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A karácsony az az ünnep, 
amely még a súlyos gondok-
kal terhelt években is aktuális 
maradt. 

Az adventi várakozás végez-
tével a karácsony az év leg-
sötétebb időszakában köszönt 
be, hogy fénye annál jobban 
világítson. 

Ha a várakozás idején egy 
kis időre sikerül kizárni a 
hétköznapok rohanó vibrá-
lást, a karácsonyi vásárok zsi-
vaját, akkor érezhetjük, hogy 
az ünnep nem feltétlenül a 
csillogásban, sokkal inkább 
egyszerűségében közeledik 
felénk.

Advent fényeiből erőt merít-
ve mindannyian készülünk 
karácsonyra, hisz a szép, régi 
karácsonyi szokások erősítik 
az együvé tartozás értékét. 

Maga az ünnep nem fog a 
semmiből bekopogtatni és ránk 
köszönteni, nekünk kell ten-
nünk azért, hogy megteremt-
sük magunkban és magunk 
körül is az ünnepi hangulatot. 
Hagyományos szokásaink sze-
rint sütünk-főzünk, díszítjük 
lakásunk, az ünnepi asztalt. 

Nem kell, hogy a karácsonyi 
készülődésben, minden töké-
letesre sikerüljön. Lehet, hogy 
másnak finomabb a sütemé-
nye, máshol boldogabb családot 
látunk, jobban megpakolt az 
asztal, több az ajándék, és több 
fő van a fa mellett. Az a fon-
tos, hogy tiszta szívvel tudjunk 
ünnepelni, ne hagyjuk, hogy 
az ünnepből kikopjon a lényeg. 

A karácsonyra hetek óta 
készülünk. Szép ez az ünnep, 

de törékeny, mint az üveg. 
Megkarcolhatja, összetörheti 
egy fintor, egy rossz szó, egy 
akaratlan mozdulat. Vigyáz-
zunk rá. 

Ne sajnáljuk hát az időt az 
adventi várakozásban, hogy 
elcsöndesedjünk, hogy tel-
jes szívvel tudjuk várni az 
ünnepet.

Az elcsendesedés idején jó 
a szavak melegéhez húzódni.

Kívánom, hogy Szilágyi 
Domokos Karácsony című 
verse olvasása emlékeztes-
sen önöket arra, hogy mire is 
készülünk valójában ilyenkor. 

Áldott karácsonyt és boldog 
új esztendőt kívánok mind-
nyájuknak. 

Ihász Éva

„A puha hóban,
csillagokban,
az ünnepi foszlós
kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra a
karácsony.

Mint szomjazónak a
pohár víz,
úgy kell mindig e 
kis melegség,
hisz arra született
az ember,
hogy szeressen és
szeressék.

S hogy ne a hóban,
csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen
karácsony.”

Karácsony elé Heltai Jenő

Karácsony
(részlet)

A szeretet nagy ünnepén,
Amikor minden csupa fény,
Amikor minden csupa pompa
És csillogó a karácsonyfa,
Mikor az angyal szárnya lebben
És békesség van szívekben,
Nagynak, kicsinynek gyönyörül,
Amikor gazdag és szegény örül,

A szeretet nagy ünnepén,
Mikor kiújul a remény,
Amikor testvér minden ember
És egy a másnak könnyes szemmel
Bocsátja meg sok vétkeit,
A dús a kolduson segít,
Mikor fehéren száll a béke árnya
Minden kunyhóra, minden palotára,

A szeretet nagy ünnepén,
Amikor annyi költemény
Hirdeti ékes mondatokban,
Hogy végre ismét karácsony van,
Mikor övéihez rohan
Mindenki meghatottan, boldogan,
Mikor mindenki egyetért,
Mindenki egyért, egy mindenkiért.

Minden kedves Olvasónknak
Békés, áldott karácsonyt és

sikerekben, egészségben gazdag,
boldog új évet kívánunk!

Krónika Szerkesztősége
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 2022 januárjában a Győri 
Ipari Park fejlesztéséről, a 
terület kijelöléséről és átmi-
nősítéséről kormányhatáro-
zat született. Ezzel kapcso-
latban a Magyar Közlönyben 
megjelent GIPZ besorolás 
komoly aggodalmat váltott 
ki a szentiváni lakosság köré-
ben. Az övezeti besorolás 
jelentős mértékben zavaró 
hatású ipari övezet a külön-
legesen veszélyes tűz,- rob-
banás,- fertőzésveszélyes, 
bűzös, fokozott zajhatással, 
bűzzel járó ipari tevékenység 
végzését teszi lehetővé.

Elterjedt, egy jelentős nagy-
ságú akkumulátorgyár létesí-
tésének szándéka is, melynek 
hiteles megerősítése sem a 
városháza, sem a kormányhi-
vatal, sem a kormány részéről 
nem történt meg, igaz, cáfola-
ta sem!

Mint Győrszentiván önkor-
mányzati képviselője magam 
részéről sem a GIPZ övezeti 
besorolást, sem a lítium ionos 
akkumulátor és elektrolit gyár 
létesítését NEM tudom támo-
gatni a lakott területtől 900-
1000 m távolságra eső kijelölt 
területen!

Győr M.J.V. 2022 szeptem-
berében tartott közgyűlésén 
szóbeli felvezetésemet követő-
en 5585 db, a tervezett bővítést 
ellenző, valamint folyamatos 
levegőtisztasági mérést kérő 
aláírást adtak át szentiváni akti-
visták polgármester úr részére, 
melyeket át is vett!

 

Kommunikáció

Sajnálatos módon a beruhá-
zással kapcsolatban semmiféle 
előzetes kommunikáció nem 
történt, így magam is csak sod-
ródni tudtam az eseményekkel.

Az első információ a ingat-
lanok megvásárlásával kap-
csolatos, tulajdonosok részére 
megküldött vételi szándék, 
vagy ennek elutasítása esetén a 
kissé nyersen fogalmazott kisa-

játítási eljárás megindításának 
ismertetése volt.

Az augusztus 5-én tartott 
„partnerségi egyeztetés” szoká-
sos módon történő meghirdeté-
se sem az időpont, sem a figye-
lemfelkeltés szempontjából 
nem volt szerencsés. A lakos-
ság úgy érezte, hogy feltűnés 
nélkül szeretnék a változtatást 
végigvinni, ezért elemi erővel 
tört ki a felháborodás.

A Szentiváni Öko Szeglet 
szervezésében megalakult a 
„Szívügyünk Szentiván” moz-
galom és aktivisták segítségével 
került összegyűjtésre az 5585 
db aláírás.

Hangsúlyozni szeretném, 
hogy az üggyel kapcsolatban 
képviselőként és bizottsági 
elnökként semmi információ-
val rendelkeztem, és bármeny-
nyire hihetetlen, kérdéseimre 
sem tudtam releváns válaszokat 
kapni, mivel kormányhatáro-
zatról volt ill. van szó!

A szeptemberi fórumon 
feltett kérdésekre ismeret hiá-
nyában lényeges választ sem 
a kormányhivatal szakemberei, 
sem a városháza Jegyzője, sem 
pedig személyem nem tudott 
adni, mivel a határozat előkészí-
téséről nem volt tudomásunk.

Sajnos a folyamattal kapcso-
latban, az eljárásról, a vétel és 
kisajátítás helyzetéről nem tör-
tént kommunikáció, csupán a 
találgatások szintjén történtek 
felvetések.

A facebookon folyamatosan 
kaptak szárnyra vélt, valós, vagy 
hamis vélemények, melyek 
folyamatosan alakították a köz-
hangulatot.

Ajánlott v. kisajátítási 
vételár

A megbízott értékbecslő által 
kb. 3 millió Ft/hektár vételárat 
a földtulajdonosok többsége 
elutasította, hivatkozva a kb. 10 
évvel ezelőtt ugyanezt a terüle-
tet érintő 813-as út céljára NIF 
Zrt. által megvásárolt/kisajátí-
tott terület 13-14 millió Ft/ha 
vételárára, valamint a szemben 

található ingatlanok Logiszti-
kai Park céljára 15 millió Ft/ha 
áron történt megvételére, kb. 8 
évvel ezelőtt! A kiküldött, vételi 
ajánlat mellett kisajátítással is 
fenyegető levél több száz család 
felháborodását és ellenérzését 
váltotta ki, akik közül többen 
méltatlankodva személyesen 
kerestek meg.

Erre a problémára, már a 
vételi ajánlat kiküldését köve-
tően, 2022 februárjában fel-
hívtam a Városháza figyelmét, 
ahol újabb szakértő felkérését 
említették.

Levegőtisztaság

Számos valótlan híreszte-
lés ellenére 5 levegőtisztasági 
mérés történt az elmúlt 5 évben 
Győrszentivánon! Ebből az első 
próbamérés volt, kifejezetten a 
NEMAK környezetében, ami 
2 hétig tartott, majd 2017-ben 
a következő évre áthúzódóan 
4x2 hetes, (azaz a rendeletnek 
megfelelően éves) mérés tör-
tént, akkreditált laborral, külön 
szakértői véleményezéssel. Saj-
nos számos esetben ismeretek 
hiánya, vagy egyéb szándékból 
fakadóan keltek szárnyra olyan 
híresztelések, melyek Szentiván 
levegőjét súlyosan egészségre 
károsnak ítélték, és mondják 
néhányan ma is!

Ezzel kapcsolatban szeret-
ném a tévhiteket eloszlatni és 
néhány tényadatot ismertetni!

Az ózon esetében történt 8 
eü.-i határérték túllépés júli-
us 21–31. közé esett, ami a 
rendkívül meleg időjárásnak 
volt köszönhető és amit nem 
tudunk szabályozni. A napsü-
tés ugyanis akaratunktól füg-
getlen! A médiák is közzéte-
szik azt, amikor az ózonszint 
emelkedése várható és ez alól 
Szentiván sem kivétel.

 Szálló por esetében 1, 
(2018.11.02-én) a PAH értékei-
nél 11 esetben történt eü.-i határ-
érték túllépés január hónapban! 
Szakértői megállapítás szerint 
ezek az értékek a vegyes tüze-
lésre vezethetők vissza! További 

időszakokban nem volt túllépés 
megállapítható!

A méréseknél az un. terve-
zési irányérték az a mérőszám, 
melyet szeretnénk elérni, beter-
vezni. Ez nem eü.-i határérték!!!

Formaldehid esetében ez a 
tervezési irányérték nálunk 
12 ug/m3, míg a svájci ajánlás 
max. 125 ug/m3, a német DFG 
bizottság ajánlása pedig max. 
370 ug/m3 érték.

A mérések során nálunk 
18 esetben történt a tervezett 
12 ug/m3 túllépése, mely-
lyel együtt az éves átlag 10,7 
, a legnagyobb túllépés pedig 
40,9 volt, azaz jóval a svájci és 
német irányérték alatt. Meg-
jegyezném, hogy belsőégésű 
motorok, új bútorok készítése, 
lapszabászat, műpadlózás, v. 
akár faégetés, fűtés, grillezés 
is tud formaldehid koncent-
ráció emelkedést produkálni, 
melyről egy korábbi mérés 
során meg is győződhettem. (1 
napos túllépés volt egy szom-
szédos fatüzelés miatt első 
mérésünkkor).

