
Ôrizzük a
a hagyományainkat

13.
Iskolai hírek Óvodai események

3.
Kitüntetettek, díjazottak

6–8. 9–10.

Megemlékezés,
elismerések



2 BARÁTI HÍRMONDÓ www.gyorujbarat.hu

Önkormányzat

Imp res  szum. Ba rá ti Hír mon dó. Ki ad ja: Gyõrújbarát köz ség ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes tü le te. 9081 Gyõrújbarát Liszt Fe renc út 9. Te le fon 96/543 651,
fax: 96/355 044. Meg je le nik ha von ta. Fe le lõs ki adó, a szer kesz tõ bi zott ság ve ze tõ je: Gyõrújbarát Köz ség jegy zõ je. Szer kesz tõ: Né meth End re.
Tör de lés, gra fi ka: Kon rád Ki ad vány szer kesz tõ Kft. Fo tó: Hor váth Ró bert. Nyom da: Eco-Press, Gyõr.

Tisztelt Győrújbaráti Lakosság! Ezúton tájékoztatom Önöket, Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-
testületének az elmúlt időszakban keletkezett közérdekű határozatairól. dr. Eg ri Zsa nett jegy zõ sk.

A képviselô-testület határozatai

67/2014.(IX.11.) Kt határozat
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képvi-

selő-testülete csatlakozni kíván a felsőoktatási hall-
gatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fi-
atalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2015. évi fordulójához, 2.200.000.- Ft azaz Kettő-
millió-kettőszázezer forint összeggel, a 2015. évi
költségvetés terhére

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Határidő: értelemszerűen

69/2014.(IX.11.) Kt határozat
Győrújbarát Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete „Győrújbarátért” kitünte-
tő címet adományoz Gallainé Czeiter Ildikó
(Győrújbarát, Rákóczi F. u. 22. sz. alatti lakos)
részére. Felhívja a polgármestert a határozat
végrehajtásához szükséges intézkedések
megtételére.

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester
Határidő: azonnal

70/2014.(IX.11.) Kt határozat
Győrújbarát Község Önkormányzatának Kép-

viselő-testülete „Győrújbarátért” kitüntető címet
adományoz Jocha Balázs részére a Csobolyó
Néptáncegyüttesben végzett koreográfusi tevé-
kenységének elismeréseként. Felhívja a polgár-
mestert a határozat végrehajtásához szükséges
intézkedések megtételére.

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester
Határidő: azonnal

71/2014.(IX.11.) Kt határozat
Győrújbarát Község Önkormányzatának Kép-

viselő-testülete 2014. évben az „Év sportolója”
díjat, valamint 100.000,- Ft ösztöndíjat adomá-
nyoz vissza nem térítendő támogatásként Balla

inak dr. Bálló Ferenc és Zólyomi Péter képvise-
lőt, Orbán Attila és dr. Szabó Antal külsős bi-
zottsági tagokat választja meg.  

80/2014.(X.21.) Kt határozat
Győrújbarát Község Önkormányzatának

képviselő-testülete a Szociális Bizottság elnö-
kének Árvai István képviselőt választja meg.

81/2014.(X.21.) Kt határozat
Győrújbarát Község Önkormányzatának

képviselő-testülete a Szociális Bizottság tagja-
inak Horváthné Csala Ágnes, Rácz György és
Szmik Lajos képviselőket, valamint Deéné
Nagy Teréz, Gallainé Czeiter Ildikó és Ko-
csányné Gombos Éva külsős bizottsági tago-
kat választja meg.  

82/2014.(X.21.) Kt határozat
Győrújbarát Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete a helyi önkormányzati
képviselők tiszteletdíjának mértékét havonta
bruttó 134.618 Ft összegben állapítja meg.
Felkéri Győrújbarát Község Jegyzőjét a rende-
let-tervezet előkészítésére a soron következő
testületi ülésre.

Felelős: dr. Egri Zsanett jegyző
Határidő: folyamatos

84/2014.(X.21.) Kt határozat
Győrújbarát Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete „Győrújbarát Díszpol-
gára” címet adományoz Juhászné Árpási Ir-
ma asszony részére. Felkéri a polgármes-
tert, hogy a díj átadásáról az Önkormány-
zat október 23-dika tiszteletére rendezett
megemlékezésen gondoskodjék.

Felelős: Szalóki Géza polgármester
Határidő: értelemszerűen

Levente Gellért, Győrújbarát, Zöld u. 10. sz. alat-
ti lakosnak kajak-kenu versenyeken elért ered-
ményeinek elismeréseként. Felhívja a polgármes-
tert a határozat végrehajtásához szükséges intéz-
kedések megtételére.

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester
Határidő: azonnal

74/2014.(X.21.) Kt határozat
Győrújbarát Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 74. § (1) bekezdése alapján titkos sza-
vazással társadalmi megbízatású alpolgármes-
terként Pammer Ernő önkormányzati képvise-
lőt választja meg.

75/2014.(X.21.) Kt határozat
Győrújbarát Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 71. §-a alapján a polgár-
mester részére havonta 448.726 Ft illet-
ményt állapít meg.

76/2014.(X.21.) Kt határozat
Győrújbarát Község Önkormányzatának Kép-

viselő-testülete a Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
71. §-a alapján a polgármester részére havonta
67.309 Ft költségtérítést állapít meg.

78/2014.(X.21.) Kt határozat
Győrújbarát Község Önkormányzatának Kép-

viselő-testülete a Pénzügyi Bizottság elnökének
Rácz György képviselőt választja meg.

79/2014.(X.21.) Kt határozat
Győrújbarát Község Önkormányzatának

képviselő-testülete a Pénzügyi Bizottság tagja-

Képviselők:  Horváthné Csala Ágnes, Szalánczi Gábor, Zólyomi Péter, Árvai István, 
Rácz György, Szmik Lajos, Pammer Ernő, dr. Bálló Ferenc Polgármester: Szalóki Géza 

Gyôrújbarát új önkormányzati képviselô-testülete



Az 1956-os forradalom tiszteletére ren-
dezett ünnepségen az iskola két tanulója
verset mondott, majd a győri Forrás színház
Él a magyar! című műsorát láthatták a je-
lenlévők. Immár hagyományosan itt adták
át az önkormányzat kitüntetéseit.

Győrújbarát díszpolgára kitüntető cím
A Győrújbarát díszpolgára kitüntető cí-

met idén Juhászné Árpási Irma Győrújba-
rát korábbi polgármestere kapta.

Juhászné Árpási Irma már 1991-ben szülő-
ként részt vett a Csobolyó Néptáncegyüttes
alapításában, és azóta is tevékenyen, támogat-
ja az együttest. Mindig odaadóan fogadta a
kérésekkel hozzáforduló civil szervezeteket.
Szeretettel fordult a település idős lakosaihoz,
ennek köszönhetően a település megkapta
2005-ben a Megyei Közgyűléstől az „Idősbarát
Önkormányzat” címet. Támogatta rendezvé-
nyeiken a nyugdíjasklubot, a Baráti Dalkört, a
sportegyesületeket nemcsak a falu vezetője-
ként, hanem, mint magánember is. Az intéz-
mények fejlesztését, szépítését mindig szív-
ügyének tartotta. Vezetőként a környékbeli te-
lepülések közül szinte elsőként látta meg a böl-
csőde szükségességét, fontos volt számára,
hogy a győrújbaráti kisgyermekes családok biz-
tonságban tudják kicsijüket ilyen apró korban
is. Sokat tett a nemzetközi kapcsolatok építé-
sében is, több testvérkapcsolat az ő közremű-
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Megemlékezés, elismerések
ködésével jött létre Neulingen, Rubiera, Neme-
sócsa és 2014-ben Turzovka  településekkel.

Győrújbarátért kitüntető cím 
Az önkormányzati testület döntése alapján

Győrújbarátért kitüntető címben részesült
Gallainé Czeiter Ildikó, aki születésétől fog-
va Győrújbaráton él. Óvónői képesítésének
megszerzése után a helyi Óvodában kezdett el

dolgozni, ahogy ezt a mai napig teszi. 1993.
óta mint vezető helyettese, 2012. óta mint
megbízott vezetője. Sok éven keresztül a tele-
pülés gyermekjóléti és gyermekvédelmi felelő-
se volt, melyet társadalmi munkában végzett,
de a mai napig segíti a Gyermekjóléti szolgálat
munkáját. Tevékenyen részt vesz a testvértele-
pülésekkel való jó kapcsolattartás ápolásában.
Pozitív belső tulajdonságaiból adódóan árad
belőle a gyermekszeretet a nyugodt barátsá-
gos viselkedés. Az intézményben dolgozókkal
és a kisgyermekek szüleivel egyaránt megtalál-
ja a közös hangot.

Győrújbarátért kitüntető cím
Szintén Győrújbarátért kitüntető címmel is-

merték el Jocha Balázs tevékenységét. Jocha
Balázs 2001-ben érkezett a Csobolyó Nép-
táncegyütteshez, a vezetőség munkáját erősít-
ve, asszisztensként és koreográfusként. Szaló-
ki Géza leköszönése után 2007-től az együttes
vezetője. Több száz gyermek nevelését, okta-

tását végzi a táncegyüttesben és táncpedagó-
gusként a helyi iskolában a táncos mozgásfej-
lesztési órákon. Emellett oszlopos tagja, össze-
fogója a Baráti Tánczos Legénycéhnek, mely a
helyi hagyományok ápolását, a közösségépí-
tést tűzte ki célul. Munkáját töretlen lelkese-
déssel, nagy szakértelemmel végzi, azzal az
igazi pedagógus mentalitással, mely nem ön-
magát, hanem tanítványait helyezi előtérbe.

Győrújbarát sportolója kitüntető cím
A képviselőtestület határozata alapján 2014

évben Győrújbarát sportolója kitüntető címet
Balla Levente Gellért nyerte el. Ő 1996-ban
Győrben született, féléves korában költözött
szüleivel Győrújbarátra, ide járt óvodába és itt
kezdte el általános iskolai tanulmányait. Negye-
dik osztályos korában ismerkedett meg a kenu-
val, a tanulás és sport jobb összeegyeztetése
miatt szükségessé vált, hogy a sportegyesület
közelében, a Péterfy Sándor Evangélikus Iskola-
központban folytassa tanulmányait. Jó tanul-
mányi eredményei mellett a sport kiemelkedő
szerepet játszik az életében. Eddigi eredményei
is ezt tükrözik. A teljesség igénye nélkül néhány
eredmény 2014-ből: Ifjúsági és U23 Gyorsasági
Magyar Bajnokság három 1. hely,  ICF Ifjúsági
és U23 világbajnokság II. helyezés, Országos Di-
ákolimpia, Főiskola és Egyetemi bajnokság 1.
helyezés, Graboplast Maraton Magyar Bajnok-
ság II. és III. hely. Oklahoma City kenu 1-es Ma-
raton világbajnoki cím.

Négy év után egy új képviselő-
testület tette le az esküt. Nyolc
képviselő és a polgármester az új
önkormányzati törvény alapján öt
évig dolgozhat, hogy Győrújbarát
tovább haladjon azon a megkez-
dett úton, melynek alapjait 1990-
ben tették le Az út sokfelé kanya-
rodhat, de a cél mindig ugyanaz.

Alakuló testületi ülés 
Győrújbarát fejlődése, a helyi kö-
zösség érdekében. Az eddigi mér-
leg: majdnem 25 év munka, 6 cik-
lus, 2 polgármester, több mint 50
képviselő. 

Az ünnepélyes eskü minden
képviselőt kötelez, hogy mindent
megtegyen a település érdeké-
ben. A lakosság létszámának nö-

vekedésével, az igények változásá-
val mindig lesz újabb és újabb fel-
adat. A lényeg, hogy a munka mi-
nél hamarabb, a törvényeknek
megfelelően elkezdődjön. Az al-
polgármester megválasztása után
két bizottságot hozott létre a tes-
tület: a pénzügyi bizottságot és a
szociális bizottságot. József Attila

örök érvényű sorai mindenkinek
szólnak: „s rendezni végre közös
dolgainkat, ez a mi munkánk; és
nem is kevés.” 

A testület munkája nyilvános.
Várjuk Önöket a testületi és a bi-
zottsági üléseken!

Horváthné Csala Ágnes 

Juhászné Árpási Irma Balla Levente Gellért, Jocha Balázs, Gallainé Czeiter Ildikó
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Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani Önöknek azért a
választói bizalomért, aminek eredményeként én lehetek az elkö-
vetkező öt évben településünk polgármestere. Tevékenységemben
feltétlen számítok mindazokra a győrújbaráti polgárokra, akik rám
szavaztak, és azokra is, akik nem mentek el szavazni, mert már
nem reménykedtek a változásban. De nyilván azokat is képviselni
szeretném, akik nem engem támogattak. Remélem, hogy az elkö-
vetkező években őket is sikerül majd magam mellé állítani.

