoknál laktak.
A magyar szülők úgy gondoskodtak róluk, mint saját gyerekeikről. Köszönet minden
szülőnek a diákok kifogástalan
ellátásáért, a grillesten való
önzetlen segítségéért, munkájáért, a diákok szállításáért!
Köszönöm Mónika néninek,
Andi néninek, Gabi néninek,
Jonatánnak az egész heti munkáját, valamint az iskola tantestületének a programokon való
segítségét!
A testvériskolai kapcsolat
a kezdeti izgalmak után sok
örömteli pillanatot, sikerélményt adott a tanulóknak. A
diákok idegen nyelvi kompetenciájának fejlődése szembetűnő.
A német iskola tanárai megerősítettek bennünket a partnerkapcsolat jelentőségéről,
fontosságáról. Így a jövő tanévben a magyar iskolások utazhatnak Németországba. Ez a
cél hatalmas lendületet ad a
tanulók nyelvtanulásának.
Viszontlátásra Ingolstadtban!
Fátrainé Csanaki Éva
intézményvezető

a kicsi a monitor bámulása
helyett sportol vagy játszik!
Alakítsanak ki a lakásban
egy tanulósarkot!
Mindennap szánjanak arra
időt, hogy a gyerek mesélhessen az élményeiről!
Nem feltétlenül az a jó dicséret, amely teljesítményalapú.
Ne azt várjuk el, hogy osztályelső legyen, hanem hogy
jól viselkedjen, és önmagához
képest igyekezzen a lehető
legjobb eredményt elérni.
A leendő kis elsőssel válas�szák ki a szükséges taneszközöket! A széles, párnázott vállpántú táskák a legjobbak, mert ezek
egyenletesen terhelik a vállakat.
Soha nem vegyenek egypántos
táskát! A pántokat olyan hosszúra kell beállítani, hogy a táska
feneke a derék fölött mintegy
20 centire helyezkedjen el. Ha
túlságosan lelóg, akkor a súly a
derékra és a törzs alsó részére
terhelődik, ami görnyedt testtartáshoz vezethet.
Véletlenül se aggódjanak
azért, hogy vajon eleget tud-e

a gyermekük, nem kellene-e
gyorsan írni-olvasni tanítani
a vakáció utolsó hajrájában?
A lexikai tudás átadása az
iskola feladata, a szülőknek
minél több szabad játékot
és mozgást kell biztosítani.
Hiszen hamarosan egy padban ülve fogja tölteni napjai
nagy részét, miközben a kreatív játék és a mozgás fejlesztése elengedhetetlenek a kicsi
szellemi fejlődéséhez is.
Szeptembertől az elsősökre
is vonatkozni fog sok új szabály, ezért jó, ha már előtte otthon is kisebb állandó feladatokat teljesítenek a gyerekek.
A társas- és kártyajátékok
során is fejlődik a szabálykövető magatartásuk, ez kön�nyebbé teszi az iskolai normák betartását.
Beszélgessenek sokat a kisgyermekkel a rá váró élményekről, elmesélve a saját
vidám és szép iskolai emlékeiket! Fontos, hogy a nyár a
kellemes várakozás időszaka
legyen gyermeknek és szülőnek egyaránt!
Skerlanitzné Madarasi Csilla
alsós munkaközösség vezető

Szülői fórum
a Móricz iskolában

Iskolánk Regisztrált Tehetségpontként igyekszik a lehető
legtöbbet megtenni tehetséges
diákjainkért, pályázati lehetőségeket biztosítani számukra.
Rendszeresen
figyeljük
a Magyar Tehetségfejlesztő
Szervezetek Szövetségének,
a MATEHETSZ pályázati
felhívásait. Nagy öröm számunkra, hogy a 2019. évtől
kezdve 12 móriczos diák

vehet részt a MATEHETSZ
tutorprogramjában. Ebben
az évben diákjainkat a „tehetségmenedzser”, a tutor segíti
abban, hogy minél jobban ki
tudják bontakoztatni a bennük rejlő képességeket.
Iskolánk bázisintézménye
lett Magyar Tehetségfejlesztő
Szervezetek Szövetségének,
hiszen nálunk került megrendezésre február 27-én az első
szülői fórum, ahol Győr és
vonzáskörzete tehetséges diákjai számára szervezett találkozót Hujber Julianna, kancellári
koordinátor, tehetségpontok
kapcsolattartója. A találkozó jó
hangulatú volt, amiről az elkészült képek is tanúskodnak.
Ihász Éva, könyvtárostanár
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Váci iskola
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Gyárlátogatáson
voltunk
A Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
pályaorientációs programja
keretében két céglátogatáson volt a Győri Váci Mihály
Általános Iskola két 7. osztálya. Először az ETO Park
területén található Technics
Playground Pályaorientációs
Központba, majd a NEMAKba látogattunk el diákjainkkal. Ez a program nagyszerű lehetőséget kínál a jövőre pályát választó diákok
számára. Képet kaphattak a
piacképes szakmákról, munkaerő-piaci helyzetről, igé-