Egészség

Mint ahogy az eddig elvég-
zett a levegőtisztasági méré-
sek is igazolják, Győrszent-
iván levegője egészségre nem 
káros, bármennyire is ennek 
ellenkezőjét állítják egyesek. 
A Meteorológiai Szolgálat által 
közzétett adatok rendszeresen 
jelzik, ha egyes levegőterheltsé-
gi szintek egészségre veszélye-
sek. Ezek a közlemények Győrt 
nem, vagy csak 1-2 alkalommal 
érintik évente, szemben más 
városokkal.

Az eddig elvégzett mérések is 
ezt igazolják. 

Ennek ismeretében nagy 
meglepetéssel hallottam gyer-
mek és felnőtt háziorvosok 
fórumon tett nyilatkozatát, 
mely szerint az utóbbi évek-
ben jelentősen nőtt a felnőttek 
körében a daganatos, gyerme-
kek körében pedig az asztmás, 
légzőszervi megbetegedések 
száma. E megállapítások saját 

Gondolatok az IPARI PARKRÓL



3Győrszentiváni KRÓNIKA

tapasztalaton alapuló megálla-
pítások, melyek nem kerültek 
összevetésre közeli települések 
(kontrollcsoport) megbetege-
déseivel. Pl. 6 éve a Móricz 
iskolában 1 első osztály, kb. 
20-23 gyerekkel, indult, míg 
jelenleg 62 fő az első osztályo-
sok száma, azaz háromszoros. 
Ha a megbetegedettek száma 
is háromszoros, akkor lényegé-
ben nincs emelkedés. A 65-70 
éves kort sajnálatosan meg 
nem érő daganatos betegség-
ben szenvedők vizsgálatánál 
érdemes lenne azt is vizsgálni 
milyen munkakörülmények 
között dolgoztak több évtizeden 
keresztül? (Vagongyár, Öntöde, 
Textil, Budalakk, Graboplast). 
Az akkori munkavédelmi 
körülmények miatt jelentkező 
egészségkárosító hatás nyilván 
nem azonnal, hanem az évek 
előrehaladtával jelentkezik.

Ezen a megbetegedések oko-
zójaként a jelenlegi Győri Ipari 
Parkot és az AUDI-t nagy nyil-
vánosság előtt említeni köny-
nyelműség.

Az pedig, hogy erről sem az 
ÁNTSZ-t, sem a helyi képvise-
lőt eddig nem volt fontos értesí-
teni, számomra szomorú.

Annál is inkább az, mert a 
város által végeztetett epidemi-
ológiai vizsgálat egy távolabbi, 
kontroll településsel összevet-
ve nem hozott negatív ered-
ményt, ezért érdekes lett volna 
az összevetés.

Mezőgazdaság,
termőföld

A termőföld védelme mind-
annyiunk érdeke.

A fejlesztés, munkahelyek 
megőrzése szintén mindannyi-
unk érdeke.

Ha bármit fejlesztünk, az 
beépítetlen területeken, földe-
ken történhet, vagy bontásokkal 
érintett ingatlanokon.

Az utcanyitások, egyéb épít-
kezések is földterületen történ-
nek, ahol lehetne akár zöldsé-
get termelni, állatokat tartani, 
mégis igény van az újabb utcák 
nyitására.

Egy 400 ha területen ma 
csupán 2-3 ember dolgozik. 
Megtermeli a terményt, amit 

zömmel külföldre visznek. 
Véleményem szerint célszerű 
az lenne, ha mezőgazdasági 
termelésre kevéssé alkalmas 
területek kerülnének iparfej-
lesztés céljára.

Viszont érdekesnek tartom, 
hogy a Logisztikai Park céljára 
történt földvásárlásnál nem volt 
tiltakozás, pedig egészen közel 
esik lakott területhez.

Munkaerő

Valóban igaz, hogy jelenleg 
Győrben nincs munkanélkü-
liség! Sőt! Távolabbi telepü-
lésekről érkezik a munkaerő 
egy része.

De meddig? Biztosan hallott 
mindenki az elektromos autók 
térnyeréséről. Ehhez pedig 
jóval kevesebb (fele-harmada) 
munkaerő szükséges és mint 
hallható, hamarosan a dízel 
motorgyártás kivezetésre kerül, 
és a benzinesek darabszáma is 
csökken! Ennek megfelelően a 
szükséges munkaerő létszám 
és a beszállítói létszám is csök-
kenni fog!

Ezért szükséges az Ipari Park 
bővítése, hogy az ott dolgozók 
családja, köztük sok szentiváni 
anyagi biztonságban éljen. 
Ez a profilváltás nyilván nem 
azonnal történik, de a fejlesztés 
sem jön létre azonnal. A cél az, 
hogy a váltás, ami nyilvánvaló-
an bekövetkezik, minél kevésbé 
legyen fájdalmas és érezhető, 
de ehhez meg kell teremteni 
időben a körülményeket.

Alfonz Dintner úr, az AUDI 
Hungaria Zrt. vezetője is ahogy 
írták, a bővítés szükségességét 
fogalmazta meg!

Hitelesség

Azt gondolom, hogy a hiteles 
információ, legyen az kedvező 
vagy kedvezőtlen, mindenkép-
pen fontos, mert tájékoztat és 
alapját képezheti a társadalmi 
egyeztetésnek. Az informá-
ció hiánya valós vagy valótlan 
híreket, feltételezéseket gene-
rál, mely akár pánikot, gazda-
sági változásokat, társadalmi 
feszültséget okozhat.

Ezért fontos, hogy megala-
pozott, egyértelmű, hiteles és 

ne „légből kapott” feltételezé-
seket közöljünk biztos infor-
mációként.

Ilyen pl. az akkumulátor-
gyár kérdése, melyet eddig 
senki sem erősített meg és 
senki sem cáfolt. Sem a kor-
mányhivatal, sem a város, 
sem az AUDI Hungaria Zrt., 
sem a kamara nem foglalt 
állást, hiszen nem is kom-
petensek az ügyben-, ahogy 
személyem sem!

Aki ebben releváns informá-
ciót adhat, az a Kormány, vagy 
felhatalmazottja, valamint az 
esetleges beruházó!!! Sajnos a 
hiteles és egyértelmű informá-
ció esetünkben nem áll rendel-
kezésre, és mint az előbbiekben 
írtam, ez viszont a feltételezése-
ket generálja, ami pánikkeltés-
hez, vitákhoz, ellenségeskedés-
hez vezet.

Korábban, az Ipari Park bőví-
téséhez is földterületek vásárlá-
sára volt szükség, de szó sem 
volt kisajátításról, hanem az 
adásvétel felek közötti megegye-
zés eredményeként jött létre.

Ezért elgondolkodtató, hogy 
a termőföld védelme mel-
lett most olyanok is hangos-
kodnak, tüzelik a jószándékú 
embereket, akik pár éve az Ipari 
Park fejlesztése céljára eladott 
földekért százmilliókat kap-
tak. Néhány hónapja szintén 
szentiváni szántóföldeket adtak 
el milliókért iparfejlesztéshez, 
és nyáron is ennek érdekében 
igyekeztek szántóföldek átmi-
nősítését elérni, ugyanakkor 
fennhangon hirdetik a föld 
védelmét és azt, hogy a magyar 
föld nem eladó!

Számomra ez nem hiteles!
Az egészségügyi problémák 

terén a háziorvosok által előa-
dott, Ipari Parkkal összefüggés-
ben előadott levegőszennyezés 
miatti daganatos megbetegedé-
sek számának növekedése, vala-
mint a gyermekek Ipari Park 
okozta légzőszervi megbetege-
dések drasztikus emelkedése is 
akkor lenne hiteles, ha lenne 
összehasonlító kontroll csoport 
és figyelembe vennék a korábbi 
és jelenlegi létszámot is.

A város által végzett epidemi-
ológiai vizsgálatok nem igazol-
ták ezeket a megállapításokat.

Örültem volna, ha ismertet-
ték volna velem ezeket a sta-
tisztikákat, hogy felhívjam az 
illetékesek figyelmét e komoly 
problémára!

Ne felejtsük el, hogy 
Szentivánon kb. 6400 belső-
égésű motorral rendelkező 
gépjármű is üzemel, a céges 
autókon és a tömegközleke-
désen kívül, valamint télen 
számos helyen vegyestüzelésű 
kazán is működik változatos 
fűtőanyaggal...

Jelenlegi helyzetről

Ahogy azt dr. Dézsi Csaba 
András polgármester úr a köz-
gyűlésen, frakciógyűlésen és 
számomra külön is említette, 
eljár személyesen Budapesten a 
döntéshozóknál a GIPZ övezet-
be történő átsorolás alól történő 
mentesülés érdekében.

Szintén eljár korrekt és a 
körülményeket fokozottan 
figyelembe vevő új értékbecslés 
elvégeztetése céljából.

Elrendezte, hogy kiépítésre 
kerüljön egy akkreditált labor 
által üzemeltetett, folyamatos 
levegőtisztasági mérést végző 
mérőállomás Győrszentiván 
térségében, melynek eredmé-
nyei mindenki számára elér-
hetőek lesznek tervek szerint, 
a Meteorológiai Állomás adat-
szolgáltatásán keresztül. 

A város folyamatosan vizsgál-
ja az iparterületek diverzifikáci-
óját, azaz különböző területek 
iparterületi célra történő hasz-
nosításának lehetőségét.

Úgy gondolom, hogy igye-
keztem reális képet adni az 
Ipari Park fejlesztésével, bőví-
tésével kapcsolatos helyzetről, 
melynek jelenleg kijelölt helye 
a Tíbormajori út déli oldala, ám 
mind övezeti besorolása, mind 
pedig nagysága változhat! 

A GIPZ övezeti besorolás és 
egy lítiumion elektrolitos akku-
mulátorgyár számomra sem 
kívánatos!

Áldott, békés karácsonyt és 
örömökben, egészségben gazdag 
boldog új évet kívánok a krónika 
olvasóinak és minden szentiváni 
polgárnak!

dr. Sík Sándor
önkormányzati képviselő
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 2022. augusztus 5. óta Győr-
szentiván neve többször 
megjelent az országos és 
megyei híroldalakon, ennek 
oka a Győri Ipari park terve-
zett bővítése. Ebben a cikk-
ben szeretnénk több tényt 
és szakértői véleményt meg-
osztani az olvasókkal.

Mindenekelőtt fontos meg-
jegyezni, hogy a bővítés ellen 
tiltakozók soha nem javasol-
ták, hogy az ipar visszafejlőd-
jön Győrben. A cél pusztán 
az, hogy a város területén az 
ipar a 21. századi kívánalmak-
nak megfelelően működjön 
és a tervezésbe a helyi lakoso-
kat is bevonják.

Az ipari parkot egy újabb, 
mintegy 4 millió m2, jelen-
leg mezőgazdasági területtel 
kívánják bővíteni Győrben, 
pontosabban a város győr-
szentiváni településrészén, 
közel Szabadhegyhez, Gyár-
városhoz, Töltéstavához, Pér-
hez és Bőnyhöz. Ez, az Audi 
területeit nem számolva, 50 
évre elegendő ipari területet 
jelentene az elmúlt 30 év fej-
lődési tempójával számolva.

Az ipari területek és a hoz-
zájuk kapcsolódó infrastruk-
túra-fejlesztések terjeszke-
dése az elmúlt évtizedekben 
szintén többnyire az egykor 
önálló Győrszentiván telepü-
lés területén történt (1. ábra). 
Ez a földrajzilag egyirányú 
fejlődés közlekedési problé-
mákat is felvet, amellett, hogy 
az ipari parkból eredő környe-
zeti terhelés elsősorban Győr-
szentivánt terheli.

