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GYŐRSZENTIVÁNI

 a szervezett háztartási hul-
ladékszállítás bevezetésétől 
kezdődően önkormányzati 
rendeletben szabályozták 
győrben is a száraz növényi 
maradványok égetésének 
lehetőségét a peremkerüle-
tekben.

Évtizedeken keresztül az 
elfogadott szabályozás szerint 
a családi házas övezetekben 
április és október hónapokban 
volt engedélyezett a növényi 
hulladék égetés. E hónapok 
napjaiban is csak reggel 8 
és délután 5 óra közötti idő-
szakban engedélyezték ezen 
tevékenységet a családi házak 
kertjeiben, közterületeken 
(utcán) nem!

Az égetés az engedélye-
zett időpontban – ahogy azt 
évekkel korábbi cikkemben 
is leírtam –, csak a száraz 
növényi eredetű anyagokra  
(levelek, növényi szárak, ágak) 
vonatkozott, és nem gumira, 
nylonra és egyéb műanyagok-
ra, amelyekből rákkeltő gázok 
szabadulnak fel, mérgezve a 
környezetünkben  lakókat. 

Ugyanezen tilalom vonat-
kozik a vegyestüzelésű kazá-
nokat használókra is egész 
évre vonatkozólag. Ehhez kap-
csolódik az a rendelkezés is, 
hogy a lakott családi házaknak 
Győr város közigazgatási terü-
letén kötelezően igénybe kell 
venni a szervezett hulladék 
szállítást, magyarul a címhez 
tartozó szelektív szeméttáro-
ló kukákkal kell rendelkezni-
ük. E rendelkezés is a levegő 
tisztaságvédelmének részét 
képezi.

Visszatérve a kerti hulla-
dékégetésre, a győri közgyű-

lés 2018. október 19-i határo-
zatában az éves hulladékége-
tési időpontokat minden év 
április és november hónapjára 
változtatta azzal a kiegészí-
téssel, hogy munkaszüneti-, 
vasár- és ünnepnapokon tilos 
a tüzelés.

Új elemként kerül be a köz-
nevelési, egészségügyi, szo-
ciális, gyermek és ifjúságvé-
delmi intézmények közvetlen 
szomszédságában, az intéz-
mény működési ideje alatti 
égetés korlátozása.

Mind a szabadtéri, mind a 
vegyestüzelésű kazánokban 
történő égetés szabályainak 
betartását a katasztrófavéde-
lem szakemberei ellenőrzik, 
ha szükséges szankcionálják.

Tisztelettel kérem a fenti ren-
delkezések és intelmek betar-
tását mindannyiunk egészsé-
gének megőrzése érdekében!

Köszönöm!
Tisztelettel:

Ecker Gyula

Immár hagyomány, hogy 
minden évben a szüreti 
nap rendezvény alkalmával 
kerül sor a Falu Embere Díj 
átadására.

A díjat olyan személy 
kapja, aki különösen sokat 
tett, vagy tesz a településün-

kért, összefogásra buzdítja a 
lakókat valamilyen cél érde-
kében és aktívan részt vesz a 
közösség életében.

Idén Varga József úr, az Új 
Erő Polgárőr egyesület alapí-
tója és vezetője kapta e kitün-
tető elismerést. Varga József 
a polgárőrséget nem csupán 
megalakította, hanem veze-
ti is. Jó kapcsolatot ápol a 
társszervekkel, rendőrség-
gel, köz te rü letfelügyelettel, 
önkormányzattal.

Munkáját minden fóru-
mon elismerik és támogat-
ják. Aktív szervezője a vér-
adásoknak is.

Munkájához további sike-
reket és jó egészséget kívá-
nunk.

 dr. Sik Sándor
önkormányzati képviselő

Falu embere 2018

A KErti
hulladékégetésről
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„Beszéld el nekem a múltat, s megisme-
rem belőle a jövőt!”

(Konfuciusz)

Elbeszéljük a múltat, erőt merítünk 
belőle, és talán megismerhetjük általa 
a jövőt is!

1956. október 23. történései ugyanis a 
jövőnek szóltak, a pesti srácok értünk, 
Magyarország jövőjéért harcoltak.

Hatvankét évvel ezelőtt, 1956.október 
23-án néhány napra Magyarországra 
látogatott a világtörténelem. 

Ezen a napon üvöltött a rádióban a 
torztekintetű kommunista hiéna, Gerő 
Ernő; megpróbálták a rádióépület abla-
kaiból kilőtt sortüzekkel hazazavarni 
a lelkesen tüntető embereket, nevez-
hették ellenforradalmár, fasiszta csür-
hének az együtt éneklő, egyet akaró 
sok ezer magyar embert; hirdethettek 
statáriumot a megszálló szovjet csapa-
tok – Magyarország azon az estén és a 
következő napokban – megtanult hinni 
a feltámadásban. 

Aztán 1956. november 4-én hajnalban 
az országra visszazúduló szovjet tank-
hadosztályok vérbe fojtották a magyar 
szabadságharcot, a magyar kommunis-
ták meggyilkolták a nemzet forradalmát. 

De a lyukas zászló-amelyből október 
23-án a Bem téren bicskával kivágták a  
vörös csillagos régi címert – szomorú 
emléke sokmillió magyar lelkében évti-
zedekig őrizte az álmot: lesz még egy-
szer ünnep a világon. lesz még egyszer 
szabad demokratikus Magyarország!

Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc a mai napig a gondolkodó és becsü-
letes emberek számára figyelmeztető 
mementó. 

62 évvel ezelőtt vér folyt Magyarorszá-
gon. Diákok, pedagógusok, mérnökök, 
családapák, katonák, egyszerű emberek 
vére! Az életüket áldozták a szabadság-
nak, nekünk, a jövőnek! A szabadság-
vágy elnyomta a félelmet, az igazságér-

A Magyar Vöröskereszt 
Győr-Moson-Sopron Megyei 
Szervezetének győrszent-
iváni alapszervezete idén 3. alkalommal, 2018. szeptember 
18-án szervezte meg helyi véradó eseményét. A véradáson 
összesen 131 fő jelent meg, akik közül 8 véradó első alkalom-
mal nyújtotta karját a betegek megsegítésére.

Az idei esztendőben a helyi véradáson eddig 255 fő jelent 
meg, míg tavaly december végéig aktív önkénteseink közre-
működésével 382 főt értünk el. Ahhoz, hogy ezt a számot 
idén is teljesítsük, illetve hogy az ünnepek alatt is a megfe-
lelő vérmennyiség rendelkezésre álljon, decemberben mini-
mum 127 főt várunk tisztelettel és szeretettel.

Köszönet a helyi aktivis-
táknak, akik szerepet vál-
laltak a plakátok kihelye-

zésében, a meghívók kijuttatásában, a kommunikációban, 
és természetesen a véradók fogadásában. Köszönet a Győri 
Váci Mihály Általános Iskola igazgatójának, Répásiné Haj-
nal Csillának, hogy helyszínt biztosított az eseményhez. 
Köszönet a támogatóknak, a CBA üzlet részéről Bazsó Ist-
ván cégtulajdonosnak, a Reál részéről Németh Szilárd ügy-
vezetőnek, akik ajándékaikkal támogatták a Vöröskereszt 
Önkéntes véradóit.

Hajrá Győrszentiván, találkozzunk decemberben!
Kun Szilvia megyei igazgató

Köszönet a véradásért

zet elapasztotta a könnyeket. A magyar 
emberek az egész világnak mutatták 
meg, hogy a szív, az összetartozás és a 
haza mire is képes.

És soha ne felejtsük el a francia író, 
Albert Camus szavait: „ A magára maradt 
Európában csak úgy maradhatunk hívek 
Magyarországhoz, ha  soha el nem áruljuk, 
amiért a magyar harcosok életüket adták, 
és soha sem igazoljuk a gyilkosokat!” 

