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Idősek otthonából
ifjúsági klub

Ezerjó utca, volt Idősek Otthona. Miután kiürült, az épületet 2016 áprilisában
Győr város önkormányzata a Molnár
Vid Bertalan Művelődési Központ telephelyévé tette. Az indoklásban akkor a
következőképpen fogalmazódott meg:
az épületet a szentiváni cserkészcsapat
használatába adjuk. Aztán a helyzet változott: a cserkészek a vezető halála miatt
ma már nem működnek, az épületet
pedig az EESZI bérbe vette intézményünktől a Kör téri orvosi rendelő felújítása idejére, ideiglenes orvosi rendelőnek használva.
Az erre vonatkozó bérleti szerződés
augusztus 31-én lejár, tehát szeptembertől ismét használhatóvá válik számunkra a ház. Az udvarban lévő kisebb
épületet időközben átadtuk a helyi polgárőrség számára iroda működtetésére,
ami nagy segítség nekik.
Már a cserkészcsapat odaköltöztetése
is úgy merült fel, hogy a házat a helyi
fiatalok számára szeretnénk megnyitni.
A lakosság és a művelődési központ is

egyetért abban, hogy jó lenne egy hely itt
Szentivánon, ahol a fiatalok közül, akik
szeretnének, egy számukra kialakított
környezetben együtt lehetnek szórakozás és hasznos időtöltés céljából is. Ezt a
helyet kívánjuk megteremteni az épületben, és Ifjúsági Klub néven működtetni.
Az udvart is hasznosítani lehetne.
Szükség lesz benti átalakításra, bútor-,
és eszközbeszerzésre biztosan, amire
rámehet az ősz-tél időszaka. Ezért a ház
megnyitását jövő év tavaszára tervezzük.
Úgy érzem, közös ügyünk, hogy fiataljaink számára megteremtsük helyben
az ismerkedés, a közös időtöltés lehetőségét, amelyet hasznos programokkal
is ki lehet egészíteni. Mivel az ügy
közös, ezért szívesen vennénk ötletét,
hozzászólását mindazoknak, akiket foglalkoztat ez a téma. Kérem, írják meg
véleményüket az lferenc@mvbmk.gyor.
hu címre, hogy ezek figyelembe vételével kezdhessük meg az előkészületeket.
Loschitz Ferenc
igazgató MVBMK
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Tavaszi gondolatok
Szentivánon

Moto ros hírek
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Ahol VALÓBAN
„babra megy a játék”

Győrszentiváni KRÓNIKA

az interneten
Tájékoztatjuk az olvasókat, hogy
a Krónika új számai a nyomtatott
megjelenéssel egy időben, sőt néhány
nappal előtte pdf formátumban
felkerülnek a Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ honlapjára (www.
mvbmk.hu), így ott azok számára is
elérhetővé válik a lap, akik nem jutnak
hozzá az üzletekben kihelyezett
1500 példány egyikéhez sem.

Győrszentiván tájháza a K
incsesház
A múlt század építészetének
és a falusi élet eszközeinek
bemutatását, valamint a múlt
emlékeinek megtartását szolgálja a Szentiváni Kincsesház. A sokat látott, leromlott
állapotú épület az elmúlt időszakban számos vita forrása volt, mely felújításának
kapcsán napjainkban éledt
újjá. A különböző csatornákon folytatott híresztelések
mellett döntöttünk úgy, hogy
az ezzel kapcsolatos, hangsúlyozom, jobbító szándékú
levélváltásokat közzétesszük
az önkormányzat lapjában.

1. levél
Kedves Sanyi!
Talán nem használok nagy
szavakat, de történelmi a kettőnk felelőssége most a Kincsesház megmentésére!
A magam részéről elkészítettem a városképi pályázathoz
a beadványt, és most a többi
Rajtad múlik, ezért nagyon
kérlek, kérünk, hogy a döntésnél tegyél meg mindent, hogy
a 4 100 000 Ft-ot megítélje az
önkormányzat a tetőzet felújításához.
Az értékmentés néha lehet
olyan fontos egy közösség életében, mint új dolgok létrehozása. És ez most az a pillanat. Oly sokan dolgoztak már
ennek a létrehozásában, hogy
nem hagyhatjuk veszendőbe
menni, az irántuk való tisztelet
okán sem. A jövő generációinak is nagyon fontos egy ilyen
érték továbbadása.
Ha újabb beázások lennének, akkor az a vályog falú ház
végét jelentené!!!
Az alapítvány a maximumát
nyújtja hozzá, de többre nem
képes (352 000 Ft). Adományokból, pályázatokból van
csak pénze az alapítványnak.
Nem szedünk belépő díjat
sem. A NEA pályázaton 117.
helyre soroltak a várólistán,
onnan nem fogunk kapni.
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Ez az önkormányzat által
egyetlen védetté nyilvánított
érték Szentivánon. Győrben
sokszor 40 milliókat költenek
az évek alatt védett értékekre,
Szentiván eddig nem kért ilyen
célra.
Bízom benne, hogy sikeres lesz a közös munkánk
Szentivánért!
Üdvözlettel: Margit

2. levél
Kedves Margit!
Még mielőtt rátérnék a Kincsesház ügyére, engedd meg,
hogy leveled első mondatára
reagáljak:
Mint azt már korábban is
megírtam Neked, amikor átvettétek az alapítvány irányítását,
biztosan volt elképzelésetek és
hozzá pénzügyi tervetek, hogy
miként fogjátok felelősséggel
működtetni az alapítványt és
annak ingatlanát, a Kincsesházat. Az állapota ismert volt
Számotokra is, mint ahogy az
alapítvány előző kuratóriuma
számára is. Látható volt, hogy
az állagmegóvás többmilliós
kiadást jelent, melynek forrásának biztosítása az alapítvány kuratóriumának feladata.
Ezért nem értem a „kettőnk
felelőssége” kijelentésedet,
hiszen én nem vagyok kuratóriumi tag, csupán szentiváni
polgár, aki szintén aggódik a
Kincsesház sorsáért és nem
szeretném ha Szentivánnak ez
a színfoltja az enyészeté lenne.
Az előző kuratóriumi elnökkel beszéltem egy, az általam
elképzelt megoldásról, mely
egycsapásra megoldaná a problémát és a Kincsesház örökké
a szentivániaké maradna! Ám
közben jött a váltás és a lelkesedés, mely úgy látom pénzügyi
elképzeléssel nem párosult.
Az, hogy helyi védettségű épületről van szó az nem jelenti
azt, hogy a pályázatot elkészíted és az én feladatom, mint
önkormányzati képviselőé,
hogy pénzt rendeljek hozzá.

Ez az alapítvány feladata,
melyet kuratóriuma felvállalt.
Az állagmegóvás, értékmegőrzés feladata a kuratóriumé!!!
Az, hogy pályázaton, kiajánlással, támogatásokon keresztül, vagy bérbeadással szerzi
meg a fenntartási összeget, az
a kuratórium feladata, mert a
kuratóriumi tagsággal vállalta! A helyi védettség azt jelenti, hogy eredeti állapotában
kell megőrizni, pl. nem lehet
műanyag ablakot beépíteni,
nem kap rá bontási engedélyt,
stb., mert elismerten a múlt
értéke, melyet meg kell a tulajdonosának őriznie!
De azt is jelenti, hogy indulhat a városképi pályázaton,
melynek megvan az eddig is
alkalmazott gyakorlata az elbírálás terén, mely mindenkire
vonatkozik.
Ennyit a felelősség és a tisztánlátás érdekében!
A pályázatról:
A beadott anyaggal kapcsolatban tárgyaltam az előkészítést végző ügyintézővel, a
főosztályvezető úrral és a pénzügyekért felelős alpolgármester úrral. A korábbi évek gyakorlata során az önkormányzati tulajdonrészű ingatlanok
50-70 %, az idegen ingatlanok
max. 30-35% támogatást kaptak a kivitelezés összegéhez.
Mivel az alapítvány még 10%
önrészt sem képes felmutatni, a 30-35% támogatási összeg
sem teszi lehetővé az állagmegóvást, tehát elmondásuk
szerint a támogatásnak semmi
értelme nincs! Az eddigi gyakorlat szerinti támogatás odaítélésével nem fog megoldódni
a Kincsesház állagmegóvási
problémája, az eddigi gyakorlattól pedig eltérni nem kívánnak.
Elmondták, hogy nagyobb
támogatási %-ot azért sem
szívesen adnának, mert alapítványról (külső támogatottról) lévén szó, olyan, mintha
magánszemélyt támogatná-