A polgármesteri hivatalban a hivatalos átadás-átvétel zökke-
nőmentesen és korrekten lezajlott. Most részemről a feladatok
megismerése és átvétele a legfontosabb teendő. Mindenkit igye-
keztem megnyugtatni, hogy egyelőre semmilyen leépítést, sze-
mélyi változtatásokat nem tervezek sem a hivatalban, sem az in-
tézményeknél. A dolgozóktól szakmailag megalapozott, lakos-
ságbarát munkát várok.

Az új testület megalakult. Elkezdtük a jó együttműködéshez
szükséges feltételek megteremtését, a bizottságok megalakítását.
A képviselők kérték, hogy tevékenységük más településekhez ha-
sonlóan kapjon valamilyen anyagi megbecsülést. Ez – bár nem volt
az eredeti terveimben – megvalósítható, de ennek fejében a képvi-
selőktől a győrújbaráti lakossággal együtt én is az eddiginél oda -
adóbb, szervezettebb, hatékonyabb munkát várok.

Az alpolgármesteri tevékenység idéntől a feladatok valódi meg-
osztásával is jár. A Pammer Ernő úrral történő előzetes egyezteté-
sek ezzel kapcsolatban még kezdeti szakaszban vannak.

Néhány folyamatban lévő ügyben azonnali intézkedésre volt szük-
ség, ilyen volt például a lakók bejelentése és a helyszín bejárás alapján
a Hunyadi utca útépítésének felfüggesztése. Később a független szak-
értői vélemény is a döntés helyességét igazolta. A testülettel együtt a
kivitelezés újragondolása után a lakók számára is elfogadható megol-
dás alapján mielőbb szeretnénk folytatni a beruházást. 

A programomnak megfelelően a testületi ülések délután 6
órára fognak kerülni, azzal a reménnyel, hogy az érdeklődő ba-
ráti polgárok is egyre nagyobb számban megjelennek majd a
hallgatóságban. Az ülések témáit egy átfogó elővezetés után
szeretnénk majd megvitatni, hogy mindenki számára érthető
legyen. Kérem Önöket, minél nagyobb számban jöjjenek el!
Kérem továbbá, hogy juttassák el hozzánk a település fejlődé-
sével, előrehaladásával kapcsolatos ötleteiket, észrevételeiket.
Mindezekre nemsokára a honlapunk, és a Baráti Hírmondó is
az önök rendelkezésére állnak. Ha ezzel kapcsolatban az átala-
kulás miatt eleinte kisebb nehézségek akadnak, azért szíves el-
nézésüket kérem.

Komoly tervekkel csak a jövő évi költségvetés, és a pályázati le-
hetőségek megismerése után állhatunk elő. Addig is, amilyen ki-
sebb változtatásokat jelenlegi lehetőségeink engednek, igyekszünk
mielőbb megvalósítani.

Kérem Önöket támogassák az
új testület és az én munkámat,
hogy falunk fejlődése új lendületet
kaphasson!

Tisztelettel:

Szalóki Géza
Győrújbarát
polgármestere

Október 6-án, szerdán kéré-
semre Horváth Csaba városi főka-
pitány úr és Neuperger Roland
hadnagy úr – mint közlekedési
szakértő – ellátogatott hozzánk,
hogy megvitassuk velük és a lako-
sokkal, mit is lehetne tenni a gya-
logosok nagyobb biztonsága ér-
dekében az óvodai zebránál. Saj-
nálattal halottuk, hogy fekvő
rendőrök kihelyezése bizonyosan
nem lehetséges, de egy zebrát jel-
ző sárga villogó, valamint egy
„Lassíts, gyerekek” elhaladás ér-
zékelővel működtetett felvillanó
felirat kihelyezésének lenne, le-
hetne esélye. Ehhez azonban ja-
vasolták, hogy a közút kezelőjével

Győrújbarát Község Önkormányzata és Családsegítő Szolgá-
lata nevében  Szalóki Géza polgármester mondott köszöne-
tet dr. Szabó Antal győrújbaráti lakosnak valamint Yalcin
Bayar-nak  és az Abdai HIZMET Fleisch und Wurstwarten Kft-
nek, amiért 20 darab fagyasztott húscsomaggal a győrújba-
ráti hátrányos helyzetű családokat segítették.

Kedves Gyôrújbaráti
Polgárok!

Köszönet
a támogatóknak

A Liszt Ferenc utcai
óvoda zebrájáról

és a rendőrséggel egyeztetve kér-
jünk egy közös bejárást. Annál is
inkább, mert ezen a találkozáson
az iskolai kereszteződés helyzetét
is meg kellene vitatnunk.

Köszönöm főkapitány úrnak
és hadnagy úrnak a segítségét,
és azt, hogy másnap reggel már
rendőri felügyeletet kapott az át-
kelőnk. Köszönöm a szülőknek
és az óvoda vezetésének, hogy
észrevételeikkel segítették a
munkát, valamint köszönöm
Szmik Lajos képviselő társam ak-
tív részvételét az egyeztetésnél. 

Szalóki Géza
polgármester



Vegyes
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A prof. dr. Fehér János díjat egy évvel
ezelőtt alapította prof. dr. Fehér Erzsébet.
A célja az volt, hogy méltóan tisztelegjen
bátyja emléke előtt és példa legyen a jövő
nemzedéke előtt professzor úr munkássá-
ga. Az idei évben két fiatalemberre esett a
kuratórium választása.

A prof. dr. Fehér János Emléklapot,
egy olyan fiatal tudós jelöltnek ítélte oda
a kuratórium, aki 7 éven keresztül kitűnő
tanuló volt. Ötödikes kora óta folyamatos
érdeklődést mutat a természetismeret és
a földrajz iránt. A Mozaik Tankönyvkiadó
által szervezett országos kémia versenyen
16. helyet szerzett. A fiatal tehetség
Gemza Boldizsár, akinek a díjhoz szívből
gratulálunk.

A prof dr. Fehér János Díjat egy győrúj-
baráti fiatalember, Németh Márk érde-
melte ki, akinek tudományos pályafutása a
győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc Általános is-
kolából indult. Egyetemi tanulmányait a
budapesti Eötvös Lóránd Tudományegye-
tem Természettudományi Karán fejezte be.
Jelenleg ugyanezen intézményen belül
doktori képzésen vesz részt a Növénybioló-
gia doktori program keretében. Emellett a

Immár hetedik alkalommal
rendezték meg a Magyar Hagyo-
mányok Fesztiválját, a Győri Pálin-
kafesztivált, melynek rendszeres
szereplője az együttes. Ez idén
sem volt másképp, a Csobolyó
két produkcióval lépett színpadra,
a Nagycsoport és a Cseperedők
előadásában. a Széchenyi téren,
valamint bemutatkozott a Baráti
Tánczos Legénycéh is.

Az Ifjúsági csoport fellépett
a "Megyéért" vetélkedő díjki-
osztó gáláján Győrben – a me-
gye felkérésére. A Cseppek az
Idősek napi rendezvényen tán-
coltak Győrújbaráton.

Az őszi hónapok a felkészülés
jegyében telnek. A Csobolyó
nagycsoportja az Ifjúsági cso-
porttal kiegészülve a Néptánco-
sok Országos Bemutató Színpa-
dára készül, mely egy szakmai
minősítést adó fesztivál. Hazai és
határon túli felnőtt együttesek
mutatkoznak be, akiket 5 tagú

Csobolyós híreink
szakmai zsűri értékel, egységes
szempontrendszer alapján. A mi-
nősülni kívánó együttesek 25-30
perces, szerkesztett programot
mutatnak be. A Csobolyó pro-
dukciója: Síppal, dobbal....címet
viseli és olyan táncokat gyűjt
egybe, melyet fúvós, dudás, sí-
pos zene kísér. Persze megjele-
nik benne az ördöngös dudás
alakja, megidéződnek a gyer-
mekjátékainkban, mondókák-
ban megmaradt ősi varázsló szö-
vegek, melyek még a sámánhit
emlékeit őrzik - ahogy a síp és a
dob is a sámán eszközei voltak.

A minősítést követő hétvé-
gén, november 22-23-án a cso-
port a Szekszárdi Néptánc Fesz-
tiválon vesz részt. Az együtte-
sek maximum 18 perces műsor-
idővel mutatkoznak be, melyet
a neves szakemberekből álló
szakmai zsűri értékel. Az együt-
tes rábaközi táncokkal és mold-
vai lánytánccal mutatkozik be. 

Győrújbarát Község Önkor-
mányzata minden évben elis-
merő címeket adományoz
azoknak, akik kiemelkedő kö-
zösségi munkájukkal segítik a
falu fejlődését, ápolják hagyo-
mányait, hírnevét. Ebben az év-
ben a kitüntetettek soraiban
köszönthetjük Jocha Balázst, a
Csobolyó Néptáncegyüttes ve-
zetőjét, akinek a falu „Győrúj-
barátért” kitüntető címet ado-
mányozott, a „Csobolyó Nép-
táncegyüttesben betöltött tán-
cos szakmai vezetői, együttes-
vezetői, koreográfusi tevékeny-
ségének elismeréséül”. Balázs
2001 óta tevékenykedik az
együttesben. A kitüntetést
még a választások előtt ítélte
neki a képviselő testület, így
október 22-én ünnepélyes ke-
retek között Juhászné Árpási Ir-
ma a korábbi, és Szalóki Géza
jelenlegi polgármester adták
át. „Nagyon felemelő érzés

volt a díj átvétele. Örömmel
tölt el, hogy munkámat tudtam
úgy végezni, hogy nem győrúj-
barátiként érdemesnek tartot-
tak erre a kitüntetésre.” –
mondta el Balázs.

Nagy örömünkre Győrújba-
ráton egyre többen szeretnek
táncolni. Ez is indokolta, azt,
hogy vezetőink munkáját két
asszisztens segít: Eitler Ágnes,
aki a csoport kiváló táncosa és
egyben a Táncművészeti Főis-
kola diákja, illetve Túri György,
aki 30 éve pedagógus. Jocha
Balázs, együttesünk vezetője
még tőle tanult táncolni Tata-
bányán. Ő volt akkoriban a Bá-
nyász együttes vezetője. Dél-
előttönként az iskolás gyerekek
táncoktatásában segít, illetve
heti egy alkalommal a Csepere-
dők és az Ifjúsági csoport mun-
kájában vesz részt.

Stipsics Kinga

Díj Fehér János orvosprofesszor emlékére

Magyar Tudományos Akadémia, Agrártu-
dományi Kutatóközpont Növényvédelmi In-
tézetének tudományos segédmunkatársa
Fiatal kutatóként.  Folyamatosan publikál
külföldi és magyar szaklapokban angol és
magyar nyelven. Számos külföldi kiküldeté-
sen vett részt már, többek között Francia-

országban Bordeaux-ban. Szeretettel gra-
tulálunk, és bízunk benne, hogy tudomá-
nyos karrierje továbbra is ilyen szépen ível
felfelé.

Juhászné Árpási Irma
a kuratórium tagja

Németh Márk     Gemza Boldizsár
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Két versenyről tudunk már
most beszámolni. Az egyik no-
vember 4-én Ménfőcsanakon, A
Nemzeti Művelődési Intézet által
került megrendezésre. A VI. „Túl
az Óperenciás-tengeren”  megyei
mesemondó verseny járási fordu-
lóján megyei döntőbe jutott Őri
Ádám 3.a, felkészítő tanára Kraj-
csovics Attiláné és Károly Virág
5.b osztályos tanuló, felkészítő ta-
nára Horváthné Varga-Balázs
Gyöngy vér. Gratulálunk nekik.

A másik a Bólyai matemati-
ka csapatversenyen megyei
fordulója. Október 17-én 5
csapat indult a megméretteté-
sen. Nagyon szép eredmények
születtek, minden csapatunk
bekerült az első megyei leg-
jobb 6 csapatba:

1. helyezett lett és így az or-
szágos döntőbe jutott a harma-
dik évfolyam csapata: Heitinger
Balázs, Kiss Flórián, Németh
Csongor, Nagy Gergő. Tanító-
juk: Rácz György és Tantalicsné
Németh Kamilla, felkészítő ta-
náruk: Albeckerné Dani Judit.