1956 hősei azonban nem azt várják 
tőlünk, hogy kívülről fújjuk az ese-
mények lefolyását! Nem is azt, hogy 
név szerint ismerjük őket! Egy valamit 
azonban joggal várnak: Azt, hogy hűek 
legyünk elveikhez, az általuk képviselt 
értékekhez, és tovább vigyük azt a hitet, 
és egységet, amellyel a magyar nép jövő-
jéért áldozták életüket! 

Ihász Éva könyvtárostanár

Karli László rajza
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• VII. Bringa Fiesta Országúti 
Kerékpárverseny 2018. július 29. 
– Kincsesbánya. 

• Asztalos Sándor Emlékver-
seny & Masters Országos Baj-
nokság.

A táv: 105 km, összesen 6 kör, 
kanyargós, 166 m szintemel-
kedéssel nehezített 17,4 km-es 
körpályán. Az időjárás: hőmér-
séklet 35 C és erős szél, az 
átlagsebesség: közel 40 km/h!
A verseny: az élbolyban utazva, 
végig taktikázva versenyeztem. 
Mivel úgy gondoltam, hogy a 
csapatok ellen nincs egyénileg 
sok esélyem, így egy nagyon 
egyszerű taktikát alkalmaztam. 
Utolsó körig tartom a pozíci-
ómat, majd a hatodik körben 
megpróbálok egy egyéni akciót.

Ez sajnos nem vált be, így 
maradt az utolsó 200 méte-
ren a sprint, ami sikeresnek 
bizonyult. A célt magam 
előtt látva, hatalmas erőket 
mozgósítva úgy sprinteltem, 
mint még soha. A célvonal-
hoz közel magam mögé néz-
tem, és láttam, hogy elég lesz 

az előny. Akkor már tudtam, 
hogy meg van a bajnoki cím.

Köszönettel tartozom Glázer 
Péternek,(Glázer-Transz kft) aki 
támogatásával nagyban segítet-
te a sikeres felkészülésemet. 
Szavakkal nem tudom elég-
gé kifejezni, mennyire hálás 
vagyok neki ezért. Az életben 
sokszor elég egy lelkesítő szó 
vagy egy motiváló mondat, 
hogy a jó utat válaszd, vagy 
éppen a jó úton haladj tovább.

Kutács Zsolt

Az Aranyeső Nyugdí-
jas Klub ünnepelte a 
napokban fennállásá-
nak 45. éves jubileumát. 
A köszöntések és műsor 
után jó hangulatban telt 
az ünnep, kívánunk az 
olvasók nevében is további 
jó egészséget és emlékeze-
tes foglalkozásokat a klub-
nak a továbbiakban.

A 36 fokos augusztu-
si hőség ellenére elszánt 
magyarok összejöttünk 
ünnepelni. Németh Péter-
né Erdélyi Gizella csodá-
latos versmondása lelkün-
kig hatolt, eggyé forrasz-
tott ott bennünket. Szív-
ből köszönjük neki ezt 
az érzést! A József Attila 
Kórussal együtt imádkozva 
kértük Istenünket, az apos-
toli királyunkat és Boldog-
asszonyt, anyánkat, hogy 
segítse magyar nemzetün-

ket. Köszönjük a kórusnak! 
Köszönetünket fejezzük ki 
ezen kívül minden résztvevő-
nek, a zsíros kenyeret kínáló 
nyugdíjas klubtagoknak, az 
udvart ünnepi környezetbe 
öltöztetőknek, Albert atyá-
nak,  a Molnár Vid Bertalan 
Művelődési Központ techni-
kai munkatársainak, Pollreisz 
Balázs önkormányzati képvi-
selőnek, aki megtisztelt ben-
nünket a jelenlétével.

Az alapítvány
kuratóriuma

szent istván király
ünnepe

a Kincsesház udvarán

A Barátság Nyugdíjas Klub tagjai a napokban kirándultak Eszter-
gomban és Visegrádon.

Kerékpáros
beszámoló

A Győri Kerékpáros Klub harmadik 
alkalommal rendezte meg városunkban 
a Parking day – Parkoló nap eseményét, 
amelyen egy kerékpártúra is szerepelt a 
programban. Ezúttal Szentiván, azon 
belül a Molnár Vid Bertalan Művelődési 
Központ dísztere volt a célállomás, ahol 
étellel-itallal, jazz-balett bemutatóval lát-
tuk vendégül a biciklis győrieket, akik a 
megálló után visszaindultak a belvárosba.
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Molnár Vid Bertalan MűVelődési Központ prograMjai

HÓnap nap idő rendezVénY neVe

oKtÓBer 19. péntek 14.00 Ünnepi megemlékezés 
25. csütörtök 17.00 „Kéz, mely ringat és alkot” 

szentiváni amatőr alkotók kiállításának megnyitója
27. szombat 19.00 Csík 30 – 30 év boldogság

noVeMBer 7. szerda 08.00–16.00 Mi a pálya? Elektronikai pályaválasztási nap
10. szombat 19.00 A miniszter félrelép – Bánfalvy Stúdió előadása

13. kedd 17.00 Szülői értekezlet leendő ovis szülők részére
17. 19.00 Jótékonysági koncert – Arrabona Eagles MC rendezvénye:

Falcon Projekt, Auróra, Deák Bill Gyula
23. péntek WHB Kft. rendezvénye

29. csütörtök 10.00 Ivánka bérlet – Aranykapu együttes koncert 
30. péntek 17.00 Mikulás napi ALMA koncert

deCeMBer 2. vasárnap 08.00–20.00 Santas Cheer Cup
7. péntek 15.00–18.00 Győrszentiván karácsonyfájának közös díszítése

15:30–18.00 Adventi programok a Molnár Vidben
19.00 Sztárkarácsony ünnepi nagykoncert a Stúdió 11 Zenekar 

közreműködésével
8. szombat 17.00 Szentiván SE Gálaműsor
9. vasárnap 15.00 Adventi Jótékonysági Hangverseny

József Attila Kórus
Móricz Zsigmond Általános Iskola kórusa
Váci Mihály Általános Iskola kórusa
„Karácsonyi álom” Kautzky Armand adventi műsora

15. szombat 19.00 Punnany Massif koncert
16 vasárnap 17.00 MARINA TSE évzáró gála

29–30. 8-20 Kaméleon focikupa

MEGHÍVÓ
alapítványi

rendezvényekre

Egy lángot adok, ápold, add tovább
reMénYiK sándor estre várjuk a verseket szerető,

a magyarok jövőjéért felelősséget érző, gondolkodó
embereket 2018. október 31-én, szerdán 16:30 órai

kezdettel a Kossuth lajos Művelődési Házba.

Az est előadója Németh Péterné Erdélyi Gizella
középiskolai magyartanárnő, aki hű tolmácsolója
az erdélyi magyarok sorsát, a végvári vitézi hitet

megszólaltató erdélyi költőknek, íróknak

Belső árulók hívták be az idegen tankokat, hogy
ne maradjon bátor, ki tovább viszi a lobogót

MÉCSESGYÚJTÁSRA, a hősök előtti főhajtásra hívjuk
a szentivániakat a Millenniumi emlékparkba

(Egysori u. és az Ezerjó u. kereszteződéséhez)
november 4-én, vasárnap 16 órára.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a rendezvényeinkre:
Szentivániak Szentivánért Alapítvány kuratóriuma

 Október 20-án ünnepel-
te Lantai Sanyi bácsi 90. 
születésnapját. A nagy nap 
alkalmából édességgel és 
pezsgővel köszöntöttük 
családja körében. Átadtuk 
Orbán Viktor miniszterel-
nök úr jókívánságait tar-
talmazó emléklapot, majd 
Czifrik Imre elevenítette 
fel régi idők történeteit. A 
vidám köszöntést Ecker 
Gyula harmonikajátéka 
tette emlékezetessé.. Sanyi 
bácsi elmesélte, hogy nap-
jait serdülőkorban lévő 
rottweiler kiskutyája Alex 
(40 kg) színesíti.