A környezeti terhelés egyik 
legjobban mérhető eleme a 
légszennyezettség. A város-
részben történt 2018-as méré-
sek például formaldehidből 
többször a határérték felet-
ti értékeket mutattak ki. A 
2022. szeptember 20-i lakos-
sági fórumon elhangzott a 
helyi orvosok részéről néhány 
aggasztó adat azzal kapcsolat-
ban, hogy a légúti és dagana-
tos megbetegedések 20-30%-
kal növekedtek az elmúlt 
években. Ezért is javasolták a 

tiltakozók, hogy az ipari park 
bővítése előtt újabb mérése-
ket kell végezni annak érdeké-
ben, hogy tisztában legyünk 
a jelenlegi levegőminőséggel. 
A győri önkormányzat már 
megkezdte a méréseket,  a 
Szentiváni Öko Szeglet Egye-
sület által, közösségi forrásból 
szervezett mérés előkészítése 
is a végéhez közelít. Így az év 
minél nagyobb hányadában, 
egymástól függetlenül szer-
vezett mobil mérések újabb 
adatokkal szolgálnak majd 
a szentiváni levegő minősé-
gével kapcsolatban. A fő cél 
persze az, hogy állandó mérő-
állomást telepítsenek a tele-
pülésrészre.

A másik probléma a 4 mil-
lió m2 jó minőségű termő-
föld átminősítésével Győr 
város klímastratégiájához 
és a hatályban lévő, 1997-es 
építési törvényhez kapcsoló-
dik. A kormányrendeletben 
meghatározott mezőgazdasá-
gi területek jelentős zavaró 
hatású ipari övezetbe sorolása 
ellentétes a város törekvésé-
vel. Eszerint a meglévő zöldte-
rületeket, beleértve az erdőket 
és mezőgazdasági területeket 

meg kell óvni annak érde-
kében, hogy a klímaváltozás 
hatásainak a város jobban 
ellen tudjon állni.

Az építési törvény alapján 
a 4 millió m2 mezőgazdasági 
terület elvesztése azt követel-
né, hogy Győr területén mint-

egy 1,6 millió m2 új erdőterü-
letet alakítsanak ki. A város 
szabályozási tervében nem 
látszik olyan helyszín, ahol ez 
megoldható lenne. 

Egyelőre tehát több a kérdés, 
mint a válasz a tervezett ipari 
park bővítésével kapcsolatban. 

VESZÉLYES ipari zóna
a kertjeink alatt!?
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Ezért is fontos, hogy minél 
többen részt vegyünk a Szív-
ügyünk Szentiván Mozgalom 
által szervezett eseményeken, 
hallassuk a hangunkat, véd-
jük meg az egészségünket a 
várható szennyező hatásoktól, 
védjük meg otthonaink biz-
tonságát és termőföldjeinket! 

Kövessék a Szívügyünk 
Szentiván facebook oldalt, 
ahol folyamatosan jelennek 
meg hírek a tervezettel kap-
csolatban!

Kun Zoltán
klímareferens, erdész technikus, 

táj-és kertépítész mérnök, talajta-
ni és faápoló szakmérnök, tudo-
mányos munkatárs a Wildland 

Research Institute-nál

További
szakértői vélemények 

a témában
dr. Szijjártó László
Magyar Orvosi Kamara 
Győr-Moson-Sopron Megyei 
Területi Szervezet elnöke, 
gyermektüdőgyógyász, cse-
csemő és gyermekgyógyász

Az Ipari Park bővítésénél 
figyelembe kell venni a lakos-
ságot érintő egészségügyi 
vonatkozásokat. Az ipari tevé-
kenység és a közlekedés okoz-
ta zaj-, lég- és vízszennyezés 
bizonyítottan egészségkáro-
sító: szív- érrendszeri, daga-
natos és légúti betegségek 
gyakorisága emelkedik. Ezért 
sok országban szigorú szabá-
lyok alapján a veszélyes ipari 
övezeteket (robbanás-, fertő-
zésveszélyes, különösen zajos 
tevékenység) a lakott terület-
től legalább 1,5-2 km-re kell 
telepíteni. A nagyobb távolság 
váratlan balesetekkor a lakos-
ság életét, egészségét is védi.

dr. Balog-Farkas Renáta
ügyvéd

Az ipari park bővítése kap-
csán rengeteg jogi aggály is fel-
merül. A legfontosabb, hogy a 
területbővítést az Alaptörvé-
nyünk P) cikkébe ütközően 

jelölték ki. Az Alaptörvény P) 
cikke szerint mindenkinek, 
így az államnak is, köteles-
sége megvédeni a természeti 
erőforrásainkat, különösen a 
termőföldet, az erdőket és a 
vízkészletet, a biológiai sok-
féleséget, a honos növény- és 
állatfajokat. Nekünk, állam-
polgároknak is kötelességünk 
ezeket megvédeni, akár veze-
tőink felelőtlen döntéseitől is.

Udvardi Zsanett 
agrármérnök

Évtizedek óta érezhető a 
mezőgazdaságban az a vízhi-
ány, amivel a lakosság most 
kezd igazán szembesülni. 
Egyre gyakoribb, hogy a déli 
országokhoz hasonlóan már 
hazánkban is vízkorlátozást 
kell eszközölni bizonyos helye-
ken. Talajunk, éghajlati és 
földrajzi adottságaink révén az 
élelmiszertermelésben kima-
gasló alapokkal rendelkezünk, 
de ezt meg is kell becsülnünk! 
4 millió m2  átlagosnál jobb 
minőségű, művelés alatt álló 
termőföld kivonása a mezőgaz-
daságból önmagában is elfo-
gadhatatlan – főként a jelenleg 
tapasztalható extra mértékű 
infláció tükrében –, ráadásul 
egy akkumulátorgyár vízigé-
nyének kielégítése és a „hasz-
nált” víz elhelyezése csak még 
inkább gyorsítja a sivatagoso-
dást és elszennyezi a környe-
ző területeket is. Méhészként 
számunkra különösen aggasz-
tó, hogy mivel a gazdasági 
kultúrák öntözésigénye nagy 
mértékben növekszik, egyre 
több területen épül ki olyan 
öntözőrendszer, amely a helyi 
talajvízkészletekre támasz-
kodik. Ha ezt a vízréteget 
elszennyezik a gyárak, akkor 
a megtermelt élelmiszerbe is 
beépülnek azok az ártalmas 
vegyi anyagok, melyek ezután 
ételként szeretteink asztalára 
kerülnek. Mi mindannyian 
felelősek vagyunk a környeze-
tünkért!

 
Hardi Titusz OSB
Győrszentiván plébánosa, 
a Pannonhalmi Főapátság 
oktatási főigazgatója

„Amikor megtanuljuk meg-
hallani a teremtés hangját, 
egyfajta disszonanciát veszünk 
észre benne. Egyfelől édes ének, 
amely szeretett Teremtőnket 
dicséri, másfelől keserű kiáltás, 
panasz a rossz emberi bánás-
mód ellen. E keserű kiáltások 
hallatán bűnbánatot kell tar-
tanunk, és változtatnunk kell 
életmódunkon és káros rendsze-
reinken.” (Ferenc pápa)

Újabb ipari park létesíté-
se Győrszentiván határában 
nemcsak keserű kiáltás lenne, 
hanem a teremtés már elvi-
selhetetlen sikolya. Mi erre 
nemet mondunk!

 
Dr. Farkas Orsolya 
okleveles környezetmérnök, 
okleveles közgazdász regio-
nális és környezeti gazdaság-
tan szakon

Az ipari park bővítése leve-
gőtisztaság-védelmi szem-
pontból nem kedvező. Min-
den további üzem létesítése 
növeli a háttérterhelést, még 
az elérhető legjobb techno-
lógiával megépülők is. Kizá-
rólag a környezetvédelmi 
hatóság felé van tájékoztatási 
kötelezettség üzemzavar vagy 
határérték túllépés esetén, 
a lakosság felé nincs. Leve-
gőminőséget mérő állomás 
működtetése nagy költsége-
ket von maga után, ráadá-
sul többségük nagyvárosban 
található. Példaértékű lenne 
Győrszentivánon egy mérő-
konténer felállítása, ami az 
ipari park lakosságot érintő 
szennyezését tudná mérni. 

Némethné Delbó Krisztina
Kiscserókok Táncegyüttes 
művészeti vezető

Valljuk és tanítjuk, hogy 
hagyományos népi kultúrá-
nak a természettel való kap-
csolat mindig fontos része 
volt, hiszen a régi falu szerve-
zetten is gondoskodott a ter-
mészeti környezet védelmé-
ről. A néphagyomány neveli a 
gyermeket az élet, az élőlény 
szeretetére, megbecsülésére, 
a vele való kapcsolat meg-
élésére, a művészet erejével 

szeretteti meg környezetének 
élőlényeit. Felnőttkorban leg-
belső érzéseit az élővilág, a 
természet képeivel tudja csak 
igazán kifejezni, a népdalok-
ban megfogalmazni. A nép-
tánc közösségteremtő, közös-
ségépítő! Közösséget terem-
tünk, az élő néphagyomány-
nyal jövőt építünk! Fontos, 
hogy a fiatalok itt maradjanak 
és az általuk szerveződött 
közösségek fokozottan óvják 
a környezetet a jövő generáci-
ói számára!

Nagyon szeretnénk még 
jó sokáig GYŐRSZENT-
IVÁNON, közösen megélni 
hagyományainkat!

Professzor Dr. Rechnitzer 
János, a Széchenyi István 
Egyetem professor emeritusa 
egy interjúban így fogalmazott:

„Az akkumulátorgyárnak 
súlyosak a környezeti problé-
mái. Halljuk a gödi Samsung 
körüli elégedetlenséget. Pél-
dául óriási vízfogyasztása van 
az akkumulátorgyártásnak, 
ezeket a vizeket aztán meg kell 
tisztítani. Fontos eleme lesz 
a járműgyártásnak az akku-
mulátor, de én nem vagyok 
abban biztos, hogy ilyen jó 
földrajzi pozícióban, ilyen 
kedvező ipari kultúra mellett 
és ilyen technológiai háttérrel 
akkumulátorok gyártását kell 
Győrben támogatni. Gyárt-
sák más helyen, ahol több a 
szabad munkaerő, több a ter-
mészeti erőforrás.” „Mi meg 
megint veszünk 300 hektárt, 
közművesítünk, aztán jönnek 
az újabb összeszerelőüzemek. 
Hát nincs munkaerő, ki fog 
az akkumulátorgyárban dol-
gozni?” 

Érdemes a teljes cikket is 
elolvasni.