nak (ha közcélból is) de akár a
jelenlegi, akár egy újabb kuratórium pl. értékesítheti is a
közpénzből újjávarázsolt ingatlant, mert nincs ráhatása az
önkormányzatnak.
Megoldás:
Idézlek: „Az értékmentés néha lehet olyan fontos egy
közösség életében, mint új dolgok
létrehozása. És ez most az a pillanat. Oly sokan dolgoztak már
ennek a létrehozásában, hogy
nem hagyhatjuk veszendőbe
menni az irántuk való tisztelet
okán sem. a jövő generációinak
is nagyon fontos egy ilyen érték
továbbadása”
Ezzel teljesen egyetértek,
ezért Neked, ill. a tisztelt kuratóriumnak is megismételem
a korábban már tett javaslatomat, ajánlatomat:
Az alapítvány adja át
tulajdonba győr megyei jogú
város részére a kincsesházat,
mely vállalja állagmegőrzését, folyamatos karbantartását és működtetését
szentiván lakosságának és
a jövő generációinak számára!!!
Úgy gondolom, hogy ez az
egyetlen megoldás, mely a
Kincsesházat megmentheti, és
valóban a szentivániaké maradhat, a közösséget és az utókort
szolgálva. Ennek ügyében már
korábban egyeztettem a városvezetéssel és nyitottnak mutatkoztak az átvételre. Működtetését a Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ vállalná,
mely szakemberekkel, költségvetéssel, programelképzelésekkel rendelkezik hozzá.
A beadott pályázat ennek
értelmében módosítható!!! A
döntés elhalasztása kérhető!
Úgy gondolom, hogy a köz
érdekében, a megmentés érdekében és elődeink munkájának
megbecsülése érdekében ez a
járható út. Egyéb döntés csupán önös érdeket és nem köz-

érdeket szolgál, nem a fennmaradás mellett szól, hiszen
forrás (pénz) nélkül csak a rom
marad, igaz, az saját...
Kedves Margit!
Sürgősséggel gondoljátok
át javaslatomat, hogy mielőbb
megszülethessen a megoldás
a Kincsesház felújítása és újjászületése érdekében!
Üdvözlettel: Sik Sándor

3. levél
A Kincsesház győrszentiváné
A 90-es években a felszabadulás hangulatában az
emberek nemes tettekre voltak
képesek, tele voltak remén�nyel. Cserhalmi József, a telepi
rész önkormányzati képviselője (1990–1998) a „kovásza”
volt ezeknek a kezdeményezéseknek, közösségépítéseknek.
Ő indította el útjára a Krónika újságot, a Szentivániak
Szentivánért Alapítványt, szervezte a Millenniumi Emlékpark elkészítését… (2 éve az
alapítvány kuratóriumának
elnöke)
1996-ban az alapítvány megvásárolta a településrész legöregebb parasztházát, hogy a
sok megmenteni való tárgyi
emléket ebbe helyezze el, amit
az itteni lakosság lelkesen
gyűjtött.
A ház megvásárlása és felújítása az akkori önkormányzati,
részönkormányzati képviselőknek, magánszemélyeknek
és helyi vállalkozóknak az
érdeme. Így lett összefogással Szentivánnak Kincsesháza!
Eddig még belépődíj nélkül
bárki jöhetett megtekinteni a
mindig többet érő közös kincseinket.
Az azóta eltelt időben kiábrándulttá, közös dolgaink iránt
érdektelenné, befelé fordulóvá
váltak a szentiváni emberek.
Sokan el is távoztak az akkori cselekvők az élők sorából.
A 17 alapító tagból is mára
csak 6 maradt. (Itt jegyzem
meg, hogy pártoló tagnak lehet
jelentkezni, a pártoló tag alapítói jogokat gyakorolhat) Ma
már nem jut el a szentiváni
ember fülébe a kiáltás sem:

hogy mentsük meg közösen
a Kincsesházat a pusztulástól!
Kivétel az a néhány művészeti
csoport, klub, akiknek korábban itt az újságban megköszöntük az adományát és
Glázer Péter vállalkozó, aki a
vízelvezetést megcsinálta.
A ház állapota sürgős
beavatkozást igényel, amihez
4,4 millió forint szükséges.
Minden halogatás a végét
jelentheti! A nád nem az utóbbi 2 évben porladt el, amióta
a mostani kuratórium átvette a munkát. A kuratórium
részéről azon dolgozom, hogy
pályázatok útján megszerezzük ezt a pénzt. A Nemzeti
Együttműködési Alapon belüli
Nemzeti Összetartozás Kollégiuma (milyen szép neve van!)
tavaly 110 000 forinttal támogatta a nádazást, az idén pedig
pénzhiányra hivatkozva a várólista 117. helyére sorolta be a
pályázatunkat. Ami annyit
jelent, hogy nem adnak rá
pénzt. Marad az önkormányzati pályázati lehetőség.
Az önkormányzat jogi
útvesztőjébe
gabalyodtam
tavaly, mert nem kaptam egyértelmű választ arra, hogy kell-e
építési engedélyt beszerezni a
„Városképi pályázat” beadásához. Idénre tisztázódott, hogy
városképi eljárást kell lefolytatni. Ez megtörtént. Ehhez
építészeti műszaki tervet kellett csináltatnunk. (65 400 Ft)
Megkaptuk az engedélyt a
védett épület felújítására.
Beszereztük az árajánlatokat,
és beadtuk a pályázatot az
önkormányzathoz. Várjuk az
elbírálást.
És most jött a megdöbbenésünk! Kiderült, hogy az előző
kuratórium elnöke, Boros Attila már arról folytatott tárgyalást Dr Sík Sándor képviselővel, hogy az alapítvány átadná
tulajdonba a Kincsesházat az
önkormányzatnak, hogy utána
a Molnár V. B. Műv. Központ
üzemeltesse…A jelenlegi kuratóriummal eddig senki nem
tárgyalt erről, (tudomásunk
szerint az alapító tagokkal
sem) és most kapjuk ezt a jelzést a képviselő úrtól, amikor
abban a reményben dolgozunk

második éve a pályázatokon,
hogy rendbe tegyük a leromlott állapotban levő házat. Azt
is jelezte képviselő úr, hogy a
döntésben meghatározó véleménnyel bíró személyek nem
támogatják a kérelmünket,
mert kevés önrésszel rendelkezünk a felújításhoz. (Önrész:
350 000 Ft, önkormányzattól
igényelt: 4 100 000 Ft) A pályázati kiírásban nem szerepelt,
hogy hány % önrész az előírás.
az 1/ 2018. (I.26.) sz. önk. rendeletben sincs szabályozva.
Úgy gondoltuk, adhat
Szentivánnak 4,1 milliót az
önkormányzat egy ilyen közösségi célra, hiszen évente 40
milliós kerete van a védett épületek és védett részeken lévő
épületek állagmegóvására, és
Szentivánon ez az egyedüli
védett épület, és még egyszer
sem kértünk. Kérdések vetődnek fel bennem:
Hát ennyit érünk?
Vagy ez ultimátum? Vagy
adjuk a házat, vagy ránk dől?
Módosítani fogjuk a kérelmünket, és csak a ház első harmadának rendbetételét célozzuk meg, ez a beázott rész.
(Igaz, így szép tarka lesz a tető)
Felajánlunk nagyobb önrész
%-ot. Kérünk minden szentivánit
– bármekkora összeggel – segítse, hogy nagyobb önrésszel rendelkezzünk!
Vaderna Margit
kuratóriumi tag