4. helyezett lett az 5. évfo-
lyam csapata: Rajki Zsombor, Ha-
lász Bende, Stróber Martin, Far-
kas Bendegúz, felkészítő taná-
ruk: Slánicz Katalin.

6. helyezett lett a 6. évfo-
lyam csapata: Veszprémi Lili,

Iskolai hírek
Sziládi Júlia, Kincses Anna, Ko-
vács Balázs, felkészítő tanáruk:
Slánicz Katalin.

4. helyezett lett a 6. évfo-
lyam  másik csapata: Káldi
Miklós, Lábszky Gergely, Tóth
Boldizsár, Illy Borbála, felké-
szítő tanáruk: Slánicz Katalin.

4. helyezett lett a 7. évfo-
lyam  egyik csapata: Pablényi

Máté, Mészáros Marcell,
Bruszt Botond, Jakab Hunor,
felkészítő tanáruk: Nagy Pál.

6. helyezett lett a 7. évfo-
lyam másik csapata: Birkás
Letícia, Váczi Eszter, Fekete
Fanni, Erdős Jázmin, felkészí-
tő tanáruk: Nagy Pál.

Szívből gratulálunk diákjaink-
nak és felkészítő tanáraiknak.

A többi versenyre október
hónap folyamán kellett jelent-
kezni. A népszerű levelezős ver-
senyek első fordulói mostaná-
ban kerülnek postára, vagy je-
lölik be a helyes megoldásokat
az online feladatok esetén.

Szeptember 26-án, a Kutatók
Éjszakája program keretében az
5.b és a 6.b, osztályfőnökük

Horváthné Varga-Balázs
Gyöngyvér és Slánicz Katalin ve-
zetésével  részt vettek a Kis Ku-
tatók Akadály Versenyén a Szé-
chenyi István Egyetemen. Kati
néni kezdetektől fogva minden
évben vitt csapatot a versenyre.
Az ötödikesek nagyon ügyesek
voltak, 1. helyezést értek el.
Gratulálunk nekik!

Ugyanezen a délutánon, a 7.
évfolyam 23 tanulója, Darabos
Andrea és Valastyánné Rábl Stefá-
nia tanárnők vezetésével Moson-
magyaróvárra utazott, ahol szin-
tén a Kutatók Éjszakája program
keretében fizikai, kémiai kísérlete-
ket láthattak, aktív részesei voltak
egy biológiai előadásnak, valamint
az űrkutatásról és a repülő eszkö-

zökről láthattak előadást. Jövőre is
megy a csapat!

Október 6-án megemlékez-
tünk az Aradi Vértanukról. A
színvonalas műsort a 8.b osz-
tály szervezte és adta elő, osz-
tályfőnökük, Várady Balázs ve-
zetésével. Köszönjük.

V.R.S.

Eltelt az őszi szünet, remélhetőleg kicsik és nagyok jól kipihenték magukat és újult erővel folytatják a
munkát karácsonyig.

A Fehér János professzor dí-
jat 2014.ben Gemza Boldizsár
8. osztályos diákunk kapta.
Boldizsár az elmúlt hét év alatt
kitűnő tanuló volt. A 7. osztály-
ban a jeles osztályzatok mellett
7 tantárgyból „kitűnő” minősí-
tést kapott, ami azt jelenti,
hogy az ötös osztályzaton felül,
kimagaslóan teljesített hét tan-
tárgyból.  Minden tantárgyból
alapos, felkészült tudással ren-
delkezik.  A természettudomá-
nyos tantárgyakból különösen

Gemza Boldizsár a díjazott
kiemelkedően teljesített. Udva-
rias, szerény viselkedésű fiatal-
ember, aki a tanulás mellett na-
ponta edzéseken vesz részt a
Győri Kosár Klubban.

Gemza Boldizsár tudása az
osztályban a többiekhez képest
alaposabb. Órán aktív, érdeklő-
dő. Dolgozatai precízen elkészí-
tettek. Ötödik osztály kezdete
óta folyamatos érdeklődést mu-
tat a természetismeret és a föld-
rajz iránt.. Nálam végig egyenle-
tes és kimagasló az érdeklődése

a tantárgy iránt. Mindig felké-
szülten, a leírt és egyéb források-
nak / netes feladat/ is utána néz,
ha felmerül valamilyen érdekes
probléma, rákérdez és komolyan
utána néz. Magatartása példa-
mutató, zavarja, ha a társai nem
figyelnek az adott téma megtár-
gyalására. Társas kapcsolatai is
fontosak, mert sokszor ő vála-
szolja meg a mások által nem tu-
dott kérdéseket.

7. osztályban a MOZAIK
Tankönyvkiadó által szervezett

országos kémia versenyen, az
országos döntőn 16. helyezett-
je lett. Tanórákon nem a MO-
ZAIK-os tankönyvből tanultunk,
úgy hogy a versenyre készülés
plusz energiát igényelt tőle, és
szépen helyt állt.

Boldizsár mind emberileg,
mind teljesítményében példa-
ként állhat diákjaink előtt és
méltó diákunk a Fehér János
professzor díjra.

V.R.S.

Az első helyezést elért harmadikosok és pedagógusaik
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Szeptember utolsó péntekén
került megrendezésre a Kuta-
tók Éjszakája a Széchenyi István
Egyetemen.

Idén kilencedik alkalommal
szervezték meg rengeteg elő-
készítő munkával, azzal a meg-
fogalmazott céllal, hogy meg-
változtassák a kutatókról, a ku-
tatásról kialakult általános ké-
pet, és vonzóvá tegyék a kuta-
tói életpályát.

Két osztály, az 5.b és 6.b
úgy döntött, hogy az év első
osztályprogramjaként ellátogat
erre a rendezvényre, vállalva a
megmérettetést, hiszen egy
akadályversenyen lehetett in-
dulni a vállalkozó csapatoknak.

Iskolánkból már évek óta
mentek gyerekek erre a pénte-
ki délutánra, s mindig élmé-
nyekkel tele tértek haza. Slánicz
Katalin kolléganőm mindig
annyi lelkesedéssel mesélt róla,
s szervezte évről évre, hogy kí-
váncsivá tett engem is. Hogy ez
egy sikeres program, az előt-
tem sem volt kérdéses, igazán-

A Győri járás általános iskolái igazga-
tói munkaközössége értekezletének
adott otthont október 21-én Győrújba-
ráton a Civilház.

Az értekezleten a sajátos nevelési igényű
tanulók ellátása volt a fő napirendi pont, il-
letve azok az igazgatók számoltak be ta-
pasztalataikról, akiknél a Kormányhivatal
törvényességi ellenőrzést végzett az iskolá-
ban a közelmúltban..

Az értekezleten a KLIK Győri Tankerüle-
te képviseletében a sajátos nevelési igényű
tanulókkal kapcsolatban Orliczki Edit szak-
szolgálati referens adott részletes tájékoz-
tatást, illetve Császár Lászlóné tanügy-igaz-
gatási referens beszélt aktuális kérdésekről. 

A munkaközösségi értekezleten jelen
volt Szalóki Géza, Győrújbarát község pol-
gármestere is, aki köszöntőjében többek
között elmondta, hogy felesége révén ren-
delkezik némi rálátással a sajátos nevelési
igényű tanulók problémáira.

Gottlieb László

Kiskutatók éjszakája 2014
diból inkább az, hogy mint hu-
mán szakos tanár, hogyan ál-
lom meg a helyem, a régen el-
feledett s nem annyira áhított
fizikai, kémiai képletek, tör-

vényszerűségek és kísérletek
láttán tudok-e a diákokkal
együtt lelkesedni.

A gyerekek mindenesetre
nagy örömmel és várakozással
néztek e nap elé, s így utólag
azt gondolom, nem csalódtak.
Bár mind a két osztály más-más
állomásokon látott, hallott ér-

dekes dolgokat, az eredmény-
hirdetés előtt elég volt ránézni
ragyogó arcukra.

Azért is volt különleges a
délután, mert olyan jó volt látni

az érdeklődést, az őszinte kí-
váncsiságot, a kutatás izgalmá-
ba való „beleszagolást”, s ha
őszinték vagyunk, egy iskolai
tanórán ezt már nagyon nehe-
zen tudjuk előidézni, mert szo-
rít bennünket a rengeteg fel-
adat, s nem igazán érünk rá
ámulni, rácsodálkozni.

A kihirdetett eredmény
még tovább fokozta a hangu-
latunkat, a 11-14 évesek ka-
tegóriájában az 5.b osztály el-
ső helyezést ért el. Tele volt a
terem, forró a hangulat, de
engem a legőszintébben az
hatott meg, hogy a 6.b osz-
tály és osztályfőnöke mennyi-
re örült a programon most
debütáló osztály eredményé-
nek. „Hajrá, Baráti” –  ez a
kiabálás visszhangzott fülem-
ben, mikor átvettük a gyere-
kekkel az oklevelet.

Ezen a délutánon a hetedi-
kesek is útra keltek Mosonma-
gyaróvárra, s beszámolójuk sze-
rint ők is egy hasonlóan izgal-
mas, rácsodálkozásokkal teli
programon vettek részt.

– Jövőre is feltétlenül me-
gyünk! – mondták a beszámoló
végén, s azt hiszem, egy prog-
ramnak ez lehet a legnagyobb
dicsérete.

Horváthné
Balázs Gyöngyvér

Igazgatói munkaközösségi értekezlet
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Iskolánk a Fruhmann Cserépkályha Múzeummal létre-
jött együttműködési szerződés keretében, évek óta rend-
szeres múzeum pedagógiai foglalkozásokon vesz részt. Ta-
nulóink megismerkednek az itt elhelyezett fűtő- és főzőbe-
rendezések történetével, felépítésével és használatával.
Megismerik azt is, milyen díszítő elemek és kályhaszerke-
zetek jellemzőek az elmúlt századok művészettörténeti stí-
lusaira.  Mindemellett a parasztság által használt komplex
berendezések szellemes megoldásaival. Tudjuk, ma ezek a
cserépkályhák ismét reneszánszukat élik és egyre több la-
kásban jelennek meg, komoly díszítő és használati szerepet
nyerve. A múzeum biztosítja azt is, hogy a tanulók saját ke-
zükkel, friss agyagból gyúrhassanak, préselhessenek, so-
dorhassanak és átéljék hogyan lesz a „sárból vár”. Ennél
korszerűbb és hasznosabb ismeretszerzést nehéz létre hoz-
ni. Köszönjük azoknak, akik ezt a programot létrehozták,
megszervezték és mindennapi munkájukkal vezetik.

Várady Balázs 

Látogatások Fruhmann
Cserépkályha Múzeumban

Meghívó
A Győrújbaráti Evangélikus Egyház-
község tisztelettel meghívja Önt és
családját a 2014. november 22-én,
szombat 13.45-től  megrendezésre
kerülő közösségépítő, gyülekezeti
délutánjára.

A rendezvény tervezett helye
és programja:

Győrújbarát, Civil ház
(Veres P. u. 7.)

Szeretettel hívjuk és várjuk!

Alkalmunkat a MEE Missziói Központja és akár Ön is támogathatja.

13.50 Ünnepi köszöntő
(Karsay Lajos lelkés)

14.00 Kezdő áhítat
(Adventi készülődés...)

14.30 A gyermek játszóház és foglalkozás
elindítása

14.30 Kínálás (kötetlen beszélgetés- kap-
csolat építés)

15.00 Uzsalyné Pécsi Rita – neveléskutató
előadása: „Akarom a jót, s a rosszat
teszem” – Miért van ez így? –
avagy: Fejleszthető-e az érzelmi in-
telligencia?

Értelmes, okos gyerekek/felnőttek mi-
ért nem képesek életüket irányítani?

Mekkora szerepe van az öröklött
adottságainknak?

Mire való a mese, a játék, a zene?

Sokdiplomás ismerőseink kapcsola-
taikban miért bizonyulnak szinte
analfabétának?

Kitűnő tanulónak miért nem elég
elmondani, hogy nem csak ő van a

világon, hogy  győzni nem érdemes
a másik letaposása árán?

Hogyan lehet felkészíteni gyerme-
keinket a munkanélküliségre, a bi-
zonytalan élethelyzetekre?

Természetesen az ilyen és ezekhez ha-
sonló élethelyzetekre nem lehet re-
ceptet osztogatni, de ha megismerjük,
mit jelent az érzelmi intelligencia és mi
köze van például a kitartásunkhoz, az
együttérzésünkhöz, az önfegyelem-
hez, az indulataink kezeléséhez, bizto-
san közelebb juthatunk a mindenna-
pokban működőképes megoldások-
hoz. Kötetlen együttlét...

