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GYŐRSZENTIVÁNI

Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának hatá-
rozata értelmében azok a 
személyek vagy közösségek 
javasolhatók a díjazásra, akik 
különösen sokat tesznek az 
adott településrészért, aktí-
van vesznek részt a közössé-
gi életben.

2019-ben Mura Jenőné, 
Andrea vehette át dr. Sík Sán-
dor önkormányzati képvise-
lőtől a Győr Város Közgyűlé-
se által adományozott díjat, 
mely a Szentiváni Fesztivá-
lon, a Neoton együttes kon-
certje előtt került átadásra. 

Andit mindenki ismeri, 
aki részt vesz Szentiván ren-
dezvényein, közösségi éle-
tében. Az óvodák, iskolák, 
művelődési központ és az 
önkormányzat eseményein 
hosszú évek óta tevékenyen 
vesz részt, aktívan közremű-
ködik az előkészületekben 
és a rendezvények lebonyo-
lításában egyaránt. Számta-

lan esetben a csapat motorja-
ként dolgozik, fáradtságot nem 
ismerő optimizmusa, jókedve 
magával ragadja környezetében 
tartózkodókat is. 

Évekig részönkormányzati 
képviselőként dolgozott, segí-
tette a szociális ügyek hivatali 
intézését. Problémák elől nem 
hátrál meg, mindig a megol-
dást keresi.

Munkáját ezúton is köszön-
jük, és további tevékenységéhez 
jó egészséget kívánunk!

dr. Sík Sándor
önkormányzati képviselő

Szentiván Szolgálatáért 
ÉrEM 2019

HElyiEk A HELYIEKéRT
Termény és kézműves vásár 

Győrszentivánon
Győrszentiván Győr egyik 

legnagyobb létszámú, dina-
mikusan fejlődő és növekvő 
településrésze.

A városrész falusi jellegé-
nek köszönhetően sok a helyi 
termelő, lelkes gazdálkodó, 
alkotó ember, akik portékái-
kat „háztól”, interneten illetve 
más városokban megrende-
zett vásárokon árulják. 

A Kincskereső Pedagógi-
ai Segítő Egyesület szerette 
volna/szeretné, ha a helyi 
termelőknek itt Győrszent-
ivánon is lehetőségük lenne 
bemutatkozni egy helyi vásár 
keretein belül.

Hosszas keresgélés után 
találtunk egy barátságos, és 
több feltételnek megfelelő 
helyet a vásár megrendezésére.

Az 1. Helyiek a Helyiekért 
termény és kézműves vásárt 
2018. október 27-én tartottuk 
a Kispipa Vendéglő teraszán. 
A hely tulajdonosai örömmel 
fogadták és támogatták a kez-
deményezést. Első alkalom-
mal 10 árus volt jelen a szom-
bati délelőttön. Érdeklődő és 
vásárló is volt jócskán.

A tavaszi vásárra a 4. Helyi-
ek a Helyiekért termény és 
kézműves vásárra áprilisban 
került sor, ahol az árusok 
száma másfélszeresére nőtt és 
a vásárlók érdeklődése, támo-
gatása nőtt, volt, aki Győrből 
kifejezetten a program miatt 
jött Győrszentivánra.

A jó idő beálltával a ven-
déglő megnyitotta teraszát és 

a legnagyobb sajnálatukra a 
nyári időszakban nem tudtak 
helyet biztosítani a kezdemé-
nyezésnek.

Újabb keresgélés, ötletelés, 
tárgyalások sora következett, 
melyet végül egy hosszabb 
távú megállapodással zártunk 
a Molnár Vid Bertalan Műve-
lődési Központ vezetőjével.

Jelenleg közel 20 árus 
jelezte részvételi szándékát 
és támogatását a következő 
alkalmakra és a különböző 
internetes felületeken sokan 
érdeklődnek a vásárok idő-
pontjáról és helyéről.

A Kossuth Lajos Művelődé-
si Ház fedett sátor része töké-
letes helyszíne a helyi kezde-
ményezésnek, ahol a jövőben 
minden hónapban egy szom-
bati napon megrendezzük a 
Helyiek a Helyiekért termelői 
vásárt.

A következő alkalmakon 
bővíteni szeretnénk a kíná-
latot egy-egy egészséges élet-
móddal, kreativitással kapcso-
latos workshoppal.

A legközelebbi vásár idő-
pontja: 2019. július 20. szom-
bat 8–11:30 óráig.

Helyszín: Kossuth Lajos 
Művelődési Ház sátor.

Az érdeklődök Zoltai Diána, 
a Diána SK megálmodója 
segítségével kóstolhatnak bele 
a gyöngyszövés és gyöngyfű-
zés rejtelmeibe.

(Fotók a 3. oldalon)
Kincskereső Pedagógiai

Segítő Egyesület

FElHÍváS
A KÚTHÁZ Kft. mint a győrszentiváni „Kálmán Imre” 

Gyalogos-Kerékpáros felüljáró építője 2019. július 20-án 
tartja a híd dinamikus próbaterhelését, melyre várja az 
érdeklődő lakosság jelentkezését. A próba során a szak-
emberek hídszerkezet dinamikájának (rugalmasságának) 
vizsgálatát végzik. 

Jelentkezni e-mail-ben a kronikaszerkesztoség@gmail.com 
címen, vagy telefonon, ill. személyesen a Molnár Vid Bertalan 
Művelődési Központban Loschitz Ferenc igazgatónál lehet. A 
szervezők 400-500 fő jelentkezését várják. 

Tóth Adrienn, előkészítő mérnök, Kútház Kft.
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A hetvenes években fogal-
mazódott meg a gondolat a 
ma 19-es számú autóútként 
ismert út megépítésére. A 
hetvenes évek végén, nyolc-
vanas évek elején megvaló-
sult beruházás azonban sok 
kívánnivalót hagyott maga 
után, és nem vette figye-
lembe az érintett lakosság 
igényeit. Figyelmen kívül 
hagyta azt, hogy Győr-
szentivánnak igénye lenne 
csatlakozópont kiépítésére, 
azaz felhajtók kialakítására, 
igénye lenne a kettévágott 
Kálmán Imre út és ezzel a 
település összekötésére. A 
kapcsolatot a mai Felüljáró 
út (régebben Ifjúgárda út) 
felüljárója jelentette, mely 
sem kerékpárutat, sem 
megfelelő szélességet nem 
tartalmaz a biztonságos 
közlekedéshez. A kettévá-
gott Kálmán Imre úton töb-
ben a „régi időknek” meg-
felelően közlekedtek, azaz 
nem kerültek a közúti híd 
felé, hanem a szabályokat 
megszegve keresztezték az 
akkor még fő közlekedési 
utat. A gépkocsival utazók-
nak pedig csak a városköz-
pont szélén nyílt lehetőség 
az útra történő felhajtásra. 
Később, utólag került sor a 
le- és felhajtók kiépítésére. 
Sajnos a meggondolatlan 
gyalogos-kerékpáros átke-
lés több halálos balesetet 
is eredményezett. Néhány 
éve, a közben autóúttá cse-
peredett műút teljes hosszá-
ban mindkét oldalon vadvé-
delmi kerítést kapott és a 
korábbi átjárás lehetősége 
ezzel megszűnt. Tekintettel 
arra, hogy a Felüljáró út sem 
szélességében, sem gyalo-
gos-kerékpáros használha-
tóságában nem felel meg a 
mai kor előírásainak, ezért 
lakossági kérésre helyszíni 
bejárást kértem az Útkeze-
lő Szervezet, a Közútkeze-
lő, a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság, az Önkormányzat 
és az Autópálya Felügyelet 
részvételével. Megállapítást 
nyert, hogy indokolt a kérés, 

de a műtárgy az Autópálya Fel-
ügyelet, azaz a Magyar Állam 
tulajdona, nem önkormányza-
ti tulajdon. Szélesítése, átépí-
tése a pálya bővítésével lenne 
várható (2x2 sáv kiépítése), de 
ez nem szerepelt a jelenlegi 
tervekben, és költsége a 600 
millió Ft-ot is meghaladja. 

Kérésemre, valamint a köz-
meghallgatáson Marx Attila 
helyi lakos által elmondottak 
után Borkai Zsolt polgármes-
ter úr helyszíni szemlén vizs-
gálta meg a helyzetet, majd 
kért költségbecslést is tartal-
mazó megoldási javaslatot 
Győr Város Útkezelő Szerve-
zetétől. A javaslat, egy Euró-
pában egyedülálló, vasszer-
kezetű, gyalogos-kerékpáros 
híd elkészítése volt, melyhez 
hasonló egyedül Kanadában 
látható. A híd félköríves tar-
tószerkezetét Hollandiában 
hajlították, melynek érdekes-
sége, hogy a tervezett 375 mm 
helyett 420 mm átmérőjű lett, 
mert a gyárban éppen ez a 
méret volt beállítva hajlításra. 
Az eredeti méret hajlítására 2 
évet kellett volna várni, mert 
akkor szerelik át a rendszert! 
A cső vastagsága a talapzat-

Nyár végén az ünnepélyes 
hídavatásra kerül sor!

Használói gyalogosok 
és kerékpárosok, akik ezen 
keresztül biztonságosabban 
érhetik el a Győr–Gönyű 
ke rék párutat, a kerteket, vagy 
a híd Kishegy felé eső oldalán 
élők az iskolát, boltokat. 

Többen megkérdezték, 
hogy szükség van-e ekkora 
beruházásra? Nem lehet-
ne-e másra költeni e hatal-
mas összeget?

Válaszom az, hogy ter-
mészetesen lehet. Mindig 
lehet másra költeni és amit 
más akar, azt is lehet másra 
költeni, mert mindenki 
arra költene, ami neki leg-
inkább fontos… De itt a 
balesetveszély megelőzése 
a fontos és tegyük hozzá, a 
hetvenes évek óta magunk 
előtt görgetett múltbéli 
adósság is fontos, mely az 
ott élők ilyen irányú „jóvá-
tétele” is egyben.