Mint önkormányzati képviselő úgy gondolom, hogy az
értékmentés fontossága nem
kérdés. Olyan hosszútávú, előremutató megoldást kell találni, ami valóban generációkon
át biztosítja a fennmaradást.
A folyamatos karbantartási problémákat látva, ezért
említettem már az alapítvány
korábbi elnökének (mint az a 2.
levélből is kitűnik) egy általam
elképzelt megoldást, mely szerint legjobb lenne, ha az önkormányzat tulajdonába kerülne a
Kincsesház. Szó nem volt tárgyalásokról, ( mint azt a levélíró
tévesen állítja), csupán felvetésről, mely annyiban is maradt!
A halmozódó problémákat
látva ezért javasoltam az új

kuratórium egyik vezetőjének most, megoldásként az
önkormányzati átvétel és üzemeltetés lehetőségét. Szeretnék rávilágítani arra a tényre, hogy bevétel hiányában
folyamatosan pályázatokra,
polgárok anyagi támogatására építeni nem lehet, hiszen
minden évben költeni kell
rá, hol a vízszigetelésre, hol
a kemencére, kerítésre, vagy
éppen a melléképületekre, de
festeni, füvet nyírni is kell és
kell 15 év múlva is!
Mindezeknek értelme pedig
csak akkor van, ha működik is
a ház. Rendszerezik a bemutatható értékeket és lesz aki
beszél róla, bemutatja. Élettel,
programokkal kell megtölteni
az udvart, akár „mini művészetek völgyeként” is működhet.
Sajnos az alapítvány kuratóriuma nem tud forrásokat
felkutatni és a következő évek
karbantartásaihoz sem biztos, hogy tud, hiszen eddig
sem tudott.
Ezért látom megoldásként
az önkormányzati tulajdont,
mellyel a Kincsesház a köz
tulajdona lenne, melyet az
alapítók is ezért hoztak létre
a múlt emlékeinek megőrzése és bemutatása céljából.
Megóvása egyben tisztelgés is
lenne szándékuk és munkájuk előtt.
Hogy ez ultimátum lenne?
Nem gondolom!
Pusztán egy észszerű javaslat, mely a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ. üzemeltetésében biztos költségvetéssel és megfelelő szakmai
irányítás mellett szolgálná
a közjót Szentiván polgárainak megelégedésére! Ezzel a
gondolattal ért egyet dr. Unti
Mária és Boros Attila korábbi
kuratóriumi elnökök, Ecker
Gyula, Czifrik Imre és Boros
Attila, a Tanácsadó Testület
tagjai.
Kérdés az, hogy akkor inkább
dőljön össze?
A megoldás az alapítvány
felelőssége! A döntés a kuratórium kezében van!
dr. Sik Sándor
önkormányzati képviselő
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… és igen
„A haza gyökér, melyből életünk fája kisarjadt, az a pont a
Föld kerekségén, ahol törzsünk a
Föld, tápláló, életadó, fenntartó
erejét issza legmélyebb gyökérszálain át. Lombba borultan,
terebélyes növésben széttárhatjuk messze nyúló ágainkat,
- más, idegen törzsből fakadt
lombok testvéri szövevényeibe
kulcsolódva, a rög fölé emelkedett büszke koronával - ám
csak azért, mert ott gyökerezünk
abban a rögben, amelyből kinőttünk. Ha elvágják gyökereinket,
korhadó hulladék, tűzre vetendő
holt anyag lesz belőlünk; matériánkból szerencsés körülmények
talán pompás remekműveket
faragnak, de eleven, viruló, gyümölcsöző valóságunknak vége.”
(Baktay Ervin)

Csak egy napig engedjétek
magatokhoz a gondolatot!
.... és igen. Megint a nemzeti 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, legalább egy nap gondoljunk erre.
S emlékezzünk meg azokról is, akiket akkor,1920-ban
kizártak Magyarországról.
Igaza van Illyés Gyulának: magyar az, akinek fàj
trianon. Így: kisbetűvel. Mert
ez nem egy város, hanem egy
tömeggyilkossàg hitelesítésének a helye.
Tudjuk-e ugyanis, hogy
hány javakorabeli ember
akasztotta 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 Kárpátmedencében élő magyar kapja
meg, hogy menjenek el, ha
nem tetszik!
S ne beszéljenek nyilvánosan magyarul!
Itt az anyaországon belül,
sokan még mindig nem sze-
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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 lakásaikat, házaikat 24 órán belül
hagyják el örökre? S menjenek idegenek közé? Ja, hogy
ez ma már úgyse lehetséges?
Nos, ezt a történelem legostobább mondatát sokan sokszor
elmondták már ezelőtt.
1920. június 4-én versailles-i Nagy-Trianon palotában 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 mindenki Magyarországon? Vagy
legalább elegen? A nemzeti
összetartozás napja erről szól.
E jeles nap alkalmából azt
kérem azoktól, akik románoknak nevezik az erdélyi magyarokat, szlovákoknak a felvidéki
honfitársaikat, ukránoknak a
Kárpát-alján élő magyarokat,
szerbeknek a délvidéken élőket, hogy legalább akarják megérteni az elszakított területeken
élő honfitársainkat. Ez már
nekik elég. Mert 2018-ban 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 hajolnának szeretetben.
Engedjétek magatokhoz!
Engedjük magunkhoz. Ne
vágjuk el a haza gyökereit,
hogy életünk fája lombba
borulhasson! Azért is, hogy
ami a földrajzi Magyarországból elvétetett, az a szellemi
Magyarországnak mindig a
része maradjon.
Ihász Éva
könyvtárostanár

Nyáridő
A nap melengető sugarai
előbújnak a hajnal bársony
takarója alól. A madarak
lábujjhegyen pittyegnek a
bokrok hűvösében. Pajkos
szellő játszadozik a fák
koronái között. A parkban
vadkacsák csócsálják a tó
vizét alá-alábukva. Egy
fehér kócsag méltósággal
repül a Duna irányába.
Egyre fokozódik a meleg.
A füvekről pillanatok alatt
lecsókolja a felkelő nap a
harmatot. Egy katica álmos
lassúsággal billeg a fű tetején, majd gondol egyet,
kitárja szárnyát és elrepül.
Tücskök és bogarak kezdik meg napi percegésüket
a magasra nőtt fű között.
Lovaskocsi közeledik a
falu felől. A bakon egy
régi ismerős, Mihály gazda
csücsül. Kocsija előtt két
kis póni poroszkál. Éled a
település. Egyre melegebbé válik az idő. A szinte
égeti az ember bőrét. Különös érzés kerít hatalmába:
mehetnékem támad.
Előveszem a kerékpárom
és elindulok a város irányá-

ba, ahol amúgy is dolgom
akad. Az Audi úton kerekezek, szeretek erre járni,
mert sima az aszfalt és
nincs olyan nagy forgalom.
Az erdő hangjai kísérnek,
az út szélén árvalányhaj lengedezik a szellőben. Arrább
fácánkakas
kakatolását
visszhangozzák a fenyőfák.
Szarka cserreg átrepülve az
út felett. A meleg remeg az
aszfalt felett, furcsa alakzatokat képezve. Ahogy haladok, eszembe jut, hogy pár
éve itt még semmi sem volt,
csak erdő meg rétek, néha
egy-egy szántó, most meg
több út is épült a település
határában.
Ezen a részen telepítettek a szentiváni emberek a
Szentivániak Szentivánért
Alapítvány kezdeményezésére egy leendő parkerdőt. Hála Istennek, meg a
lelkes kis csapatnak, hogy
a csemeték jó része megeredt és fejlődésnek indult.
Unokáink biztosan élvezni
fogják ennek a kis erdőrésznek az áldásait.
Vollai István

Az Irodalmi Szalon tagjai májusban Esztergomban jártak,
ahol a város melletti hegyoldalon meglátogatták Babits Mihály
emlékházát is. A házban a nagy költő személyes bútorai és
tárgyai találhatók meg, valamint érdekes a külső falon lévő
rengeteg megmaradt aláírás, amellyel a kor irodalmi és tudományos életének nagyjai örökítették meg látogatásuk emlékét.

Állatkerti
kirándulás
Óvodánk a nevelési év
végén a győri állatkertbe szervezett kirándulást. Maradandó és kedves élményt nyújtott
a gyerekeknek a szép környezetben látott sok különleges
és egzotikus állat valamint
a látványos és fantasztikus
állatbemutató show.