Forrás: Rechnitzer János: 
ne a háromszázadik 
összeszerelőüzemet hozzuk 
győrbe! 2022.11.15. 
www.ugytudjuk.hu

Összeállította:
Szentiváni Öko

Szeglet Egyesület
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Már kora tavasztól kezdő-
dően hatalmas lelkesedéssel 
álltunk neki az őszi-téli prog-
ramok szervezésének. Bíztunk 
benne, hogy az elmúlt 2 év, 
COVID által megnehezített 
körülmények már a múlté, és 
végre minden rendezvényt meg 
tudunk tartani, amit eltervez-
tünk. Tévedtünk. A háború 
okozta gazdasági nehézségek, 
és a megnövekedő rezsikölt-
ségek, ahogy mindenkit, úgy 
intézményünket is utolérték. Jó 
néhány rendezvényünket csak 
megváltozott formában, vagy 
egyáltalán nem tudtunk meg-
tartani. Az őszi-téli időszakban 
jött volna Csernus Imre, Süsü, 
a Kicsi Gesztenye Klub, Lili 
bárónő, illetve az Alma együt-
tes is. Természetesen minden 
erőnkkel azon vagyunk, hogy 
ezeket az előadásokat a jövő 
évben mindenképpen meg tud-
juk tartani.

2021-ben a hagyományos 
Szentiváni Szüreti Napot egy 
kicsit új köntösbe bújtattuk. 
Fiatalosabb, lendületesebb fellé-
pőket és programokat hoztunk 
el az érdeklődőknek. Hatalmas 
siker volt a rendezvény, így 
idén is szerettük volna ezt az 
utat folytatni. A megváltozott 
körülmények sajnos nem tették 
ezt lehetővé. Azt viszont nem 
szerettük volna, ha a szüreti 
időszak teljesen program nél-
kül marad. Szeptember 10-én 
a Győrszentiváni Polgárőr és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel 
közösen megtartottuk az első 
Szentiváni Családi Napot. Mind 
a fellépők, mind a látogatók 
kitettek magukért. Egy nagyon 
jó hangulatú és színes progra-
mokat kínáló rendezvényt sike-
rült összehozni. Természetesen 
a hagyományos főzőverseny 
idén sem maradhatott el. A dél-
utáni eseményeket a Szentiváni 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
programjai nyitották meg. A 
Kossuth Lajos Művelődési Ház 
sátra alatt pedig megkezdőd-
tek a színpadi fellépők műso-
rai. A Kaláka együttes nyitotta 
a sort. Újra bebizonyították, 
hogy dalaik „kortalanok” gyer-
mekek, szülők és nagyszülők 
is együtt énekelték a dalokat 
a művészekkel. Fellépett az 

Aranymálinkó Néptánccsoport 
és a Cserók Néptáncegyüttes is. 
A színpadi műsorokat a Bowly 
Roll Együttes zárta. Dalaikra jó 
néhányan táncra is perdültek. 
Az esemény záró műsorszáma 
a Dísztéren volt, ahol Jade Fény-
varázs Táncshow-t csodálhatták 
meg az érdeklődők.

A hónap végén még volt egy 
Őszi Vásári Forgatag is a Díszté-
ren, amit a Szentiváni Óvodával 
közösen szerveztünk meg. A 
program fő attrakciója Gryllus 
Vilmos koncertje volt a sport-
csarnokban.

Az októbert az állatok világ-
napjával kezdtük. A kollégák 
által összeállított és kitöltött fel-
adatlapokat a játékban résztve-
vőknek vissza kellett hozniuk 
a gyűjtőládákba. A hibátlanul 
kitöltők közül pedig kisorsol-
tunk néhány szerencsést, akik 
ajándékokat kaptak. 

Október 6-án Thuróczy Sza-
bolcs lépett fel nálunk, aki 
Bödőcs Tibor: Meg se kínál-
tak (Kocsmaária) című művét 
adta elő. Kocsmaária sok 
nevetéssel és sírással.   Néhol 
nosztalgikusan költői, néhol 
sokkolóan ismerős és karcos 
világ elevenedett meg Keresz-
tes Tamás rendezésében. Azt 
mondanom sem kell, hogy telt 
házzal és hatalmas sikerrel zaj-
lott le az előadás.

A Magyar Elektrotechni-
kai Egyesület (MME) szerve-
zésében évek óta zajló „Mi a 
pálya?” műszaki pályaválasztó 
fesztivál első állomása, 2022. 
október 12-én érkezett közös-
ségi házunkban; amit további 
nagyvárosok (Szeged, Miskolc, 
Pécs) és a főváros követett. Az 
idei évben a házigazda-műsor-
vezető Orosz György ismert 
humorista volt. 

A fesztivál célja, hogy okta-
tási intézmények és az ipari 
szereplők bevonásával, interak-
tív, látványos, „élmény alapú” 
bemutatók segítségével felkeltse 
az érdeklődést a műszaki és 
informatikai pálya iránt, annak 
érdekében, hogy a gyerekek 
tudatosan válasszák ezt a pályát.

A pályaválasztás előtt álló diá-
kok a rendezvény sorozat során 
hat műszaki ágazattal ismer-
kedhetnek meg: elektronika, 
elektrotechnika, informatika, 
gépészet – épületgépészet, táv-
közlés, vegyipar. Minden ága-
zatot szakképzési centrumok és 
cégek képviselnek, akik bemu-
tatják szakirányukra jellemző 
legizgalmasabb dolgokat, ame-
lyeket az érdeklődők a gyakor-
latban is kipróbálhatnak; bepil-
lanthatnak a kulisszák mögé, 
kipróbálhatják milyen, amikor 
mozgatórugói a korszerű tech-
nikának.  

Október 15–16-án Felis Hun-
garica Nemzetközi Macskaki-
állításnak adott otthont intéz-
ményünk. A két nap alatt közel 
300 macskát csodálhattak meg 
a látogatók. 20 különböző fajta 
képviseltette magát. 11 ország 
résztvevőivel találkozhattak a 
látogatók (Norvégiától Spanyol-
országig).

Október 18-án látogatott el 
hozzánk Zorán. Neve fogalom 
a magyar zenei életben, kon-
certjei mindig ünnepnek szá-
mítanak. Túlzás nélkül állít-
hatjuk, hogy az idei év legna-
gyobb „durranása” volt a kon-
cert. Már hetekkel a fellépés 
előtt elfogyott az összes jegy. A 
koncert végén pedig percekig 
vastapssal hálálta meg a közön-
ség a fantasztikus előadást.

Október 27-én a L’art pour 
l’art Társulat lépett fel intézmé-
nyünkben. Dolák-Saly Róbert, 
Pethő Zsolt, Szászi Móni és 
Stefanovics Angéla neve garan-
ciát jelentett a felhőtlen szóra-
kozásra és nevetésre. Nem is 
kellett csalódnia a közönség-
nek. A humort kedvelők egy 
nagyszerű élménnyel lettek 
gazdagabbak.

Halloween alkalmából, októ-
ber 28-án kolléganőink Tökfa-
ragó délutánt szerveztek a gyer-
mekek számára a sportcsar-
nokban. A résztvevők számos 

Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ
2022-es éve
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nagyszerű alkotást készítettek 
el, és közben természetesen a 
jó hangulat sem maradhatott 
el. A sikerre való tekintettel 
jövőre is biztosan újra megtart-
juk az eseményt.

A Jedlik Diákönkormányzat 
régi hagyománya a „24 órás 
labdarúgó bajnokság”, amit 
az utóbbi néhány évben – az 
ismert körülmények miatt –, 
sajnos nem tudtak megtarta-
ni. Annak érdekében, hogy ez 
a tradíció/sportrendezvény ne 
szakadjon meg, a szervezők 
nagy lelkesedéssel vetették 
bele magukat a munkába. 

Törekvésüket rajtunk kívül a 
Szent Benedek Általános Iskola 
is segítette azzal, hogy a csapa-
tok igénybe vehették a tornater-
müket is a november 04. 17:00 
órától másnap 17:00 óráig zajló 
focikupán.

November közepén egy 
programokban igazán „sűrű” 
hétvége is várt ránk. Arrabona 
Eagles MC Hungary jóté-
konysági koncertet szervezett 
no vem ber 12-én. Fellépett a 
Radar, a Falcon Project és a 
rockzenét kedvelő közönség 
legnagyobb örömére a Pokol-
gép is. 

A kollégák összehangolt 
munkájának köszönhetően 
másnap már Aranyosi Péter 
lépett fel telt ház előtt a műve-
lődési központban. A jubile-
umi stand up show Aranyosi 
Péter 50. születésnapja alkal-
mából, akkora siker volt, hogy 

másnap újabb előadás követte. 
A csarnokot mindkét este han-
gos nevetés töltötte meg.

November 21-22-én telepü-
lésünkön járt az országszerte 
nagy sikert aratott Petőfi busz. 
Itt Győrszentivánon is két hely-
színen lehetett megtekinteni 
a Petőfi Irodalmi Múzeum 
által a Petőfi Sándor-emlékév 
alkalmából létrehozott vándor-
kiállítást. A két nap alatt több 
mint háromszáz érdeklődő 
gazdagodhatott egy egyedülálló 
élménnyel.

Novemberben elindult még 
az immár hagyományosnak 
mondható „Angyalposta” is. 
Örömteli, hogy évről-évre 
egyre több gyermek küldi el 
az angyalkáknak a leveleiket. 
Sokszor egészen megható és 
olykor vicces olvasni a gyerme-
kek kívánságait.

December 10-én Stand Up 
Comedy program volt a műve-
lődési központban. Fellépők 
között volt Lorán Barnabás 

„Trabana” és az Aradi-Varga 
Show. Az előadások között a 
The Beat Bulls gondoskodott a 
hangulatról a 60-as és a 70-es 
évek zenéivel.

Az évet a december 11-i hagyo-
mányos Adventi Jótékonysági 
Koncerttel zártuk a Kereszte-
lő Szent János templomban. A 
közreműködők között volt Bar-
ton Márton, Sas Imre, a József 
Attila Kórus, a Győrszentiváni 
Szent Benedek Általános Iskola 

és a Móricz Zsigmond Általá-
nos Iskola kórusai. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan idén is szép 
számmal vettek részt az érdek-
lődők és az adakozók a rendez-
vényen.

Amint olvashatták a lehetősé-
gekhez képest rengeteg színes 
és változatos programot sikerült 
idén is összehozni. Reméljük, 
hogy jövőre az elmaradt esemé-
nyeket is sikerül maradéktala-
nul bepótolni, és az eltervezett 
programok megrendezése elé 
sem gördül már több akadály. 
A kicsit most hosszúnak tűnő 
január és február a tervezéssel 
fog telni nálunk, hogy aztán a 
tavasz közeledtével újra nézők-
kel és művészekkel teljen meg 
a Molnár Vid Bertalan Művelő-
dési Központ.

Áldott, békés karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet 
kívánunk!

Szabó Gábor, Lendvai Zsolt
közművelődési szakemberek

A december vége felé halad-
va várakozással teli napok 
követik egymást. A lélek egyre 
tisztul a hétköznapok megszo-
kott monotómiájától és valamiféle ünnepi köntösbe próbálja 
öltöztetni bensőnket. Az év gyorsvonati sebességgel haladt, és 
hipp-hopp már a vége felé tart. Ilyenkor jönnek elő az év közben 
megélt kellemes pillanatok a családdal, az unokákkal eltöltött 
vidám történések. Aztán eljövend a szomszédunkban dúló hábo-
rú réme, amely rávetül a készülődés kellemes időszakára is, ahol 
sok-sok embertársunknak menekülnie kell a saját hazájából, az 
ismeretlenbe, a kilátástalanságba. 