Az, hogy az akkor elcsa-
toltak ismét összetartozhat-
nak, a híddal, ami összeköt. 

dr. Sík Sándor
önkormányzati képviselő

A HÍD, ami összeköt…

nál 40 mm, felette 20 mm. 
Maga az ív 3 darabban érke-
zett és összehegesztése több 
napig tartott, melyet röntgen 
és ultrahang vizsgálat köve-
tett. A műtárgy teljes bekerü-
lési költsége 300 millió Ft, és 
megvalósítása teljes egészé-
ben Győr város költségvetésé-
ből történik.

Színe, javaslatomra Győr-
szentiván kék-fehér színét, 
zászlóját idézi, sziluettje és vilá-
gítása Győr város kapujaként 
magasodik az érkezők fölé. 
Műszaki átadás június köze-
pén zajlik, forgalomba helye-
zése a jogerős hatósági enge-
délyek kiadása után történik. 

Fotó: Krasznai Zoltán
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 Elődeink előtt tisztelegve, és 
régi korok emlékeinek meg-
őrzése céljából vásárolta meg 
a „Szentivániak Szentivánért 
Alapítvány” az Ősi úti öreg 
házat, melyet ma „Kincses-
házként” ismerünk.

Valóban, az egykori szentiváni 
kincseket, régi szentiváni csalá-
dok eszközeit őrzi azért, hogy 
ismertesse, a mai digitális tech-
nikán nevelkedő utókornak, 
milyen eszközöket használ-
tak, és hogyan éltek nem is 
olyan régen elődeink? A ház 
bemutatja, hogy milyen épü-
letekben, és milyen eszközök 
között élték mindennapjaikat 
dédszüleink Újvárostól Bácsá-
ig, Révfalutól Gyirmótig, vagy 
Szentivánig, valamint a kör-
nyező településeken.

A Kincsesház állapota az idők 
folyamán egyre romlott, és lát-
ható volt, hogy komoly állag-
megóvást célzó beruházás nél-
kül az enyészeté lesz. 

A hogyan tovább sok vitát 
eredményezett, mely lapunk 
hasábjain is nyomonkövethető 

volt. Vélemények, érdekek 
ütköztek, de végül győzött a 
közös akarat. Az a szándék, 
hogy százéves értékeink meg-
mentésre és az utókor számá-
ra bemutatásra kerülhessenek. 
Ennek érdekében javasoltam, 
hogy a Kincsesház kerüljön 
önkormányzati tulajdonba, és 
ezáltal működtetése, fenntartá-
sa megoldottá válhat. A feladat 
nem volt egyszerű. Az alapít-
vány kuratóriuma hosszas mér-
legelés után elfogadta a javas-
latot, mely elnyerte Győr Város 
Polgármesterének támogatását 
is. Ezután az illetékes szakmai 
grémium döntött a további kér-
désekről, melynek eredménye-
ként a következő döntés szüle-
tett: Az ingatlant térítésmen-
tesen átveszi az önkormányzat 
azzal, hogy az alapítvány részé-
re vagyoni értékű jogot biztosít 
a rendezvények, ünnepségek, 
kulturális rendezvények, stb… 
tartására. A tárgyi eszközöket 
a Rómer Flóris Múzeum mun-
katársai leltározzák és letétbe 
helyezik. Az önkormányzat 
kiemelt sürgősséggel elvégzi 
az elsődleges állagmegóvást 

(tető) majd folyamatosan végzi 
az épület felújítását. (statika, 
gépészet, udvar, mellékhelysé-
gek, stb…)

Az elkészült, és múltunk esz-
közeinek bemutatására alkal-
massá vált épület üzemeltetője 
a Molnár Vid Bertalan Művelő-
dési Központ lesz. 

Grászli Bernadett, a Múzeum 
igazgatónője elmondta, hogy 
mint önkormányzati ingatlan 
jogosult lesz pályázatokon tör-
ténő részvételre, és a „Tájház 
Szövetségbe” belépve további 
lehetőségek nyílhatnak meg a 
fejlesztésre, valamint gratulált 
az értékes gyűjteményhez.

A városháza munkatársai a 
június 13-án tartott végső egyez-
tetésen kiemelték, hogy köszö-
net jár mindazoknak, akik ezt 
az értéket létrehozták, és a 
kincsek megőrzése érdekében 
tevékenykedtek. 

Magam részéről köszöne-
tet mondok a „Szentivániak 
Szentivánért Alapítvány” kura-
tóriumának korábbi és jelenlegi 
tagjainak a Kincsesház kialakí-

Közös kincsünk
a Kincsesház

tásáért, értékeinek gyarapításá-
ért és megőrzéséért, a Városhá-
za Gazdálkodási és Vagyongaz-
dálkodási Főosztályának, Kul-
turális Osztályának konstruktív 
együttműködéséért a nem egy-
szerű megoldások kidolgozásá-
ért, valamint a Rómer Flóris 
Múzeum és a MVB Művelődési 
Központ igazgatójának a szak-
mai háttér biztosításáért. 

Külön köszönet illeti Borkai 
Zsolt urat Győr város polgár-
mesterét, aki felismerte, hogy 
Győr múltjáról van szó, és jóvá-
hagyta a nem kis feladattal járó 
konstrukció lebonyolítását. 

Összegezve úgy gondolom, 
hogy a korábbi vitákon túllép-
ve közös akarattal Győrszent-
iván, és ezzel Győr Városa igazi 
kinccsel, sőt egész Kincsesház-
zal gyarapodik.

Mindannyian reméljük, hogy 
fentiekben ismertetett, folya-
matban lévő ügylet sikeresen, 
mindenki megelégedésével 
zárul.

dr. Sík Sándor
önkormányzati képviselő

Idén is volt Cserók Néptáncfesztivál

Termény és kézműves vásár
képekben

Fotó: Kis István
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Az elmúlt évekhez hasonló-
an az idén is megrendezésre 
került a győrszentiváni gólya-
gyűrűzés. A rendezvényen 
egy emelőkosaras munkagép 
segítségével önkénteseink 
kiemelték, és a földre hozták 
a négy gólya fiókát. A kisma-
darak ezután egy-egy alumí-
niumból, és egy-egy, akár táv-
csővel messziről is leolvasható, 

Gólyagyűrűzés

Még úgy pár éve tele volt a 
lég vidáman cikázó, villásfarkú 
madárkákkal, akik hatalmas 
ügyességgel vadásztak a leve-
gőben szálló bogarakra, szú-
nyogokra. Néha-néha leszálltak 
a kertben a vizes hordó szélére, 
és jóízűen ittak az öntözővízből, 
közben billegtek, csiviteltek, és 
nézegették a tükörképüket az 
alkalmi tükörben. Szeretni való 
és érdekes madarak. Hozzá tar-
toznak a magyarokhoz, ugyan 
úgy, mint a gólyák. 

Sajnos manapság egyre keve-
sebb egyeddel találkozom. Egy-
kor felettem cikáztak, amerre 
csak néztem, bogarakat kap-
kodva, miközben élvezték a 
repülést. A levegő igazi akro-
batái voltak. Gyermekkoromra 
visszaemlékezve, nagyapám 
tehénistállójának eresze alatt 
sorban, egymás mellett odata-
pasztva voltak láthatók a sárból 
tapasztott fészkeik. 

Mikor tavasszal megérkeztek, 
azonnal nekiláttak a fészkek 
helyrehozatalának. Fáradhatat-
lanul hordták csőrükben a sarat 

egyedi sorszámmal ellátott, 
színes műanyagból készült 
lábgyűrűt kaptak. A jelölés 
célja a madarak későbbi azono-
síthatósága, ami az esetleges 
megkerülési adatok elemzése 
révén az ornitológusok számá-
ra lehetővé teszi, hogy képet 
alkossanak a gólyák vonulási, 
szaporodási, általános viselke-
dési mintáiról.

Nagy öröm, hogy a program 
egyre népszerűbb, ez alka-

lommal is sok iskolás és óvo-
dás kisgyermek jött el, hogy 
testközelből ismerkedjen meg 
a fészek kis lakóival. A fióká-
kat a hagyományokhoz híven 
idén is a gyerekek nevezték el.

Reméljük, Bolyhi, Iván, 
Hófehérke és Vatta szeren-
csésen kirepülnek majd, és 
ha a világban járva valahol 
megfigyelik őket, ismét hal-
lunk róluk.

Kis István

Hiányoznak

Horváth Kitti

örülni, amikor pár madárkát 
látunk a levegőben szállni. 
Óvjuk, vigyázzuk szárnyas kis 
barátainkat, mert ezek a vidám 
kis madárkák nélkül szürkéb-
bek lesznek a mi napjaink is.