Gólyagyűrűzés
Ha június, akkor most már
sokadik éve, gólyagyűrűzés
Győrszentivánon!
A madarászok az egyes példányok későbbi azonosíthatósága, követhetősége miatt
régebben a madarak lábára,
újabban nagyobb testű madarak esetén, könnyebben leolvasható, színes gyűrűket
helyeznek a meggyűrűzendő
példányokra. Későbbi (többszöri) visszafogás, vagy távoli
leolvasás esetén így a rögzített
megkerülési adatokból kirajzolódik az adott madár „életútja”,
mely nagyban segít a kutatóknak a madarak viselkedésének,
szokásainak megértésében.
Gólyák esetében a gyűrű felhelyezése megfelelő fejlettség
mellett még a röpképtelenség
idején, fiókakorban történik.
A Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület

(MME) kisalföldi helyi csoportja részeként és támogatásával az idei évben is gyűrűt kaptak a mi gólyafiókáink
is. A négy fiókát egy kosaras
emelőkocsi segítségével vették
ki a fészekből (külön köszönet
Bárdosi Józsefnek) és a helyszínre kilátogató közel 150 óvodás és iskolás kisgyermek előtt
gyűrűzte meg Pitó Andor, fiatal madarász barátunk.
A gyerekek így egészen
közelről láthatták, illetve
akár meg is simogathatták
a kismadarakat. Persze nem
maradhatott el a szokásos
névadás sem.
Bízunk benne, hogy ezek az
élmények is hozzájárulnak,
hogy a felnövekvő generáció
jobban megismerje és megszeresse a madarakat és a természetet.
Szentiváni Madárbarát Kör

Győrszentiván
Biztonságáért Díj
A mai rohanó világban az
egyik legfontosabb feladat a
biztonság megteremtése és
megőrzése. Nem várhatjuk
kizárólag a hatóságoktól,
hogy biztosítsák számunkra
a település nyugalmát.
Mi, a közösség tagjai sokat
tehetünk azért, hogy akár
passzív eszközökkel és egyszerű praktikákkal javítsuk
biztonságérzetünket, biztosítsuk nyugalmunkat. Erre jó
lehetőség a belügyminisztérium által elindított SZEM
(Szomszédok Egymásért)
program, amelyet a rendőrség és a polgárőrség közösen
igyekszik erősíteni. A lényege, hogy mint az a hetvenes években jól működött,
az emberek odafigyelnek
egymás értékeire és a közterületek gyanús történéseire.
Szeretnénk, ha a településen

az átutazó elkövetők nem
éreznék jól magukat, és elkerülnék Győrszentivánt.
Településrészünk önkormányzati képviselője, a Molnár Vid Bertalan Művelődési
Központ igazgatója és a polgárőrség vezetője együtt döntött egy díj alapításáról, amely
évente egy alkalommal, a
szüreti nap keretében kerül
átadásra az abban az évben
a település közbiztonságáért
legtöbbet dolgozó polgártársunk részére.
Természetesen, az első
díjazott az elmúlt évek munkája alapján kerül kiválasztásra. Reméljük, hogy ezzel
is tovább tudjuk javítani
Szentiván egyre jobban alakuló bűnözési statisztikáját,
és polgártársaink szubjektív
biztonságérzetét.
Az alapítók
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Olimpiai elsők

Az ország egyes településein a falusi gazdák,
vidám társaságok számára
többéves hagyománya van
már a parasztolimpiáknak.
Ennek ötlete nyilvánvalóan az igazi olimpiai játékokon alapul, hiszen itt is
az ügyesség, találékonyság,
erő alapján lehetnek sikeresek az indulók.
Az idén április 30-án
Mecséren, a festői szépségű
Mosoni-Duna ölelésében
található faluban is rendeztek parasztolimpiát. Itt található a Dönci Csárda, amelynek környéke az esemény
helyszíne volt. A résztvevő
csapatoknak 15 feladatot kellett teljesíteniük, melyben
voltak ügyességi, gyorsasági, erőnléti és szellemei
feladatok. Pl. bálagurítás,
árpa válogatás kukoricából, talicskába tolás, sörivás
időre, ostorral durrogatás,
asszonytolás, szénaralli,
kukoricamorzsolás, vízhordás, zsákban ugrálás stb. A

feladatok teljesítése mellett
főzőversenyt is rendeztek.
A kiírás szerint a csapatoknak 8 főből kell állniuk úgy,
hogy legalább ketten nők
legyenek. Öten a feladatokat teljesítik, hárman pedig
főznek.
Ezen az egész napos versenyen idén elindultak a
győrszentiváni Füst-öl Kft
dolgozói, akik ha már elindultak, meg is nyerték az
idei Rigópusztai Parasztolimpiát Mecséren. A főzőversenyen pincepörköltjükkel a másodikok lettek.
A csapat tagjai voltak: Szabó Ernő, Szabóné
Mészáros Anikó, Siska
Gyula, Petőné Tót Éva,
Kövecses Tamás, Papp
Balázs, Papp-Szabó Viktória, Szabó Konrád. A verseny számukra egy életre
szóló élmény volt, amit az
elkészült fotók is bizonyítanak. Mindannyiuknak szeretettel gratulálunk!
Loschitz Ferenc

Május végén ismét a Nagyhegyen volt az Orbán-napi vigasság rendezvény, amikor helyi csoportjaink műsorát a Pesti Zenés Színpad
énekeseinek fellépése követte.

Hirdetési díjak
1 oldal
1/2 oldal

190 x 266 mm
fekvő

190 x 131 mm

álló

93 x 266 mm

normál
1/4 oldal

1/8 oldal

44,5 x 131 mm

fekvő

190 x 63,5 mm

álló

Szigma gumiszerviz
Gumiszerelő munkatársat keresünk!
• Jelentkezz, ha hosszútávú stabil munkahelyet szeretnél.
• Bírod a fizikai munkát.
• Szeretsz fiatalos dinamikus csapatban dolgozni.
• Szeretnél egy versenyképes szakmát megtanulni
és folyamatosan fejlődni.
• Teljes munkaidőre bejelentett fiatal,
(pályakezdő is lehet) segédmunkást keresünk.
Előny ha:
• gumiszerelésben van tapasztalat
• jogosítvány
• győrszentiváni, győri vagy Győr környéki lakos
Fényképes önéletrajzot szigmagumi@gmail e-mail címre kérnénk.
Telefonon is jelentkezhetsz:
+36 30 940 8816, +36 30 822 2426, +36 96 526 163
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93 x 63,5 mm
44,5 x 131 mm

Hátulsó oldal
Apróhirdetés

5000 Ft+áfa

66 x 131 mm

álló
normál

8000 Ft+áfa

3000 Ft+áfa

2000 Ft+áfa
+25% felár

10 szóig

300 Ft+áfa

20 szóig

500 Ft+áfa

Magyarok
Szubjektív őstörténeti sorozat
Az aranyszarvas
népe
Egy nagyon titokzatos esemény Magyarországon a
Kr. e. harmadik évezredben
történik. Keletről lovas íjász
törzsek vándorolnak ide és
lepik el az Alföldet. Nevüket
a jellegzetes temetkezési szokásaikról, bizonyos sírdombokról kapták, az úgynevezett kurgánokról. Ezért hívták
őket kurgánusoknak. A mai
Magyarország területén még
most is felfedezhetők ezek a
temetkezési halmok.
A szkítákkal rokon népcsoportról lehetett szó. A feltárt
leleteik közül a legizgalmasabbak a sírba temetett lóáldozatok. Antropológiai kutatások alapján késői
szkítákról lehetett szó. Ez a
lovas nomád nép különös tisztelettel viseltetett a hátasaik, a
lovak iránt, a lófejjel díszített
vezéri jogarok is ezt igazolják. Használati tárgyaikon előszeretettel ábrázolták a lovat,
mindenféle alakban, színben. Kitűnő lovasok voltak.
A legjellegzetesebb vonásuk
a lóhátról való nyilazás volt.
A harctéren a gyorsaságukról,
ügyességükről, kiismerhetetlen hadmozdulataikról voltak
híresek. A kurgánusok sírdombjai azért is voltak nagyon
érdekesek, mert ugyanilyen
dombok alá temetkeztek a
későbbi, a magyarral rokon
népek, a besenyők, a kunok és
a jászok is.
Ezeket az ötezer éves temetkezési dombokat, halmokat”
kunhalmok”-ként ismerik,
csak annyi tűnik fel nekik,
hogy a titokzatos halmok
nagyon hasonlítanak a IV.
Béla idején (1240-es évek)
letelepült kunok sírjaihoz.
A kurgánokból előkerült
tárgyak tele vannak a rovásírásra emlékeztető jelekkel.
Számos kutató a szakákkal,
illetve magukkal a szkítákkal