További boldog éveket és jó egészséget kívánva köszön-
tünk el azzal, hogy 5 év múlva készüljön az újabb 
köszöntésre.

 dr. Sik Sándor önkormányzati képviselő

sanyi bácsi
90 éves
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Régi
Barátok
Köre

Mozgalmas volt az élete az 
elmúlt időszakban a Régi Bará-
tok Köre klub tagjainak. Szep-
tember 22-én baráti találkozó-
ra hívtuk pomázi barátainkat. 
Régóta ápolt barátság ez. Jó 
hangulatban telt el a délután, 

két vidám jelenettel 
készült a klub. Fellé-
pett a József Attila 
kórus és a Cserók 
Nótaklub is, a ven-
dégek pedig tánccal 
és dalokkal színesí-
tették a programot.

Október 10-én 
értékeltük a 2018. évi 

munkánkat. A Kispi-
pa vendéglő volt a hely-

szín, Szerencsés Marikáék 
fínom és bőséges vacsorával, 
pezsgővel vártak minket. 
2018. október 16-án Buda-
pesten kirándultunk. Simon 
Róbert Balázs államtitkár, 
országgyűlési képviselő,  és 
az önkormányzat segítségével 
kedvezményesen tekinthettük 
meg a Parlamentet, valamint 

Mint valami szépasszony 
színes ruhájában, megint eljött 
hozzánk az ősz. Hirtelen min-
den átmenet nélkül váltott át 
egyik napról a másikra hideg, 
borongós, szeles változatra. 
Lerázta a fákról az aranyló, 
barnás, és még ezernyi szín-
ben pompázó leveleket. Fáradt 
egyhangúsággal vitorláztak 
le a fűbe, ahol még egy ideig 
elheverésztek, majd az enyészet 
prédájává váltak. Megkezdődött 
az elmúlást idéző szomorkás 
folyamat. A szüret zajos vidám-
ságai után csendesebb időszak 
következik. Csendesebbé vál-
nak az utcák, terek. Az embe-
rek fázósan összehúzott kabát-
juk alatt emlékeznek a nyár 
lélekmelengető napjaira.

Vigasztalásképpen már forr-
nak a jóféle borok a pincék-

bús gyümölcstálaló arculatával 
talán második helyezést érte 
el az évszakok versenyében. 
Reménykedjünk, hogy még 
bearanyozza kései napsugarai-
val napjainkat.

Már megint eljött,
itt van újra,
szőlőt érlelő évszakocska.
Reggel hűvös szoknyájában
végig libeg kert aljában.

Nyomában az érett alma,
kéklőn hamvas érett szilva.
A tőkéken fürtök lógnak,
mosolyognak még a napnak.

Ezer illat és aroma
beköltözik az orromba.
Levél zörren, kissé száraz,
vége is lett már a nyárnak. 

Vollai István

Gondolatok az őszről
ben. Mire karácsony elérkezik, 
addigra már le lehet fejteni az 
aranyfényben fénylő fehér, és 
a rubintvörös árnyalatú feke-
te szőlőből készült borokat. Az 
idei termésre igazán nem lehet 
panasz. Sok-sok napfény csó-
kolgatta a kerteket. Ahol a fagy 
megkegyelmezett a virágzó fák-
nak ott nagyon szépen termett 
szilva, cseresznye, alma, körte. 
A kertészkedés lélekemelő 
munkájából az idén is kivettük 
a részünket. Amikor reggelente 
az ember végigtekint az elül-
tetett sorokon megmelegszik a 
szíve, és hálát ad Istennek,hogy 
erőt ad nap mint nap végig-
csinálni az elvégzendő teendő-

ket. Szeretettel szemléli a friss 
egyre növekedő palántákat, haj-
tásokat. Mikor meg már érik a 
gyümölcs s örömmel szedi tele 
a kosarát szebbnél- szebb cse-
resznyével vagy korai szőlővel. 
Micsoda öröm mikor az uno-
káknak adhatunk a sötétpiros 
málnából, eperből. A kertész 
öröme a szép ágyások egymás 
utáni szemet gyönyörködtető 
vonulata, a kertben tanyázó kis 
madarak sajátos éneke. Minden 
évszak magán hordozza a maga 
szépségét. Ha nyitott szemmel 
járunk, megtapasztalhatjuk azt 
a rengeteg gyönyörűséget, ami 
a környezetünkben fellelhető. 
Az ősz kissé szomorkás édes-

gyönyörködhettünk  a főváros 
őszi panorámájában. 

A következő időszak a lecsen-
desedés időszaka lesz, hiszen 
elérkezik a mindenszentek, 
majd készülünk az advent és 
a karácsony megünneplésére. 
2019 új év, új programok. Mit 

lehet ehhez kívánni mindnyá-
junknak? Jó egészséget!

UI: „Ha szeretet van az éle-
tünkben, az pótol ezernyi dolgot, 
ami hiányzik. Ha nincs szeretet, 
mindegy mink van, az sosem 
elég.” Dan Millmann

Lőke Jenőné klubvezető
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Mihály napi
vásár

az óvodában
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A Szentiváni Madárbarát 
Kör helyszín biztosítással 
(Szentiván-Gazdák erdeje, 
Kisalföldi homokpuszta, 
Bársony tag térsége) és szer-
vezéssel segítette az Európai 
Madármegfigyelő Napok 
Október 6–7-i hétvégi, 
magyarországi programját.

Több mint 30-an vettek 
részt ezen az őszi madárvo-
nulás megfigyelésen, szám-
láláson, köztük egészen kis-
gyerekek is.

A kicsit szeles, de ragyogó 
napsütéses időjárás kedve-
zett a madárbarátoknak.

A séta során megfigyelt 
összes madár száma: 190 
db, a legtöbb egyedszámban 
látott faj az örvös galamb, 

melyek egy vonuló csapat-
ban repültek.

Egy vándorsólyom egé-
szen közel szállt el a csapa-
tunk feje felett, így az „Év 
madarát” is sikerült szem-
ügyre vennünk. Ez volt a 
legnagyobb különlegesség a 
túránk során.

A többi országos adat az 
mme.hu kezdő oldaláról 
elérhető. Országunk az első 
helyen végzett az összesí-
tésben.

A résztvevők az út során jó 
levegőn lehettek, öreg erdőn 
keresztül, homoki réteken 
áthaladva, tájvédelmi terü-
letet érintve tapasztalhatták 
meg közvetlen környeze-
tünk értékeit, szépségeit.

Készült
a szentivániak-

szentivánért 
alapítvány felhívására

Készítette: Harsányi Ferencné
Szlatki Jenő fotóival

előszó

Ki beszél ma Szentivánon a 
jobbágy sorsról?  A köztudat 
emléktárából szinte kiveszett 
annak a kornak az emléke, 
melynek utolsó éveit dédapá-
ink az ezernyolcszázas évek 
első felében még jobbágyként 
élték meg.

A jobbágykorszak – a 
megyében szinte egyedülálló-
an – településünk főutcájában 
még ma is látható, jellegzetes 

nyomokat hagyott az építke-
zési módban, a többlakásos 
jobbágy udvarokban.

Mára az utcafront képe tel-
jesen átalakult, a nádtetős 
tömésházak helyén magas, 
cseréptetős téglaházak, eset-
leg többszintesek követik 
egymást, de az udvarokban 
megbújva még ma is akad 
nádfedeles hajlék.

Azt a feladatot tűztem 
magam elé, hogy őseink láb-
nyomát követve kutassam a 
régi Szentiván emlékeit az 
udvarokban, házakban, szí-

vekben – szóban, írásban, 
képekben és a tárgyakban.