17.30 Zárszó
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Az Audi Hungária Motor
Kft. önkéntes napot szervezett
a győri gyárában.

A Baráti bölcsődébe több kis-
gyermek jár, akiknek szülei az Au-
diban dolgoznak, így szülői kez-
deményezésre beadtuk pályáza-
tunkat. Sikeresen pályáztunk, így
az október 11-ére kitűzött önkén-
tes nap keretében megvalósultak
terveink. Ezen a napon az Audi
emberi erőforrást biztosított, me-
lyet anyagilag is támogatott.

A verőfényes őszi szombaton
lelkes csapat szerveződött  össze,
hogy aktív fizikai munkával lete-
gyék kézjegyüket. Az összehan-
golt munkának köszönhetően a
gumitéglának szánt placc ho-
mokkal töltődött, majd a gumi-
téglák helyreigazítása követke-
zett. A faház elemei is helyére ke-
rültek az együttes munka ered-
ményeként. A gyepszőnyeg kő-
kemény alapját is sikerült felcsá-
kányozni, a felesleges földet elta-
licskázni, hogy egybefüggő zöld
pázsit takarja el a nyáron épült
járda melletti kopár területet.

Az állatok világnapját mi is
megtartjuk az óvodában. Sajnos
egyre nehezebb olyan környe-
zetbe vinni a gyermekeket, ahol
többféle állat életmódját is meg-
figyelhetik. Szerencsénk volt,

Sok audis sokra ment a bölcsôdében is!

Mire dél lett és elkészült az
ebéd látszott a munka rész
eredménye. Az ebédet min-
denki jóízűen elfogyasztotta, a
marhapörkölt ízeit dicsérték.
Délután négy órára végeztek a
munkálatokkal, fáradtan, de
nagyon jókedvűen tértek ha-
za, biztosítva afelől, hogy szí-
vesen tették a gyermekek ér-
dekében.

Hétfőn gyermekeink öröm-
mel vették birtokba az új közös-
ségi teret, melyet az elkövetkező
időben jól tudjuk majd hasznosí-
tani szakmai munkánk során.

Köszönetünket fejezzük ki az
Audi Hungária Motor Kft dolgo-
zóinak, akik ezen a napon teljesí-
tettek önkéntes munkát a Baráti
bölcsődében. Megköszönjük a
támogatását a Széles Húsüzlet tu-

lajdonosának, aki az alapanyagot
biztosította az ebédhez.

Köszönjük Juhászné Árpási
Irma Asszony és családjának a
közreműködését, akik segítsé-
gével a színvonalas vendéglátás
színesedett meg, és jó hangula-
tú napot tölthettünk el.

Bálintné Varga Margit
bölcsődevezető

Október 4.: az állatok világnapja
mert a Süni csoporttal egy iga-
zán ritkaságszámba vehető gaz-
dasági udvarba látogathattunk
el. A gazdasági udvarban együtt
élnek kacsák, többféle tyúk, cso-
daszép kakas példányok, szőrös

tyúkok, páva, gyöngytyúkok,
pulyka, kutyusok.

Minden fajtából találtunk hí-
met és tojót, amiből a nagysá-
gára és tollazatára vonatkozó
jellemzőket, különbségeket
megfigyelhettük. Hallottuk a
hangjukat, összehasonlíthattuk
a nagyságukat, és megtudhat-
tuk, mivel táplálkoznak. Egy
szép nagy kertben kedvükre
mozoghatnak, amit mi is beba-
rangoltunk.

A pulyka kíváncsian kísért
minket végig a kerti sétán, néha
ránk kiáltott. A kacsák félénken
húzódtak a kert végébe. A sző-
rös tyúkokat megetette a gazda,
hogy közelebbről megnézhessük
őket. Hamarosan odasereglett a
gazdasági udvar majorsága a la-
komára.  Gyermekeink megille-
tődve szemlélődtek.

Megnéztük a sok gyümölcs-
fát, megneveztük azokat. Egyik

almafáról szép piros almákkal
kínált meg minden kisgyermek-
et Zoli bácsi, amit haza vittünk
az oviba, hogy majd megmosás
után elfogyaszthassuk. 

Kifele a két nagy rottweilert
szemléltük meg, akik a gazda
parancsára kellő távolságban
maradtak tőlünk. A kisgyer-
mekekkel megállapítottuk,
hogy ebben a gazdasági udvar-
ban boldogan élnek az itt lakó
állatok. Szeretik őket, kapnak
enni, gondoskodnak róluk, van
kellő életterük. A gyermekek
szerint éppen ilyen boldogok az
ő kedvenceik is otthon, hiszen
róluk pedig Ők gondoskodnak,
vagy az anya. 

Köszönjük kedves vendéglá-
tónknak, Varga Zoltánnak,
hogy lehetővé tette kis óvodá-
saink számára ezt az élményt.

Hajtóné Tuba Magdolna
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Óvoda

Az utazást nagy izgalom előzi meg. Közös
csomagolás az anyával. Külön csomagban a
pótruhát, és egy másikban az ételt. Utazás
közben mennyi mindent megfigyelhetünk!
Milyen járművek közlekednek az úttesten?
Mit szállítanak? Nagyságuk, személy- vagy te-
herszállító, vagy éppen munkagép, amit lá-
tunk. Elnevezésük, mit szállít, melyiken uta-
zhat több ember? Melyikkel érnénk előbb
oda? Melyikbe férünk be minden? Milyen
közlekedési táblák vannak az út mellett, ame-
lyeket figyelembe kell venni, ha közlekedünk?
Milyen gépek dolgoznak ősszel a földeken?
Mit csinálnak? Milyen gazdasági növényeket
nem takarítottak még be?

Hipp-hopp, máris odaértünk Öntésmajor-
ba, a Múzeumba, ahol mindig nagyon kedve-
sen fogadnak minket. Ott meghallgattuk
Hany Istók igaz történetét, majd teremről-te-
remre járva kitömött állatokat láthatunk, az ő
hangjukat hallhatjuk fülhallgatón. Ősi mester-
ségek eszközeiről gondolkodunk, vajon mire
használhatták? A Hanság állat és növényvilá-
gát posztereken láthatjuk. A látogatás előtt és
után piknikeztünk. Nagyon hangulatos volt,
az idő is megfelelő volt a kiránduláshoz. 

Tovább utaztunk Nagycenkre a Széchenyi
kastélyba. A kiállítás megtekintésével egy régi

Az ősz beköszöntésével re-
mek alkalom nyílt arra, hogy az
óvodában egy nagyszerű közös
délutánt szervezzünk a szabad-
ban izgalmas programokkal. 

Az óvodai Őszköszöntő szep-
tember 26-án került sor, mikor is
a Mélykút úti óvodában az óvo-
dás gyermekek, családjuk és az
óvoda dolgozói együtt köszönt-
hették az évszakot. 

Ezt a jó hangulatú rendez-
vényt, a szülők kezdeményezé-
sére szerveztük meg.

A családok finom falatokkal
és italokkal készülve érkeztek,
amiből mindenki kedvére cse-
megézhetett, mind emellett, a
felnőttek még sült szalonnát is
sütöttek sokunk örömére.

Bár az időjárás néha próbált
ránk ijeszteni, de ez nem szegte

Hansági kirándulás 

Óvodánk Programja tartalmazza a Hansági kirándulást, amit két busszal, nagycsoportosaink számára így ősz-
szel szoktunk megszervezni. A program kitölti időben az egész óvodai napunkat.

életformára volt rálátásunk, kis képzelőerővel.
Olyan, mintha egy mese helyszínén járnánk.
Maga az épület monumentalitása, és a régi
bútorok, tárgyak, korhű ruhák hangulata. Úgy
éreztük magunkat, mintha a meséből ismert
királyok világába csöppentünk volna. Valami-
féle varázslat vett minket körül. A kastély mö-
götti istállóban a lovakat, és a hintó kiállítást is
mindig megnézzük. 

Ôszi mulatság az óvodában
kedvünket. A gyerekek önfeled-
ten játszottak az udvaron, de
szívesen vettek részt a számukra
szervezett programokon is. Őszi
dalokat énekelve a gyerekek
táncoltak, körjátékoztak a szü-
lőkkel és az óvó nénikkel, így kö-
szöntve ezt a szép évszakot.

Először csak a gyermekek
próbálták ki ügyességüket és
erejüket, egymást talicskán tol-
va, majd a vállalkozóbb szelle-
mű szülők is szívesen álltak be a
közös játékba. Anyukák és apu-
kák egymással versenyezve tol-
ták talicskába ülő gyermeküket,
akadályok kikerülésével. Min-
denki nagy élvezettel vett részt
ebben a feladatban.

Úgy gondolom, ez a délután
nagyon jó alkalom volt arra,
hogy az idén érkező gyermekek

és szüleik is megismerkedjenek
óvodánkkal és a már régebb
óta ide járókkal. 

Remek ötlet volt ez a szülői
kezdeményezés, mert alkal-

munk volt a közös időtöltésre,
mind emellett pedig nagyszerű-
en éreztük magunkat. 

Vörös Viktória

A parkoló mellett szabadtéri vasúti múze-
um van és egy szép játszótér, amit boldogan
vettek birtokba gyermekeink. Van ott egy ked-
venc körhinta, amilyet el tudnánk képzelni
óvodánk udvarára is. Aztán hazafelé vettük az
irányt. A csendes énekelgetés és a napi izga-
lom többeket álomba ringatott.

Hajtóné Tuba Magdolna Óvoda utca
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Kultúra

Volt egyszer egy háború,
amely nagyobb volt minden ko-
rábbinál, azért a kitörését köve-
tően a kortársak a Nagy Háború-
nak nevezték el. 1914-1918-ig
tartott, összesen 15 millió ember
halálát okozó öldöklő küzdelem
a korabeli gyarmat- és érdekelt-
ségi rendszer újraelosztásával
végződött. Úgy vették, adták a
területeket, országrészeket, mint

egy darab szappant. Mit számí-
tott az ember? A háborúba kül-
dött kisemberek sorsa csak egy
tintafolt volt a hatalom térképén.
Rájuk, a katonákra, az igazi hő-
sökre akarok emlékezni ezen a
kiállításon.

Az Isonzó mentén, kegyeleti
úton járva, ma már békés min-
den. Vadvirágok lepnek el fehér
kereszteket a sűrű zöld mező-
ben. E vadregényes táj a magyar
történelem tragikus részletét rej-
ti. „Ki ismered vérünk ízét, tégy
vallást karszti kő” irja Keresztury
Dezső a háború költője, és sza-
vaival fohászkodnak a katonák.

Költőknek, művészeknek a
háború maga kínálta kiszolgál-
tatottság, a lealjasulás, a halál
témáit. Az embert próbáló kör-
nyezet kietlenségében kaverná-
kat véstek maguknak a hegyol-
dalban, melyek ma is, mint nyi-
tott szájak, tátongnak a karszti
hegyekben, érzékeltetik a sebe-
sült katonák és halottak rette-
gését, iszonyatát. A harctérről
érkező levelek, naplók, rajzok,

Akikért nem szólt a harang

Emlékezés a Nagy Háborúra

versek az eseménnyel együtt
élő tanúk, hiteles dokumentu-
mok az otthon lévő szeretteik
számára, egyben társada-
lomkritika a háborúról, a korról,
ami figyelmeztet: minden
erőnkkel védekezni kell egy
olyan kor ellen, amely képes
megsemmisíteni minden érté-
ket, amelyeket az emberi kul-
túra létrehozott.

A korabeli fotók mutatják a
háború igazi arcát. Közömbösnek
tetsző merev arcvonások, ernyed-
ten alvónak látszó tetemek, a ru-
ha alatt bomló testek. Fénytelen,
eltompult, de mégis vádoló tekin-
tetek, hiteles vádiratok, látleletek
a háborúról, a pusztulásról.

Festményeimmel szeretném
érzékeltetni, elérni, hogy ezek
az arcok hassanak az ember
egyetemes felelősségérzetére.

Gyóni Géza a Nagy Háború leg-
nagyobb költője átélte ezeket a
borzalmakat. Gyengéd alkotói
lírája átment az üvöltő számon-
kérésbe. Lelkesen, mindent ma-
gával ragadó háborús-naciona-
lista felbuzdulásból ment kato-
nai szolgálatra, csak fokozato-
san döbbent rá korábbi állás-
pontjának tarthatatlanságára.
Szembe került saját énjével, s el-

jutott a háború teljes tagadásá-
ig. „Cézár, én nem megyek”, a
„Csak egy északára” című ver-
sei mementók, üzenetek a min-
denkori cézároknak, hogy az
egymásra uszított népek kiált-
sák, üvöltsék: „Cézár, én nem
megyek.” Mégis, sok millió baj-
társához hasonlóan neki is el
kellett mennie „halálszüretre”,
a háborúba. Elborult elmével 33
évesen halt meg Szibériában, a

krasznojarszki orosz fogolytá-
borban. Testvére, Achim Mihály
mellé temették, aki egy héttel
előbb ugyancsak ebben az
orosz táborban halt hősi halált.