azonosítja őket. A szkíták az
első olyan nép, akik honfoglalást hajtottak végre hazánkban a Kr. e. első évezredben.
Név szerint is azonosíthatók.
Milyen érdekes: eszerint valóban jártak magyar jellegű
népek Árpádékat megelőzve a
Kárpát-medencében.
Hogy a szkíták az őseink,
ma már minden felvilágosult magyar ember tudja. A
szkíta-magyar rokonság csak
a hazai hivatalos tudomány
számára ma még tabu téma,
ők mindössze a népi képzelet
szüleményének tartják. Ami
nagyon meghökkentő ebben
a témában, hogy a nyugati
tudományos elit, kutatók,
antropológusok számára teljesen kézzel fogható és természetes, hogy a magyarok a
szkíták leszármazottjai, nekik
tény az, ami a hazai tudósaink számára csak kitaláció
vagy mese!
Azért furcsa ez az egész,
mert elképesztően rengeteg egyezés van a szkíta és
a magyar regék, mondák,
istenvilág, szimbolika, tárgyi
kultúra, nyelv és antropológiai jelleg között. Aki ezeknek
a kérdéseknek tárgyilagosan
áll neki, muszáj elfogadnia
a tények nyújtotta valóságot,
hogy a szkítákhoz nagyon sok
közünk van. Azért fontos megértenünk, mert a Kr.e. 800.
körül beérkező preszkítákban
és a 200 év múlva érkező
igazi szkítákban biztos, hogy
magyar őseinket üdvözölhettük. Egy csomó bizonyíték: a kurgános temetkezés,
a ló áldozat, a vérszerződés,
állandóan visszatérő ábrázolása a különféle használati
tárgyakon, totem állatuk, a
körös kultúra, a csodaszarvas
ábrázolás, ami színaranyból
készült, ezek a dolgok nem
véletlenek. Legyünk büszkék
arra, hogy kik vagyunk és
hogy honnan származunk!

„Czifra” nap

az óvodában

A közelmúltban nagy
élményben volt része óvodánk egész közösségének.A
Czifra Műhely jött el hozzánk remek programjaival,
amelyeken az óvodások nagy
élvezettel vettek részt. A foglalkozások célja, hogy gyermekeink egy kis betekintést
kapjanak a régmúlt idők
magyar hagyományaiba.
• népi gyermekjátékokat
játszhattak (csiga futam,
zsákban futás, kötélhúzás,
célba dobás)
• kézműves foglalkozáson vettek részt (pörgettyűt
készítettek)
• kipróbálhatták az íjászatot (felnőtt segítségével)
• közös néptánc lépések

tanulása élő zeneszóra
(vezető irányításával)
• elhozták nekünk a régi,
népi motivumokkal diszített
bútorokat, amelyekre rá is
ülhettek a gyerekek, miután
népviseletbe bújtak
• hangszer bemutató,
és „ simogató „; népzene
hallgatás és éneklés zenei
kísérettel (a hangszereket
bemutatta és a foglakozást
vezette: Németh Dénes)
Az egész délelőttöt és az
óvoda udvarát betöltötte
a sok színes játék, boldog
kacagás és zeneszó.
Köszönjük Czifra Műhely!
a Szentiváni Óvoda
Sugár Utcai Tagóvodájának
ovisai és dolgozó

Vollai István
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Fotópályázat eredménye
Februári számunkban is
megjelentettük a Molnár
Vid Bertalan Művelődési
Központ felhívását, amelyet
„Szentiváni mindennapok”
néven hirdettünk meg.
A következőkben az esemény igazgatói értékelését
tesszük közzé, amelyet a
pályázók is megkaptak.
Köszönjük szépen a beérkezett képeket. A pályázatunk sikeresnek mondható,
annak ellenére, hogy csupán 6 fő vett részt rajta.
Azért merem sikeresnek
mondani, mert a fotók
minősége mind látványban,
mind mondanivaló tekintetében magas színvonalú.
A beérkezett anyag viszont
kevés ahhoz, hogy egy önálló
kiállítást rendezzünk belőle,
mint ahogy eredeti szándékunk volt. Ennek megoldására azt találtuk ki, hogy az
őszi helyi alkotók kiállítá-

sán az általunk legjobbaknak ítélt fotókból, úgy, hogy
minden pályázó megjelenhessen, egy külön blokkot
alakítunk ki a pályázatnak.
Természetesen a kevés
pályázótól függetlenül a
legjobbaknak ítélt fotók
készítőit díjazzuk. Fotópályázatunk végeredménye a
következő:
A pályázat végeredményét és az MVBMK honlapján és facebook oldalán
is közzétesszük a díjazott
fotókkal együtt, valamint a
Krónika újságban is megjelentetjük.
Szándékom szerint a legjobb fotókat előhívva, üveg
alá helyezve a kiállítás után
az intézmény irodáiban,
telephelyein kihelyezzük.
Köszönjük minden pályázónak a részvételt!

1. helyezett: Murányi

Péter

2. helyezett: Riegler Tímea Bea

trix

Loschitz Ferenc
igazgató

3. helyezett: Zakota

Ádám

Cserók néptáncfesztivál volt idén már 10. alkalommal a közösségi házban május 26-án. Helyi csoportjaink tagjai mellett fellépett a Magyar
Nemzeti Táncegyüttes, akik Táncrapszódia címmel adtak elő egy válogatást ismert néptáncainkból.
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Az EKF pályázatról
Győr város önkormányzata úgy döntött, hogy
ebben az esztendőben
részt vesz az Európai Unió
által kiírt, a 2023-as év
Európa Kulturális Fővárosa magyarországi helyszínét kijelölő pályázaton.
Erről talán nagyon sokan
hallottak már, a hetente
megjelenő városi lapban
folyamatosan beszámolnak
a történésekről. A hajót
ábrázoló EKF-es logót is
láthatjuk már a város kiadványain, ami jelképezi a
győri pályázatot.
A helyszín kijelölése két
forduló alapján történik: a
tavasz folyamán volt az első

kör, amelyen a hét pályázó
magyar város közül kijelölt a
nemzetközi bizottság hármat,
akik bejutottak a második
körbe. Ez a három Győr, Veszprém és Debrecen. Ezekben a
városokban most izgalommal
készülnek a decemberi történésekre, amikor is egy újabb
prezentáció után megszületik
a döntés.
A győri pályázatnak az áramlás a központi témája. Úgy is,
mint természeti jelenség, úgy
is, mint az információ áramlásának valós vagy virtuális
lehetősége, és úgy is, mint a
pozitív filozófia kulcsfogalma.
A pályázattal kapcsolatosan
fontos fogalom a flow-élmény,
hiszen
Csíkszentmihályi
Mihályt idézve: hogy az éle-

A Régi Barátok Köre májusban Ozora-Dég-Simontornya útvonalon kirándult.

tünket jobbá tegyük, az élményeinket kell jobbá tenni.
A pályázatot bemutató kiadványok egyébként hozzáférhetőek a város intézményeiben,
így Szentivánon is, de minden információ és anyag megtalálható az erre létrehozott
www.2023gyor.hu honlapon.
Amennyiben Győr elnyeri
ezt a címet, ez a Molnár Vid
Bertalan Művelődési Központ számára is fontos lesz.
Városi intézményként jelenleg is már a pályázat részesei vagyunk, részt veszek a
városházi konzultációkon, a
város kulturális stratégiájának megalkotásában, a közösségi házban látható a pályázat
felállított plakátja, stb. Ez az
előkészület a nagyközönség

számára még nem látványos, de fontos cél, hogy
a pályázat szellemiségét
továbbadjuk a helyiek felé.
Ha Győr lesz 2023-ban
Európa Kulturális Fővárosa, akkor a felvezető évek
alatt is a kultúra lesz a
város legfontosabb területe, minden tekintetben az
erre való felkészülés lesz
a legfontosabb, és ennek is
részese lesz majd az intézményünk. Sok minden
megváltozik ebben az esetben, de a meglévő hagyományainkat továbbvisszük,
hogy öt év múlva bemutathassuk a hozzánk látogató
európai polgároknak.
Loschitz Ferenc
igazgató MVBMK

Az Aranyeső Nyugdíjas Klub Körmenden, Szentgotthárdon és
Jákon járt májusban.