Vollai István

erősödtek, kezdtek ki-kirepülni 
a közelebbi tárgyakra. Egyre 
messzebb és messzebbre száll-
tak a kis fecskék. Élmény volt 
figyelni, ahogy ott cikáznak az 
istálló és a baromfiudvar felett. 
Mostanában már annak is lehet 

fészkükhöz, amit mindenfé-
le puha anyaggal, tollpihével 
béleltek otthonossá. Egy akkora 
lyukat hagytak a sárból tapasz-
tott fészkükön, ahol éppen csak 
befértek. Hamarosan a tojó le 
is rakta a tojásokat. Aztán a kot-
lás következett, szorgalmasan 
melegítették a tojásokat. Kíván-
csi verebek néha-néha megza-
varták a családi idillt. A fecs-
kepapa ilyenkor nagyon 
harciasan elkergette a 
betolakodókat. A nyár 
közepére aztán kikel-
tek a fiókák. A fészek 
szélén csak a kis sárga 
szegélyű csőrüket 
lehetett látni, ahogy 
állandóan kérték az 
eledelt. A fecskepár 
fáradhatatlanul hordta 
a bogárkínálat ezernyi 
darabját. Ilyenkor nagyon 
hangos volt a fecskefészek 
környéke, ami a macskánkat 
is néha odavonzotta. Elő kellett 
kapni a seprőt, és meg kellett 
fenyegetni a cicát a miheztar-
tás végett. Amikor már meg-
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Laskai János

Egy darab 
kenyér
Amikor kenyérré változik
szerelmed
pohárba zárt vízzé szomjúságod
Temetőárkok védelmét
keresi tested,
Akkor bánts engem

Rianón széttörik szemedben
görcsbe rándult fullánkos szám
Ujjaim lepergő melegét
hideg szeleknek tárod,
Akkor félts engem

Mosolytalan virrasztó bábok
eléd jönnek éjszakák
Ruhám szagából érzed 
a gyertyagyújtó ünnepet,
Akkor küldj értem

„A haza gyökér, melyből éle-
tünk fája kisarjadt, az a pont a 
Föld kerekségén, ahol törzsünk a 
Föld, tápláló, életadó, fenntartó 
erejét issza legmélyebb gyökér-
szálain át. Lombba borultan, 
terebélyes növésben széttárhat-
juk messze nyúló ágainkat, 
– más, idegen törzsből fakadt 
lombok testvéri szövevényeibe 
kulcsolódva, a rög fölé emel-
kedett büszke koronával – ám 
csak azért, mert ott gyökerezünk 
abban a rögben, amelyből kinőt-
tünk. Ha elvágják gyökereinket, 
korhadó hulladék, tűzre vetendő 
holt anyag lesz belőlünk; maté-
riánkból szerencsés körülmények 
talán pompás remekműveket 
faragnak, de eleven, viruló, gyü-
mölcsöző valóságunknak vége.”

(Baktay Ervin)

… és igen. Megint a nemze-
ti összetartozás napja. Szép. 
Nagyon. Jobban kell, mint egy 
falat kenyér. Jobban! 

Kell emlékezni. Minden 
évben meg kell emlékezni, 
hogy mi magyarok, bárhol is 
élünk, összetartozunk, leg-
alább egy nap gondoljunk erre. 

S emlékezzünk meg azok-
ról is, akiket akkor, 1920-ban 
kizártak Magyarországról.

Igaza van Illyés Gyulá-
nak: „magyar az, akinek fàj 
trianon”. Így: kisbetűvel. Mert 
ez nem egy város, hanem egy 
tömeggyilkossàg hitelesítésé-
nek a helye. 

Tudjuk-e ugyanis, hogy hány 
javakorabeli ember akasztot-
ta fel magát az istállójában, 
mikor megkapta a cédulát, 
hogy másnap el kell hagyni a 
faluját örökre? 

Tudjuk-e, hogy hány ember 
pusztult bele a fájdalomba? 

Tudjuk-e, hogy a mai napig 
sok határainkon túl, a Kár-
pát-medencében élő magyar 
kapja meg, hogy menjenek el, 
ha nem tetszik! 

S ne beszéljenek nyilváno-
san magyarul!

Itt az anyaországon belül, 
sokan még mindig nem sze-

retik ezt hallani… Meg hogy 
nincs mit ezzel már kezdeni? 
Hagyjuk már az egészet! 

Vajon mindenki át tudja-e 
érezni itt Magyarországon, 
hogy mi lenne, ha holnap 
kapnának egy emailt, hogy az 
évtizedek alatt kiizzadott laká-
saikat, házaikat 24 órán belül 
hagyják el örökre? S menje-
nek idegenek közé? Ja, hogy 
ez ma már úgyse lehetséges? 
Nos, ezt a történelem legosto-
bább mondatát sokan sokszor 
elmondták már ezelőtt.

1920. június 4-én ver-
sailles-i Nagy-Trianon palotá-
ban békediktátum lett belőle, 
mely területe kétharmadával 
megcsonkította a történelmi 
Magyarországot.

Tudjuk-e, hogy ezért a mai 
napig senki soha nem kért 
bocsánatot?! Pedig igény 
lenne rá…

Tudja ezeket ma minden-
ki Magyarországon? Vagy 
legalább elegen? A nemzeti 
összetartozás napja erről szól.

E jeles nap alkalmából azt 
kérem azoktól, akik románok-
nak nevezik az erdélyi magya-
rokat, szlovákoknak a felvidéki 
honfitársaikat, ukránoknak a 
Kárpát-alján élő magyarokat, 
szerbeknek a délvidéken élő-
ket, hogy legalább akarják meg-
érteni az elszakított területeken 
élő honfitársainkat. Ez már 
nekik elég. Mert 2019-ben ez 
sem kevés. Ez a halk kérésük. 

Csak egy nap engedjük 
magunkhoz a gondolatot.

Erős testvéreket szerzünk 
vele. Mert mi velük együtt 
vagyunk erősek. Testvéreink 
fájdalomban, keserűségben 
erősödtek. S hozzánk hajolná-
nak szeretetben.

Engedjétek magatokhoz! 
Engedjük magunkhoz. Ne vág-
juk el a haza gyökereit, hogy éle-
tünk fája lombba borulhasson! 
Azért is, hogy ami a földrajzi 
Magyarországból elvétetett, az 
a szellemi Magyarországnak 
mindig a része maradjon. 

Ihász Éva, könyvtárostanár

Csak egy napig engedjétek 
magatokhoz a gondolatot!

 Régi Barátok Köre Nyugdí-
jas Klub 2019. május 28-án 
kirándulást szervezett.

Kényelmes buszunk 
Sümegre vitt bennünket, 
ahol a sümegi várat tekin-
tettük meg. Az idegenve-
zető úr már vár bennün-
ket. A külső, majd a belső 
várkapun belépve jutottunk 
a várudvarra, ahol igazi 
középkori hangulat foga-
dott bennünket. Zászlók 
lengedeztek, ágyúcsövek 
meredeztek. A jobbra eső 
öregtorony a vár legrégebbi 
része, a csigalépcsőn felka-
paszkodva kis vártörténeti 
kiállítást találtunk, a vár-
udvaron egy kovácsműhely, 
egy középkori konyha, pék-
műhely és a belső udvarból 
nyíló kínzókamra találha-
tó. Sajnos az időjárás szá-
munkra nem kedvezett, a 
szürke, felhős, esős időben 
tisztán nem igazán láttuk a 
kis barokk várost.

Második úticélunk a 
Tapolcai-tavasbarlang volt. 
A fogadóépületben kiállítás 
mutatja be a karsztvidékek 
csodálatos világát. A térha-
tású fotók és a film segítsé-
gével magunk is a föld alatti 
felfedező utakon jártunk. A 
moziteremben egy látvá-
nyos háromdimenziós film 
megtekintése teszi fel a 
koronát az új kiállításra, ter-
mészetesen 3D szemüveget 
biztosítottak számunkra. 

De a fő szenzáció a szűk, 
hangulatosan kivilágított, 
vízzel borított járatokban 
való csónakázás volt. A csó-
nakban ülve lehetett evezni, 
ami nagy élmény volt, nem 
is mindig volt egyszerű a 
több helyen nagyon leszű-
külő járatokban, sokszor 
csak kézzel tudtuk magun-
kat előre lökni. Nagy élmény 
volt számunkra ez a sok 
szép látvány. 

A barlang megtekintése 
után az időjárás kicsit ked-
vezett, kisütött a nap és a 
Malom-tó körül sétálgattunk. 

Harmadik úticélunk Keszt-
helyen a Festetics kastély volt. 
Szintén már várt bennünket 
az idegenvezető hölgy. Tar-
talmas, színvonalas előadást 
kaptunk a kastély történeté-
ről, csodálatos festményeket, 
értékes porcelánokat, barokk, 
biedermeier és empire stílusú 
bútorokat láttunk. 

A legszebb termek a gaz-
dagon aranyozott tükörterem, 
a családi arcképcsarnokként 
szolgáló nagyszalon. A kastély 
legnagyobb értéke Magyaror-
szágon egyetlen épen maradt 
magánkönyvtára, bútorzata 
klasszicista stílusban készült 
helyi asztalosmester által. 

Utolsó állomásunk Gyenes-
diáson a Nádas Csárda. Elfá-
radva, megpihenve, jól esett a 
finom meleg vacsora. Felejthe-
tetlen, szép napot töltöttünk el.

Jól éreztük magunkat.
Köszönjük.

Nagy Béláné Ildi 

Régi Barátok Köre 
Nyugdíjas Klub 2019
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Orbán-napi vigasság volt
június 1-jén Pór Péterrel

A Győrszentiváni kézilabda 
immár 10 éves múltra tekint 
vissza. Célunk a Győrben mél-
tán elismert sportág, a kézilab-
da alapjainak megismertetése a 
település iskolás korosztályával. 
Egyesületünk (kb. 100 fő) az 
AUDI ETO KC női Bajnokok 
ligája győztes, illetve az ETO 
–SZESE NB I./B férfi szakosz-
tálya számára képez kézilab-
dásokat. A gyermekek képzése 
gondosan felépített rendszer 
szerint történik. 

Számos korosztályban indí-
tunk csoportokat, már az óvo-
dások számára is nyitottak 
vagyunk, sok kislány és kisfiú 
ismerkedik játékos formában a 
sportág alapjaival, hetente két 
alkalommal.

Évek óta remek a kapcsola-
tunk a Váci iskola vezetésével 
és tanáraival, számos vácis diák 
játszik nálunk jelenleg, és van-
nak már olyanok is, akik az 
ifjúsági, serdülő csapatainkat 
erősítik. Külön örülünk, hogy 
a tavalyi évtől kezdve Dányi- 
Hegyi Diána tanárnő vezetésé-
vel a szivacskézilabdát szakkör 
formájában is gyakorolhatják 
a gyermekek iskolai keretek 
közt. Jó szakmai kapcsolatnak 
köszönhetően Dia néni több 
gyermeket irányított már egye-
sületünkbe, ahol heti több alka-
lommal edzhetnek, és termé-
szetesen részt vehetnek az ETO 
által szervezett tornákon.