Becsüljük meg hazánkba vetett hitünket. Szeressük az Istent, 
hogy minket ez idáig megvédett a háború borzalmas rémétől. 
Most ebben az időszakban talán még jobban felértékelődött a 
haza, a család, a barátok, a közösségek összetartó ereje. Emeljük 
fel szavunkat a szeretet mellett, mert a világnak erre van a legna-
gyobb szüksége. Álljunk azok mögé, akik a békét hirdetik, mert 
csak ez lehet a jövő útja. Amikor majd a karácsonyfa alatt állunk, 

és énekeljük a „Mennyből az 
angyal”-t, jusson eszünkbe az 
a sok szegény ember, akinek 
ez nem adatott meg. Becsüljük 

meg a családot, a barátokat, és minden jóakaratú embert, akik 
fontosnak tartják a világ új irányba fordulását, ahol az egyes 
ember boldogulni tud, fejlődik, kapcsolatokat épít, szerető csa-
ládban él, jóra és szépre neveli a jövő generációját.     

Határainkon belül, és túl minden magyar szíve ilyenkor 
együtt dobban, legyen az a Kárpátalján, a Felvidéken, Erdélyben, 
a Délvidéken. Édes hazánk minden tagja a keresztény karácsony 
áhítatában ünnepli Jézus születését. Vallja az Isten nagyságát, 
gyertyát gyújt a karácsonyfán, és az angyalok segítségével éli 
meg ezt a legszebb, lélekemelő ünnepet. Legyen BÉKE a földön, 
hogy ne kelljen rettegni senkinek Jézus születésének szent 
ünnepén. Éljenek a népek békében, szeretetben, barátságban. 
Minden hazánk fiának és minden jóakaratú embernek kívánok 
Örömteli Békés Karácsonyi Ünnepeket!

Vollai István

Karácsonyi gondolatok
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Idei kitüntetések
A Magyar Vöröskereszt Győr Moson Sopron Megyei Szer-
vezete, 2022. évben kitüntette Mura Jenőné és Varga Szilvia 
aktivistákat. Andi, a Véradó Mozgalomért Kifejtett Tevékeny-
ségéért Díj ezüst fokozatát. Szilvia, az Az Év Önkéntese díjat 
kapta. Köszönjük munkájukat.

Egyesületünk a Győrszent-
iváni Polgárőr és Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület mozgal-
mas évet zár. A tavasz folya-
mán meghívást kaptunk , az 
Önkéntes és Létesítményi 
tűzoltók szerelési gyakorlatá-
ra, melyen sikeres szerelési 
gyakorlatot mutathattunk be. 
Ezúton is szeretnénk köszöne-
tet mondani Tét Város Tűzoltó 
egyesületének, s annak min-
den tagjának. A támogatásért, 
szakmai és technikai segít-
ségnyújtásért. Nélkülük nem 
sikerült volna, Köszönjük!

Eredményesen vettünk részt, 
az időszakos „vizes” versenyen, 
melyen több egyesülettel közö-
sen szimulált oltási, mentési 
gyakorlatot hajtottunk végre.

Az ősz folyamán, megkez-
dődött az önkéntesek 40 órás 
képzése, melyen egyesületünk 
8 tagja sikeres vizsgát tett. 
Az oktatást a Győrszemerei 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
szervezte és bonyolította, segít-
ségül hívva a Téti Ö.T.E. tagja-
it. Köszönjük munkájukat,

Közben meghívást kaptunk 
a Moson Mentő szervezetbe, 
ahol a közelmúltban húsz 
fővel sikeresen vettünk részt a 
minősítő gyakorlaton. Immár 
egyesületünk nem csak a 
városi, hanem a megyei men-
tőszervezetnek is tagja.

Eszközparkunk folyamato-
san fejlődik, a nyáron vásárol-

tunk egy FOX I. típusú kismo-
torszivattyút, több kiegészítő 
szerelvénnyel. Mos pedíg egy 
DAF márkájú tűzoltó autót 
sikerült beszereznünk magas 
fel sze reltséggel. Továbbá egyé-
ni védőfelszereléseink is mind 
nagyobb számban állnak ren-
delkezésre.

Győrszentiváni Polgárőr és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az év megkoronázása az 
idén harmadik alkalommal 
megrendezett Mikulás láto-
gatás.

Százötven gyermeket ter-
veztünk meglátogatni, nekik 
örömet szerezni, végül ket-
tőszáztizennyolc ifjonchoz 
sikerült eljutnunk. Konvo-
junk, nyolc fős csapattal, 
5-én és 6-án délután kísérte 
a télapót.

Köszönetet szeretnénk mon-
dani a fogadtatásért a szülők-
nek és a csemetéknek, igazán 
jól éreztük magunkat. Sok 
süteménnyel, rajzokkal, vártak 
minket. 

Köszönjük szépen, jövőre 
ismét találkozunk. Áldott, 
békés, ünnepeket kívánunk 
minden polgártársunknak.

A Győrszentiváni Önkén-
tes Tűzoltó Egyesület szept-
embertől tűzoltó szakkört 
indított a Szent Benedek 
iskola közreműködésével 
(de nem kizárólag az isko-
la diákjainak) hétfőnként 
15–16 óra között. A létszám 
és az érdeklődés is fokozato-
san gyarapszik. A gyerekek 
megismerhetik  a tűzoltók 
világát, az egyéni védőfelsze-
reléseket, a tűzoltó szakfel-
szereléseket, szerelés szabá-
lyait, tűzoltók kötelességeit, 

a rádiózás szabályait, részt 
vehetnek alaki foglalkozá-
son stb. Célunk nem csupán 
iskolai program, hanem egy 
értékes közösség kialakítá-
sa, mely az iskola kerítésén 
kívül is kínál lehetőségeket.

Csatlakozni folyamatosan 
lehet továbbra is.

Emellett közösségi szolgá-
latos középiskolások jelent-
kezését is várjuk! Változatos 
feladatok, vidám csapat, 
megbízható közösség várja 
itt őket.

TŰZOLTÓ ifjúsági képzés
9 év feletti fiatalok számára
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ÖKO-JÁTÉK ÖTLETEK
a téli szünetre

Ha végig tekintünk a SZÖSZ 
Egyesület 2022-es évén, egyér-
telműen látszik, hogy a prog-
ramjaink és foglalkozásaink 
gerincét a környezeti nevelés 
és a szemléletformálás adta. 
Hiszünk abban, hogy ez az 
egyik legfontosabb küldeté-
sünk, amelyet igyekeztünk vál-
tozatosan, színesen csomagolni 
és bontogatni az elmúlt hóna-
pokban, Ti pedig kíváncsian, 
lelkesen és kreatívan részesei 
lettetek. Hatalmas lendületet 
és pozitív megerősítést ad szá-
munkra, ha látjuk, fogékonyak 
vagytok arra, amit átgondoltan 
és szeretettel készítünk elő, és 
boldogsággal tölt el minket, 
mikor egy megálmodott prog-
ram „működik”, általatok életre 
kel, mi pedig Veletek sodró-
dunk és tanulunk, hogy egyre 
jobbak lehessünk, értetek és 
egy fenntarthatóbb jövőért.

Mikor meghívást kaptunk 
egy rendezvényre, először min-
dig összedugtuk a fejünket, 
– no meg a szívünket –, hogy 
körvonalazzuk az adott témát, 
megkerestük a kapcsolódási 
pontokat és reményteljesen 
meghatároztuk a célközösség 
igényeit. Néhány alkalom után 
egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy 
a játék lehet az egyik legalkal-
masabb eszköz számunkra és 
az út Hozzátok, hiszen játszani 
mindenki szeret. 

Bemutatom Nektek néhány 
hulladékból készített játékun-
kat. A közelgő téli szünet hosz-
szú délutánjai és estéi remek 
lehetőséget nyújtanak majd, 
hogy akár Ti is elkészítsetek, 
kipróbáljatok néhányat. Alko-
tás közben pedig nemcsak 
minőségi időt tölthettek együtt 
szeretteitekkel, hanem szemé-
lyesen is megismerkedhettek a 
környezeti neveléssel, a hulla-
dék csökkentésének jelentősé-
gével, a szelektív hulladékgyűj-
tés fontosságával, valamint az 
újrahasznosítás egyszerűsített 
folyamatával. Most pedig jöjje-
nek a játék ötletek.

PET palack bowling
Ehhez 10 db üres műanyag 

palackra van szükség, kupak-
kal együtt, melyeket megszá-
mozunk és nagyjából 1 dl víz-

zel megtöltünk, hogy stabilan 
álljanak, így gurításkor tényleg 
ügyeskedni kell, hogy egy se 
maradjon a talpán. Kézilabda 
táborban nagy sikere volt! (1)

Mandala kirakó
Egy lapra szerelten vásárolt 

bútor csomagolásában érke-
zett hosszú, vékony fa lapjait 
fűrészeltük egyforma dara-
bokra és illesztettük egymás 
mellé. Ezekre az összeillesz-
tett darabokra ráragasztottuk 
egy régi mandala naptár képét 
és az illesztések mentén elvág-
tuk, hogy mint egy puzzle-t ki 
lehessen rakni. (2)

Pólófonal szókirakó
A pólófonalas foglalkozásaink 

után összegyűjtöttük a lepotyo-

gó 3-4 cm-es pólófonal darabká-
kat és tű segítségével felfűztük 
őket fonalra, rövidebb-hosszabb 
kígyóformákba. Kártyákra az 
adott programhoz kapcsolódó 
szavakat írtunk, ezekből lehetett 
húzni és a pólófonal kígyókkal 
le lehetett „írni”. Kisebb gyer-
mekek például házikót, maci-
fejet, hóembert is készítettek 
belőle. (3)

Tojástartó tetrisz
Ehhez minimum 3-4 db 

tojástartóra volt szükség, 
melyeket úgy daraboltunk szét 
a jól ismert tetrisz nevű játék-
ban látható alakzatokra, hogy 
azokat később egy négyzet vagy 
téglalap alapra össze lehessen 
illeszteni. Vidám színesre is 
festhető! (4)

Természet kincsei
mandalaépítés
Összegyűjtöttünk csigaháza-

kat, tobozokat, mogyorót, gesz-
tenyét, diót, fa és bokor termé-
seket, valamint beszereztünk 
apró ágszeleteket és fakavicso-
kat. Egy körlapra rakosgatva – 
amely lehet akár egy 20-30 cm 
átmérőjű kis terítő – fantáziánk 
által vezetve, az apró kincsekből 
mandalákat építhetünk. Sosem 
lesz két egyforma és szépen 
visszatükröz minden alkalom-
mal minket. (5)

Remélem, hogy van olyan, 
amelyik elnyerte a tetszésete-
ket, és Ti magatok is elkészíte-
tek majd otthon.

Köszönjük szépen, hogy átját-
szottátok velünk ezt az évet! 
Igyekszünk jövőre is érdekes, 
kreatív és környezettudatos 
gondolkodásra ösztönző prog-
ramokkal készülni! Pihenje-
tek sokat a téli szünetben és 
SZÖSZmötöljetek is, ha épp 
ahhoz lesz kedvetek!

Kovács-Fodor Evelin
Szentiváni Öko Szeglet

Egyesületi tag 

Vollai István

Jézus
születése
Fényes csillag az égboltra,
megszületett a Jézuska.
Betlehemi istállóban,
barmoknak a párájában.

Körbeállták a pásztorok
meg a királyi vándorok.
Hoztak kincset meg
aranyat,
megkövették az Urukat!

Édesanyja, Mária,
az ölében ringatta.
Lejött hozzánk Isten fia,
megszületett a Jézuska!