Belső udvarok 
szentivánon –

a jobbágy korszak 
hatása a településszer-

kezetre
2005-ben egy szeptembe-

ri napsütéses napon Szlatki 
Jenő tanár úrral elindultunk a 
szentiváni főutcán falukutatást 
végezni. Ő egy modern, digi-
tális fényképezőgépet hozott 
magával, én örökirónt és egy 
kockás füzetet. Az udvarokban 
kerestük a 19. századi emlé-
keket. Az utca déli végéről (az 
alvégről) a jobb oldalon kezdtük 
a vizsgálódást.

a déryné út 5.
számú ház...

...udvarába mentünk be. Egy 
háziasszonnyal találkoztunk, 
aki elmondta, hogy jelenleg 
négy család lakik az udvar-
ban. A házak, mintha csak egy 

rövid utcácskában lennénk, kis 
élő sövénnyel vagy léckerítés-
sel különülnek el egymástól. 
Az utcára néző házban egykor 
hentesüzlet volt, Német György 
hentesüzlete.

A következő felvételen a 
Duna mozi épülete látható. 
Itt volt régebben a Kovács-
vendéglő.

Déryné utca 13. Itt lakott a 
Szalay borbély. Az udvarban öt 
család lakik.

déryné út 21.
számú ház

Az ősi Miletics-ház. Itt szü-
letett a nagyapám 1859-ben. 
A házat dédapám, ugyancsak 
Miletics Pál építette. A szoba 
gerendáján az épület legutób-
bi átalakításáig olvasható volt 
a neve. A gerenda már nem 
lelhető fel, de a falak és a 
famennyezet még az erede-
ti. A házban jelenleg Marosi 
Zsolt és családja él.

a szomszédos déryné 
utca 23. számú ház
Nyitott kapuján keresztül egy 

szép, virágos udvarba mehet-
tünk be, és készíthettünk fel-
vételt. A ház tulajdonosával, 
Nagy Béláné Makrai Rozáliá-

szentiváni udvarok
története

Duna mozi épülete Déryné utca 13.

Déryné  út. 5. számú ház

szEMAKÖr 2018
Madármegfigyelő Napok
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val beszélgetünk. A Matusz-
Makrai-Nagy-Bedecs féle ház 
egyik érdekessége, hogy a főut-
cában azon kevesek közé tar-
tozik, amelynek lakói az ezer-
nyolcszázas években ebben a 
házban élő ősöknek egyenes 
ági leszármazottai.

Anyakönyvi kigyűjtés szerint 
Matusz János és neje Matusz 
Éva a Győrszentiván 85. számú 
házban laktak. Ez a telek azo-
nos a mostani Déryné utca 23. 
számmal. Matusz János vízi-
molnár volt.

Itt születtek gyermekeik:
1. Gyula –
1875. október 21.
2. Mihály –
1876. szeptember 24.
3. János –
1878. szeptember 4.
4. Ilona
1880. december 4.
5. Gyula –
1882. június 26.
6. András –
1884. november 30.
7. Júlia –
1889. június 28.
8. Mária –
1891. december 1.
9. Erzsébet –
1894. május 17.
10. István –
1895. június 26.
11. Miklós –
1897. december 6.
Amikor a gyermekek felnőt-

tek, sorban kiröppentek a ház-
ból. Volt az udvarban még négy 
ház, de azokban más családok 
laktak. Az utolsó gyermek, (a 
fészek fentő) Miklós maradha-
tott a házban. Miklós felnővén 
vasutas lett, nevét Makraira 
magyarosította. Családot alapí-

tott. Öt gyermekük közül Rozá-
lia maradt az ősi házban. Rozá-
lia Nagy Bélához ment férjhez. 
Az ő házasságuk idejében meg-
üresedett az egyik udvari ház, a 
Keresztény családé. Azt kibérel-
ték, és abban laktak. Idő mul-
tával a Makrai családi fészek is 
kiürült, Rozáliára maradt beteg 
édesanyja.

Megnőttek az ő gyerekeik 
is. Nagyék megvették a házat, 
amelyet béreltek, és Jámbor 
Béláéktól az utána következő 

düledezőt is. Rózsika lányuk 
maradt velük, aki Bedecs 
Józsefhez ment férjhez. Ők 
kapták meg az utcafrontra 
néző házat, melyet teljesen 
újjáépítettek.

Nagyné Rozáliát kérdeztem, 
kik laktak az udvarban levő 
házakban az évek során? 

A következők:
Pőce Károly, Beke Anna és 

családja. Lengyel József és 
családja. Csanaki Pál és csa-
ládja. Keresztényék. Jámbor 
Béláék. Pál Józsefék. Pelner 
Vince és családja laktak még 
ott. Ma már csak Nagyné 
Rozália és a Bedecs család 
lakik az udvarban. 

A régi, 19. századi épület-
ből megmaradt konyha-rész-
ben egy beépített, nagymé-
retű kéményen viszonylag 
nagy, kétszárnyú vasajtó van, 
melyen a kéményseprő befér. 
Ez árulkodik a régi idők épít-
kezési szokásairól.

Az udvarban a házzal szem-
ben van egy kamra épület, mely 
emlékeztet az 19. századi épü-

letekre. A deszkával lezárt pad-
lásra az udvarról az odakészí-
tett létrán lehet felmenni. Pince 
és kút is van az udvarban. A 
kutat közösen használták. Még 
a múlt században is tartottak 
háziállatot a lakók. A házak 
folytatásában nagy konyhakert 
volt, egészen a futballpályáig. 
A kertet felosztották maguk 
között. Az 1960-as években a 
kerteken át új utcát hasítottak, 
amely hamar beépült szebbnél 
szebb házakkal. Ez az Űrha-
jós utca. A mellékelt négy fotó 
talán kiegészíti a történetet 
(lásd alul). 

déryné utca 41.
számú ház

Régmúlt idők, beszédes tanú-
jaként állt a falu központjában a 
„Búsuló Juhász” vendéglő mel-
lett ez a fehér falu, zöld ablakos 
nádfedeles kedves ház.

Ilyennek láttuk azon a 2005. 
szeptemberi vasárnap délutá-
non, amikor Szlatki Jenő tanár 
és lelkes falukutatóval elindul-
tunk, hogy Szentivánon a még 
fellelhető régmúlt-beli építésze-
ti emlékeket megörökítsük. 

A kapu nyitva volt, bemen-
tünk, de a ház ajtaján hiába 
kopogtunk, csak a visszhang 
válaszolt. A ház folytatásában, 
az udvarban még két felújított 

Déryné 21. számú ház
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lakóházat találtunk. A háziasz-
szony, aki elénk jött elmondta, 
hogy nincs lakója a régi háznak, 
úgy tudja, hogy az örökösök 
eladják. Novemberben már az 
új tulajdonossal tudtunk beszél-
ni, aki volt olyan szíves megen-
gedte, hogy a házat belülről is 
megnézhessük. A konyhából 
nyíló első szoba üresen állt. 
Örültünk, és meglepődtünk 
a szépen ápolt famennyezet 
és a gyönyörű mestergerenda 
láttán. Ritka kincset jelentett 
nekünk, mert a gerendán fel-
iratot is találtunk: ’ARNITS 
VIDA ÉS STEFANICS KATA-
LIN ÉPÍTETTÉK 1872 ÉVBEN” 
Tisztelet nekik, amiért ilyen jól 
megépítették a házat, hogy még 
133 év múltán is gyönyörködhet-
tünk benne.

A ház további helyisége a 
konyha, kövezett, és a bejárati 
ajtóval szembeni falon egy kis 
ajtón át az éléskamrába lehe-
tett menni. A konyhából nyílt 
a hátsó szoba is. Innen a kam-
rába lehetett továbbmenni, 
ahol disznóöléskor használatos 
bontó asztal, hurkatöltő, nagy-

méretű zománcos edények, 
(vajling, zsíros bödön), fa-kád 
káposztasavanyításhoz, szakaj-
tók (zsompor) kenyér sütéshez, 
stb. A következő helyiségben 
kerti szerszámok, különféle 
eszközök, s a helyiség egyik 
sarkában mosdó és WC volt 
lerekesztve. Az eresz alja mel-
lett a ház hosszában a szőlőlu-
gas volt, a vesszők dúsan meg-
rakva feketeszőlő fürtökkel.