Első osztálytól, nyolcadikig 
biztosítunk lehetőséget a kézi-
labda sportág iránt elkötelezett 
gyerkőcöknek. Egyesületünk-
ben sportolnak diákok a Móricz 
iskolából, Nagyszentjánosról és 
Gönyűről, Kazinczyból, Sza-
badhegyi iskolából. Az edzésen 

tanultakat versenyeken próbál-
hatják ki a gyerekek, különbö-
ző korosztályokban, a Magyar 
Kézilabda Szövetség által koor-
dinált Kisiskolás és Gyermekbaj-
nokságban. Szerepelnek igazolt 
kéziseink U9, U10, U11, U12, 
U13, U14 korosztályban. A fia-
talabbak az ETO által szervezett 
szivacskézilabda tornákon ját-
szanak, a nagyobbak a nyugati 
régió térségéiben majd a legna-
gyobbak országos szinten ver-
senyeznek, összemérve erejüket 
a kézilabdában nagynevű csa-
patok utánpótlásával (Veszprém, 
Szombathely, Ferencváros stb.). 

Számos kupával, eredmény-
nyel büszkélkedhetünk, min-
den évben több gyermek kerül 
a korosztályos legjobbak közé, 
akik aztán már Győrben az 
Audi Arénában folytatják 
„pályafutásukat”. Utánpótlás 
csoportjainkba tartozó spor-
toló gyermekek és hozzátar-
tozóik kedvezményesen láto-
gathatják az AUDI ETO női 
bajnoki, Bajnokok Ligája és az 
ETO SZESE férfi csapatának 
bajnoki mérkőzéseit. 

Edzőink folyamatosan képzik 
magukat, hogy megfeleljenek a 
kor kihívásainak. Évek óta stabil 

edzői stábbal dolgozunk Vida 
Vivien, Cser László, Hoffmann 
Ákos és Hoffmann-né Czérna 
Erzsébet személyében. 

Nyáron sem feledkezünk el 
kézilabdásainkról, nyári tábort 
szervezünk számunkra, a 
kézilabda mellett szabadidős 
programokon vesznek részt a 
nálunk táborozó gyerkőcök!

Az előző évekhez hasonló-
an 2018–2019-es idényben is 
sikeres szezont zártunk, sok-
sok élménnyel tudással gya-
rapodva. Jövőre újult erővel 
folytatjuk! 

Továbbra is várjuk a kézilab-
dát szerető gyermekeket! Örü-
lünk, hogy Győrszentivánon 
sikerült hagyományt teremte-
nünk és a városrész sportéleté-
be bekapcsolódni. 

Köszönjük a támogatást a 
kézilabdás gyermekek szülei-
nek, a Váci iskola vezetésének, 
tanárainak és a Molnár Vid 
stábjának, ahol edzéseinket 
tartjuk.

Hajrá ETO!
Hoffmann-né

Czérna Erzsébet

Győrszentiváni kézilabda 
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Harsányi Ferencné Miletics 
Ilona volt az alapítványunk 
vendége múltév ősszel, ami-
kor a 2008-ban (az alapít-
vány által) kiadott Vörös felhő 
c. könyvéről beszélgettünk. 
Akkor is és korábban is meg-
mutatkozott rá az igény, hogy 
többen szeretnének ebből 
a könyvből, de az 1. kiadás 
elfogyott. Amikor a könyvet 
olvastam, az fogalmazódott 
meg bennem, hogy Iluska 
személyes emlékei emberkö-
zelbe hoznák a történelmünk 
megértését a tanulóinknak is. 
Pályázat útján a győri önkor-
mányzat segítségünkre volt 
abban, hogy újabb kiadással 
örvendeztessük meg az olva-
sókat, a szentiváni múlt iránt 
érdeklődőket, és a ballagó 8. 
osztályosok „tarisznyájába” 
örök emlékként adhassuk ezt 
az értékes művet, ami a szülő-
földhöz ragaszkodást is erősíti 
bennük.

„Ez a könyv titkok őrzője… 
Feldolgoz gyermekkori élmé-
nyeket, családi történeteket, 
háborús időszakokat, hagyomá-
nyokat, temetkezési szokásokat, 
falutörténetet, a jobbágyvilág 
nehézségeit, bemutat változó 
korokat, tájakat, köz- és helyi 
ügyeket, a szülőfalu szeretetével 
átszőve.” (Dr. Unti Mária)

Reményeink szerint augusz-
tus 20-ra elkészül a könyv. 
Addig is ízelítőül a honlapun-
kon (szentivanert.hu) olvashat-
nak a könyvben is szereplő 
falukutatási írásokat Iluskától.

Ajánlom jó szívvel, sok sze-
retettel: Vaderna Margit, kura-
tóriumi tag

Részlet
a vörös felhőből:

„Édesanyám nagy szeretet-
tel és szigorral nevelt ben-
nünket. Szokása volt, hogy 
esténként, miután a kony-
hában megfürdetett, karjára 
vett, vagy később a hátára, 

ÚJra kapható lesz
a „Vörös felhő”

Karsai Klára előadó estjén
vehettünk részt nemrégiben

 kapható lesz
”

Fotó: Kis István

és úgy vitt be a szo-
bába. Ágyamba fekte-
tett, elmondta velem 
az esti imádságot, 
megpuszilt, becsukta 
az ablakok spalettáit, 
elköszönt, és végezte 
tovább a konyhában 
soha el nem fogyó 
munkáját.

Egy alkalommal, ahogy 
csukta be a spalettákat, érde-
kes jelenségre lett figyelmes.

Észak felé, a Duna irányá-
ban, a Zsombékos felett vörös 
felhőt látott. Talán a napnyug-
tára lehetett volna fogni a dol-
got, de a Nap már korábban 
lenyugodott, és az irány sem 
egyezett. Apám is bejött meg-
nézni, mi az. Talán tűz ütött 
ki a Zsombékosban? De ezt is 
elvetették. 

Végül megállapodtak abban, 
hogy ez nem lehet más, mint 
„északi fény”! Ekkor anyám 
határozottan kijelentette, hogy 
„háború lesz”. Én is megnéz-
tem a jelenséget, és amikor 
lefeküdtem, hallottam a szí-
vem erős dobogását: „háború 
lesz – háború lesz!” –, zaka-
tolt bennem, és nem tudtam 
elaludni. 

Ettől kezdve esténként gyak-
ran odasomfordáltam Pali 
testvérem közelébe, és halkan 
kérdeztem tőle: „Paji, nem 
hajunk meg?” Pali röviden, de 
határozottan súgta: „Nem!”. 
Azért suttogtam, mert szé-
gyelltem, hogy félek, és nem 
akartam, hogy mások meg-
hallják. Csip-csik (Czifrik) 
Matyi, a szolgánk, biztosan 
kinevetett volna.

Matyival akkortájt nem volt 
felhőtlen a viszonyom. Még 
nem felejtettem el, amit elle-
nem vétett. Mi történt? Mi, 
gyerekek, szerettünk jelen 
lenni az istállóban a tehenek 
esti fejésénél. Jó volt hallgat-
ni, ahogy édesanyám keze 
nyomán a tehenek tőgyéből 
ütemesen zubog a habos-lan-

gyos tej a fejődézsába. A meg-
telt dézsát kitették az istálló 
közepén a „placcra”. Egy ilyen 
alkalommal valamilyen nézet-
eltérésem támadt Palival. Ő 
kissé mellbe vágott, én meg 
hanyatt estem, éppen a tejjel 
telt dézsába. Tejben úszott az 
istálló. Persze, nagy botrány 
támadt, de nem hogy engem 
sajnáltak volna az engem ért 
sérelemért és a nedves kel-
lemetlenségért, hanem miu-
tán édesanyám száraz ruhá-
ba öltöztetett, kijelentette, 
hogy nem érdemlem meg a 
vacsorát, és büntetésből, hogy 
útban ne legyek, a konyha 
egyik sarkába letérdeltetett, és 
addig ott maradok, amíg nem 
kérek bocsánatot.

Itt jött Matyi ármányko-
dása: buzgóságában sietve 
lemorzsolt egy cső kukori-
cát, arra térdeljek, hogy a 
büntetés még fájdalmasabb 
legyen. Én ártatlannak érez-
tem magam, nagyon fájt a 
szívem, és nem voltam haj-
landó bocsánatot kérni.

Ott ült a család az asztal 
körül, már elfogyasztották 
a vacsorát, és mindenki úgy 
viselkedett, mintha ott sem 
lennék. Nem a vacsora meg-
vonása fájt - egy falat nem 
ment volna le a torkomon -, a 
kirekesztettség volt bántó. 

Édesapám nem hintáztatott 
a csizmás lábán, hogy „ety-ety 
katona”. Matyi sem játszott 
velem csip-csip-csókát meg 
kézráverőst, pedig mindig 
szívesen vettem részt az ilyen-
fajta játékban. A fiúk sem ren-
deztek árnyképvetítést a falra, 
senki sem védett meg, senki 
sem szólt hozzám! 

Hiszen én is sajnáltam a 
kiömlött tejet, én sem akar-
tam kárt csinálni! Baleset 
volt, amelyért csak annyiban 
voltam felelős, hogy éppen ott 
voltam. Könnyeimet nyelve 
tűrtem a büntetést.

Az idő múlásával kezdett 
a felnőtteknek is kínossá 
válni a dolog, mert hát egy-
szer csak le kell feküdni, és 
ugyebár éjszakára mégsem 
lehet a gyermeket kukoricán 
térdelve a sarokban hagyni. 
Nagyon sajgott már az én tér-
dem is. Lopva körülnéztem 
a családon, kegyetlen bírái-
mon, és akkor észrevettem 
apám szemében valamit, ami 
arra bátorított, hogy felkel-
jek, és hozzá szaladjak. Ő 
védelmezően átkarolt: „Gyere 
kis tücsköm!”. Ölébe vett, és 
ott már biztonságban éreztem 
magam. Édesanyám is úgy 
tett, mintha elfelejtette volna a 
bocsánatkérést. Talán úgy érez-
te, megbűnhődtem, amiért kárt 
okoztam?”
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 Intézményünkkel kapcsola-
tosan régóta nem jelentet-
tünk meg írást az újságban 
a rendezvényekről szóló 
beszámolókon kívül. Ennek 
oka, hogy minden újdon-
ság vagy változás közlésé-
vel megvárjuk, amíg biztos 
lesz, amíg lezárul az elő-
készület. Most, nyár előtt, 
eljött az idő egy kis szám-
vetésre, hogy mi történt 
eddig ebben az évben és 
mi vár ránk a következő 
hónapokban.