Doberdó fennsíkján, a Vizin-
tin nevű faluban található a
magyar foglyok által épített ká-
polna. Ez a kápolna a foglyok
számára vigaszt jelentett, ahol
imádkozhattak elhalt bajtársai-
kért. A kápolna építését nem
tudták befejezni a háború zűr-
zavarában. A falu lakói gazda-
sági épületnek, istállónak hasz-
nálták. A győri Isonzó Baráti
Kör Szunai Miklós magánvállal-
kozóval összefogva megszer-
vezte a jobb sorsra érdemes
épület teljes restaurálását, majd
2009-ben ünnepélyesen fel-
avatták. Ottjártamkor romos ál-
lapotban volt, megfogant ben-
nem a szándék, hogy megfes-
sem az épületet. A gondolatból
valóság lett. A festmény címe
Gyertyák a hősökért lett, e kép
reprodukciója látható itt e kiál-
lításon, az eredetit, néhány
szobrommal együtt a Dober-
dón helyezték el.

A háború óta száz év telt el.
Kisbaráthegyen és Kisbarátfalu-
ban, Nagybaráthegyen és Nagy-
barátfaluban is alig akadt család,
amelyben ne gyászoltak volna
egy elhunyt fiút, férjet, rokont.
Emléküket Kis- és Nagybaráton is
kőbe vésett nevek őrzik. 

„A harcot, amelyet őseink
vívtak, békévé oldja az emléke-
zés” írja József Attila. Kiállítá-
som a kegyeletápolást szolgálja.
Nem történész szemmel, hanem
az ecset nyomán adom át érzé-
seimet, mert hiszem, hogy a
múlt gyökereinek megismerése
és tisztelete nélkül nincs jelen.

F. Csapó Irén
Győrújbarát és Bezi
díszpolgára

F. Csapó Irén alkotásaiból november 4.-én nyílt kiállítás a dr. Timaffy László MűvelŐdési Otthon és Faluházban, az alkotások november
20-ig tekinthetŐk meg. (a szerk.)
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Vegyes

A pedagógiai szakszolgálat
sokrétű feladatait csak akkor
képes eredményesen megolda-
ni, ha olyan szakembergárdával
rendelkezik, mely komplex te-
vékenységre vállalkozhat.

A szakmai team egyesíti a
pszichológiai, pedagógiai,
gyógypedagógiai szemléletet. 

Arra törekszünk, hogy az in-
tézményünkben folyó munka
megítélése pozitív legyen, mind
a szülők, mind a társintézmé-
nyek vezetői, illetve munkatár-
sai részéről.

Számunkra mindennél fonto-
sabb, hogy a hozzánk segítségért
fordulók elégedettek legyenek a
szakmai munkánkkal. Programja-
inknak fontos célja, hogy a szak-
szolgálati ellátásba kerülő gyere-
kek a képességeikhez igazodó
komplex fejlesztést kapjanak.
Legalább ennyire fontos a szülők-
kel és a gyermekekkel közvetlen
kapcsolatban álló intézmények-
kel, a védőnői szolgálattal, a
gyermekjóléti szolgálattal való
rendszeres kapcsolattartás, a
gyakorlat szintjén való együttmű-
ködés, az információ áramoltatá-
sa. Ezért miután lezajlottak a lo-
gopédiai és a prevenciós szűrések
valamint beindult a korai fejlesz-
tés és a gyógytestnevelés ellátás,
az elmúlt évek hagyományait kö-
vetve október elején összevont
szülői értekezletet tartottunk a
Művelődési Házban, amelyre
meghívtuk a bölcsőde, az óvoda
és az iskola pedagógusait is. Na-
gyon örültünk, hogy Gallainé
Czeiter Ildikó óvodavezető és

Komplex munka a szakszolgálatban
több óvónő is megtisztelte a ren-
dezvényünket. Ugyancsak októ-
beri program volt a Civil Házban
a Baba-mama klubbal szervezett
közös rendezvény, amely szintén
komoly hagyományokra tekint

vissza. Kocsányné Gombos Éva
és Mrakovics Józsefné védőnők-
kel évek óta dolgozunk közösen
azon, hogy a legfiatalabb gyer-
mekek szülei számára rendszeres
konzultációs lehetőséget tudjunk
biztosítani. A korai fejlesztés és
gondozás a szülő számára jog és
nem kötelezettség! Feladata a
komplex koragyermekkori inter-
venció és prevenció.

Tevékenységei a komplex
gyógypedagógiai fejlesztés, ta-
nácsadás, a társas, a kommuni-
kációs és nyelvi készségek fej-

lesztése, a mozgásfejlesztés és
a pszichológiai segítségnyújtás,
amelyet szintén évek óta bizto-
sítunk a győrújbaráti szülők és
gyermekek számára.

A korai fejlesztés, gondozás
speciális segítséget nyújt ah-
hoz, hogy az érintett gyermek
fel tudjon készülni az óvodai
nevelésre, majd ezt követően
az iskolai nevelésre-oktatásra. 

A védőnőkkel való közös
munka lehetőségeinek a meg-
keresése továbbra is fontos fel-
adatunk. 

Az idei tanévben is teljes körű
szakszolgálati ellátást nyújtunk a
településen a bölcsődén át az
óvodától az iskoláig. A már emlí-
tett korai fejlesztés mellett a ne-
velési tanácsadás, a logopédiai el-
látás és a gyógytestnevelés terüle-
tén is heti rendszerességgel bizto-
sítjuk a foglalkozásokat. A nevelé-
si tanácsadás segítséget nyújt a
szülőnek és a nevelési-oktatási in-
tézménynek is. Ezen kívül végez-
zük a komplex pedagógiai és
pszichológiai vizsgálatokat is. 

Célunk, hogy a gyermekek
minél érettebben kerüljenek is-
kolába és rendelkezzenek olyan
viselkedési mintákkal, amelyek
elősegítik őket abban, hogy ké-
pessé váljanak megküzdeni, az
iskolai élet nyújtotta nehézsé-
gekkel.

A tehetséggondozás keretén
belül immár negyedik alkalom-
mal szervezzük az Országos
Szépíró Versenyt, amelynek a
megyei döntőjére ismét Győrúj-
baráton kerül majd sor. Az eddig
beérkezett nevezések alapján,
több mint kétszáz versenyzőt,
szereplőt és kísérőt várunk 2015
márciusában a Tehetségnapra.

Törekszünk arra, hogy szak-
mai munkánkat bemutathassuk
megyei, országos szinten is.

Október 21–22-én a Nyugat-
magyarországi Egyetem Apáczai
Napok Tudományos Konferenci-
áján tartottunk előadást.  

A két évvel ezelőtti Tehetség-
hidak Program pályázataiban a
tehetség felismerése és fejleszté-
se terén mintaértékű Jó gyakor-
latok közé beválogatott sajátos
módszerünk, a Zenedráma Fejes
Tímea gyógypedagógus és Hut-
vágner Kamilla pszichológus
munkájának köszönhetően to-
vábbi elemekkel kiegészítve eb-
ben az évben az EDUCATIO
szervezésében ismét elnyerte a
megtisztelő elismerést. Novem-
ber végén, Győrújbaráton felvé-
tel készül a foglalkozásról,
amely heti rendszerességgel zaj-
lik szakszolgálatunkban iskolás-
korú gyerekek részvételével.  

A munkánk nagyon össze-
tett és a gyerekekkel való köz-
vetlen foglalkozások mellett
nagyon fontos számunkra,
hogy személyesen is találkoz-
hassunk a szülőkkel a különbö-
ző rendezvényeken, illetve a ta-
nácsadásokon, konzultációkon. 

Sokszor ütközünk kisebb-
nagyobb nehézségekbe, de az
elmúlt hónapok tapasztalatai
alapján ismét szeretnénk meg-
köszönni a sok támogatást és a
pozitív visszajelzéseket. 

Kérjük, forduljanak hozzánk
továbbra is bizalommal! 

Elérhetőségeink:
Tel: 06-20-40-55-888
e-mail: szakszolg.tagint.
pannonh@gmail.com

Kozma Szabolcs
igazgató

Felhívás
Felhívással fordulunk mindazokhoz, akiknek
nem jelent nehézséget egy cipős doboz mére-
tű ajándékcsomag készítése.

Csángóföldön a külsőrekecsini gyermekek idén is várják az
angyalkát, hogy vigyen nekik ajándékot. Ne okozzunk nekik
csalódást, küldjük egy doboznyi szeretetet.
A csomagba tehetünk édességet, iskolai szereket, apró
játékokat, képes könyvet, kifestőt, színes ceruzát, filctol-
lat, gyöngyöt, minden olyat, aminek a mi iskolásaink is
örülnek.
A csomagokat december 1-ig lehet leadni, a szentmisék ide-
je alatt a sekrestyében, és az általános iskola portáján.
Segítő támogatásukat a gyermekek nevében előre is köszönjük.

Keresztény Egyesület Győrújbarát.
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A hagyományőrzés eléggé el-
csépelt szó mostanság. Az em-
berek nagy része divatból csatla-
kozik a hagyományőrzés zászlaja
alá, ám a valóságban sokkal mé-
lyebben gyökeredzik ez, mint
gondolnánk. A hagyományőrzés
a neveltetésből fakad.

De bárhogyan is van, akár di-
vatból, akár szívből tesszük a ha-
gyományok őrzését, az minden-
képpen jó, megismerünk a múlt
emlékeit, amelyek mindennapja-
ink részévé válnak, beépülnek
életszemléletünkbe, és ami még
fontosabb, gyerekeinkéibe is.

Győrújbarát a hagyomá-
nyok, az építmények fennmara-
dása tekintetében nem mond-
ható gazdag településnek. Va-
lószínűleg régen, a módosabb
polgárok Győr közelsége végett
ott építettek házat. A hetvenes
évek kiköltözési hullámai meg
sajnos eltüntették a kevés meg-
lévő polgárházat.

A Baráti Hagyományőrző
Egyesület megalakulásával re-
mélhetőleg megállítható a ke-
vés, még fellelhető hagyomá-
nyos örökségünk eltűnése.

Egyesületünk igazán méltó kör -
nyezetben tartja rendszeres össze-
jöveteleit nálunk, a Török Gép ipari
Kft házi ,,múzeumában”.

Ez a kis gyűjtemény eredeti-
leg az apám bognárműhelyét,
és egy kis fémipari fejlődéstör-

Háromtonnányi használtru-
ha szállítmányt küldött Csángó-
földre a Rotary Club. 

Nyúlon és Győrújbaráton szer-
veztünk gyűjtést a katolikus egy-
ház segítségével. Ennek eredmé-
nye a két teherautónyi jó minősé-
gű, ruhanemű, cipő és ágynemű,
ami az itteni családoknál felesle-
gessé vált, a nagyon szerény kö-
rülmények között élő csángóknál
viszont jó szolgálatot tesz. 

Az adomány két csángóföldi
faluba: Bogdánfalvára és Külsőre-
kecsínbe került, ahol nagyon nagy

Ôrizzük a hagyományainkat!

ténetet volt hivatott bemutatni.
Az, hogy az eredeti gondolat
továbbfejlődött, a megállítha-
tatlan gyűjtőszenvedélynek,
majd azt követően a Baráti Ha-
gyományőrző Egyesület meg-
alakulásának köszönhető.

A hely ahol összejövünk, a
múltunk, hagyományaink érté-
keinek tiszteletét sugározza,
felébreszti szunnyadó kíváncsi-
ságát elődeink élete, művésze-
te, munkássága iránt az oda
betérőnek.

Egyesületünk mind több ba-
ráti polgár érdeklődését szeretné
felkelteni úgy, ahogy az oda be-
térő pályaválasztó fiatalok érdek-
lődését, kíváncsiságát sikerül
minden alkalommal felkelteni az
érdekes és szép tárgyakkal.

A végére, mikor már min-
dent megnéztek és megbeszél-
tünk, már tudják miért készítet-
te a korabeli kovácsmester oly

Rotary adomány

szükség van az ilyen segítségre.
Erről tavasszal személyesen is
meggyőződtünk, amikor Rotary
küldöttséggel könyv- és iskolaszer
csomagot vittünk a két falu ma-
gyarjainak.

val, utazásukhoz autóbusz biz-
tosításával.