Győrszentiváni KRÓNIKA

9

Szentiván-éji

Varázslatok

Fesztivál 2018
Fotó: RAW Agency
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Móricz iskola
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Móriczosok
Ingolstadtban

Áprilisban 11 fős csoport
utazhatott Ingolstadtba a
Móricz iskolából. A Gebrüder–
Asam Mittelschule és a Győri
Móricz Zsigmond Általános
Iskola testvériskolai kapcsolatokat ápol. A cél egymás kultúrájának és országának megismerése, és a német nyelv
gyakorlása.
Megérkezésünkkor Ingol
stadt város polgármestere és
tanácsosa személyesen fogadott bennünket a városházán.
A vendéglátó iskola színes
programokkal tette feledhetetlenné az ott eltöltött hetet.
Egy tehetségshow izgalmas
pillanatait élhettük át az ottani diákokkal és családjaikkal
együtt.
Megnéztük Ingolstadt nevezetességeit,
kirándultunk
Münchenbe, látogatást tettünk
a stadionba és bepillanthattunk
a helyi újság, a Donaukurier
szerkesztőségének munkájába.
Ingolstadtot és Győrt a Duna
is összeköti, ezért a folyóparti ártérre szerveztek nekünk

különleges erdőpedagógiai
foglalkozást.
A magyar diákok részt vehettek a német iskola egy tanítási
napjának óráin. Így lehetőségünk adódott a két iskolarendTanulóink írták:
Rengeteget készültünk, tanultunk az utunkra. A gyerekek és
a tanárok is nagyon segítőkészek
voltak. Sok szép helyre elvittek
minket Ingolstadtba. Mindenki
rengeteget tanult az út során.
Köszönöm a lehetőséget.
Horváth Nelli

szer összehasonlítására. Izgalmas volt, amikor a német és
magyar diákok együtt készítettek ebédet a modern tankonyhában. Sosem ízlett annyira az
ebéd, mint aznap!
A sok közös program, játék
gyorsan összekovácsolta a résztvevő gyerekeket, barátságok
szövődtek közöttük. Többen
újságolták, hogy nyáron is találkozni fognak.

A vendéglátó családok nagy
odafigyeléssel gondoskodtak tanulóinkról. Elutazáskor
gyerekeinket ajándékokkal
búcsúztatták.
A német iskola tantestületének odafigyelése, kedvessége,
a vendéglátó diákok igyekezete
örökre a szívünkbe íródott!
Fátrainé Csanaki Éva,
intézményvezető helyettes
Gombás Mónika, tanító

Családi gyereknap
a Móricz iskolában
Ezt követően változatos programból választhattak a családok;
a Madárbarátkör, frizbi, rendőrautó, tűzoltóautó bemutatón
2018.június 9-én, szombaton
9 órától hagyományos családi nap került megrendezésre,
melynek szervezője Fátrainé
Csanaki Éva volt.
A napot Kotrics Andrea,
intézményvezető beszéde nyitotta meg, melyet iskolánk tanulóinak színes műsora követte.
A műsorban néptáncbemutatót, moderntáncot, hegedűszót
hallhattak és láthattak a délelőtt
résztvevői.

vehettek részt. Íjászkodhattak,
kipróbálhatták az arcfestést, a
lufihajtogatást, részt vehettek
aszfaltrajzversenyen, görkorcso-

Nekem nagyon tetszett
Ingoltstadt, mert egy teljesen
más világ volt. Az emberek előrébb járnak mindenben, technikában, pénzben, kultúrában. A
legjobb élményem a grillparty
volt. Köszönöm a lehetőséget.
Brányi Péter

Mindenkinek jól telt a hét.
Mindennapos programjaink
mellett a város nevezetességeit
és természeti szépségeit is megismertük.
Németh Auguszta

lyaversenyen, kerékpáros akadályversenyen, Móricz-kalandpályán, levendulás kézműves
foglakozáson, pingpong versenyen, családi focin, rendőrségi
drogprevenciós foglalkozáson
az érdeklődők.
A délelőtt folyamán megéhezők válogathattak a saját készítésű sütemények és pogácsák
között.
Horváth Ildikó gyermekkönyv író dedikálta megjelent
köteteit az épület aulájában.
Az időjárás is kegyes volt hozzánk ezen a délelőttön, az eső
csak a programok végeztével
kezdett hullani.
Bízunk abban, hogy minden
részt vevő felejthetetlen élmén�nyel lett gazdagabb ezen a napon.
Móricz iskola tantestülete
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Köszönjük, Andrea!
Andrea. Mi, kollégák egyszerűen így szólítjuk iskolánk igazgatónőjét.
Annyiszor írt ide, a Krónika
hasábjaira cikket, most pedig
ez az egész cikk róla szól.
Köszönetképpen, mert a mi
iskolánkat vezeti, mert büszkék
vagyunk rá.
Június 4-én Kiváló Pedagógus Életműdíjat kapott a Győri
Tankerületi Központ elismeréseként. Ezt az életműdíjat idén
adták át először, évente 2 fő
kaphatja a tankerületből, ami
azt jelenti, hogy 70 iskola 3500
pedagógusa közül választották
ki a díjat elnyerőket.
Kotrics Andrea 1989-ben
kezdett tanítani. Pályáját iskolánkban kezdte tanítóként.
1994 és 2006 között az
iskola igazgatóhelyettese volt.
Az ezután következő években jelentős szerepet töltött
be Győr oktatási intézményrendszerének átszervezésében
megújításában.
2011 augusztusától 2011
októberéig megbízott főigazgatóként irányította a Kertvárosi
Közoktatási Főigazgatóság,
ÁMK intézményegységeinek
új szervezeti egységbe való
integrálását. 2011 októberétől
2013-ig a Kertvárosi Általános Iskola Móricz Zsigmond
Általános Iskolájának intézményegység-vezetőjeként dolgozott a főigazgatóság keretein
belül, majd az iskolák állami
tulajdonba kerülésekor ismét
főigazgatói feladatot kapott a
Kertvárosi Általános Iskola
élén. 2014 óta a Győri Móricz
Zsigmond Általános Iskola
intézményvezetője.
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Szakmai munkájában és az
intézményi működés minden
területén a felkészültség, az
alaposság, a következetesség, a
helyzetelemzésből kiinduló fejlesztő szándék, az újító szemlélet, a pontosság, a kreativitás és
ebből következően az eredményesség jellemzik.
Munkáját az iskolamenedzselés területén is az eredményesség jellemzi. Az
intézmény tanulólétszáma a
2007/2008-as tanév óta folyamatos emelkedést mutat. Ez
az iskoláért végzett magas
színvonalú munkájának eredményességét jelzi. A külső
partneri együttműködés során
tudatosan épít az iskolán kívüli
és belüli kapcsolatokra. Vezetői évei alatt a Móricz iskola
széles kapcsolatrendszert épített ki. Azonban az iskola legfontosabb partnereinek, támogatóinak mindig is a szülőket
tartotta. Széles rálátással bír
az oktató-nevelő munkára az
egész intézményben.
Vezetői munkájának évtizedei alatt számos innovációt,
újítást valósított meg. Nevéhez
fűződik az iskola környezeti
nevelési programjának a „Zöld
Iskola Programnak” kidolgozása, bevezetése, megvalósítása.
A program nemcsak egyéni
arculatot adott az intézménynek, hanem mára a környezeti
nevelés bázisává tette azt Győr
városában, sőt szélesebb körben
is. felelősségre illetve az egymás iránti tiszteletre alapozva.
Pályája elejétől folytat közéleti
tevékenységet: vállalt közszereplést helyi, országos rádióban,
televízióban.