4.

2. 1.

3.

5.
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HIRDETÉSI DÍJAK

1 oldal 190 x 266 mm 8000 Ft+áfa

1/2 oldal
fekvő 190 x 131 mm

5000 Ft+áfa
álló 93 x 266 mm

1/4 oldal 

normál 66 x 131 mm

3000 Ft+áfaálló 44,5 x 131 mm

fekvő 190 x 63,5 mm

1/8 oldal 
normál 93 x 63,5 mm

2000 Ft+áfa
álló 44,5 x 131 mm

Hátulsó oldal +25% felár

Apróhirdetés 
10 szóig 300 Ft+áfa

20 szóig 500 Ft+áfa

Szlogenünk:
„…mert minden
pracli számít” 

2018-ban civil összefogás-
ként alakultunk, egyesületté 
2019 augusztusában sike-
rült válnunk 11 alapító tag-
gal. Az egyesületi formát a 
tisztességesség, becsületes-
ség miatt választottuk, így 
pontosan el tudunk számol-
ni minden egyes pénzbeli és 
tárgyi adománnyal mind az 

adományozóink, mind pedig 
a hatóságok felé. Mindannyi-
unk számára nagyon fontos a 
pontos kimutatás, elszámolás. 
Szükségesnek tartjuk, hogy 
a követőinket, támogatóinkat 
megfelelően tájékoztassunk 
mindenről, ami velünk tör-
ténik. A FB oldalunkon napi 
szinten beszámolunk a ment-
vényeink állapotáról, hely-
zetéről, műtétekről, orvosi 
költségekről. Az adományozó-
inknak köszönhetően eddig 
sikerült minden orvosi szám-
lát kiegyenlítenünk, tartozá-
sunk nincs senki felé. Erre 
nagyon büszkék vagyunk. 
Nagy figyelmet fordítunk a 
megbízhatóságunkra, ugyan-
is sajnos köztudott, hogy ma 
Magyarországon az állat-
mentésnek árnyoldalai van-
nak, amitől mi a lehető leg-
távolabb tartjuk magunkat. 

Igyekszünk a tőlünk telhető 
legtöbbet nyújtani a mentvé-
nyeink és a hozzánk segítsé-
gért fordulók számára, mind-
ezt család és munka mellett. 
A FB oldalunkon több, mint 
10.000 követőnk van, egye-
sületünket országosan isme-
rik. 3 fő tevékenységünk 
van: 1) Cicák mentése: Saját 
otthonainkban, adományok-
ból kialakított cicaházakban, 
illetve ideiglenes befogadók-
nál helyezzük el mentvénye-
inket. Főként árva, beteg, bal-

esetes, utcákon talált cicákat 
veszünk pártfogásunkba. Az 
elmúlt évek során több, mint 
600 cicát vettünk magunk-
hoz, gyógyítottunk meg, majd 
sikeresen jó gazdikhoz adtuk 
őket. Férőhelyeink folyama-
tosan telítettek. Nem tudunk 

mindenkit megmenteni, de 
ez nem tántorít el bennünket 
eredeti célunktól. 2) Rászo-
rulók segítése: Rászoruló 
családokat segítünk kutya 
és macska eledellel. Évente 
min. 3-4 alkalommal felkeres-
sük az általunk ismert, rossz 
körülmények között élő csa-
ládokat és azok állatait (első-
sorban Győrszentivánon). 
Ezen látogatások alkalmával 
eledelt viszünk az állatoknak, 
ellenőrizzük az állattartási 
körülményeket, beszélge-
tünk a gazdikkal, akik sok-
szor önmaguk is segítségre 
szorulnak. Esetenként a gaz-
diknak is viszünk adományt 
(élelmiszert, ruhát, tisztító-

Győri Puha Praclik 
Egyesület

Szentiváni Mókavár szereket). Szükség esetén az 
állatokat elvisszük orvoshoz, 
valamint az ivartalanításu-
kat is intézzük. A rászoru-
lók segítésére adománygyűjtő 
napokat szervezünk az Orszá-
gos Állatvédőrség Alapítvány 
közbenjárásával. Több alka-
lommal kellett a nem meg-
felelő tartási körülmények 
miatt kutyát, cicát elhoznunk 
ezekről a helyekről. A gaz-
dik ismernek bennünket, 
megbíznak bennünk, szük-
ség esetén maguk fordulnak 
hozzánk, ha bármilyen állat-
tal kapcsolatos problémájuk 
akad. 3) Ivartalanítás: FON-
TOS szerepet játszik egyesü-
letünk életében az ivartala-
nítás, hisz minden tagunk, 
önkéntesünk az ivartalanítás 
elkötelezett híve. A mai napig 
919 cicának sikerült az ivarta-
lanítását elvégeznünk, mely-
ben jó ideje a Somogyi- Vet 
Állatorvosi rendelő orvosai 
és asszisztensei állnak kész-
ségesen rendelkezésünkre. 
Az egyesületünk a megala-
pítása óta kicsiny falunkban, 
Győrszentivánon működik. 
Mindig büszkeséggel tölt el 
bennünket, hogy különbö-
ző fórumokon beszélhetünk 
erről. Nagyon örülnénk, ha 
a támogatóink köre helybéli 
cégekkel bővülne. 

Az egyesület elnöke:
Polgár Veronika

Az egyesület alelnöke:
Rikovics Anita
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Jóna Veronika

Jóna Veronikának hívnak, 
a jövő évi első osztály egyik 
tanító nénijeként szeretnék 
bemutatkozni.

2008-ban tanító-gyógype-
dagógus szakon végeztem a 
Győrben a tanítóképző főisko-
lán. Családommal 2020-ban 
költöztünk Győrszentivánra, 
két kislány édesanyja vagyok. 
Nagyobbik lányom már itt 
kezdte az elsőt, én pedig az 
előző  tanévben hagytam ott 
eddigi iskolámat, és csatlakoz-
tam a móriczosok csapatához.

Jelenleg a negyedik osztály 
osztálytanítója vagyok, mate-
matikát, magyart, környezetis-
meretet és testnevelést tanítok 
a gyerekeknek. Ez az első tan-
évem pályám kezdete óta, hogy 
fejlesztő órákat nem tartok, de 
azt gondolom, a két hivatásom 
szimbiózisban együtt műkö-
dik bennem akkor is, ami-
kor nem gyógypedagógusként 
közeledek a gyerekekhez. 

Nagyon fontosnak tartom 
munkám során, hogy elfo-
gadó, nyugodt, szeretetteljes 
légkörben tanulhassanak, 
ne vel ked hessenek a gyerekek. 
Szívesen alkalmazom a mai 
kor adta digitális technikát, 
hiszen tudom, látom, hogy 
ennek a generációnak már  
természetes közegét képezik 

az interaktív eszközök is. 
Mindezek mellett kiemel-
ten fontosnak vélem, hogy 
játszva tanuljanak, és 
tanuljanak meg játszani 
a gyerekek. Éppen ezért, 
ha időm engedi, szívesen 
ismertetem meg a tanu-
lókat különféle társasjáté-
kokkal és örömmel látom, 
hogy van igényük rá!

Leendő osztályomban 
szeretném elérni, hogy a 
gyerekek a saját képessége-
ikhez mérten a lagjobbat 
hozzák ki magukból, hogy 
sikernek éljék meg a kis-
iskolás éveket. Valamint 
elengedhetetlen, hogy gyer-
mek és szülő egyaránt biza-
lommal forduljon hozzám, 
hiszen, két kisgyermek 
édesanyjaként pontosan 
ismerem úgy a gyerekek, 
mint a szülők napi gondjait. 

Nagy szeretettel és izga-
tottan várom leendő kis 
tanítványaimat!

Móricz iskola 
Bemutatkozás

Három nyugdíjba vonuló
kollégától búcsúzik a

MÓRICZ ISKOLA közössége
 Az idei szeptemberben három 
pótolhatatlan kolléga nélkül 
indult az új tanév intézmé-
nyünkben. Az iskola közössé-
ge nagy szeretettel őrzi emlé-
kezetében pedagógusait.

Csete Erika
Csete Erika 1985 augusztusa 

óta volt intézményünk bioló-
gia-testnevelés szakos tanára. 
Az iskolánkban eltöltött több 
mint 35 év alatt megmutatko-
zott elhivatottsága, gyermek-
szeretete. 

Munkáltatáson alapuló ter-
mészetismeret és biológiaóráit 
nyugodt óravezetés, változa-
tosság, igényes kidolgozottság 
jellemezte.  Tanítványai digi-
tális kompetenciáját is fejleszt-
ve elsőként használt digitális 
eszközöket. Kiemelkedő terü-
letként kezelte a tehetséggon-
dozást. Tanítványai többször 
szerepeltek eredményesen a 
Sajó Károly Kárpát-medencei 
nemzetközi környezetvédelmi 
csapatversenyeken. 

Testnevelőként a röplabdát 
népszerűsítette iskolánkban. 
Az ő kezdeményezésére tettük 
hagyománnyá a Móricz napi 
váltófutást. Az általa betanított 
mazsorett bemutatók üde szín-
foltként színesítették rendezvé-
nyeinket. 

A DSK életének mozgatóru-
gójaként megoldotta a szük-
séges eszközök beszerzését, 
sportprogramokat szervezett, 
amelyek közül csak a gyere-
kek által legkedveltebb korcso-
lyanapot említem.

A tanárnő osztályfőnökként 
is kiemelkedő munkát vég-
zett, igazi közösségek kerül-
tek ki a keze alól 

Felsős mun ka kö zös ség ve-
zetőként az egész tagozat tevé-
kenységét koordinálta. A fiata-
lok és az új kollégák beilleszke-
dését mindig kulcsfontosságú-
nak tekintette. 

Pályaválasztási felelősként 
is évtizedeken keresztül irá-
nyította és szervezte felsős, 
különösen nyolcadikos tanu-
lóink életét.

Az iskolai egészségnevelé-
si program is az ő munkáját 
dicséri. 

Bentlakásos táborok rend-
szeres szervezője és résztve-
vőjeként még közelebb tudott 
kerülni tanítványaihoz.

Lelkiismeretes munkájával, 
közvetlenségével, hivatástu-
daton alapuló tevékenységé-
vel méltán vált népszerűvé és 
tiszteletre méltóvá szülők és 
gyermekek körében egyaránt.

Csete Erika igazi nagybetűs 
EMBER és PEDAGÓGUS. 

’
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Ihász Éva

Ihász Éva 1986 óta dolgozott 
intézményünkben. Iskolánkba 
kerülve hamar megmutatko-
zott elhivatottsága, gyermek-
szeretete, szakmai tudása. 

Tanítóként hagyományt 
teremtett a népmese napja 
városi mesemondó versenyek 
létrehozásával és lebonyolítá-
sával. Intézményünk Kiválóan 
Akkreditált Tehetségpontjának 
elhivatott tutoraként évekig 
részt vett a tehetségek felfede-
zésében és kibontakoztatásá-
ban. Nyertes tehetség ösztöndíj 
pályázataival több tehetséges 
tanuló számára anyagi lehető-
séget biztosított a további fej-
lődéshez.

Nagy gonddal szervezte 
és fogta össze a Lázár Ervin 
Programot. Szervezte a tanu-

lók utaztatását és biztosította 
kíséretüket. Iskolánk több száz 
tanulója élvezhette az általa 
benyújtott nyertes Határtalanul 
pályázatok adta lehetőségeket, 
élményeket. 