Októberben pedig a csíkszere-
dai Csángó Magyar Iskolának
(Csángó Továbbtanulók Közössé-
ge) küldtünk számítógépet és
nyomtatót. Hálás feladat segíteni
az intézményt, hiszen itt a moldvai
szegénységből és az elszigeteltség-
ből kitörni akaró diákok tanulnak,
ők kapnak esélyt egy jobb életre. 

Váczi József
Rotary Club Győrújbarát
alapító tag

szépre az egyszerű szekéralkat-
részt, vagy az öntőmester a
bronz falikart és a vaskályhát.

A Baráti Hagyományőrzők
Egyesületének Háza, a volt
Nagybaráti Katolikus Iskola
épülete lesz! Sok dolgunk lesz,
még mire elkészül. Igazából egy
sokfunkciós, amolyan igazi kö-
zösségi házat akarunk létrehoz-
ni benne. Korabeli bútorokkal,
huszadik század eleji berende-
zéssel, egy-egy szegletben a ré-
gi suszter, szabó, borbélymű-
hely, szabadtéren a kovácsmű-
hely, udvaron a funkcionáló ke-
mence, akár ki is próbálhatók.

Szeretnénk, ha néhány
egyesület állandó otthont lelne
falai közt. Helyi, kézműves ter-
méket készítők és termékeik
bemutatására is kiválóan alkal-
mas hely lesz.

Biztosak vagyunk benne,
Győrújbarát olyan településsé

válhat, ahol az egészséges civil
kapcsolatokról nemcsak be-
szélünk, hanem éljük azt. Ter-
mészetesen ehhez nem elég
csak a Ház, de a többi mind-
nyájunkon múlik.

A Baráti Hagyományőrzők
Háza továbbra is várja támoga-
tóit. Nem feltétlenül pénzado-
mányra gondolok, bár nem
utasítunk el senkit, ki mecénása
kíván lenni Közösségi Házunk
megvalósításának. Elsősorban
természetesen pályázni szeret-
nénk. Sajnos még nem jelent
meg pályázat mely ilyen beru-
házást támogat.

A sikeresebb pályázatnyerés
érdekében vissza kell állítani az
épület helyi védettségét!

Az épület állagmegóvását
elvégeztük, az önkormányzat-
tal kötött megállapodásunk
szerint lebontottuk a 60-as
évek után épült részeket. 

Miután kész lesz az épület,
szeretnénk azt, az adott kornak
megfelelő bútorokkal beren-
dezni. Sok mindenünk van, de
berendezési tárgyakból jelenleg
eléggé szűkösen állunk.

Korabeli bútor, ruha, beren-
dezési tárgy, például tűzhely,
stb. felajánlásokat várunk.

Török József
Baráti Hagyományőrző
Egyesület

Velük már nem újkeletű a
kapcsolat: a győrújbaráti Ke-
resztény Egyesület több éve
nyaraltat csángó gyerekeket, s
ezt mi is segítjük (legutóbb au-
gusztusban) egy-egy vacsorá-



egy Csókás erdŐ. Ott vettek
nyárfákat, azokból dolgoztak.
Felépítették a kis házukat és le-
telepedtek. Igen ügyes ember-
ek voltak egy törzsbŐl négy-öt
teknŐt is kifaragtak. A legna-
gyobb disznóforrázó teknŐ
volt, aztán a dagasztó teknŐ, a
mosóteknŐ, nagy és kis melen-
ce, meg még ajándékként a

gyerekeknek babateknŐt is csi-
náltak. A kiesŐ fából lekvárke-
verŐ és kisebb fakanalak is ké-
szültek. A teknŐk egy része el-
kelt a faluban, de hordták a vá-
sárra is, és más községekbe is.
Lehettek akármilyen szegé-
nyek, mindig elmentek a Csat-
kai búcsúba is, 1954-ben a só-
gorral, mi is eltekertünk oda bi-
ciklivel akkor is találkoztam ve-
lük. És ha már a putriról beszél-
tünk, emlékszem rá, hogy a
fényképen látszó mögött még
volt egy másik hasonló épít-
mény is, abban állt nagy becs-
ben a ló, mellette állt a kocsi.

Mint említettem: emlékszem
én is a családra, de legjobban
az Ilona néni képe ragadt meg
bennem, először is, mert nő lé-

Már itt van az asztalunkon a
nagyvilág. Ami régen elérhetet-
len távolságnak tűnt, az ma-
napság csak egy virtuális pilla-
nat. Pár hónapja nézegettem a
Facebookon és megláttam egy
1950-es évekbeli képet, rajta a
kisbaráthegyi cigány családdal
Bogdánékkal és a putrival. Rög-
tön írtam is egy üzenetet a köz-
zétevőnek, hogy mennyire örü-
lök ennek a ritka felvételnek.
Másfél hét sem telt el, felkere-
sett a hatodik szomszédból a
Kálóczi Józsefné az Árvai Éva,
mondván, hogy a Balázs fiuk
rakta fel a feljavított fotót az In-
ternetre, és csináltatott belőle
nekem is egy másolatot. Az Éva
még megkérdezte: „Tudod ki
készítette a képet? Hát a Maro-
si György bácsi, aki szintén ut-
cabeli.” Nos, így jutott hozzám
ez az érdekes felvétel téren,
időn, interneten, kézen-közön
keresztül. Elhatároztam, hogy
megtudakolom a fotó eredetét
Marosi Györgytől, akit én kö-
lyökkorom óta a második ne-
vén csak Marosi Zoltánként is-
merek és hívok, és akivel a rég-
múlt dolgokról mindig szívesen
beszélgetek. 

– Zoli bácsi emlékszik még
hogyan készült ez a fotó?

–  Érdekes a történet –
mondta mosolyogva. – Az Évi
leányom igen rossz evŐ volt. Hi-
ába kínáltuk neki a jobbnál
jobb falatokat, nem kérte.
Olyankor többször azt mond-
tam neki.”Megállj elviszlek egy-
szer a cigányokhoz, meglátod:
mit esznek, hogyan laknak
azok, majd akkor megbecsülöd
a hazait.” Az Évi csak mosoly-
gott rajta. Egyszer összefutot-
tam a Bogdán Sándorral, a
helybeli cigány család fejével és
megemlítettem neki, hogy dél-
után felugranánk hozzájuk.
Fogtam a fényképezŐgépet, a
kisleányt felültettem a Csepel
motorom tankjára és fölmen-
tünk a putrihoz, ahogy a Bará-
tiak hívták azt a földbŐl, fából
tákolt építményt, amely fent a
kisbaráti hegyen, a Birkaszínnel

szemközti oldalon valamivel fel-
jebb állt. Mire odaértünk min-
denki fel volt öltözve, ez a ruha,
amiben a képen vannak, ez volt
a jobbik gúnyájuk. SŐt, vala-
honnét a Sándor két testvérét is
elŐkerítették, Ők állnak itt a kép
bal oldalán. Mögöttük a háttér-
ben az én megszeppent kislá-
nyom. Középen az Ilona gug-

golt a két legapróbb poront-
tyal; emlékszem, a pipája is ott
volt a kezében. Meg még volt
ott egy sereg gyerek, hogy
mind saját volt-e vagy rokonok
is csapódtak hozzájuk, igazán
nem tudom. Mindenesetre
megcsináltam a képet. Sokáig
elfeledkeztünk róla, csak pár
éve egy beszélgetéskor került
ismét elŐ a talán 6x8 centis kis
felvétel, elhalványult, nehezen
lehetett már a rajt lévŐket ki-
venni. A Kálóczi Balázs is meg-
látta és azt mondta majd Ő
rendbe hozatja, felnagyíttatja.
Így készült ez a mostani kép.

Nekem is vannak emlékeim
a Bogdán famíliáról. Két na-
gyobb gyerek az Ida meg a
Sándor iskolatársaim voltak. Így

azután gyerekkoromban én is
jártam jó párszor a cigánykuny-
hó környékén. Többnyire a mö-
göttes csalitban, vagy a Birka-
szín táján bújócskáztunk. Ott
nem kellett játszótársak után
keresgélni, mert mindig volt
egy sereg purdé.  Néha éreztük
rajtuk a füstszagot, ám ez sen-
kit nem zavart, mint ahogy ők

sem szégyellték, hogy a földre
terített szalmán alszanak. Lop-
va be-be kukkantottunk a „há-
zikóba” de nem volt ott sok lát-
nivaló. S az is rémlik, hogy vala-
hol a környéken faragták a tek-
nőket.

– A Bogdán Sándorék Gyir-
mótról költöztek ide valamikor
az 50-es évek elején – folytatta
Zoli bácsi. – Gyirmóton volt egy
nagy nyárfaerdŐ, ott tanyáztak
jó ideig, de egyszer csak kivág-
ták az ottani fákat. Emlékszem,
vagy két napon keresztül kava-
rogtak az onnét felvert csókák,
ezrével mentek a Bakony erdei
felé. Felkerekedtek az cigányok
is. Ekkortájt jelentek meg a Ba-
rátin Bogdán Sándorék, mert
itt, a TényŐi úttól befelé is volt
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tére pipázott. Amikor járta a fa-
lut a nyaka körött valamilyen
átalvető lógott, többnyire egy
pici, vagy több gyerek is ment
vele. Ballagott az utcán és be-
köszönt a házakhoz, kérdezte
nincs e valami feleslegük, nem
erőszakosan, mint a városi kol-
dusok, inkább olyan szegény-
ségtől űzötten. A falubeliek
meg, akik az ötvenes években
maguk se ettek mindig nagyka-
nállal, adtak, ami éppen akadt:
száraz kenyeret, gyümölcsöt,
száraz babot, megkukacoso-
dott sonkát, elhullott kismala-
cot, vagy ha olyan volt a han-
gulat akár egy darab kolbászt
is. Amikor már nem lehetett a
rokonságban újabb gyerekekre
számítani, odaadták a kinőtt
ruhát, a még teljesen el nem
vásott cipőt. Az Ilona pedig
megköszönte és már el is tün-

Zsúfolásig megtelt október 30.-án a Dr. Ti-
maffy László Művelődési Otthon és Faluház. Har-
madik alkalommal rendezték meg az Örökifjak
Művészeti Fesztivált a Pannon Nyugdíjas Szövet-
ség szervezésében.

A seregszemlén 15 település klubja lépett fel,
több mint 50 előadás volt, 300 résztvevővel. A fesz-
tivál vendége volt Pozsgai Balázs, a megyei Pannon
Nyugdíjas Szövetség elnöke, akinek köszöntője után
Szalóki Géza, Győrújbarát polgármestere üdvözölte
a szépkorúakat. A győrújbaráti Csobolyó Csoszogó
(egyedüliként ezen a napon) rábaközi néptáncot, a
dalkör szigetközi népdalcsokrot, a Petrovicz házas-
pár nótákat, Kovács Mihály pedig verset adott elő.
Hatalmas vastapssal köszöntötték a produkciókat. A
nap fénypontja az utolsónak fellépő abdai tangó-
harmonika együttes volt, akik a keringőtől a csárdá-
sig minden ritmust előcsalogattak a hangszerből.
Nagy tapsot kaptak, amikor egy keringőre, táncra
hívta Szalóki Géza Juhászné Árpási Irmát.

Az idősek nemzetközi évében, 1999-ben alapí-
totta a Pannon Nyugdíjas Szövetség az "idősekért és
közjóért" kitüntető címet. A „hosszú évek óta a
nyugdíjasokért végzett tevékenységéért, a népi ha-
gyományok őrzéséért köszönettel és elismeréssel a
közjóért kitüntető címet" kaptam én is.

Köszönöm a Pannon Nyugdíjas Szövetség-
nek, hogy elismerték munkámat, köszönöm a
klub tagságának, hogy tudunk jól együttműköd-
ni és eredményeket elérni. 

Bödecsné Marika

Örökifjak Mûvészeti Fesztiválja

tette, a feneketlennek látszó ta-
risznyájában. A piciket persze
Barátin is ijesztgették: „Ha
rossz leszel, elvisz a cigány!”,
de a Bogdánéktól nem igazán
féltek.

– Rendes emberek voltak,
nem loptak, nem telepítették
ide az egész rokonságot, mint
más falvakban. – jelentette ki
Marosi Zoltán – Elég sok gye-
rekük született, közülük jó pá-
ran egy-két éves korig meg is
haltak. Mikor már lehetett
dolgozni a Sándor, ha jól em-
lékszem a Graáb gyárban he-
lyezkedett el és talán onnét is
ment nyugdíjba.