Visszapillantva a ház utcá-
ra néző oromfalára feltűnik, 
hogy az ablakok fölött a pad-

lásszint vonalában bádog víz-
vető van elhelyezve. A padlás-
tért lezáró deszkafalon pedig 
egy valamikori ajtó vonala lát-
szik. Régi időkben a padlás-
ra kívülről lehetett felmenni 
az e célra készített fa létrán, 
amelyet ha nem használtak, 
a ház hosszanti falán az eresz 
alatt felakasztva helyeztek el. A 
nádtető szegélydeszkáját pedig 
csipkézet díszítette. Az épület 
elbontását 2006. március 11-én 
kezdték meg, ez év júniusában 
már tető alatt volt az új ház. A 
szép régi mestergerendát meg-
őrizték a mostani tulajdonosok.

Az öreg ház lakói Miletics 
László (1922) emlékezete sze-
rint: Rubics Mátyás kisbíró, 

fiai: Mátyás, Gyula, és István, 
aki Amerikában élt. Itt lakott  
Kálmán Ferenc, és neje Ponty 
Erzsébet. Talán utolsóként a 
Táncos család.

A főúton már nem találtunk 
érintetlenül ilyen régi házat. 
Déryné utca 43. A régi Balas-
kó-féle cukrászda épülete. 
Jelenleg az utcafronti épület 
presszóként működik.

Az udvarban még legalább 
hat lakás található egymás-
után. 

(Folytatása következik) 

Déryné 41. számú ház

Déryné 33. – Az „új” plébánia

Mestergerendák

Déryné 43. számú ház

❧ Egylépcsős technológia
❧ 60 l cefre kifőzésére is van lehetőség
❧ Cefrebeszállítás
❧ Cefreátvétel előre egyeztetett időpontban
 az alábbi telefonszámon:

06-20/322-9602 • győrszentiván, Wittmantag, a gyümölcsösben

Győrszentivánon

Ízeskert Pálinkafőző
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Móricz iskola 

A Móricz iskolában a frizbi 
már teljességgel mindenna-
pos tevékenység, nagy nép-
szerűségnek örvend a diákok 
körében.

Ultimate frizbit játszanak, 
amelynek legfőbb alapelve a 
sportszerűség. Olyannyira, 
hogy nincs bíró, a vitás esete-
ket a játékosok maguk oldják 
meg egymás között. Alapel-
vük tehát a tiszta játék, az 
ellenfél maximális tisztelete, 
amely miatt az egész játékos 
közösség olyan, mint egy 
összetartó nagy család.

A játék lényege, hogy a 
korongot a csapattagok egy-
más között passzolgatva pró-
bálják eljuttatni a célterületre, 
a másik csapat pedig igyek-
szik ezt megakadályozni.

Luka Vilmos testnevelő kol-
légám a tavalyi esztendőben 
ismertette meg diákjainkkal 
az ultimate frizbi nevű játékot.

Vilmos a szombathelyi főis-
kolás éveiben ismerkedett 
meg először a játékkal, majd 
gyakorló tanárként egy akk-

reditált tanfolyam elvégzé-
sével vált e témában nap-
rakésszé.

Amikor a gyerekeknek 
megmutatta a játékot, 10-15-
en játszottak rendszeresen 
a frizbi szakkörben, ma 
már 40 diák űzi kitartóan 
ezt a sportot. A lelkes, kitar-
tó munka eredményekép-
pen 2016–2017. tanévben 
az Országos Diákolimpián 
6. helyezést ért el iskolánk 
frizbi csapata.

2018. júniusban, Bécs-
ben Ceel Junior Ultimate 
Frisbee Toourm net nevű 
nemzetközi bajnokságon, 
lányaink korosztályuknál 
idősebb korcsoportban, 
U 20-as kategóriában 2. 
helyezést értek el. 

2018. szeptember 15-én a 
COPA LUPA MUFA Repülő 
Korong SE és Magyar Repülő 
Korong Szövetség szervezé-
sében Budakalászon vettek 
részt, hatodik helyezést ért el 
frizbi csapat. 

Győr városában is híre ment 
e kis csapat lelkesedésének, 
folyamatosan hívják őket 
bemutatókat tartani a város 
középiskoláiba is.

Újdonság a tavalyi évhez 
képest, hogy az érdeklődő spor-
tolni vágyók már játszhatják ezt 
a játékot egyesületi színekben 
az Olimpiai Sportparkban.

Aki szeretné a frizbit aktí-
van játszani, az keresse az 
egyesületet, melynek Up&Fly 
Frizbi SE a neve. Minden csü-
törtökön 17–18 óra között tart 
az edzés. 

Ihász Éva könyvtárostanár

„A mese pedig azért örök, 
mert a közönsége is örök. Amíg 
gyerekek vannak, addig mese 
is lesz, és a gyerekek sem vál-
toznak lényegesen, alapállásuk 
örök. Mert mi a gyerek viszonya 
a világhoz? Meg akarja ismerni, 
és meg akarja hódítani, és ebben 
segít többek között a mese is.”

(Csukás István)

A népmese napját immár 13 
éve szeptember végén, Bene-
dek Elek születésének évfor-
dulója alkalmából ünnepeljük.

A népmese napja a hagyo-
mányos ünnepek sorába lépett 
településünkön, Győrszentivá-
non. Iskolánk, a Móricz Zsig-
mond Általános Iskola elsőként 
a megyéből 2005-ben csatlako-
zott a Magyar Olvasástársaság 
felhívására, mely arra buzdít, 
hogy minden év szeptember 
30-át a népmese ünnepének 
tiszteljük. 

A magyar népmesekincs 
gazdagsága tagadhatatlan. A 
népmesemondás hagyomá-
nyos szerepe a közösségekben 
az összetartozást erősítette, 

normaképző, erősítő céllal, 
szórakoztató formában élet-
helyzetek megoldására beszélt 
el tanulságos példákat.

Az egészen kicsiket az alap-
vető konfliktusok, a képek, a 
szimbólumok közvetítésével, a 
maradandó érzelmi pecsétek 
működésével az árnyalt nyelv-
használat elsajátításában is 
segítette, máig segíti. 

A népmese, bár kezdetektől 
fogva kultúrákon, határokon, 
nyelveken keresztül vándo-
rolt, beépítette és megőrizte az 
egyes népek sajátosságait, ebből 
következően gazdag forrást 

a mese örök

Az intElliGEns 
játék
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A Magyar Természetjá-
ró Szövetség a 6–14 éves 
korosztály részére 9 táj-
egységre bontott, csökken-
tett távolságú Gyermek 
Kéktúrát írt ki. Amennyi-
ben a résztvevők egy-egy 
tájegységen belül legalább 
50 km-t tesznek meg, tel-
jesítményükért elnyerhetik 
a Gyermek Kéktúra tájegy-
ségi jelvényt.

Túracsapatunk az elmúlt 
tanévben már sikeresen 
teljesített két szakaszt a 

Kéktúrázó
MÓriczosoK

nyújt az identitás kérdéseivel 
kapcsolatban is. Döntő szerepet 
játszik a személyiség alapjainak 
formálódásában, megteremté-
sében, valamint szükség esetén 
helyreállításában.

Legfőbb célunk ezen a dél-
utánon az volt, hogy felelevenít-
sük a mesemondás ősi művé-
szetét, meghallgassuk egymás 
legkedvesebb meséit, megem-
lékezzünk mesemondóink, 
mesegyűjtőink mesékbe szőtt 
bölcsességeiről, máig szóló üze-
neteiről.