nyekről, a duális képzésről.
A NEMAK öntödéjében arról
a fizikai munkáról, ahogyan
csapolják az alumíniumot
és öntik azokat a benzin és
dízelmotorokhoz való hengerfejeket, melyeket a GM-Peugeot, Renault, Audi, BMW,
Volvo számára szállítanak. A
gyárban kis ajándékkal is kedveskedtek nekünk. Reméljük,
hogy ezeken a programokon
való részvétel is megkönnyíteni a továbbtanulással kapcsolatos döntéshozatalt.
Kristóf Csilla
osztályfőnök

A NEMAK labdarúgó
tornáján a vácis fiúk III.
korcsoportban, felső ház
III. helyezést értek el.
A csapat tagjai: Hoffmann
Balázs (torna legjobb kapusa!), Kósa Adrián, Léránt
Zoltán, Csemez Zsombor,
Heizer-Venesz Márk, Csanaki András, Németh Gergő, a
képről hiányzik Preistrommer
Norbert.

Mészáros Brigitta osztályfőnök
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Csibi Nóra Rita, testnevelő tanár

ISKOLÁNK BÜSZKESÉGE

Bende Nóra

Mi nem kaptunk sakk-mattot
(Interjú Bende Nórával)

A DM „Mosolygó fogacskák” pályázaton sikeresen szerepelt a Győri Váci Mihály Általános Iskola 2.b osztálya.
Minden kisgyermek egy fogápolási csomagot kapott,
melyet nagy örömmel vettek át.

A NEMAK labdarúgó
tornáján a vácis fiúk IV.
korcsoportban, alsó ház I.
helyezést értek el.
A csapat tagjai: Bánhidi
Maximilián, Gál Martin,
Jéger Dániel, Farkas István
Benedek, Haraszti Gergő,
Kulcsár Martin (a torna gólkirálya!), Szentmihályi Milán,
Szabó Patrik, Gróz Gábor!

Hány éves korod óta sakkozol?
Hét éves korom óta tanulok
sakkozni.
Miért kezdtél el játszani?
Az iskolában sakkórán Neubauer Tamás bácsitól tanultam
meg sakkozni. Nagyon megszerettem, mert nagyon jól és
érdekesen tanította.
Mikor és milyen volt az első
versenyed?
Első osztály végén volt az első
sakkversenyem. A lányok közül
a második helyezést hoztam el.
Melyik a kedvenc bábud?
A sötét vezér a kedvenc
bábum.
Ki készített fel a versenyekre?
Neubauer Tamás bácsi és
Jáchym Dorina, akihez másodikos korom óta járok sakk
szakkörre. Szeptembertől van

egy új sakkedzőm is, akit Samu
Ferencnek hívnak. A családtagjaimmal is szoktam játszani, de
mostanában mindig én győzök.
Mennyi ideig tervezel sakkozni?
Szerintem a sakk mindig az
életem része lesz.
Milyen szokásaid vannak
meccs előtt?
Kiszellőztetem a fejem, megnyugtatom magam és átgondolom a taktikákat.
Mi volt a legnagyobb győzelmed?
Sakk Egyéni Országos Olimpián 11. helyezés, illetve Sakk
Csapat Országos Olimpián
6. helyezést értem el. Igaz
nem sakk, de a Városi német
szépkiejtési verseny 3. helyére
is büszke vagyok.
Gratulálunk ezekhez a szép
eredményekhez! Hallottunk
róla, hogy az iskola színjátszó
csoportjának is aktív tagja voltál.
Mennyi időd jut manapság erre?
Másodikban kezdtem a
színjátszást a Vadvirágokban.
Főszerepeket játszottam, mégis
tavaly sajnos abba kellett hagynom, mert nem maradt rá
időm a tanulás és a sakkal járó
elfoglaltságok miatt.
íRóka (újságíró) szakkör tagjai
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Nagy idők
nagy hőseire emlékeztük
Az 1848–49-es forradalom
és szabadságharcra emlékeztünk 2019. március 14-én, a
kerületi ünnepségen, a Molnár Vid Bertalan Művelődési
Központban.
Ennek keretében iskolánk,
a Győri Váci Mihály Általános
Iskola közössége rendhagyó
módon, egy Krúdy-novella
alapján készült színdarabbal

állított emléket a márciusi
ifjaknak. 6–7. osztályos diákjaink az énekkarral kiegészülve egy „szalagos tánc” után a
Krimóczy-huszárok történetét
adták elő. Az ünnepi megemlékezést a Hősök szobornál
lévő emlékmű koszorúzásával
fejeztük be.
Csapóné Nebehaj Renáta
magyar tanár

Happy Hét

a Váciban!