– Én emlékszem arra is mi-
kor összeházasodtak – vetette
közbe Marosi Györgyné, Magdi
néni. – Valaki megsúgta a Sán-
dornak, ha papíron is házastár-
sak lennének, akkor több se-

gélyt, családi pótlékot kapná-
nak. Rászánták magukat és itt
Pusztafalun a tanácsházban
megesküdtek. Ott volt velük
akkor már egy sereg gyerekük
is. Aztán kikerültek a putriból,
sŐt mondhatni híresek is lettek,
mert a Galgóczi Erzsi írt róluk
egy cikket a NŐk Lapjába, utá-
na sok mindent kaptak.

– Az 1960-as évek elején
már államilag támogatták a ci-
gányságot – jegyezte meg Zoli
bácsi. –  A Bogdánéknak is (már
a Takács Géza tanácselnöksége
alatt) segítettek kedvezményes
kölcsönnel egy házat építeni a
FelsŐ utcában. Találkoztam ak-
koriban a Sándorral, panaszko-
dott, hogy igen elkelne a házá-
ba még egy két konnektor,
meg villanykapcsoló, lámpa. De
rögtön azt is hozzátette: most
nem tud fizetni, hanem majd

ha lesz pénze, akkor kicsinyen-
ként leteszi az Árvai Pistánál.
Megcsináltam, amit kért és el is
feledkeztem róla. Egyszer rám
szólt az Árvai, hogy a Sándor
ott hagyott nála részemre har-
minc forintot, és melléje még
egy fröccsöt is kifizetett. Ilyen
ember volt. De hát meghaltak
már Ő is, meg az Ilona is. A gye-
rekeik is kirepültek. A Sanyi fi-
ukkal egyszer Ikrényben talál-
koztam az is rendes ember lett. 

A történethez még hozzá-
tartozik: mikor nagyjából elké-
szült a Bogdánék új háza, a sár-
kunyhót hamarosan lebontot-
ták, nem maradt róla más csak
ez az egyetlen fénykép, meg
néhány emlék a fejünkben
ezekből próbáltam most párat
közreadni.

Németh Endre

Baráti Csobolyó Csoszogók
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A hosszú élet vagy akár az
örök fiatalság titka régóta szere-
pel az emberiség legnagyobb rej-
télyei között, az idők folyamán bi-
zony sokan megpróbálkoztak a
kutatásával. Legnagyobb bölcses-
séggel azok tudnának erről be-
szélni, akik maguk is magas kort
értek el. Irodalmi, történelmi ol-
vasmányaim során sorra „talál-
koztam össze” olyan ismert vagy
ismert emberhez kötődő szemé-
lyekkel, akiknek magas életkorán
magam is megdöbbentem.

Hadd tallózzam egy kicsit
közöttük, ugyanúgy, ahogy egy
internetes olvasgatás kattinga-
tása elvezethet bennünket az
érdekesebbnél érdekesebb szá-
mokig s emberi sorsokig.

Az idei év elején távozott
közülünk Gyarmati Fanni, Fifi
néni, aki szeptember 8-án lett
volna 102 éves.  Akik ismerik és
szeretik Radnóti költeményeit,
tudják, oly gyönyörű versek ih-
letője volt Fifi néni, mint a He-
tedik ecloga vagy a Levél a hit-
veshez. A magyar irodalom ta-
lán egyik leghűségesebb hitve-
se volt ő, haláláig ez állt az aj-
taján: Dr. Radnóti Miklósné.

Tanulmányainkat felidézve Jó-
zsef Attila nagyon nehéz gyer-
mekkorára talán mindannyian
igen jól emlékszünk. A két test-
vér, Etus és Jolán a költő életraj-
zának szerves részesei, de keve-
sen tudják, hogy a költő testvére,
Etelka is igen magas kort ért meg:
101 évesen hunyt el 2004-ben.  A
„boldogságos kismama” Attila
egyik legfőbb támasza volt, akivel
együtt élték meg a gyermekkor
talán legfájdalmasabb két évét a
Mama nélkül, Öcsödön. 

Attila még csak 8 éves volt,
amikor a Nyugat első nemzedé-
kének talán legszokatlanabb
hangú, gyűlölt vagy szeretett köl-
tője, Ady Endre megkérte a ké-
sőbb ismertté váló írónő,  Dénes
Zsófia, Zsuka kezét,  aki ugyan-
csak 102 évesen hunyt el 1987-
ben. A csíkos könyvek sorozatá-
ban olvashattuk el Zrínyi Ilona c.
művét, de saját sorsát is megír-
hatta volna, mert az is annyira ér-
dekes lehetett. Kevesen tudhat-

A hosszú élet titka    
ják róla, hogy nyolcvan évesen
ment hozzá egy harminc évvel fi-
atalabb férfihez feleségül, s 22
évet töltöttek együtt.  

Szepes Mária, gyermekko-
runk Pöttyös Pannijának írónője,
99 éves korában hunyt el 2007-
ben,  több remekművel – mint
például A vörös oroszlán –  írta
be nevét a halhatatlanok közé.

Szabó Magda neve is épp
ilyen ismerős lehet az olvasás
szerelmeseinek, őt 90 évesen –
talán nem véletlenül – legked-
vesebb foglalatossága, olvasás
közben érte a halál.

Gyermekkorom legkedve-
sebb írónője, Kertész Erzsébet
95 évesen búcsúzott az élettől
2005-ben. Ma már sajnálom,
hogy nem kerestem fel szemé-
lyesen őt, amikor szakdolgozatí-
róként gr. Hugonnai Vilma, az
első magyar orvosnő életét ku-
tattam, de megvan a levél, ame-
lyet kis írógépjén írt nekem (hol
is volt akkor még ilyen technikai
segítség!), amelyen talán a köny-
veit is pötyögtette,  segítve mun-

kámat. Talán mesélhetett volna
nekem az ő életéről is…

Azt is kevesen tudhatják,
mert én is csak véletlenül buk-
kantam az adatra, hogy Szend-
rey Ignác, Szendrey Júlia édes-
apja is magas kort, 95 évet ért
meg, eltemetve lányát, s tőle
származó minden unokáját túl-
élve. Nagy Terézia, Gárdonyi
Géza édesanyja 86 évet kapott
a sorstól, úgy, hogy minden
gyermekét, legutoljára Géza fi-
át neki kellett eltemetnie.

A tallózások és nevek olvasása
közben felidéződött előttem Já-
szai Joli néni arca, aki a Szerelem
első vérig, Szerelem második
évig, a Csók anyu emlékezetes
színésznője, akinek hangja, érde-
kes kiejtése még mindig a fülem-
ben van. Kevesen tudhattuk róla,
hogy túl a hetvenen fedezték fel
színésznői képességeit, a közel-
ben Rábatamásiban született ki-
lencedik gyermekként és nem
akárki, Jászai Mari unokahúga
volt. 2008-ban, életének 102.
évében érte a halál.

A sort hosszan sorolhatnánk
Habsburg Ottótól Erzsébet brit
anyakirálynőig, de Kossuth
vagy Görgei is 90 év felettiek
táborához tartozott. S csak hely
hiányában nem folytatom sort,
hanem egy olyan interneten ol-
vasott cikkből emelnék ki rész-
letet, amely számomra nagyon
tanulságos volt, s talán elvezet
egy kicsit a hosszabb élet felé…

A tudomány mai ismeretei
szerint csupán egyetlenegy em-
bercsoport mentes a ráktól. Ez
a teljes immunitást élvező kis
közösség a hunza törzs Kasmír
északnyugati hegyvidékén, s
tagjai híresen hosszú életűek
nem sújtják őket az úgyneve-
zett civilizációs ártalmak:  szív-
betegségek, vérnyomás problé-
mák. A hunzák a zöldségeket
és gyümölcsöket, gabonafélé-
ket, a tejet és tejtermékeket fő-
zés nélkül fogyasztják, húst pe-
dig csak igen ritkán esznek.
Egyáltalán nem használnak
hántolt (fehér) rizst, cukrot és
sót, a szintetikus táplálékokról
még csak nem is hallottak. Leg-
fontosabb táplálékuk a kajszi-
barack nyersen, aszalva eszik,
sőt még a magját is felhasznál-
ják.  Kik azok a hunzák?

Egyes források szerint fehér hu-
nokat, Attila hunjainak rokonait
nevezik így. A mindössze 14 ezer
főt számláló nép a Himalája hegyei
között, zárt völgyekben él, hozzá-
juk még nem jutott el a civilizáció
romboló hatása. Bővebben is ol-
vashatnak róluk a következő inter-
netes oldalon:http://www.stop.hu/
tudomany/a-feher-hunok-szerint-
a-hosszu-elet-titka-a-barackban-
rejlik/4968/

Mindenesetre nagyon el-
gondolkodtató, hogy mi, vajon
itt, Európa szívében, milyen tes-
ti és lelki egészséggel élünk,
mennyi esélyt adunk magunk-
nak a hosszú életre??!!  Bár
hozzáteszem: nálunk itt Győ-
rújbaráton is élnek 90 év körüli,
vagy feletti emberek, akik bizo-
nyára szintén tudnának beszél-
ni a saját hosszú életük titkáról.

-gyöngy-

Éppen ezért felsorolom a nevüket és gratulálok
mindannyiuknak a hosszú élethez.
1919-ben született: Kovács Ágostonné Belakovits Terézia néni.
1920-ban született: Unger Lajosné Vulcz Teréz néni, Kovács
Antalné Németh Jolán néni. 
1921-ben született: Faragó Mártonné Kovács Julianna néni, dr.
Révay Zoltán Józsefné Lindenberger Erzsébet Aglája.
1922-ben született: Németh Jánosné Salamon Irma néni,
Födémesi Nándor bácsi, Tóth Margit néni, Kállai Bálintné,
Hangyál Valéria néni, Hernádi Imréné Molnár Irén néni,
Bedy Jánosné Bedi anna néni. 
1923-ban született: Borbély Jenő bácsi, Németh Józsefné
Kovács Erzsébet néni, Hegedüs Gyula bácsi, Stipsits Károlyné
Pápai Erzsébet néni, Bedők Józsefné Káposzta Mária néni,
Almásy Lajos bácsi, Varga Ernő bácsi. 
1924-ben született: Födémesi Nándorné Devánszky Etelka
néni, Domonkos Jenőné Vámosi Brigitta néni, Kenéz Lászlóné
Csuzy Piroska néni, Bors Tamásné Buday Irén néni, Csiszár
Györgyné Nagy Mária néni, Babos Józsefné Rákosa Anna
néni, Varga István bácsi, Kontra Anna néni, Alapi Lajosné
Krajczár Erzsébet néni, Sáhó Ignác bácsi. 
1925-ben született: Szabó Györgyné Niederland Olga néni,
Lengyel Istvánné Árnits Mária néni, Király Józsefné Jámbor Teréz
néni, Pattogató József bácsi, Barna Imréné Fehér Emma néni,
Molnár Béla bácsi, Enyingi Györgyné Németh Irén néni, Varga
László bácsi, Vanhall Ernőné Németh Ilona néni, Csapó Gézáné
Juhász Irén néni, Németh Antalné Dobos Terézia néni, Papp
Sándorné Egyházi Irén néni, Szalai Imréné Szabó Mária néni.
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Hirdetés

1 A PÁLYÁZAT ELŐZMÉNYE
Meghatározó győri civil szervezetek: Európai Borlovagrend Győri Legátusa, Első Győri Lions
Club, Arrabona Lions Club, Rotary Club Győr, Rotary Club Győr Rába, Rotary Club Győrújbarát,
Első Győri Kiwanis Klub, Patronus Lions Club és a Győri Filharmonikus Zenekar összefogásából
Győrött immár öt alkalommal megtelt a város koncertterme, a Richter-terem adakozni vágyó
emberekkel. Az alapgondolat az volt, hogy ne külön-külön próbáljunk kisebb-nagyobb össze-
gekkel támogatni rászorulókat, hanem erőinket koncentrálva, „egymásba simuló kezekkel”
megoldhatatlannak tűnő gondokat orvosoljunk. Tekintettel a bor főszerepére, a rendezvény
Dio nüszosz isten kétfülű ivóedényéről, a Kantharoszról kapta a nevét. A gála első öt évében min-
tegy 27 millió forint támogatással sikerült a gyermekek álmait valóra váltani.
2 A PÁLYÁZAT CÉLJA
Támogatni kívánunk minden olyan tevékenységet, melynek célja a gyermekek fejlesztése, felzár-
kóztatása, ápolása, gondozása és nevelése, valamint a tehetségek felkarolása. Pályázni lehet a pá-
lyázat céljával megegyező beruházás, program vagy eszköz beszerzés támogatására.
3 MEGPÁLYÁZHATÓ KERET
A pályázati keret a „Kantharosz Gála 2015” jótékonysági rendezvényen befolyó teljes ösz-
szeg. A pályázatonként elnyerhető támogatás összege várhatóan 100.000,- és 2.500.000,-
forint között lesz. 
4 A PÁLYÁZÓK KÖRE
Pályázatot nyújthat be minden olyan győri vagy Győr környéki közintézmény, alapítvány, civil szer-
vezet vagy magánszemély, amelyek a pályázat céljával megegyező tevékenységet folytatnak. 
5 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE
A pályázatot egy eredeti példányban és elektronikus változatban is kérjük benyújtani. 
2014. november 28-i postabélyegzéssel.