A népmese napja alkalmá-
ból több témában is hirdettünk 
versenyt óvodások és iskolások 
számára; rajzversenyben, báb-
készítő versenyben, meseíró 
versenyben bizonyíthatták kre-
ativitásukat, képzelő erejüket. 

Nagyon sok jutalomkönyvet 
tudtunk kiosztani a gyere-
keknek minden kategóriában. 
A célunk az volt, hogy minél 
több alkotást díjazunk. Ennek 
az anyagi lehetőségét a Hét 
Krajcár Közhasznú Alapítvány 
tette lehetővé.

Köszönettel tartozom min-
den kedves kollégának, szülő-
nek, nagyszülőnek, aki gyer-
meket készített fel erre a napra.

Segítőimnek, akik az elő-
készítő munkának és a meg-

valósulásnak részesei voltak. 
Dr. Unti Máriának, Loschitz 
Ferencnek, Horváthné Paár 
Zsuzsannának a mesemondó 
verseny zsűrizéséért, Laskai 
Jánosnak, a meseíró verseny 
zsűrizéséért, Hőbe Zsuzsanná-
nak, a rajzverseny zsűrizésé-
ért és a kiállítás elkészítéséért, 
Bukovszkyné Bognár Zsuzsan-
nának, Kiss Zsófiának az előké-
szítő munkálatokért. 

Külön köszönöm a Móricz 
iskola vezetőségének, hogy 
mindig támogatnak terveim 
megvalósításában.  

Loschitz Ferencnek, a Mol-
nár Vid Bertalan Művelődési 
Központ igazgatójának, hogy 
minden évben helyet kapunk 
a Kossuth Lajos Művelődési 
Házban.

Fátrainé Csanaki Évának, 
aki évről évre fontosnak tartja, 
hogy a Hétkrajcár Közhasznú 
Alapítvány anyagilag támogas-
sa a rendezvényt. 

Jövőre is szeretném megszer-
vezni a mese ünnepét; meg-
tartva hagyományainkból az 
értékest, és kis változtatások-
kal, érdekességekkel felhívni a 
figyelmet a magyar népmesé-
ink hatalmas gazdagságára. 

Ihász Éva
könyvtárostanár

Badacsonyban és a Csobán-
con, Balatonhenyén, Nagy-
vázsonyon. 

Szeptember 22-én a 
hűvös idő ellenére nyuga-
ti irányba indult el lelkes 
kis csapatunk. Úticélunk 
Írottkő–Kőszeg volt, ez 
alkalommal 14 km-t tet-
tünk meg. 

Biricskai Gyöngyvér

2018. szeptember 1-től 
Fátrainé Csanaki Éva a 
Győri Móricz Zsigmond 
Általános Iskola megbízott 
intézményvezetője.  

Munkájához nagyon jó 
egészséget, kitartást kíván 
az iskola nevelőtestülete. 
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Szóval a kiskutatók éjszaká-
ja… Nagyon izgalmas volt. Tele 
tudománnyal, érdekességgel. 
Pénteken indultunk 3 órakor. 
A barátnőm apukája buszával 
mentünk és nagyon jó volt. 
Sokat nevettünk még a buszo-
zás alatt is. Fél 4-re értünk a 
Széchenyi István Egyetemre. 
Nagyon nagy volt az egész aula. 
Miközben Dia néni az osztály-
főnökünk regisztrált, mi kap-
tunk üdítőt, sport szeletet és 
egy kalapot, amit azok viselnek, 
akik diplomáznak. Háromne-
gyed 4-kor kaptuk meg a veze-
tőnket, aki megmondta nekünk 
mikor hová kell menni. Várni 
kellett még egy kicsit. Várako-
zás közben odajött hozzánk 
egy katona és elvitt minket 
egy katonai akadálypályához. 
Ott töltöttük el azt a rövidke 
időt. Nagyon jó volt. Később jött 
értünk a vezetőnk és mentünk 
az első állomásra. Ott meg-
mutattak nekünk egy videót, 
hogyan építik meg a betonból 
készült kenut. Erről egy tesztet 
kellett kitölteni. 

Ezután mentünk a vo nat-
szi mulátorhoz, ahol egy bácsi 
várt minket. Egy számítógép 
elé ültünk le egyesével, amin 
számokat kellett nyomkodni, 
hogy eljusson a vonat egy-egy 
megállóhoz. Ha végeztünk kap-
tunk cukrot. 

Ezek után várt minket a Csil-
lagleső!!! Nagyon jó volt. Saj-

nos nem szántak annyi időt, 
hogy mind belenézhessünk 
a távcsőbe, de nagyon sok jó 
dolgot tudtunk meg a csilla-
gokról. Aztán a reklámokkal 
kapcsolatos állomás követke-
zett. Ott több feladat is volt. 
Például lejátszottak nekünk 
egy zenét és ki kellett talál-
nunk, hogy melyik reklám-
ból való. De ezen kívül más 
feladat is volt. 

Ezzel vége volt az állo-
másoknak, feladatoknak. 
Úgy hiszem, mindenhol 
maximum pontot kaptunk, 
kivéve a reklámosnál. Ez 
nehéz volt. 

Ezek után mentünk az 
eredményhirdetésre, ahol 
a mi korosztályunkból 
elsők lettünk!!! De mielőtt 
ezt megtudtuk, kihívták 
a pedagógusokat, beleért-
ve Dia nénit. Amikor az ő 
nevét mondták, mi ujjon-
gani kezdtünk. Dia néni 
ajándéka egy bögre volt, a 
miénk pedig egy-egy füzet, 
hozzá jelölő papír, egy 
oklevél és egy játékkocka, 
miben kis golyók vannak 
amiket bizonyos helyekre 
kell bejuttatni. 

Mikor végeztünk, jöttek 
értünk szüleink, és men-
tünk haza. 

Nagy élménnyel zárult a 
napunk!

Gayer Míra Dorka 4.a

Iskolánk  2017-ben csatlako-
zott a Boldog Iskola program-
hoz. A kezdeményezés célja, 
hogy a gyerekeket a pozitív 
pszichológia eszközeivel hoz-
zásegítse egy optimista gon-
dolkodásmód kialakításához. 
A programban résztvevő osz-

tályok 10 hónapon keresztül, 
havi egy foglalkozás keretében 
különböző témákat dolgoznak 
fel, mint pl. a hála, az optimiz-
mus vagy a megbocsátás.

Idén 2. alkalommal vehet-
tünk részt a címátadó ünnep-
ségen az Erkel Színházban. A 
színvonalas előadások mellett 
a foglalkozásokhoz szükséges 
segédanyagokat is átvehettük, 
amit ezúton is köszönünk 
szépen!

Vajdáné Pócza Alexandra

Boldog iskola

ArrABonA Futófesztivál
2018. szeptember 29-én a TIE csoport szervezésében részt 
vettünk az Arrabona Futófesztiválon, ahol 3 km-t futottunk.

KisKutAtÓK
éjszakája

Váci iskola 
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alkotások a zene 
jegyében, éneklés a 

győri belváros utcáin

2018-ban a Váci Iskola diák-
jai két héttel a Zenei Világnap 
előtt kaptak hírt arról, hogy 
egy  pályázatra készíthetnek 
képet, rajzot, plakátot, írhat-
nak verset, dalt, készíthetnek 
riportot, filmet, vagy bármi-
lyen alkotást, amely  kifejezi 
a zene szeretetét, a zenélés, a 
zenehallgatás örömét,  jóté-
kony hatásait.