Programok tekintetében 
gazdag első féléven vagyunk 
túl. Az év első két hónapja 
alapvetően a sportesemé-
nyekről szólt a csarnokban, 
de fontos rendezvények ideje 
is. Idén először csatlakoz-
tunk januárban a magyar 
kultúra napjához Rékasi 
Károly estjével, februárban a 
Csárdáskirálynő volt látható 
nálunk, és volt Dumaszín-
házi humorest. Márciusról 
ki kell emelni a Lord együt-
tes koncertjét és Csányi Sán-
dor egyszemélyes vígjátékát, 
valamint a Tavaszköszöntőt 
Likócson, az ünnepi meg-
emlékezést, és a Tompeti 
együttes gyerekkoncertjét. 
Áprilisban már elkezdődnek 
a szabadtéri események, az 
Egészség-Piac programon 
belül a Fut a Szentiván 
futófesztivál idén is sokszáz 
embert mozgatott meg, 
helyet adtunk az óvoda kon-
ferenciájának, a Váci iskola 
ünnepségének, és koncerte-
zett nálunk Koncz Zsuzsa is.

Május majálissal indult 
Likócson, aztán újra itt volt 
Csányi Sándor, volt gyerek-
nap, az Arrabona városis-
mereti vetélkedőnk döntője, 
Sebestyén Balázs és Peller 
Mariann komoly témájú estje 
és néptáncfesztivál. Június 
elején Orbán-nap, később 
Retro disco B. Tóth Lászlóval.

Ezek kiemelése mellett 
szót kell ejteni a szentiváni 
klubélet gazdagságáról, a 

számtalan klubról, amelyek 
közül ki lehet emelni a senior 
tornát és a gyermek rajzszak-
kört, amelyek idén indultak.

Részt veszünk egy EU-s 
pályázatban, amelynek kereté-
ben havonta szerveződik prog-
ram, így szerepelt nálunk az 
Accordeon harmonikazenekar, 
Sík Fida, Karsai Klára, Dr. 
Lanczendorfer Zsuzsanna is. 
Ennek keretében júliusban 
kézműves játszóház, augusz-
tusban Hangraforgó együttes 
koncert lesz.

Mielőtt rátérnék az őszi 
előzetesre, más dolgokról is 
ejtsünk szót. A Kincsesház 
ügyét nyomon követhették 
lapunkban január óta, úgy 
néz ki, végre pont kerülhet 
a végére. Intézményünk az 
ingatlan kezelője lesz, az épü-
let felújítása idén megkezdő-
dik, amelyről folyamatosan 
beszámolunk majd.

A közösségi ház februárban 
megrongálódott tetőborítá-
sa ebben a hónapban elké-
szült, az ideiglenes fóliázást 
felváltotta a végleges megol-
dást jelentő borítás. A munka 
elhúzódásának oka a biztosító 
volt, amely ráadásul kismérté-
kű kártérítést állapított meg, 
de az önkormányzat külön 
támogatásával meg tudtuk 
oldani a problémát.

Egyik tavalyi számunk cím-
lapján írtam az Ezerjó utcai 
Klubház sorsáról, hogy a fia-
taloknak szeretnénk megnyit-
ni az épületet. Azóta már zaj-
lanak ott a Szentiváni Móka-
vár előkészületei Sík Frida 
vezetésével, amelynek első 
eseménye egy nyári tábor 20 
gyerek részvételével. Szept-
embertől pedig állandó prog-
ramokkal várják az érdeklő-
dőket. Szintén helyet kapott 

a klubházban a Madárbarát 
kör, akiknek végre alkalmas 
helyet tudtunk biztosítani 
a településen. Évek óta már 
irodát biztosítunk az udvari 
kis házban a polgárőrségnek, 
amely így számunkra bázis-
ként funkcionál. 

A Duna Filmszínház sorsa 
sok mindenkit érdekel, akik 
valaha jártak oda moziba vagy 
koncertre. Intézményünknek 
nincsenek forrásai a felújítá-
sára, ilyen pályázatot csak az 
önkormányzat tud benyújta-
ni. Régóta húzódó dolog ez, és 
most úgy tűnik, végre eljön az 
ideje. Igényt nyújtottunk be a 
felújításra, az önkormányzat 
pedig egy EU-s energiakorsze-
rűsítési pályázatba be tudta 
venni az épületet, amelyben 
így jövő év folyamán külső 
nyílászárócsere, külső szige-
telés, fűtésrendszer felújítás, 
mozgáskorlátozott mosdó lét-
rehozása fog megtörténni, a 
tetőre pedig napelem rend-
szert fognak telepíteni. Olyan 
további munkálatokat, mint a 
villamossági rendszer cseréje, 
festés és burkolás, klímarend-
szer telepítése, intézményünk 
más felújítási forrásból igyek-
szik megvalósítani. Célunk, 
hogy ezek után egy szép és 
korszerű helyen tudjunk 
majd az eddigieknél gyakrab-
ban előadásokat szervezni.

Szeretnék szót ejteni még 
a jegyvásárlási lehetőségek 
kiteljesítését célzó újításunk-
ról is. Eddig a saját rendezésű 
koncertekre, előadásokra csak 
személyesen az intézmény-
ben vagy a győri látogatóköz-
pontban volt lehetőség belépőt 
vásárolni. Megbízásunkból 
egy informatikai cég elkészí-
tette az intézmény saját jegy-
rendszerét, amelynek haszná-

latával akár otthonról, az 
interneten megvásárolható 
és kinyomtatható a belé-
pőjegy. A honlapunkról 
a jegyvásárlás menüpont 
alatt elérhető kényelmes 
szolgáltatást ajánljuk min-
denkinek, de persze aki 
nem rendelkezik a szük-
séges technikai felszerelt-
séggel hozzá, ezután is 
megvásárolhatja a jegyet a 
közösségi házban.

Hasonló témakör a követ-
kező is. A tavalyi évben 
megváltozott a közművelő-
dési törvény, amely 2020. 
január 1-től előírja, hogy a 
művelődési központokban 
nyilvános számítógépet kell 
a lakosság számára bizto-
sítani interneteléréssel. Ez 
minket is kötelez, ezért újév-
től a csarnok bejárata mellett 
egy külön erre kialakított 
számítógépes pult lesz talál-
ható, amelyen nyitvatartási 
időben internetezni lehet.

Térjünk vissza a rendez-
vényekre. Ebben az évben 
költségvetési keretünk nem 
engedi meg, hogy meg-
szervezzük a hagyományos 
Szentiván-éji Varázslatok 
fesztivált, amely egyéb-
ként sem hozott az elmúlt 
években nagy érdeklődést 
a helyi lakosság részéről. 
Látható, hogy a nagy sikerű 
májusi szentiváni fesztivál 
után egy bő hónappal nincs 
igény még egy hasonlóra, 
valamint a június végi idő-
pontban már a belváros-
ban zajló nagy események 
miatt is megcsappan az 
érdeklődés.

Szeptembertől viszont 
újra komoly programokkal 
várjuk majd a közönséget, 
a két legfontosabb hama-

FÉlÉvi bESzáMolÓ
a Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központról
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HirdETÉSi dÍJak
1 oldal 190 x 266 mm 8000 Ft+áfa

1/2 oldal
fekvő 190 x 131 mm

5000 Ft+áfa
álló 93 x 266 mm

1/4 oldal 

normál 66 x 131 mm

3000 Ft+áfaálló 44,5 x 131 mm

fekvő 190 x 63,5 mm

1/8 oldal 
normál 93 x 63,5 mm

2000 Ft+áfa
álló 44,5 x 131 mm

Hátulsó oldal +25% felár

Apróhirdetés 
10 szóig 300 Ft+áfa

20 szóig 500 Ft+áfa

rosan megjelenik a két 
helyi óriásplakáton. A Szü-
reti nap szeptember 7-én 
a hagyományos program-
elemekkel lesz megtartva, 
21-én pedig a csarnokban 
lesz látható a Hippolyt, a 
lakáj című előadás, a Turay 
Ida Színház előadásában, 
melynek a plakátját e szá-
munkban is közöljük. Erre 
a műsorra kapható először 
online is jegy.

Csak a legfontosabbakat 
kiemelve a második félév-
ből: havonta vendégünk 
lesz Csányi Sándor népsze-
rű egyszemélyes darabjá-
val, lesz Kowalsky meg a 
Vega koncert, Dumaszín-
ház, Ossian és Kárpátia 
koncert. Emellett előadást 
tart nálunk Bagdy Emőke, 
a Bánfalvy Stúdió Nicsak ki 

beszél itt? című darabja is 
látható lesz, valamint fel-
lép a Lord és a Bikini is. A 
gyerekeknek lesz Apacuka 
együttes és Mikulást várni 
az Alma együttessel fogunk. 
Decemberben a karácsonyi 
nagykoncertünkön a Buda-
pest Bár lép fel.

Ezek mellett számtalan 
kisebb programmal készü-
lünk. Fiataloknak, idősek-
nek igyekszünk kulturális 
lehetőségeket kínálni, min-
denki találhasson olyan ese-
ményt, amelyen itt helyben 
részt vehet. Kívánok min-
den olvasónak kellemes 
nyári pihenést, feltöltődést, 
augusztusi számunkban 
már egy részletes máso-
dik féléves programtervet 
fogunk közölni.