A Zöld Iskola Program és
az Arizóna program bemutatására előadásokat tartott több
alkalommal Győr város és
környéke iskoláiban. Tagja a
város általános iskolai igazgatói munkaközösségének, ahol
szakmai kérdésekben szélesebb
körű tájékozottságon alapuló
elemzéseket készít, véleményalkotásra vállalkozik. Két évig
országos küldött volt a Nemzeti
Pedagógus Karban, ahol elindította a tanítói tagozat megalapítását. Jelenleg a megyei
küldöttgyűlés tagja. Környezeti
nevelési szakemberként aktív
részese volt több városi, orszá-

gos pályázat megvalósításának.
Részt vett az OFI Ökoiskola
programjának kiszélesítésében.
Az iskolában mindig nyitva
áll az igazgatói iroda ajtaja gyerek, szülő vagy pedagóguskolléga előtt. Rengeteg időt, energiát
szán beszélgetésre, tanácsadásra, a konfliktusok feltárására,
kezelésére. Igazi csapatember,
aki mindig figyel másokra.
Most ezt a figyelmet, ezt a
soha el nem fogyó energiát szeretnénk megköszönni, s kívánjuk, hogy ez még hosszú évekig
így maradjon.
Móricz iskola
tantestülete

Diáknap a Bakonyban
Május 31-én 8 óra körül benépesült a győrszentiváni
vasútállomás, a Móricz iskola diákjai várakoztak a különvonatra, amellyel Porvacsesznekig utaztak.
A megérkezést követően az osztályok akadályversenyen
haladtak végig. A csapatok 7 állomáson bizonyították
tudásukat az erdő, állatok, növények témakörében, s
ráadásul 8-szor át is kellett kelni a Cuhán.
Az állomásokon a feladatokat nyolcadik osztályosaink
ismertették, irányítottak, értékeltek, olyan felkészülten,
mintha maguk is tanárok lettek volna.
Igazi élmény volt ez a nap!
Danilla Tímea, Diákönkormányzatot segítő tanár

Váci iskola
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Bakonyban kirándultak
a váci iskolások!
Május 5-én szombaton, mi
1.b osztályosok, egy nagyszerű kiránduláson vettünk részt
a szüleink és az osztályfőnökünk, Mészáros Brigitta néni
kísértében. Porva-Csesznekre mentünk vonattal, majd
átsétáltunk Vinyére. Kilenc
patakon keltünk át, míg megtettük az utat. Ki csizmában,
ki mezítláb vagy valakinek a
nyakában. Ez izgalmas volt és
sok mosolyt csalt az arcunk-

Élményeink

a ravazdi erdei iskolában
ra. Délben az apukák tüzet
raktak és együtt sütögettünk.
Jó alkalom volt beszélgetésre,
osztályközösségünk építésére
egyaránt.

Témanap
a víz világnapján

Iskolánkban működő TIE
csoportként fontosnak tartjuk, hogy a különböző világnapokkal, az adott témával
kapcsolatosan programokat
szervezzünk tanulóinknak.
Március 22-én a Víz világnapja alkalmából a 3. évfolyamos diákjaink óráit most e
téma köré szerveztük. A nap
sikere a kollégák együttműködésének volt köszönhető.
Minden tanító, akinek aznap
órája volt a 3. évfolyamosokkal, a vízzel kapcsolatos

témák köré építette fel óráját.
Magyar órán időjárás jelentést
készítettek, testnevelés órán
pedig egy mesebeli tengerre
utaztak, ahol különböző akadályokat kellett legyőzniük.
Matematika órán csoportokban teljesítettek állomásokat.
Környezetismeret
órákon
rejtvények és találós kérdések megfejtésével bővítették
tudásukat. Technika órán
kísérleteztek, rajzon pedig a
nap folyamán szerzett, illetve
felelevenített tudásukat egy
plakáton foglalták össze.
A tanítás végén kollégáimmal megállapítottuk, hogy egy
ilyen nap nem csak élmény a
gyerekeknek, hanem a téma
adta tudást is sokkal könnyebben tudják elsajátítani.
Végh Alexandra,
a váci iskola pedagógusa

Már évek óta hagyomány,
hogy a Győri Váci Mihály
Általános Iskola 4. osztályos tanulóit több napos
erdei táborba visszük, hogy
ismereteiket a természetről
tevékenykedtetéssel, megfigyeléssel bővíthessük. Így
történt ez idén is. 2018.
május 14-16-ig három szép
napot töltöttünk Ravazdon.
A felejthetetlen napokon,
rengeteg programon vettünk részt és sok élményben volt részünk.
Az első napon a fafajtákról, a fák tulajdonságairól
bővíthettük tudásunkat. Ez
után kipróbálhattuk a fafaragás első lépéseit. Hársfából készült levélre mintát készíthettünk. Délután
vaddisznólesen voltunk. Ez
egy hosszú túra volt, de
megérte, mert közelről láthattunk egy csordát.

A második napon a Szilveszter Kilátóból gyönyörködhettünk a környező tájban. IV. Béla kútjánál pedig
forrásvizet kóstolhattunk.
A harmadik napon méhészeti előadáson vettünk
részt. Sok érdekes dolgot
hallottunk a szorgos kis állatokról. Libor Mária táborvezetőnkkel pedig megtekintettük a kiállítást, ami a
környéken élő állatokat és
növényeket mutatta be.
Persze sokat játszottunk
a szabadidőben, így még
jobban megismerhettük
egymást.
Néhány vélemény a gyermekektől:
Németh Gergő: Nagyon jó
volt a tábor, sokat játszottunk, szívesen maradtam
volna még.
Szobotka Denissza: Szerintem fantasztikus volt a
tábor. Sokat játszottunk és
tanultunk.
Szabó Bence: Nagyon jól
éreztem magam. Legjobban a túrákat élveztem.
Azt hiszem, hogy mindenki nevében mondhatom,
hogy három tartalmas, szép
napot tölthettünk el együtt.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Csanakiné
Várhegyi Adrienn kolléganőmnek, aki sokat segített a
szabadidős programok levezetésében és a gyermekek
felügyeletében.
Pap-Makrai Beatrix
osztályfónök és a
4.a osztály tanulói
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A rendezvényt 3 évvel ezelőtt
azzal célkitűzéssel indítottuk
útjára, hogy valamilyen útonmódon megköszönhessük az
iskolánknak támogatást nyújtóknak az önzetlen segítségét.
2018.május 30-án a Molnár
Vid Bertalan Közösségi Házban került megrendezésre az
iskolánk tehetségeit felvonultató gálára.
Ennek keretén belül köszönetnyilvánító okleveleket nyújtott át iskolánk igazgatónője
azoknak a szülőknek, akik
kiemelten támogatták ebben a
tanévben intézményünket.
Iskolánk „Köszönetnyilvánító díszoklevelét” kapta Glázer
Péter, a Glázer-Transz Kft. ügyvezető igazgatója, a Győri Ipartestület elnöke. A győrszentiváni
vállalkozó olyan igaz ember, aki
látja, ha valahol segíteni kell.
Köszönjük neki a sportpálya
megépítéséhez adott építőanyagokat, a távolugró gödrünkbe
évről-évre kerülő friss homok
biztosítását. Kasper Imre szülő,
a STRABAG Általános Építő
Kft. építésvezetője, aki gazdája
volt a megújuló sportpályánk
projektjének. Nem csak segítette, de folyamatosan felügyelte,
irányította a munkát.
A hála- ünnepély az elsősök
néptánc bemutatójával kezdődött Zoller Tamás vezetésével.
Előadásuk címe: Játékok és táncok a Rábaközből.
Alsós tanulóink furulya
bemutatója is elnyerte mindenki tetszését. Vezetőjük: Mészáros Brigitta tanárnő. Gryllus
Vilmos dalokat játszottak furulyára komponálva.
Hangszeres
csoportunk
a” Mosolyra hangoló „nevet
kapta. A csoportot létre hozója
és vezetője: Tripolszki Klára
tanárnő. Ritmusrondót, egy
régi táncdalt és reneszánsz dallamokat adtak elő.
Az idei évben indult először
táncszakkör iskolánkban Végh
Alexandra tanárnő vezetésével.