A pályázat eredményhirde-
tésére október 1-jén, a Zene 
Világnapján került sor.
• Rajz 1-2. osztály
 kategóriában:

I. Csongor Blanka 2.b;
II. Miletics Dóra 2.b;
III. Sinkó Dániel 1.a

• Rajz 3–4. osztály
kategóriában:
I. Varga Bendegúz 4.b;
II. Jakus Zsüliett 4.a;
III. Szép Lilien 4.b

• Plakát alsó tagozat
 kategóriában:

I. helyezett alkotói: Balázs 
Judit, Gulyás Zsombor, Jakus 
Zsüliett, Nagy Gréta, Nagy 
Gyögy Marcell, Pongrácz Olí-
via, Rácz András 4.b osztá-
lyos tanulók
• Plakát felső tagozat 
 kategóriában:

I. helyezett alkotói: Császár 
Eszter, Hangyál Réka, Németh 
Boglárka, Székely Alexandra, 
Zsédely Rebeka 6.b osztályos 
tanulók

II. helyezett: Kánai Emma 
6.a osztályos tanuló

III. helyezett: Balázs Dorina, 
Granát Dorka, Kokas Vivien, 
Zsédely Borka 7.a osztályos 
tanulók
• Vers kategóriában

I. helyezett: Hangyál Réka 
6.b osztályos tanuló
• Egyéb kategóriában

I. helyezett: Bende Huba 
7.a osztályos tanuló, aki egy 
mobiltelefonokra letölthető 
játék-alkalmazást készített. 
A játék közben Beethoven 
muzsika hallható.

Az alkotások megtekinthe-
tők az iskola aulájában, Bende 
Huba által készített zenés 
mobilalkalmazás pedig letölt-
hető: A zene öröme – Appson 
Google Play.

Második alkalommal vettek 
rész A Győri Váci Mihály Álta-
lános Iskola tanulói a Zene 
Világnapja alkalmából októ-
ber elsején délben rendezett 
jókedvűfelvonuláson Győrben.

Az éneklés, a zenélés örö-
meit, szépségét hirdető menet 
dalolva vonult végig a belváros 
utcáin.

A kórustagok Mecsé-
ri Krisztina kórusvezető és 
Csa  na  kiné Várhegyi Adrienn 
tanárnő kíséretével vettek 
részt a programon.

Tripolszki Klára a
Győri Váci Mihály Általános 

Iskola ének-zene tanára

zEnEi ViláGnAp
Október 1. 

A jótékonysági biciklitúrát 
Táplánypusztára immáron 
16. alkalommal rendezték 
meg Győrben. A rendezvény 
célja a Szociális Otthon lakói-
nak támogatása, és a fiatalok 
szociális érzékenyítése az itt 
lakóemberek életkörülményei 
által.Izgatottan vártuk ezt a 
napot, hiszen néhányan elő-
ször vettünk részt egy ilyen 
nagyszabású rendezvényen. 
Természetesen voltak, akik 
már az előző évben, esetleg 
években is jelen voltak.

A gyülekező a Városháza 
előtti téren volt. Győrnek szin-
te minden iskolája képviseltette 
magát, összesen 350 pedagógus 
és diák, Nagy Balázs színmű-
vész és Kara Ákos országgyűlé-
si képviselő részvételével, vala-
mint Borkai Zsolt polgármes-
ter védnökségével. Iskolánk 10 
nyolcadik osztályos tanulóval és 
2 kísérő pedagógussal nevezett 
be a túrára. Hatalmas érzés 
volt ennyi emberrel együtt egy 
közös cél érdekében nekivágni 
ennek a közel 20 km-es útnak. 
Mivel rendőri felvezetés mel-
lett bicikliztünk, a forgalomra 
nem, inkább csak egymásra 
kellett figyelnünk. A Váci iskola 
az elsők között indult el, zök-
kenőmentesen, fegyelmezet-
ten, felszabadultan tekertünk 
előre. Egy-másfél óra elteltével 
megérkeztünk a táplánypusztai 
szociális otthonba, ahol rend-
kívül szívélyesen fogadtak ben-
nünket. A jó időnek köszön-

hetően az udvaron elhelyezett 
asztaloknál foglaltunk helyet. 
Az intézmény lakói egy ked-
ves műsorral leptek meg ben-
nünket, utána pedig vendé-
gül láttak minket egy finom 
ebéddel. Délután lehetőségünk 
volt megtekinteni belülről is 
az épületet, ahol szembesül-
hettünk az itt élő emberek 
nehéz körülményeivel. Ezek 
után indultunk hazafelé, kicsit 
nehéz szívvel, ugyanakkor 
örömmel, hogy van családunk, 
vannak barátaink, van mun-
kánk, van otthonunk, ahová 
minden nap hazatérhetünk.

Biztos vagyok benne, hogy az 
otthonban töltött pár óra nem 
múlik el nyomtalanul a tanulók 
gondolataiból, lelkéből. Mi fel-
nőttek is magunkba zártuk az 
ott látottakat, a hajdanán Lévay 
gróf tulajdonában lévő kastélyt, 
mely sejteti a látogatókkal a 
valamikori fényűző életmó-
dot, ma pedig visszatükrözi az 
itt élő emberek –pszichiátriai 
betegek, szenvedélybetegek, 
értelmileg súlyosan akadályo-
zott felnőttek, demens idősek- 
nehéz, esetenként méltatlan 
életkörülményeit, sorsát.

Elismerés illeti mindazokat, 
akik felemelik a hangjukat eze-
kért az emberekért, akik fontos-
nak tartják, hogy a társadalom e 
rétege is emberhez méltó életet 
tudjon élni. Jó érzéssel töltött 
el bennünket, Váci iskolásokat, 
hogy mi is részesei lehettünk e 
kezdeményezésnek.

JÓtéKonysáGi
biciklitúra 2018
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Könyvjelző

pAolo 
coGnEtti:
nyolc Hegy

Idén nyáron több évi tervez-
getés után sikerült tíz napot 
az Alpokban töltenem. Haza-
érkezésem után a könyvesbolt-
ban pillantottam meg Paolo 
Cognetti: Nyolc Hegy című 
könyvét. A rövid tartalmi össze-
foglalót elolvasva azt gondol-
tam, hogy találtam egy szuper 
regényt, amit olyan ember írt, 
aki ott éli a mindennapjait, ahol 
én nyaraltam, így egy másik 
szemszögből is megismerhe-
tem ezeket a hegyeket és az 
ott élő embereket. De valami 
egészen mást kaptam. Már az 
első oldalakon kiderült, hogy 
Pietro, a mesélő, nem is sze-
reti annyira ezeket a hegyeket. 
A nagyvárosban élő fiú szülei 
hétvégi házat vásárolnak egy 
kis alpesi faluban, és a szen-
vedélyesen hegymászó édesapa 
tekintélyének engedve Piet-
ro kötelességének érzi, hogy 
együtt hódítsa meg vele a csú-
csokat. Ő nem élvezi ezeket a 
kalandokat, hanem óriási teher-
ként éli meg, mivel mindig új 
ismeretekre vágyva szívesebben 
barangol barátjával, Brunoval, a 
pásztorfiúval a környéken, hogy 
tanulmányozza és jobban meg-
ismerje a hegyi emberek éle-
tét. A kamaszkorba lépő Pietro 
összeszedve minden bátorságát 

Karácsonyi 
lidércnyomás

(the nightmare 
Before Christmas)

Őszi, bekuckózós estéken 
mi is lehet jobb, mint egy 
bögre forrócsoki társaságá-
ban lehuppanni a kényelmes 
kanapéra és megnézni egy 
kedves őszi filmet? És hogy 
melyik filmre essen a válasz-
tásunk? Nálam az örök ked-
venc Tim Burton Karácsonyi 
Lidércnyomás című filmje, 
amit egyszerűen nem lehet 
elégszer látni. Már maga az 
alaptörténet is magával raga-
dó: Halloween város lakói egy 
sikeres Halloween-t tudhat-
nak maguk mögött, így hát 
izgatottan várják, hogy máris 
belevághassanak a készü-
lődésbe, hiszen a következő 
ünnep megszervezéséig már 

Mozdulj ki!