Loschitz Ferenc, igazgató

A Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ Cserók Nóta 
Klubja június 5-én ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját. 
Ezen a délutánon jó hangulatban emlékeztek arra a számtalan 
fellépésre, amelyen az évek alatt részt vettek. Az intézmény többi 
klubjának vezetője és a meghívott vendégek is köszöntötték a cso-
portot. Kívánunk további sikeres éveket a nóta klub tagjainak!

Gulyás(leves)

Puskás Öcsi mellett a másik 
olyan hungarikum a gulyásle-
ves, amiről nyugodt szívvel ki 
lehet jelenteni, hogy valóban 
ismerik a világon. A kiejtés 
rendszerint nem felel meg az 
általunk használtnak, azonban 
megértjük a gulasch, goulash 
stb. szavakat is, melynek hal-
latára összefut az ember szá-
jában a nyál, mégha a világ 
távoli szegletében is hallja e 
szót. A gulyást már 1804-ben 
megemlítették egy könyvben, 
amit „az utazó magyarok ele-
delének” írtak le, „mely a csor-
dapásztoroktól ered” (1.). Dr. 
Ecsedi István – aki a debreceni 
Déri Múzeum igazgatója volt – 
könyvében a következőket írta 
az ételről:

„A debreceni és tiszántú-
li egyszerű ember nem eszik se 
gulyást, sem pörköltet, csak húst. 
Nem ismeri, tehát nem is hasz-
nálja ezeket a szavakat, melyeket 
az irodalom és a vendéglői szótár 
részére csináltak. A gulyás mint 
étel, maga is rossz szó. A gulyás 
marhapásztort jelent. Az étel 
gulyásos hús, vagy röviden gulyá-
sos, de semmi esetre nem gulyás, 
még kevésbé gulásch. (...) Ez az 
a hús, melyből nem győz eleget 
enni az ember, de mivel nagyon 
nehéz étel, a városi ember gyom-
rát hamar megfekszi. Ezt a húst 
főzik a hortobágyi pásztorok, 
ezt Hajdúszoboszlón, Hajdúbö-
szörményben és a Kunságban 
széliében.”

Az biztos, hogy a ma is készí-
tett recept szerint legfeljebb az 
1850-es évektől készíthetjük a 
gulyáslevest, mivel az Alföldön 
a krumpli csak akkortól terjedt 
el. Ma a gulyás szó egy levest 
takar (hajdanán egy pörköltfé-

leséget értettek alatta), amibe 
számos zöldség (pl. hagyma, 
krumpli), galuska (vagy csipetke) 
és kizárólag marhahús kerül 
(korábban a gulyásos húst elsősor-
ban birkából főzték). A gulyás-
nak mára számos változata 
ismert, úgymint székelygulyás 
(nincs köze Csaba királyfi népé-
hez, hanem egy budapesti ven-
déglős készítette el először 1846-
ban Székely József író részére), 
aratógulyás, babgulyás, hamis-
gulyás stb.

Halászlé
A halból készített leves nem 

magyar sajátosság, mivel más 
országokban is vannak hason-
ló levesek (pl. Franciaország). 
Ami azonban mégis egyedül-
állóvá teszi a magyar halászle-
vet, az részben a paprika, ami-
től szép piros lesz a színe és 
kellemesen csípős az íze. Két 
halászlevünk vált fogalommá 
az elmúlt évszázadok alatt (az 
1800-as évek elején még kalászos 
lé-ként említik); az egyik a bajai 
halászlé, a másik pedig a tiszai 
halászlé. Számos különb-
ség van közöttük, melyek a 
következők: Már a főzés meg-
kezdése előtt is szembetűnő, 
hogy másféle bográcsot hasz-
nálnak: „befelé ívelő” (Duna 
mellett), illetve „kifelé hajló” 
szájút (Tisza mentén), amely a 
gurmanok szerint befolyásolja 
az étek ízét. A Duna men-
tén egy fázisban készítik el a 
levest (nem készítenek hozzá 
először alaplevet) és gyufatész-
tát is tesznek a levesbe, míg 
a tiszai halászlébe nem kerül 
semmilyen tészta, és két részre 
bontják a főzést, mivel először 
„alaplevet főznek, passzíroznak, 
majd ebbe utólag főzik bele a 
halszeleteket.” (Pethő M., 2004)

illik TUdNoM, 
mert magyar vagyok
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MaGyarok
Szubjektív őstörténeti sorozat

Óvodai évzáró

A Kárpát-medence
a kultúra bölcsője
Ahogyan a bronzkori ko há-

szat, a gabonafélék nemesí-
tése, a mezőgazdasági és 
ipari kultúra napjainkra 
egyre kézenfekvőbb, hogy 
a régi elméletekkel ellen-
tétben a Kárpát-meden-
cében alakulhatott ki, és 
nem a termékeny félhold 
területén. A rovásírással 
jelölt hétezer évesnél idő-
sebb kőkorongok több mint 
másfélezer évvel előzik 
meg a mezopotámiai írásos 
anyagokat. A világ legrégeb-
bi írásos emlékét Erdélyben, 
Tatárlaka mellett fedezték 
fel. A párizsi orientalista 
kongresszuson állapították 
meg, és rögzítették, hogy 
a kultúra és a civilizáció 
bölcsője nem a folyamköz 
(Mezopotámia), hanem a 
Kárpát-medence. A tudo-
mányos akadémiák szerte 

a világon, azt tanítják, hogy 
az emberi civilizáció bölcső-
je az Eufrátesz és a Tigris 
folyók között Mezopotámiá-
ban lehetett. De ez csak felte-
vés! Semmilyen kézzelfogható 
eredményt nem tudnak fel-
mutatni. Azok az elkötelezett 
őshaza kutatók azt állítják, 
hogy a mezopotámiai civilizá-
ció maga is csupán egy még 
ősibb birodalom örökségeként 
jöhetett létre. Ha csak Jerikó 
falaira gondolunk, ami már 
tizenkétezer évvel ezelőtt is 
álltak. A magas városfalak 
alatt a régészek nem talál-
tak kisebb településeket, sem 
építményeket, amelyek utal-
hattak volna a fejlődésre, de 
nem találtak semmit! Tehát 
az átmenet nem létezett. 

A mai Európa őstörténetét 
ma még nem ismerjük elég-
gé, de sejtjük, hogy nem egé-
szen úgy alakultak a dolgok, 
ahogyan azt a tudományos 
világ többsége gondolja. Azok 
a tudósok, akik a tudomány 
előmozdításán fáradoznak, a 
genetikai összehasonlító vizs-
gálatok alapján már régóta 
tudják, hogy mint egy negy-
venezer éve a Neander- völ-
gyi ember által ritkán lakott 
Európát az akkor bevándor-
ló ember kezdte benépesíte-
ni. Bizonyítást nyert, hogy a 
Kárpátok délnyugati vonula-
tában a homo sapiens addig 
ismert legrégebbi maradványa-
ira bukkantak, melyek 35-36 
ezer évesek lehettek. Ezt a 
tényt amerikai kutatók 2003-

ban publikálták. A kutatás 
szerint a modern ember 
évezredeken át élt a Kár-
pát-medencében, és innen 
népesítette a kontinens 
nyugati vidékeit is. Tehát a 
tudósok (genetikusok), ami-
kor Európa népességének 
reprezentatív összehasonlí-
tó vizsgálatnak vetették alá, 
megállapították, hogy Euró-
pát a homo sapiens sapiens 
Afrikából három hullám-
ban árasztották el. Elsőként 
a magyarok, lengyelek, 
ukránok, és horvátok közös 
ősei érkeztek meg! Az ősi 
birodalomra és a szkíta-
kun-avar- magyar rokonság-
ra több ókori szerző is utal 
írásaiban azt állítva, hogy a 
magyarok egy része mindig 
is a Kárpát-medencében élt, 
míg másik részük a keleti 
sztyeppéken vándorolt...

Forrásmunkák:
Bolyki Tamás

Vollai István

Az idei évzáró a Katica csoportban rendhagyó 
volt, hiszen nemcsak a 2018/2019-es nevelési 
évet zárták a gyerekek kis műsorukkal, hanem 
Mimi nénit (Burger Gáborné) is búcsúztatták 
nyugdíjba vonulása alkalmából.

A gyerekek mellett a szülők is részt vettek 
a meglepetésben. 44 évet dolgozott óvodape-
dagógusként Mimi néni, aki többszáz óvodás 
gyermeket nevelt pályája során. Kívánunk 
neki szép nyugdíjas éveket!

Laskai János

Üzenet
Megigényeltük a
százszor-rosszak
ködökben
bujkálók képzelgéseit
Beleragadva az egyedül
tiszták uniformis mosolyába
Ennek a Kánaán-ígéretnek
egyszerre lettünk
befogadottjai,
kivetettjei 
Türelmetlen hordáinkat
szétszórták néha
a mozdulatlanságot kívánó
Kőtáblák Őrei
Elhagyott hiteink
katakombáit kiásták
mindennapi kételkedéseink
Prédikátorainkra
bíztuk reményeinket,
miközben örök semlegességet
fogadtunk a túlélés papjainak.
Kőbaltás félelmek
fogták le szemeinket,
amikor átadtuk
Janus-arcú kapuink
kulcsait
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váci iskola 

 Az idei Pedagógusnapon 
DÁNYI-HEGYI DIÁNA kollé-
ganőnk kapott Elismerő okle-
velet a Győri Tankerületi Köz-
pont igazgatójától.