Márciusban a Teljeskörű
iskolai egészségfejlesztés
program keretében Happy
Hét projekthetet szerveztünk az alsó tagozatban.
Minden órán a vízzel fog-

Meseovi a leendő
kiselsőseinknek!

lalkoztunk. Történeteket
dolgoztunk fel, rajzokat
készítettünk, űrtartalom
méréseket végeztünk, számítógépen saját akváriumot alkottunk, testnevelés
órán műanyag flakonokkal
tornáztunk, előadást hallgattunk a védőnéni által.
A TIE csoport nevében
köszönjük minden kollégának a szervezést és a megtartott órákat!

Október óta minden hónapban ellátogattunk a váci
iskola negyedikeseivel a Kör téri és a
Váci úti oviba. Ezen
az eseményen tanulóink kis csoportokban nem csak mesét
olvastak, hanem fel
is dolgozták a témát
(pl. puzzle, képegyeztetés, találós kérdés, spontán
beszélgetés során) az ovis kisgyerekekkel közösen. Nagyon
sikeres volt ez a kezdeményezés, az ovisok mindig örömmel
vettek részt a foglalkozásokon,
a negyedikesek pedig élvezték,
hogy ők lehetnek a kis tanítók!
Mielőtt mentünk az ovikba, előtte közösen hangosan
olvastunk és megbeszéltük a
negyedikesekkel, hogy hogyan

szeretnénk feldolgozni a mesét! Ezáltal
fejlesztettük a kifejező olvasást, a kommunikációt, a közös
munkát, gondolkodást, kreativitást, és
még sok más, hasznos készséget.
Zárásként az ovisoknak mesevetélkedőt rendeztünk a
klasszikus mesékből pl. találós
kérdések, párbeszédek kitalálása, bab- és lencseválogatás stb....
Minden ovis jutalomként egy
érmet vihetett haza emlékül.
A kezdeti nehézségek ellenére, a végére nagyon belejöttünk a közös munkába, emellett mi is élveztük az ovisokkal együtt töltött időt!
Dányi-Hegyi Diána
osztályfőnök

A „Fújdogál a szél” népdaléneklési
verseny vácis győztesei
Borbély Bálint nívódíjas arany minősítés. Pongrácz Olívia
ezüst minősítés. Takács Ágnes ezüst minősítés. Kiss Hanna
bronz minősítés. Gratulálunk tanulóinknak a szép eredményért!
Köszönjük Mészáros Brigitta tanárnő felkészítő munkáját!

Dányi-Hegyi Diána és
Végh Alexandra szervezők
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Made in
Hungaria
Azt hiszem kevés olyan
magyar ember van, akinek e
három szó láttán ne ugrana
be egyből a Rock’n’Roll király,
Fenyő Miklós személye és
munkássága. A legnagyobb
jampi életét bemutató film
mindenkinek szól, aki szereti
a remek zenét, Budapestet, a
vidámságot, a nosztalgiát, a
twist-et, vagyis az életet.
Miki (Szabó Kimmel Tamás)
az Amerikában eltöltött négy
év után hazatér családjával
Magyarországra. Igen ám, de a
kint megszokott pezsgéshez és
szabadsághoz képest Mikiéket
a szürke pangás fogadja. Ám
a lázadó fiú ezt nem nézheti

karba tett kézzel: zongorához
ül és elhatározza, hogy elhozza az itthoniaknak Amerikát.
Csakhogy a rendszer mindent
megtesz, hogy ezen törekvéseit megakadályozza. Mikinek
számos helyen bizonyítania
kell: vissza kell nyernie a régi
barátok bizalmát, akik a nem
túl becsületes Röné (Fenyő
Iván) bandájában játszanak,
alkalmazkodnia kell a rendszerhez és a szigorú szabályokhoz, vissza kell hódítania
szerelmét, Verát (Kiss Tünde)
és nem utolsó sorban: meg
kell nyernie a Ki Mit Tud?ot. Vajon sikerül a Rock’n’Roll
mámorban úszó fiúnak mindezt véghez vinnie anélkül,
hogy megtagadná a szabad-