Váci Hála Gála
A gálán mutatkoztak be
először mindenki örömére. 3.
és 4. osztályos tanulóink egy
vidám, koreográfiát mutattak
be. Az 5. és 6. osztályos tanulóink a szamba ritmusára ropták a táncot.
Iskolánk kórusát Mecséri
Krisztina tanárnő vezeti. Egy
német kánont és egy népszerű
slágert hallhattunk tőlük angol
nyelven.
Már 26 éve, hogy megalakult
színjátszó csoportunk Vadvirágok néven. Azóta is töretlen
lelkesedéssel működik. Az idei
darabjuk: Páskándi Géza: Az eb
olykor emeli lábát című verses
szatíra és mesejáték volt. Ezzel
az előadással a Weöres Sándor
Országos Színjátszó Fesztivál
versenyéről ARANY minősítést
hoztak iskolánknak. Nagyon
büszkék vagyunk rájuk! A csoport vezetője és a darab rendezője: Répásiné Hajnal Csilla
iskolánk igazgatónője.
Nagyon hangulatos műsort
adott a Marina TSE is. Három
korcsoportban léptek fel a táncos lányok. Bemutatójuk nagy
sikert aratott. Vezetőjük: Alföldi
Rita.

Végül, de nem utolsó sorban
fellépett még: Somsák Panna,
aki fuvolajátékával varázsolt el
bennünket, kitűnő vers-és pró-

zamondóink: Borbély Bálint,
Gayer Luca, Zsolnai Zsófia,
Stark- Péterfi Zselyke, kiket
öröm volt hallgatni.
Biztosan mindenki jól érezte
magát és kellemesen szórakozott ezen a szép estén.
Köszönjük mindenkinek, aki
támogatásával segíti iskolánkat.
Ki anyagiakkal, ki két kezével,
ki jó szándékával segíti intézményünk sikeres működését.
A Gálán készült csodálatos
fotókért köszönet Németh Szabolcsnak!
Pap-Makrai Beatrix,
pedagógus

Kinder+SPORT
versenyen döntőjében

2018. április 23-án Zalaegerszegen került megrendezésre a
Kinder+SPORT csapatverseny,
ahol iskolánk diákjai kiemelkedően teljesítettek. A munka
meghozta gyümölcsét, a 3.
helyezést sikerült elérni a Győri
VáciSOKK csapatával. A csapattagok minden héten egyszer a
hajnali órákban szorgalmasan
és kitartóan dolgoztak, hogy a
legjobb teljesítményt nyújtsák a
megmérettetésen.

Csapattagok:
Patyi Ármin, Molosics
Gergő, Pongrácz Róbert, Sinkó
Maja, Szakács Jázmin, Nagy
Noel, Sipkovics Vilmos, Gayer
Luca, Kokas Hanna, Pap Milán,
Nyári László, Csemez Zsombor,
Hegyi Csenge, Léránt Eszter,
Kiss Hanna, Bakács Levente
Felkészítő tanár: Stoff Dóra
Gratulálunk a csapatnak!

Győr Megyei Jogú Város szentiváni kéthavi lapja. Szerkeszti a Szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő: Loschitz Ferenc. Cím: 9011 Győr, Déryné u. 50. E-mail: kronikaszerkesztoseg@gmail.
com. Kiadja: Győr+ Média Zrt. A névvel jelzett írásokért a szerzők vállalják a felelősséget!
Győr Megyei Jogú Város
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A Kantharosz-gála
egyik boldog díjazottjaként vehettem át az
iskolánk támogatásáról szóló oklevelet.
Vecseiné Kálmán
Katalin kolléganőmmel pályáztunk, aszfaltra festett játszóteret álmodtunk a Váci iskola diákjai
számára, amelyet szeptemberben, a Családi napunkon
készülünk majd felavatni!

Váci művészeti
napok 2018.
Minden évben a hetedik osztályosokat éri az a megtisztelő
feladat, hogy Váci Mihályról,
iskolánk névadójáról megemlékezzenek.
Az idei évben mi készülhettünk egy kis összeállítással.
Szerettük volna megismertetni iskolánk tanulóival Váci
Mihály legszebb gondolatait,
verseit, életútjának főbb állomásait, hitvallását. Összeállításunkban beszéltünk a költőről, idéztük legszebb verseit, s
kortársai méltató szavait.
Csütörtökön diáktársaink
előtt adtuk elő rövid össze-

állításunkat, majd megkoszorúztuk iskolánk névadójának szobrát, pénteken
pedig a díjátadó gálán léptünk fel.
Pénteken került sor a
versmondásra, népdaléneklésre, s az informatika versenyre. Sikeres és
színvonalas verseny zajlott
iskolánkban. Köszönjük,
hogy ennek az ünnepségsorozatnak részesei lehettünk!

Könyvjelző

Podhorányi
Zsolt:

Kastélytúrák kalauza

Így nyár elején, amikor az
emberek általában vakációs
terveiken gondolkodnak, nem
is ajánlhatnék jobb olvasmányt
Podhorányi Zsolt Kastélytúrák
kalauza című könyvénél.
Az író a magyar nemesség
otthonait gyűjtötte össze határon innen és túl, ami hasznos
információforrás lehet min-

den túrázó számára. A színes
fotókkal gazdagon illusztrált
könyvből a látogatás tervezésénél nem csak arról kapunk
információt, hogy a kastély
jelenleg látogatható-e vagy
sem, hanem a környéken még
megtekinthető látványosságokról is olvashatunk.
Fontos azt is megjegyezni,
hogy rendkívül gazdag tartalmi bemutatást enged a könyv
a kastélyok építéséről, stílusáról, az egykor benne élő nemesek családjáról, mindennapi
életéről, így egy kényelmes
hintaágyon olvasva is élvezetes kikapcsolódást kínál.
Szívesen ajánlom a művet a
mind képzeletben, mind túrafelszerelésben szívesen kiránduló Olvasónak, akit érdekel a
magyar történelem, építészet,
és nem utolsó sorban a régi
nemesi családok titokzatos élete.
Borbély Csabáné

Mozdulj ki!
Doktor Szöszi
(Legally Blonde)
2001

Schmeidl Balázs és
Neubauer Alíz
7. b osztályos tanulók

Elle (Reese Witherspoon) számára összedőlni látszik a világ,
amikor barátja szakít vele azzal
az indokkal, hogy egy politikusi
pályára készülő fiúnak komoly
barátnőre van szüksége, nem
pedig egy tetőtől talpig rózsaszín bálkirálynőre. Elle először
magába roskad, majd elhatározza, hogy ha Warner-nek komoly
lány kell, akkor megkapja.
Jelentkezik Amerika legnívósabb jogi egyetemére, a Har-

vardra, ahova lelkesedése és
szorgalma eredményeként fel
is veszik. Mindenki furcsán néz
a fiatal lányra, jelenléte kissé
megzavarja az intézményt. Ám
amikor kezébe veszi a gyilkossággal vádolt fitnesz oktató
ügyét, minden megváltozik.
Elle karaktere mindenki
szívébe belopja magát a film
nézése során. A remek humorral fűszerezett film megmutatja, hogy a látszat néha csal,
és előítéleteink sokszor alaptalanok. A mű az emberi kapcsolatokra és tulajdonságokra
épít. Megmutatja, hogy mik
a valódi értékek az életben,
milyen emberek mellett érdemes kitartanunk és mi mindent tehetünk egymásért.
Bátran ajánlom minden korosztálynak, hiszen a mondanivaló mindenki számára fontos
lehet. Remek családi film, ízléses humorral gazdagítva.
Borbély Lilla
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NAPOS GUMISZERVIZ
Győrszentiván, Napos u. 32.

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

SZENTIVÁNI

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

a rendelőkben,
vagy háznál is
kérhetők!

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

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

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

„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!

Kisállat butik nyílt a Kossuth Művelődési Ház mellett
a faházaknál. Kapható: felszerelés, táp, konzerv, vitamin,
bolha és kullancs elleni tabletta, csepp és nyakörv, stb.
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 8–17 óráig.