Dányi-Hegyi Diána 15 éve 
van a pályán, szaktudása, 
munkabírása példaértékű 
mindannyiunk számára. Kez-
deményezőkészsége, agili-
tása minden téren megnyil-
vánul. A „Biztonságos Iskola” 
balesetmegelőzési programjá-
nak meghonosítója, a „Kölyök-
atlétika”, a „Sulizsák” és a 
„Meseovi”, „Teljeskörű iskolai 
egészségfejlesztő” programok 
elindítója iskolánkban. Folya-
matosan arra törekszik, hogy 
pedagógiai gyakorlatát meg-
újítsa, pedagógiai kultúráját 
gazdagítsa. Akkreditált tovább-
képzésekkel: szivacskézilabda-, 
frizbi-, népi játékok és néptánc, 
gyermekek tartásjavító torna –
szélesíti szakmai tudását. Kivá-
ló osztályfőnök, rendszeresen 
szervez szabadidős programo-
kat osztályának. Pályázatokat ír 
mind egyesületi, mind iskolai 
pályázatokra. Nyertes pályá-
zatai: Rotary Club pályázata, 
(Egészséges életmódra nevelés), 
WHO pályázat (Teljeskörű isko-
lai egészségfejlesztés), Önkor-
mányzat pályázata a civil 
alapra (Családi nap), Nemzeti 
Tehetség Programpályázata 
(„NTP-SN 14” Kölyökatlétika). 
Az iskolánk egyesületének az 
„Esélyt a Szentiváni Ifjúság-
nak” kiváló vezetője, a „Márton 
napi szülők-nevelők báljának” 
szervezője.

Agilitását, nyitottságát, jó 
ötleteit, az állhatatosságát, 
eredményességét, kifogyhatat-
lan lelkesedését mindannyian 
csodáljuk. Igazi csapatjátékos! 
Nem adja fel, és csak a legjob-
bal elégszik meg, ezt különö-
sen értékeljük Benne!

Sok szeretettel gratulálok 
Dia! Büszkék vagyunk Rád!

melyet hittel, nagy szakmai 
hozzáértéssel, lelkesedéssel 
és szeretettel végez. Tanítvá-
nyai számára példa, szeretik, 
bizalommal fordulnak hozzá 
mindenben. Tehetséggondozó 
és felzárkóztató tevékenysége is 
kiemelkedő: tanulóit rendsze-
resen és eredménnyel készíti 
fel versenyekre. Ezek közül is 
kiemelkedik a Győr Várostörté-
neti Vetélkedője az „Arrabona 
évszázadai” vetélkedősorozat.

Rendkívüli agilitását mutat-
ja, hogy amit elhatároz, azt 
tűzön-vízen keresztülviszi. 
Szívügye az iskola. Kiemelke-

kiTÜNTETÉS

dő munkájával szülők, peda-
gógus kollégák és a Győrszent-
iván közösségének elismerését 
kivívta és megbecsülését élvezi.

Kedves Gizi! Kollégáim 
nevében is sok szeretetettel 
gratulálok!

Répásiné Hajnal Csilla
igazgató

 Az iskolánk fennállásának 
130 éves évfordulója alkal-
mából PINGICZER GIZEL-
LA igazgató-helyettes „A 
Miniszter Elismerő Okle-
vele” elismerést vehette át 
munkája elismeréséül.

Pingiczer Gizella történe-
lem-könyvtár szakos tanárként 
2008 óta tanít iskolánkban, 
2009-től a felső tagozat mun-
kaközösség-vezetői, majd 2012-
től az igazgató-helyettesi felada-
tokat látja el. 

Munkájával, hasznos ötlete-
ivel, agilitásával folyamatosan 
emeli az iskolánk színvonalát. 
Az új kezdeményezések élére 
áll. A „Minősített referencia 
intézmény” program vezetője. 

Irányításával kapcsolódtunk 
bele a „Határtalanul” prog-
ramba, melynek szervezési 
feladatait azóta is koordinálja. 
A tankönyv-fejlesztést segítet-
te kísérleti tankönyvek kipró-
bálási időszakában. Az iskolai 
„kisérettségi” eljárásrendjének 
kidolgozásával is hozzá járult 
ahhoz, hogy iskolánk felvételi 
eredményei évről-évre javul-
janak.

 Az iskolánkban töltött 11 
éve alatt „Váci díj”, „Főtanácsosi 
cím”, „Az iskola kiváló pedagó-
gusa” díjakat vehette át szakmai 
munkája elismeréseként.

Munkavégzésére jellemző 
a maximális elköteleződés, 

130 éves iskolánk jubileumi 
ünnepsége – képekben

Iskolánk 130 éves fennállását nagy-
szabású rendezvénnyel ünnepeltük 
a MVB közösségi házban, a Győri 
Váci Mihály Általános Iskolában, és 
a moziban. Köszönjük mindenkinek, 
aki szebbé, emlékezetesebbé tette a 
napot! Fellépőinknek, felkészítő taná-
raiknak, volt igazgatóinknak, támoga-
tóinknak végtelenül hálásak vagyunk mindezért!

A képeket Pintér-Hajdara Noémi kolléganőnknek köszönjük!

2019. május 18-án került megrendezésre családi napunk, 
ami ismét remekül sikerült. 

CSaládi nap
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„Arra törekszünk, hogy 
a Boldogságórák derűs és 
élménygazdag feladatai, játé-
kai, valamint gyakorlatai fokról 
fokra kibontakoztassák a derűt 
és életszeretetet. Gyermekeink 
így a jövőbe vetett hittel, bát-
ran járják végig a felnőttséghez 
vezető utat, majd boldogságra 
képes emberré válhatnak.”

Prof. Dr. Bagdy Emőke
a Boldogságóra program fővédnöke

Ebben a tanévben második 
alkalommal csatlakoztunk a 
Boldogságóra programhoz, 
melynek célja, hogy a tanu-
lók gondolkodásmódjának 

fejlesztésével olyan eszköz-
tárhoz juttassuk a gyermeke-
ket, mely a boldogságszintjük 
növelésében, pozitív élmé-
nyek tudatos előhívásában 
segíti őket.

A Boldogságórákat Magyar-
országon 2014 szeptemberé-
ben indította el a Jobb Veled a 
Világ Alapítvány szervezésé-
ben Bagdi Bella, az alapítvány 
elnöke.

A program tíz egymásra 
épülő témából áll, melyek 
fokról fokra ismertetik meg a 
boldogság különböző összete-
vőit, feltételei.
 1. A hála gyakorlása
 2. Az optimizmus gyakorlása 
 3. Társas kapcsolatok ápolása
 4. Jó cselekedetek gyakorlása
 5. Elköteleződés egy cél
  mellett
 6. Megküzdési stratégiák
 7. Apró örömök élvezete
 8. A megbocsátás gyakorlása
 9. Testmozgás
 10. Fenntartható boldogság

A Boldogságórákon elvég-
zett feladatokat, írásokat, képe-
ket, videókat a Jobb Veled a 

Világ Alapítvány boldogsagora.
hu honlapjára feltöltve egy 
versenyen vehetnek részt a 
tanulók. A versenyen minden 
hónapban korcsoportonként 
és kategóriánként egy felada-
tot választanak ki, melynek 
beküldője a hónap csoportja 
címet kapja.

Iskolánk, a Győri Váci Mihály 
Általános Iskola 6.b osztálya 
„Csupaszív” névvel részt vett 
ezen a versenyen, s hónapról 
hónapra feltöltötte választott 
feladatát. Márciusban az „Apró 
örömök élvezete” témakörben 
egy olyan elképzelt újság cím-
lapját készítettük el, melyben 
csupa jó hír szerepel. 

Az osztály a Jókedvre derítő 
– A hatodik bé szívet melenge-
tő lapja márciusi számának 
elképzelt címoldalával elnyer-
te a hónap csoportja címet. 

Az újság-címlap, és a többi 
témában feltöltött feladat is 
megtekinthető iskolánk hon-
lapján a Specialitásaink/Bol-
dog Iskola Program/Csupaszív 
6.b helyen.

Tripolszki Klára, osztályfőnök

Az immár 6. alkalommal 
megrendezett Arrabona 
évszázadai városismereti 
vetélkedőn egy csapatunk 
jutott a legjobb 10 közé, és 
ezzel (a tavalyi után ismét) 
a döntőbe. 
A csapat tagjai: Borbély 
Bálint, Tóth Zalán, Menyhárt 
Huba, Járó Regő. A döntőben 
a 8. helyezést értünk el. 

boldogságÓra

FElSŐS váCiSok
húsvéti készülődése

Logikai versenyen korosztályában (a képen látható sorrend-
ben) Schmeidl Balázs 1. helyen, Németh Gergő 3. helyen és 
Kránicz Tamás az 1. helyen végzett.

Angol nyelvű or szág is me reti versenyt Marosi Alexandra, 
Gyimóthy Réka párosa 8. osztályos tanulóink nyerték, elhoz-
ták az 1.helyet!

Rajzversenyen, népi motívumok rajzolásával 1. helyen 
végzett Gyimóthy Réka, különdíjas lett Somogyi Zoltán.

Gratulálunk tanulóinknak és felkészítő tanáraiknak: 
Tripolszki Klára, Szlatki Szilvia és Simonné Farkas Orso-
lya tanárnőknek!

Taroltak a váCi iSkoláSok
a szlovákiai alistáli Corvin Mátyás 

Alapiskola versenyein!

A Nagyhéten linzersütéssel 
készültünk a húsvéti ünnepek-
re. A tészta begyúrásától a díszí-
tésig szinte mindent a gyere-
kek készítettek. Szebbnél szebb 
húsvéti finomságokat alkottak.

A szelfin a kis csapat (5. és 
6. osztályosok) Tripolszki Klári 
nénivel és Illés-Vados Gyöngy-
vér nénivel (bal oldalon)

A másik képen: „lázas” mun-
kában a csajok (jobb oldalon)
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Szeretettel ajánlom figyelmükbe Zvezdovics Karsa 7. osztá-
lyos diákunk történetét, amely a családi legendáriumból való. 
Ez az írás a Galgóczi novellaíró pályázat felhívására készült. 

Ihász Éva, tehetségsegítő 

fele, az egyik bokor mögül 
előugrott egy hatalmas hím-
szarvas, emiatt a dédapám 
annyira megrémült, hogy 
leadott két lövést, és az első 
lövedék eltalálta az állat 
nyakát. Még néhány percig 
mozgolódott, majd azt köve-
tően kimúlt. Egy pillanatig 
csodálta a kolosszális méretű 
patást, majd hazaszaladt ami-
lyen gyorsan csak bírta a lába. 

dédapámmal
történt

A dédnagyapámról szól ez 
a történet, miszerint amikor 
még egészen fiatal (körülbe-
lül 20 éves) volt, elment az 
akkori házuk közelében lévő 
erdőbe vadászni. 