Könyvjelző

Peter
Wohlleben

ságba és a nyugati zenébe
vetett hitét?
Az egész filmet a fantasztikus Hungária és Fenyő
Miki dalok fűszerezik, de
ne feledkezzünk meg a
látványos koreográfiákról
és remek színészi játékról
sem. Minden karakter egytől-egyig szerethető, életből
vett szituációk, emberi sorsok varázsolnak egy olyan
történetet, mellyel mindenki azonosulni tud. Megjelenik a kitartás kérdése is:
képes-e főhősünk a kudarcok után újra és újra felállni, hogy bizonyítsa igazát
és kitartson amellett, amiben igazán hisz.
Vidám, nyárra hangoló
zenés film, amitől mindenki újjászületik. Kiváló program az egész családnak!
„Elindult vágy és remény,
kísérte árny és a fény, és
közben megtanultam újjászületni én.”
(Made In Hungaria)
Borbély Lilla

A természet rejtett
hálózata
Pár héttel ezelőtt egy szombati napon a Balatonhoz utaztunk kocsival. A Bakonyba
érve a sűrű erdőből egyszer
csak legalább tíz szarvas vágtatott ki a tisztásra és vad
tempóban rohant egyenesen
az országút felé. Amint észrevették a kocsikban utazók,
egyből mindenki visszavette a
sebességet. A szarvasok vezére, aki a sort vezette aztán
hirtelen megtorpant, kilencven fokos fordulatot tett és
vágtatva folytatta útját, immár
párhuzamosan az erdősávval.
A csapat többi tagja is azonnal irányt váltott és követte a
vezért. Korábban egyből azt
gondoltam volna, hogy észrevették a kocsisort és ezért fordultak oldalra. Most viszont
egészen más gondolat is felötlött bennem, amit Peter
Wohlleben A természet rejtett hálózata című könyvében
olvastam. Az ő megfigyelései
alapján a szarvasok azért változtatnak irányt a vágtatásnál,
hogy valós vagy vélt üldözőjüket megzavarják abban, hogy
merre is menekültek előle.
A több felé vezető szagnyomok megzavarják az üldözőt, így biztosabb a menekülés. Nagyon érdekes, igaz?
Wohlleben könyve nagyon

sok ehhez hasonló érdekes
példát mutat be a természetben élő nagyvadaktól egészen
a földalatti mélységben élő
apró lényekig.
Számomra az újdonság erejével hatott például, hogy a farkas és a holló elválaszthatatlan barátok. A farkaskölyköket
pici koruktól tudatosan nevelik arra a szülei, hogy a holló
a barátuk. Hogy miért? Ezt az
író nagyon világosan és érdekesen vezeti le a könyvben. A
másik nagyon érdekes tény,
amit nagyon gyakran láttam
eddig is, sőt Zelk Zoltán Este
jó, este jó című versében is
megírta, szintén a természet
csodái közé tartozik. Az idézet
így szól: „ bogárkarika forog
a lámpa körül”. Vajon miért
keringenek a bogarak a lámpa
körül? A nagy fa védelmezi a
kis facsemetéket? De hogyan?
És bizony csak a saját fafajtájának csemetéjét. Micsoda
csoda! Honnan tudja, hogy
melyik az? Az író ezekre a
kérdésekre és még sok-sok
érdekességre ad választ a természet világából. Ajánlom
kicsiknek és nagyoknak, mert
biztosra veszem, hogy hozzám
hasonlóan nagyok sokuknak
lesz AHA élményük, amint
belemerülnek A természet
rejtett hálózatába.
Ajánlásomat Shakespeare
idézettel zárom, mivel Peter
Wohlleben nemcsak a természet csodáira, hanem törékenységére is felhívja figyelmünket, és fokozott védelmére is figyelmezteti az olvasót.
„A természet varázsát
ontja bőven.
A fűben, a fában és a kőben.
Óh, nincs a földön oly
silány anyag,
Mely így vagy úgy,
ne szolgálná javad;
De nincs oly jó, melyben
ne volna vész,
Ha balga módra,
véle visszaélsz!”
Borbély Csabáné

Győr Megyei Jogú Város szentiváni kéthavi lapja. Szerkeszti a Szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő:
Loschitz Ferenc. Cím: 9011 Győr, Déryné u. 50. E-mail: kronikaszerkesztoseg@gmail.com. Kiadja:
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ. A névvel jelzett írásokért a szerzők vállalják a felelősséget!
Győr Megyei Jogú Város
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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
szerda 9–11 és 17–19 óra
Egyéb időpontokban telefonon
történő bejelentkezés alapján
kiszállással, vagy a rendelőben.

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

Szentiváni állatorvosi rendelőben
cica ivartalanítási akció április elsejéig.
Kedvezményes áron!