Nemzeti ünnepeinkhez kap-
csolódóan igényes műsorokkal 
színesítette az iskolai megem-
lékezést és a településrészi ren-
dezvényeknek is meghatározó 
szereplői voltak tanítványai az 
elmúlt évek során. 

Jó gazdája volt az iskola 
könyvtárának. Több gyermek-
nek varázsolta otthonossá a 
délutánját a könyvtászobában. 
Könyvtár óráira szívesen láto-
gattak el a diákok.

Mindez bizonyítja előremuta-
tó, innovatív szemléletét, aktív 
fejlesztő tevékenységét, melyet 
az iskolai közösség érdekében 
végzett.

 Hosszú ideje nem múlik 
el úgy híradás, hogy ne 
szólna az oktatásban fel-
merülő nehézségekről.

Köszönetet mondok vala-
mennyi kollégámnak és 
munkatársamnak az elmúlt 
problémákkal teli időszak 
során végzett munkájáért. 
Miközben értékalapú neve-
lést és a diákokkal együtt-
működő, minőségi oktatást 
valósítottunk meg, remé-
lem sikerült emberinek, 
személyesnek maradnunk.

Nagy gondot okozott a 
pedagógushiány. Akinek 
lehetősége adódott, munká-
ját középiskolában folytatja. 
Van, aki váltott és búcsút 
mondott a hivatásának 
anyagi okok miatt. Több-
ször kellett módosítani a 
tantárgyfelosztást, óraren-
det, az adódó nehézsége-
ket csak többek erőfeletti 
tehervállalásával sikerült 
elhárítani.

Betöltetlen egy matema-
tika tanári státusz.

Köszönöm a kedves kol-
légáknak, hogy volt vállal-
kozó, amikor órákat kellett 

átvenni, csoportot összevonni, 
hogy volt, aki több túlórával, 
több száz gyermeket oktatva 
is a lehető legjobbat, legtöbbet 
tudta adni – magából, máso-
kért. A pedagógushiány elle-
nére a Móricz iskolában eddig 
még meg tudtuk valósítani a 
szakos oktatást.

Tanulólétszámunk folyama-
tosan növekszik. Az osztály-
létszámok átlépték a megen-

gedett határt, így túltelítetté 
vált az iskola, teremhiánnyal 
küzdünk. Sajnos már nem 
tudunk minden osztályba fel-
venni más intézményből átje-
lentkező tanulót. Ám ez is 
azt mutatja, hogy elnyertük a 
szülők bizalmát.

Eredményességünket bizo-
nyítja, hogy végzős tanulóink 
többségét az általuk elsődle-
gesen kiválasztott középisko-
lába veszik fel.

Sokan vannak, akik hiva-
tástudatból a nehéz körülmé-
nyek ellenére is erejükön felül 
végzik a munkájukat.

Oktatási helyzet a 
MÓRICZ ISKOLÁBAN

Móricz Kiváló Pedagógus Élet-
mű Díjban részesült a gyerme-
kek oktatása-nevelése érdekében 
kifejtett több évtizedes, kiemel-
kedő pedagógus munkájáért, a 
felső tagozat munkaközösségé-
nek vezetéséért, az egészségne-
velési program bevezetéséért az 
idei tanévben nyugdíjba vonult 
Csete Erika tanárnő.

Móricz Év Tanára Díjban 
részesült Tóthné Markotics 

Erika Intézményvezető helyet-
tes asszony több évtizedes 
vezetői tevékenységéért, a 
referencia programban végzett 
tevékenységéért, pedagógusje-
löltek mentorálásáért, kiváló 
osztályfőnöki és szaktanári 
tevékenységéért.

Móricz Év Tanítója Díjat 
vehetett át Ihász Éva tanítónő 
nyugdíjba vonulása alkalmá-
val több évtizedes eredményes 
oktató-nevelő munkájáért, a 
sikeres Határtalanul pályá-
zatok írásáért, a Lázár Ervin 
Program vezetéséért, a nép-
mese napja kerületi rendez-

vény szervezéséért, az isko-
lai könyvtár vezetéséért.

Móricz Kiváló Pedagó-
gus Díjban részesült több 
évtizedes pedagógus mun-
kájáért, az ifjúságvédel-
mi feladatok ellátásáért, a 
Teljeskörű Iskolai Egészség-
fejlesztési program vezeté-
séért Némethné Gasztonyi 
Magdolna tanítónő, akinek 
szintén ez az utolsó évzáró-
ja, mert a következő évben 
már jól megérdemelt pihe-
nését tölti.

Móricz Év Dolgozója 
Díjat vehetett át Kapuváry 
Andrásné példamutató 
adminisztratív és szervező 
tevékenységéért, az elekt-
ronikus felületek kezelésé-
ért, a technikai személyzet 
munkájának koordinálásá-
ért, karitatív tevékenységé-
ért, a szülőkkel és a tanu-
lókkal szemben tanúsított 
példamutató segítségnyúj-
tásáért.

A Móricz iskola várja a 
két kimenő nyolcadik osz-
tály helyére leendő kis első-
seit a következő tanévre. 
Forduljanak hozzánk biza-
lommal!

Fátrainé Csanaki Éva   
intézményvezető

Némethné 
Gasztonyi Magdolna

Némethné Gasztonyi Mag-
dolna 1990 óta dolgozott isko-
lánkban. Munkáját mindig 
lelkiismeretesen végezte.

Osztálytanítóként, napközis 
nevelőként, ifjúságvédelmi és 
fejlesztő pedagógusként nagy 
figyelmet fordított a tanulók 
differenciált fejlesztésére. A 
nehezebb körülmények között 
élő, anyagilat és szellemileg 
is hátrányos helyzetben lévő 
tanítványaira mindig kiemelt 
figyelmet fordított.

Szociális érzékenysége pél-
daértékű. Jó pedagógiai és 
emberi érzékkel nemcsak a 
gyerekekkel, hanem a szüle-
ikkel is igyekezett megtalál-
ni az együttműködő kapcso-
latot. Nemcsak a hátrányos 

helyzetű tanítványaira fordí-
tott nagy figyelmet, hanem 
a tehetségesek fejlesztésére 
is. Rendszeresen készített fel 
versenyekre tanulókat.  Szak-
mai munkájában mindig 
törekedett tudásának legjavát 
nyújtani. Folyamatosan részt 
vett továbbképzéseken, az ott 
szerzett ismereteit beépítet-
te napi munkájába. Az iskola 
közösségének mindig aktív 
tagja volt. Részt vett a tanórán 
kívüli foglalkozások szervezé-
sében, lebonyolításában.

Kollégáival közvetlen, segítő-
kész, jó kapcsolatot ápoló mun-
katársként emlékezünk rá.

Nyugodt, egészségben eltöl-
tött nyugdíjas éveket kívánunk 
mindhárom kollégánknak!

Fátrainé Csanaki Éva
intézményvezető



13Győrszentiváni KRÓNIKA

Karácsonyra készülve óvodánk adventi koszorúkészítő 
versenyt hirdetett. Őszinte örömünkre a szülők nagy 
számban neveztek be szebbnél szebb koszorúkkal és 
asztali díszekkel. 

Az elkészült munkákat a szülői közösség zsűrizte, a leg-
több szavazatot szerző alkotók könyvjutalomban részesültek.

Ezúton köszönjük a felhívásunkra jelentkező szülők-
nek, hogy támogatták óvodánkat és segítettek, hogy szeb-
bé varázsoljuk a várakozás idejét.

Békés, boldog, meghitt karácsonyt kívánnak a Szentiváni 
Óvoda óvodásai és dolgozói!

Adventi koszorú kedves, szép…

Valami mindig történik, ha 
Gizi néni az iskolában van. A 
folyosón sétálva van egy ked-
ves mosolya, egy vicces meg-
nyilvánulása vagy éppen egy 
helyrebillentő mondata min-
denki számára. Ha az iskolá-
ban van, mindig sürög-forog, 
eloszt és kioszt, rendez és 
logisztikáz. Amikor jó kedve 
van, hangos kacaját már mesz-
sziről halljuk; jókedve raga-
dós, mosolyt fakaszt amerre 
jár. Nem csupán igazgató-
helyettes, történelemtanár, 
könyvtáros; a diákok és fiata-
labb kollégái számára sokszor 
olyan, mint egy kedves pót-
mama, aki felé bizalommal 

fordulhatunk, ha gondunk 
akad, segítség kell.

Pingiczer Gizella történe-
lem-könyvtár szakos tanár-
ként végezett Szombathelyen, 
majd a győri Megyei Könyv-
tárban dolgozott éveken át. 

Pingiczer Gizella
igazgatóhelyettesünk nyugdíjba 

vonulása alkalmából

Szent Benedek iskola 

November 17-én rendeztük 
meg a hagyományosnak mond-
ható felolvasó versenyünket az 
iskolánkban.

Három iskola tanulói mérték 
össze tehetségüket a kifejező, 
hangsúlyos olvasásban. A ver-
senyzők a Móricz Zsigmond, 
a  Pannonhalmi Szent B. és a 
Győrszentiváni Szent Benedek 
Általános iskola második, har-
madik, és negyedik osztályos 
tanulói voltak. 

A verseny célja, hogy a mesé-
ken keresztül megszerettesse 
az olvasást és erősítse a gyere-
kek olvasás iránti vágyát. 

A versenyzők felkészülten 
érkeztek, mindenki örömmel 
hallgatta az élvezetes felolvasá-
sokat. 

A kategóriák győztesei: 
I. kategória: 
2. osztály:
I. helyezett: Vámosi Hanna 

Győrszentiváni Szent B.,
II. helyezett: Kovács Bezselics 

Benett, Móricz Zs.,
III. helyezett: Borbély Bodza 

Luca Pannonhalmi Szent B.
III. helyezett: Lipták Barnabás 

Pannonhalmi Szent B., Külön-
díj: Orawecz Marcell  Móricz 

Kedvenc Mesém felolvasó verseny a 
SZENT BENEDEKBEN

Zs. és Bieder Anna Győrszent-
iváni Szent B. 

3–4. osztály:
I. helyezett: Tóth Bercel Baján 

Pannonhalmi Szent B.
II. helyezett: Czerny Levente 

Győrszentiváni Szent B.
III. helyezett: Dávid Gergely 

Pannonhalmi Szent B.
III. helyezett: Gyimesi Péter 

Pannonhalmi Szent B. 
II. kategória:
I. helyezett: Pausz Olivér 4.o. 

Győrszentiváni Szent B.,
II. helyezett: Hegedűs Gábor 

3.o. Pannonhalmi Szent B.
III. helyezett: Hajdú- Bécsi 

Lara 3.o. Győrszentiváni 
Szent B., Különdíj: Gróz Mia 
3. o. Győrszentiváni Szent B., 
László Milán 3.o. Móricz Zs. és 
Pintér Noel 3.o. Pannonhalmi 
Szent B. 

Szeretnénk külön megkö-
szönni egyesületünk támoga-
tását, amelyből jutalmazni tud-
tuk a versenyzőket.

Szeretettel gratulálunk a díja-
zottaknak!  Reméljük jövőre is 
találkozunk!