Azt tervezte, hogy egy szép 
nagy vaddisznót fog lőni. 
Órák óta bolyongott az erdő-
ben, és egyetlen egy állatot 
sem látott. Miután feladta a 
keresést, és elindult haza-

Május 18-án, szomba-
ton került megrendezésre a 
hagyományos családi nap, 
melynek szervezője, iskolán 
intézményvezetője, Fátrainé 
Csanaki Éva volt. 

A napot igazgatónő beszéde 
nyitotta meg, melyet iskolánk 
tanulóinak színes műsora köve-
tett. A műsorban néptáncbe-
mutatót, moderntáncot, ének- 
és hegedűszót hallhattak és 
láthattak a délelőtt résztvevői. 

Ezt követően változatos 
programokból választhattak 

Hívta a szomszédokat, roko-
nokat, barátokat, hogy segítse-
nek neki elhozni a tetemet. A 
szülei, három szomszéd vala-
mint négy barátja sietett oda. 
Alighogy elindultak a háztól, 
néhány perc múlva megtalál-
ták a szarvast. Az egyik szom-
széd elhozta a furgonját, és 
arra rá tudták tenni a kimúlt 
állatot, kötelek segítségével. 
Az egyik kötelet átvezették az 
agancson, a másik négy kötél-
lel a lábait húzták. Még így 
is, hogy tízen voltak, sokáig 
tartott a patást felrakni…

Az útnak a felénél jártak, 
amikor a bal-hátsó kerék 
defektet kapott. A szarvast le 
kellett venni onnan, nem kis 
nehézségek árán. Már nagyon 
elegük volt, fáradtak is voltak, 
mivel már este tíz óra elmúlt. 
Hárman haza futottak egy új 
kerékért. Tizenegy óra körül 

fejezték be a kocsi javítását. A 
haza érkezés után a szarvast 
levitték a pincébe, mivel ott 
állandóan hideg volt.

 Reggel mindenki ott volt az 
udvaron, aki előző nap segített 
a hazajutásban. Felhozták a 
szarvast, majd szalonnát, kol-
bászt, valamint levesbe valót 
készítettek a húsából. Termé-
szetesen mindenki bőven ki 
tudta (v)enni a részét ezekből.

A koponyája az aganccsal 
együtt ment a falra, majd a 
dédnagyapám fia a 20. szüle-
tésnapjára megkapta. A nagy-
papám 64 éves, és az agancs 
még mindig ott van a tera-
szuk falán.

Én még nagyon kicsi vol-
tam, amikor meghalt a déd-
papám, nem is ismertem. 
Viszont a családban sokan azt 
mondják, hogy a szarvasnak 
a koponyáját csak úgy találta.

Családi nap a MÓriCz iSkolábaN
a családok; a Madárbarátkör 
ismertetője, frizbi, íjászat, arc-
festés, kézműveskedés, kerék-
páros akadályverseny szerepelt 
többek között a választékban. 

A délelőtt folyamán meg-
éhezők válogathattak a szülők 
által készített sütemények és 
pogácsák között. 

Bízunk abban, hogy min-
den részvevő felejthetetlen 
élménnyel lett gazdagabb 
ezen a napon. 

Móricz iskola
tantestülete

Móricz iskola 



14 Győrszentiváni KRÓNIKA

Győr Megyei Jogú Város  Szentiváni Részönkormányzat

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! 

Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek 

Május 25-én Gödöllőn ren-
dezték meg a 2018–2019-es 
Ultimate Frizbi Diákolim-
pia országos döntőjét. Ezen 
a jeles sporteseményen isko-
lánk frizbicsapata is képvisel-
tette magát. 

A találkozón 70 iskola 1000 
diákja versenyzett. 

Gyerekeink fölényesen győ-
zelmet arattak, minden mecs-
cset megnyertek, így megsze-
rezték az diákolimpia arany-
érmét. 

A környezetvédelmi világ-
nap alkalmából idén immár 
tizenkilencedik alkalom-
mal adták át a Kitaibel Pál 
Emlékérmet. Ebben az évben 
Fátrainé Csanaki Éva, iskolánk 
intézményvezetője kapta meg. 

A díjat Bartal György, a 
Városstratégiai Bizottság 
tagja adta át a Városházán.

Éva évek óta rengeteget tesz 
diákjaink környezettudatos 
életmódra neveléséért. 

Vezette iskolánk Zöld Iskola 
Munkacsoportját, folyamato-
san környezetvédelmi pályá-
zatokat nyer el. Hulladékmen-
tesítési akciókat szervezett, 
környezetbarát játszóhely lét-
rehozásában működött közre. 

A Győrszentiváni Tanös-
vény létrehozásában is jelen-
tős szerepet vállalt. 

Iskolánk tantestülete nevé-
ben szeretettel gratulálok a díj 
elnyeréséhez!

 A környezetvédelmi neve-
lés soha véget nem érő feladat, 
a további közös munkához 
nagyon jó egészséget és erőt 
kívánok mindnyájunknak! 

Móricz iskola nevében:
Ihász Éva

A nyári szünet csak a diákok szá-
mára gondtalan szórakozás, ám a 
szülőknek minden egyes hete végig 
kell gondolniuk, hogy gyerekeik hasz-
nosan, felnőtt felügyelete mellett tölt-
sék a vakációt. 

Ebben a tervező munkában sze-
retne ezen a nyáron is segítséget 
nyújtani iskolánk. Eddig is kötelessé-
günknek éreztük, hogy sokféle tábori 
programot kínáljunk diákjaink szá-
mára, és így a szülők biztonságban 
tudhatták gyermekeiket. 

A 2018-as évtől kezdve egy egye-
dülálló kezdeménybe kapcsolódott be 
iskolánk, Biricskai Gyöngyvér igazga-
tóhelyettes szakmai vezetésével. 

KöRNYEZETvéDELMI 
emlékérem

Intézményünk a Győri Tankerületi 
Központ által kapcsolódott be az EFOP 
(Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program) 3.3.5-17-2017-00035 számú, 
„Álmodjuk újra az iskolát!” Korszerű 
Iskolai Közösségi Programok alkalma-
zása a Győri Tankerületben című pályá-
zatába tematikus napközis és bentlaká-
sos programok kísérleti jellegű megva-
lósításával. 

A programsorozat június 17. és 28. 
között zajlik, nagyszerű lehetőséget 
nyújtva ahhoz, hogy a gyerekek a nyári 
szünidő első két hetét társaikkal együtt-
működve, játékos formában fejlesz-
szék képességeiket, érdekes témákban 
mélyítsék tudásukat. 

A program költségét a projekt fede-
zi, a tanulók térítésmentesen kapcso-
lódhatnak be, napi négyszeri étke-
zést, a heti kimozdulós napon az 
útiköltséget és a belépőjegyeket, a 
programszolgáltatásokat, a bentlaká-
sos tábor esetén az utazást és a heti 
szállást is beleértve. 

Alsó tagozaton környezetvédel-
mi, hagyományőrző, a felső tagoza-
ton digitális, sport, idegennyelvi és 
kalandtábor szerepel a választható 
programok között. 

Az idei évben a bentlakásos tábo-
runk Taksonyban fog megvalósulni. 

Nagyon bízunk abban, hogy ezzel a 
lehetőséggel sok szülő számára köny-
nyítjük meg a nyári szünet program-
jainak megszervezését. 

Móricz iskola
tantestülete

vakáció! Ó! 

Az iskolai csapat 3 tagja júni-
us 8–11. között Genfben nem-
zetközi mérkőzésen vett részt 
a magyar frizbi válogatott szí-
neiben. Kollár-Nagy Melinda, 
Pasztendorf Máté, Varga Vivi-
en a felnőttek között játszha-
tott, európai mezőnyben. 

Gratulálunk a versenyzők-
nek és a felkészítőjüknek 
Luka Vilmos tanár úrnak! 

Hajrá Móricz! Csak így 
tovább! 

Móricz iskola tantestülete

Beérett három év felkészítő
munkájának a gyümölcse

aranyérmes korongozóink
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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 szétszedés-
összerakás stb.

Szolgáltatási szerződés alapján
a „JÓSZÍV” Temetkezési Kft.

20% kedvezményt biztosít a pénztártagoknak.
A „JÓSZÍV” pénztárral kapcsolatban

érdeklődni lehet a fenti telefonszámon.

Forduljon hozzánk bizalommal,
a hét minden napján!

NAPOS GUMISZERVIZ 
Győrszentiván, Napos u. 32.

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

Tel.: 30/266-3311, 30/286-2968 
Nyitva tartás: H–P 8–17-ig, Szo: 8–12-ig 

E-mail: naposgumi@gmail.com

SZENTIVÁNI 
ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

FELHÍVÁS!
Ne feledkezzünk meg

az ebek veszettség elleni oltásáról!

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

•	Általános klinikai vizsgálat, sebészeti, szülészeti, bel-
gyógyászati ellátás, kisállat útlevél, szűrővizsgálatok 
(cica: Leucosis, FIV, kutya: Corona, Parvo, Giardia, 
Szívféreg), minőségi vérkép panelek az általános, vagy 
csupán egyes szervek működésének vizsgálatához, 

•	Ultrahangos fogkőeltávolítás, fülészeti vizsgálat video 
otoszkóppal, konzervatív kezelés softlézer terápiával, 
szemölcsök, növedékek, szájüregi képletek műtéte 
sebészeti lézerrel, stb…

Dr. Sík Sándor, állatorvos 
20/9249241
Zádorvölgyi Gabriella, 
asszisztens 20/4680813

GyőrSZentiván,
Déryné u. 24.
Rendelési idő:
hétfő, szerda 17–19 óra
szerda 9–11 és 17–19 óra
Egyéb időpontokban telefonon
történő bejelentkezés alapján 
kiszállással, vagy a rendelőben.