megmondja édesapjának, hogy 
Ő nem szeretne többet hegyet 
mászni. Apja ettől kezdve nem 
hívja többet a fiút. A felnőtt 
Pietro elhagyja szüleit, barátját, 
szülővárosát és az alpesi hét-
végi házat is. Több évig külföl-
dön él, világjáró lesz. Édesapja 
halála után tér vissza és akkor 
találkozik ismét Brunoval, aki 
azóta sem lépett ki az alpe-
si falu határán. Kőművesként 
kemény munkát végez minden 
nap, de titokban már álmának 
megvalósulását tervezi. A két 
fiú feleleveníti a régi emlékeket, 
és Pietro most szembesül azzal, 
hogy Bruno rendszeresen járta 
apjával a hegyeket és nagyon jó 
barátok lettek. Az édesapa egy 
birtokot hagyott a fiára és a két 
fiatalember együtt kezdi építeni 
az édesapa által megálmodott 
házat. Pietro innentől átveszi 
a regényben a mesélő szere-
pét, és a történet további részé-
ben a főhős Bruno. Aki önálló 
vállalkozást indít, aki hisz az 
álmaiban, hisz a hegyekben és 
a halhatatlanságban. A regény 
végére sok rácsodálkozás során 
a csomók kioldódnak, és felma-
gasodik előttünk Pietro édes-
apja, felmagasodnak a hegyi 
emberek és a hegyek is sokkal 
magasabbakká válnak. Egyet-
len csomó marad csupán, ame-
lyet nem sikerül sem Pietronak, 
sem a hegyi embereknek sem 
pedig a hegyeknek kioldani. 
Vagy talán sikerülhetett volna? 
A könyv végére érve Albert 
Schweitzer gondolata keringett 
a fejemben, ezzel zárom könyv-
ajánlómat. „Időnként kialszik 
saját lángunk, amit egy másik 
ember szikrája lobbant újra fel. 
Mindannyiunknak mély hálá-
val kell gondolni azokra, akik 
meggyújtották a bennünk szuny-
nyadó lángot.”

Borbély Csabáné

csak 365 nap áll rendelkezé-
sükre. Ám a hatalmas siker 
ellenére Rosszcsont Jack, min-
denki kedvenc rémisztgetője 
már nem áll olyan lelkesen az 
ijesztgetéshez. Útnak indul, 
és egyszer csak Karácsony-
városban találja magát. Az 
ottani látvány teljesen elvará-
zsolja és nagy elhatározásra 
jut: úgy dönt, hogy idén a 
karácsonyt is Halloween város 
lakói szervezik. Igen ám, de a 
rémisztgetőknek egészen más 
elképzeléseik vannak arról, 
hogy mi a karácsony lényege. 
Arról nem is beszélve, hogy 
Jack-ék még a Mikulást is 
képesek elrabolni, a gyerekek 
legnagyobb szomorúságára. 
És hogy milyen ünnep sül ki 
ebből a felfordulásból? A film-
ből minden kiderül.

A remek zenék, a rímbe 
szedett sorok és a csodás képi 
világ gondoskodik arról, hogy 
ez a film kicsiknek és nagyok-
nak egyaránt fantasztikus 
élményt nyújtson. A kidol-
gozott karakterek, a részletes 
díszletek mind-mind hozzá-
járulnak ahhoz, hogy arra a 
másfél órára magunk is a tör-
ténet részesei lehessünk. Bát-
ran ajánlom Mindenkinek!

Borbély Lilla
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a végzet lándzsája 
Magyarországon

2. rész
A korabeli szimboli-

kát felidézve természetes, 
hogy István jobbjában nem 
jogart tart, bizony, hogy 
lándzsát!

A későbbi királyokra 
volt jellemző a jogar mint 
hatalmi jelkép. István ide-
jében II. Baszileosz bizán-
ci császár (976–1025) vagy 
II.Henrik (1014–1024) kezé-
ben is a lándzsa látható. A 
miniatúrákon a lándzsát 
mindig Mihály arkangyal 
adja az uralkodó kezébe. 
Mint tudjuk, Mihály ark-
angyal a halál hírnöke. A 
király tehát az élet és halál 
ura, amit a lándzsa jelké-
pez. Megállapíthatjuk, hogy 
igen jelentős szerepe volt a 
királyi jelképek között. Még 
azt is meg merném kockáz-
tatni, hogy a korona után 
következett a fontossági 
sorrendben. Fölmerül a kér-
dés: hová tűnt el, miért nem 
említik a korabeli krónikák?

Tény, hogy a többi szim-
bólumoknak is megvan a 
maguk jelentése. Tény, hogy 
a jogar is ugyanazt szimbo-
lizálja, mint a lándzsa. Az 
uralkodót, mint a legfőbb vég-
rehajtót, az igazság őrét jele-
níti meg. A magyar nyelvben 
a (jogar) szóban benne van 
az a szó, hogy jog. A király 
égi megbízatását a korona, 
a földek termékenységének 
biztosítását az országalma, a 
kard pedig azt, hogy az ural-
kodónak kötelessége megvé-
deni népét a belső és külső 
ellenségtől.

Akkor a lándzsa mit jelké-
pez? Ha beletekintünk az ősi 
kultúrák világképébe, és hogy 
ezt megértsük, meg kell vizs-
gálnunk a mitikus fegyverek 
legendáit.

Az indiaiak szerint a Védák 
korabeli Indrának, a hindu 
főistennek egy olyan varázs-
erejű lándzsája volt, amely 
legyőzhetetlen, és ha elhají-
tották, visszaszállt a gazdája 
kezébe, de ugyanezt mesél-
ték Zeusz dárdájáról, és a 
kelta mitológiából ismert 

Lugh isten csodatévő lán-
dzsájáról is.

A legendák némelyiké-
ben, miszerint fellelhe-
tő, hogy I. István gyógyí-
tó képességgel bírt. Ha a 
betegek kérték, hogy segít-
sen rajtuk, úgy gyógyította 
őket, hogy a beteg részeket 
a lándzsája hegyével meg-
érintette. A Szent Lándzsá-
nak Arthur király és Par-
sifalhoz fűződő legendák 
szerint olyan tulajdonsága 
van, hogy az általa okozott 
sebet csak úgy lehet begyó-
gyítani, ha ismét megérin-
tik a sebet a lándzsa hegyé-
vel. Mivel István király 
lándzsája ugyanígy műkö-
dött, gyógyított, felmerül a 
kérdés: vajon a két ereklye 
nem egy és ugyanaz?

A lándzsával kapcsolat-
ban még sok megválaszo-
latlan kérdés felmerül, sok 
homályos részlet még feltá-
rásra vár. Ízelítőül egyelőre 
ennyit tudunk erről a kirá-
lyi ereklyéről.

Vollai István

MAGyAroK
szubjektív őstörténeti sorozat

laskai jános

lelkek 
balladája
...ha előttem nyúlsz a tálba,
kenyered töröd, mártod
nem magadnak másnak,
úgy Isten hozott nálunk,
ha bántanak,
mert más urat szolgálsz,
vedd le a reverendát,
hogy lássák a fiú
szívének mását,
ülj le az asztalomhoz,
ha nem akarsz ingyen
semmit,
emeld a poharad arra,
kinek szomjoltó
kelyhet szántál,
kenyered ízetlen legyen,
ételed sótlan,
ha megtagadsz mindent
néhai önmagadból,
ülj asztalomhoz,
énekeljünk hajnalt
anyánk ablakára
a kakaskiáltás előtt...



„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!

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

•	Háziállatok és kedvtelésből tartott állatok sebészeti, 
belgyógyászati ellátása, ultrahangos fogkőeltávolítás, 
állatútlevél kiállítása, microchip behelyezés és regiszt-
rálás kedvező áron, lézerterápia.

•	Műtétek elvégzését, kezeléseket az állat szállításá-
val is vállaljuk.

Dr. sík sándor, állatorvos 
20/9249241
zádorvölgyi Gabriella, 
asszisztens 20/4680813