Részletes információk a www.kantharoszgala.hu oldalon.

Győr, 2014. október 20.

Kantharosz Civil Összefogás

A Kantharosz Civil Összefogás pályázati felhívása

„Kantharosz a gyermekek jövôjéért,
a jövô nemzedékéért”
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Sport

Györgyné Kereszt Piroska
íjász a győrújbaráti RING SE ver-
senyzője, akivel a lányai  öt éve
szerettették meg  az íjászatot.

Dolgozó nőként és család-
anyaként totális kikapcsolódást
nyújt neki ez a sportág.  Na-
gyon fontos a koncentráció az
összpontosítás, hogy mentáli-
san csak a lövésre tudjon figyel-
ni, ezért minden más gondola-
tot ilyenkor ki kell üríteni a fejé-
ből. A 3D íjászat versenypályáit

Sikeres íjász
általában erdőkben építik ki né-
hány kilométeres útvonalon
könnyebb vagy nehezebb tere-
peken. A verseny típusától füg-
gően általában 20 vagy 24 illet-
ve 28 polifoamból készült élet-
hű célállat kerül kihelyezésre,
amiket 4 fős csapatokban lőnek
meg és a végén a kategóriát a
legtöbb pontot lőtt versenyző
nyeri.  A pontozás a találati zó-
na függvényében 11-10-8-5
pont lehet.

Az elmúlt évek során számos
hazai és nemzetközi versenyen is
sikeresen szerepelt.  Eddig sike-
rült egy Európa Bajnoki aranyat
és két bronzérmet szereznie a
hazai érmeken kívül.  A legna-
gyobb megmérettetés azonban a
sportpályafutása alatt a múlt évi
3D világbajnokság volt ahol a 6.
helyen végzett.

Györgyné Kereszt Piroska  va-
dászreflex íjjal  lő  a versenyeken.
A múlt év végén Szalóky István íj-

készítőtől kapott  egy saját kezére
faragott íjat amit nagyon megsze-
retett.  Néhány hónap eltelt gya-
korlással mire az új íjával teljesen
összeszokott.  A franciaországi
IFAA Európa bajnokságon már
látszott, hogy javul a teljesítmé-

nye az új íjjal.  A romániai IAA GP-
n aranyérmet szerzett és olyan
magas pontszámot sikerült lőnie,
hogy jogosultságot szerezett az
észtországi Tallinban  megrende-
zésre kerülő 3D Európa Bajnoksá-
gon való részvételre.  A szeptem-
beri versenyre szigorú edzésterv
alapján nagyon céltudatosan ké-
szült és ez meg is hozta az ered-
ményét.  Minden országból a leg-
jobban lövő hölgyek indulhattak
az Európa Bajnokságon. Kieséses
verseny volt, tehát Piroskának be
kellett kerülni az első 16 közé utá-
na a 8 közé majd a 4 közé és vé-
gül meg kellett küzdeni a döntő-
ben az aranyérmemért. Lépésről
lépésre haladt előre és mindig si-
került, hogy bejusson a követke-
ző napi döntőbe. Elmondása sze-
rint pszichésen az utolsó nap volt
a legnehezebb, hiszen akkor már
látszott, hogy ha nem hibázik na-
gyot akkor felkerülhet  a dobogó-
ra, de ő a legmagasabb fokára
szeretett volna felállni és meghall-
gatni a magyar himnuszt. Ráadá-
sul egy másik magyar versenyző-
vel kellet az aranyéremért meg-
küzdeni, ami szintén nagy lelki te-
her volt számára. Szerencsére tel-
jesen a feladatára tudott össz-
pontosítani és így a verseny befe-
jezése jól sikerült! A World Ar-
chery új Európa  Bajnoka lett !
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Művelődés

Egyéb rendezvényekrŐl érdeklŐdni lehet a +36 20/ 3 212 889 telefonszámon, baratimuvhaz@gmail. com címen, a www.gyorujbarat.hu honlapon.

KÖNYVTÁR (Liszt F. u. 9.)

hétfő 10.00-12.15 és 12.45-18.00

kedd zárva

szerda 10.00-12.15 és 12.45-19.00

csütörtök 10.00-12.15 és 12.45-18.00

péntek 10.00-12.15 és 12.45-15.30

MŰVELŐDÉSI HÁZ (Liszt F. u. 9.)

hétfő 8.00-18.00

9.00-12.45 néptáncóra

15.30-16.30 Dynamic Dance

kedd zárva

szerda 8.00-15.00

15.30-16.30 Dynamic Dance

csütörtök 13.00-21.00

18.00-21.00 Baráti Dal-Szín-Ház 

péntek 8.00-17:30

9.00-12.45 néptáncóra

15.00-17.30 klasszikus balett

Programkínáló
CIVILHÁZ (Veres P. u. 7.)

hétfő 15.00-20.00

8.30-9.30 pilates

18.00-19.00 zumba

19.00-20.00 aerobic

kedd 15.00-20.00

17.30-19.30 református egyház

18:30-20:00 gerincjóga

szerda 15.00-20.00

15.00-17.00 dalkör

16.30-19.30 nyugdíjasklub

(kéthetente)

csütörtök 15.00-21.00

8.30-9.30 pilates

18.00-19.00 kangoo

18.30-19.30 karate 

péntek 15.00-20.00

szombat 15.00-20.00

vasárnap zárva

10.00-11.30 református egyház

Visszatekintô 
Szeptember 27. Itthon vagy

Magyarország szeretlek! című or-
szágos rendezvényen ezúttal is
részt vettünk. A rendezvény a ha-
gyományőrzés különböző lehetősé-
geit mutatta be. A jó időnek kö-
szönhetően jól sikerült a családi tú-
ra Halász Attilával. A lovaskocsizás,
a kézműves foglalkozás és a kismo-
toros gurulás a kicsinyek kedvence
volt. A diákönkormányzat kisállat
kiállítása megmutatta, hogy gyere-
kek szeretik és gondozzák kedven-
ceiket. Látható volt kecske, liba, ga-
lamb, dísztyúk és még kígyó is. A
Norde Gard hagyományőrző egye-
sület katonai bemutatóján nem
csak a harcokat ismerhettük meg,
hanem az akkori népek életét, ha-
gyományait. A színpadon a gyere-
keknek a Katáng együttes zenélt,
majd modern dallamokkal – blues-
zal, rockkal, néhol drum and bass-
szal – megspékelt népzenéről, úgy-
nevezett Local Etno Fusion stílusá-
ról ismert a szolnoki Anyám és Nyu-
lam zenekar következett. A Hun-
Kun Táncegyesület pergő műsora
nagy sikert aratott. Az együttes ve-
zetője Torma Zsolt, a Nox együttes
táncosa és koreográfusa most saját
csapatával mutatta be a Kárpát-
medence autentikus táncait modern
köntösben. A látványos tűztáncot lát-
hattunk tőlük a művelődési ház mö-
gött, melybe a Csobolyó Néptánc-
együttes is bekapcsolódott. 

Október 4. Az önkormányzat
21 éve látja vendégül a településen
élő 65 év feletti nyugdíjasokat. Eb-
ben az évben is nagyon sokan eljöt-
tek a napsütötte októberi vasárna-
pon. Erre az alkalomra minden in-
tézményünk készül műsorral, deko-
rációval, apró ajándékokkal. A ha-
gyományok szerint az önkormány-
zat konyháján elkészített finom
ebédet a hivatal és az önkormány-
zat dolgozói, Árvai István, Juhász
Lajos és Juhász Veronika segítségé-
vel tálaltuk fel. Majd versek, dalok
következtek. Itt voltak az óvodások,
az iskolások, a Baráti dalkör,
Györgyfi József operaénekes, a Ba-
ráti Dal-Színház és a Csikvándi Dol-
gos Asszonyok. 

Október 6. Az iskola műsorát
tekinthettük meg a művelődési
házban, mellyel a 13. Aradi Vérta-
núra emlékeztünk. Köszönjük a fel-

készítő tanároknak és a gyerekek-
nek a szép műsort!

október 6. Befejeződött a
Nemzeti Művelődési Intézet Győr-
Moson-Sopron megyében műkö-
dő, öntevékeny fotóklubok, fotó-
körök tagjai számára indított,
szakmai továbbképzése. Négy al-
kalommal, összesen tizenhat órás
elméleti és gyakorlati tréning való-
sult meg a művelődési házban.„A
kortárs fotográfia eszközei a tele-
pülés értékeinek megőrzésében”
címmel indult tréning a Győrött és
annak környékén élő, amatőr fo-
tósok számára. Napjainkban, ami-
kor gyakorlatilag mindenkinek a
kezében ott található egy képrög-
zítésre alkalmas eszköz, a fény-
képkészítők továbbra sem ismerik
a fény képalkotó szerepét. A fog-
lalkozásokon minden alkalommal
változott a témakör. A célközön-
ség megismerkedett a természet-
fotózással – és épített örökségek,
egyes települések jeles napjainak,
közéleti eseményeinek fényképe-
zésével el is sajátította azt. A szak-
mailag sikeres, kreatív közösség
projektoros kiállításon mutatta be
a falu lakosainak a településükről
készült alkotásait, Szabó Béla fo-
tóművésszel. 

Október 30-án A Pannon
Nyugdíjas Szövetség és a Kisalföld
Őszidő Alapítvány szervezésében
Örökifjak Művészeti Találkozója
volt művelődési házban. Tíz telepü-
lésről 163 nyugdíjas szereplőt kö-
szönthettünk a településen. A da-
lok mellett hallhattunk, verseket,
néphagyományok bemutatását, vi-
dám jeleneteket. Színvonalas pro-
dukciók láttam, melynek minden
percében az emberi melegséget, az
összetartozás élményét kaptam.
Köszönjük a szervezőknek, köztük
Pozsgai Balázs úrnak, mint győrúj-
barátinak, hogy itt lehetett az ün-
nepség. Köszönjük a szereplőknek
a kiváló felkészülést.

Elôre tekintô
November 4. 18.00
F. Csapó Irén kiállításának 
megnyitója 
November 10. 17.00
Márton-napi Libanap
művelődési ház
November 12. 09.30
Bogyó és Babóca filmvetítés
művelődési ház
November 20. 15.30
Meseszínház 
művelődési ház

November 22. 19.00
Focista Bál 
művelődési ház
November 22.
Evangélikus rendezvény
Civilház
November 26. 10.00
Hermann Ottó vetélkedő
művelődési ház
November 28. 9.00
Évszaki képző 4.
művelődési ház
November 29. 19.00
Baráti Legényczéh bálja
művelődési ház
December 4. 17.00
Mikulásváró 
művelődési ház
December 5. 16.00
Mikulás-buli iskolásoknak
művelődési ház
December 7. 16.00
Adventi koncert
Kisbaráti templom
December 8. 17.00
Pfilf Éva kiállítás megnyitója
művelődési ház 
December 11. 15.30
Meseszínház-Többsincs királyfi
művelődési ház
December 13. 15.00
Mézes adventi sokadalom
művelődési ház
December 15. 16.00.
Nyugdíjas karácsony
hegyi evangélikus terem
December 17. 16.00
Nyugdíjas karácsony
művelődési ház
December 18. 16.00
Karácsonyi műsor (főpróba)
művelődési ház
December 19. 11.00
Iskolai karácsonyi műsor
művelődési ház
December 29. 17.00
Nyugdíjas szilveszter
művelődési ház
December 31.
Szilveszteri bál 
művelődési ház

Októberben elindult a Civilház-
ban a gerincjóga foglalkozás ked-
denként. A kézimunkakörre várjuk
a jelentkezőket, keddenként lesz. 

Horváthné Csala Ágnes 