A verseny szervezői:
Pap-Makrai Beatrix tanító néni, 
Mérten Rita fejlesztő pedagógus

Az amerikai iskolai kezdemé-
nyezés, a School of Tomorrow, 
később Fundamentum iskola 
tanára, majd 1999-től igazga-
tóhelyettese lett.

Jelenlegi helyén a Győr-
szentiváni Szent Benedek/Váci 
Mihály Általános Iskolában 
2008 óta tanít szívvel-lélekkel, 
2009-től a felső tagozat mun-
kaközösség-vezetője, 2012-től 
igazgatóhelyettes iskolánkban. 
Évek óta szervezi iskolánkban 
a Határtalanul programot, ami 
minden évben sok-sok diáknak 
ad lehetőséget, hogy határain-
kon túli kultúrákat ismerjenek 
meg számtalan élmény által. 
Munkáját az elmúlt években 
számtalan módon ismerték el: 
„Váci díj”, „Főtanácsosi cím”, 
„Az iskola kiváló pedagógu-
sa” címeket, majd 2019-ben, 
az iskola fennállásának 130 

éves évfordulóján „A Minisz-
ter Elismerő Oklevelét” vehette 
át kimagasló munkásságáért. 
Mégis legbüszkébb a tanu-
lók által megszavazott „Év 
pedagógusa díjra», mert ahogy 
ő maga fogalmazott: „Azoktól 
kaptam, akik számomra a leg-
fontosabbak...”.

Gizi néni idén nyugdíjba 
vonult. Tanév végéig még segí-
ti munkánkat, segíti a jövendő 
utódját és közben nap, mint 
nap továbbra is szívvel-lélek-
kel velünk és értünk dolgozik. 
Tanév végeztével már teljes 
állásban nyugdíjas és nagy-
mama lesz. Sok-sok diákja 
és kollégája fogja hiányolni 
szakmai hozzáértéssel, lelke-
sedéssel és főleg mérhetetlen 
szeretettel végzett munkáját 
és jelenlétét.

Pintér-Hajdara Noémi
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Győr Megyei Jogú Város  szentiváni kéthavi lapja

Győr Megyei Jogú Város szentiváni kéthavi lapja. Kiadja a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ. 
Felelős kiadó és szerkesztő: Loschitz Ferenc igazgató. E-mail: kronikaszerkesztoseg@gmail.com. A név-
vel jelzett írásokért a szerzők vállalják a felelősséget!

SZÜLETÉSEK SZÜLETETT ANYJA NEVE

Csuti Zente 2022.02.08. Janák Kriszta

Lurvig Zétény 2022.02.09. Barti Evelyn

Kocsis Dominik 2022.02.17. Menydörgős Adrienn

Buzolka Dorka 2022.02.17. Somogyi Adrienn

Csomor Nóra 2022.02.22. Várszegi Dorina

Sipos Blanka Ildikó 2022.03.05. Nagy Ildikó

Kelemen Léna 2022-03-14. Laczó Nikolett

Glázer Fanni 2022.03.23. Dobrádi Tímea

Drága Iluska!

Földi pályádat befejezve, 
küldetésedet teljesítve visz-
szatértél az örökké szívedben 
hordozott szentiváni szülő-
földbe.

Sokkal tartozunk Neked és 
Gunyhóné Erzsikének, mert 
Ti, ketten tártátok fel kuta-
tó munkátokkal, írásaitokkal 
a legtöbbet Győrszentiván 
múltjáról.

A „Vörös felhő” című köny-
veddel beírtad magad a „falunk” 
történelmébe is. Elkövetkező 
generációk tanulhatják belőle az 
erkölcsi tisztaságot, a szülőföld 

Búcsú
Harsányi Ferencné

Miletics Ilonától

Alapítványunkról
Örömmel adunk hírt arról, hogy a Szentivániak 

Szentivánért Alapítvány kuratóriuma 5 főre bővült Horváth-
né Stróber Eszter és Pukler Antal új kuratóriumi tagokkal.

Köszönjük nekik, hogy elvállalták a feladatot, és kívá-
nunk hozzá jó egészséget, lelkesedést és kitartást!

Az alapítvány céljait az alapítók kibővítették: tevékenysé-
günk kiterjed a helyi természeti értékek védelmére, fenn-
tarthatóságának segítésére, és a helyi civil szervezetekkel 
való együttműködésre. Kérjük a szentivániakat, hogy cél-
jaink megvalósítását aktív közreműködésükkel és adójuk 
1%-ának felajánlásával is segítsék!

Adószámunk: 18531118-1-08
Látogassák honlapunkat, amelyet tovább bővítünk a falu-

kutatási dolgozatok feltöltésével:
www.szentivanert.hu
Várjuk írásaikat a mellékelt pályázati felhívásunkra!

A Szentivániak Szentivánért Alapítvány
pályázati felhívása

Falukutatási pályázatunk ajánlott témái:
1. Győrszentiván Győrhöz csatolása 1970. július 1.
(Pl.: Hogyan élték meg ezt az akkori  szentivániak? vagy
A csatolt település 53 éve (értékelés, visszatekintés)
2. Győrszentiván története 1970–1990 között
3. Győrszentiván története 1990–napjainkig
4. A részönkormányzat 23 éves története
Győrszentivánon 1991–2014
5. Jelen küzdelmünk megörökítése a jövő számára
Beadási határidő: 2023. május 31.
A pályázatokat jeligésen kell beküldeni az alapítvány címére 

1 példányban papíralapon + CD-n vagy pendriven. (az adat-
hordozót visszaadjuk) A beküldött anyagban zárt borítékban a 
szerző neve, címe, dolgozatának címe, a borítékon jelige.

Levélcím: Szentivániak Szentivánért Alapítvány 9011 Győr, 
Lehár F. u. 46.

Értékes nyereménnyel jutalmazzuk a nyertes pályamunkákat.

Kincsesházunkat 2020. január 24-ével átadtuk a győri 
önkormányzatnak, azóta megcsináltatták a tetőt, és új 
nádazást kapott, így a továbbiakban nem kell tartani a 
beázástól. Az önkormányzat a Molnár Vid Bertalan Műve-
lődési Központot bízta meg a ház üzemeltetésével. Bízunk 
benne, hogy a falak javítása után hamarosan látogatható 
lesz, és újra ott tarthatjuk a nyári Kincses tábort.

A Vörös felhő c. könyv megvásárolható Vaderna Margit 
kuratóriumi tagnál (tel.: 06-20/540-6449). Ára: 3500,- Ft 
Értékes karácsonyi ajándéknak is!

Áldott karácsonyt és békés, boldog új évet kívánunk!
Szentivániak Szentivánért Alapítvány

szeretetet, emberszeretetet, a 
bátor helytállást nehéz élet-
helyzetekben.

Meghatározó volt szá-
modra a család, a közössé-
gek, a természet tisztelete 
és szeretete.

Példaértékű életet éltél, 
ezért a Teremtődnek tisztán 
adhattad vissza a lelkedet, 
teljesítetted, amiért a földre 
születtél.

Köszönjük az idődet, amit 
együtt tölthettünk!

Köszönjük a Szentivániak 
Szentivánért Alapítvány 
nevében is áldozatos mun-
kádat!

Írásaiddal örökre velünk 
maradsz.

(V.M.)

„Ez a könyv titkok őrzője… 
Feldolgoz gyermekkori élmé-
nyeket, családi történeteket, 
háborús időszakokat, hagyo-
mányokat, temetkezési szoká-
sokat, falutörténetet, a job-
bágyvilág nehézségeit, bemu-
tat változó korokat, tájakat, 
köz- és helyi ügyeket, a szülő-
falu szeretetével átszőve.”

Dr. Unti Mária a
Vörös felhő c. könyvről

ANYAKÖNYVI HÍREK
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Mithay Benedek András 2003 2022.08.02.

Győri Csaba 1978 2022.08.22.

Kőműves Péter 1955 2022.07.30.

Villányi Tihamér Mihályné 1941 2022.08.06.

Zsebedics Lászlóné 1926 2022.07.23.

Lengyel Ferenc 1955 2022.08.01.

Nótár Józsefné 1948 2022.07.06.

Polacsik János 1954 2022.07.25.

Balogh Ferencné 1945 2022.07.14.

Józsa Anikó 1937 2022.07.27.

Szukenyik Istvánné 1960 2022.07.20.

Nagy Lászlóné 1962 2022.07.11.

Miletics Gyula 1976 2022.07.09.

Kovács Dezső Tibor 1964 2022.07.01.

Farkasné Kerekes Éva 1979 2022.07.12.

Roszkop Tibor 1991 2022.07.01.

Juhász Károlyné 1928 2022.06.11.

Böge Zsuzsanna 1955 2022.06.21.

Boros Sándorné 1928 2022.06.08.

Nemes Imre 1947 2022.06.13.

Kraft Zsuzsa 1962 2022.06.04.

Kis József Károly 1944 2022.05.14.

Németh Istvánné 1950 2022.05.23.

Velancsics Dóra 1974 2022.05.29.

Hajdina Attila 1976 2022.05.31.

Takács Józsefné 1930 2022.05.23.

Rigó Imre 1949 2022.05.20.

Skerlanitz Miklós 1959 2022.05.08.

Altrichter Ottóné 1929 2022.05.05.

Juranovics Ervinné 1943 2022.05.02.

Makrai Jánosné 1922 2022.04.11.

Makrai Miklósné 1930 2022.04.20.

Lendvai Zsuzsanna 1964 2022.04.21.

Kertai Gézáné 1943 2022.04.06.

Morvai Cecília 1947 2022.04.07.

Bordás Imre 1956 2022.04.09.

Szabó József Tivadarné 1949 2022.04.05.

Gombos Józsefné 1964 2022.02.13.

Kovács Árpád 1949 2022.04.04.

Petróczi Vilmos 1945 2022.03.12.

Hajba Zoltán Imre 1951 2022.03.23.

Németh Rudolf Attila 1958 2022.03.14.

Markotics Jánosné 1941 2022.03.24.

Szalai Bálint 1988 2022.03.09.

Alka Béla 1943 2022.03.06.

Koloszár László 1938 2022.03.04.

Benke László 1964 2022.03.03.

Pozsgai Ernőné 1951 2022.03.03.

Zajovics Béla 1942 2022.03.01.

Pozsgai Ernő Péterné 1951 2022.03.03.

Nyitray Péter Lajosné 1949 2022.10.23.

Pappné Pigler Éva Alice 1969 2022.10.24.

Tamasits József 1940 2022.10.10.

Szalai Imréné 1941 2022.11.04.

Zsebedics László 1941 2022.10.31.

Scheiner Ferenc 1930 2022.11.13.

Kisné Kuller Nikoletta 1979 2022.11.01.

Dr. Mochlár István 1944 2022.11.01.

Kara Lajosné 1942 2022.11.15.

Bolla György 1955 2022.11.14.

Sőregi Mária 1947 2022.11.17.

Szalai Hanna 2022.03.28. Varju Klaudia

Baracskai Luca 2022.03.31. Horváth Petra

Nagy – Kerling Alíz 2022.04.08. Kerling Tünde

Lakatos Lorena Madlen 2022.04.11. Lakatos Katrin

Tibold Gréta 2022.05.06. Vedó Henrietta

Jámbor Marcell 2022.05.12. Murányi Ágnes

Budaházi-Ravai Alex 2022.05.24. Ravai Réka

Antali Simon 2022.05.28. Bakó Noémi Krisztina

Kurcsics Levente Krisztián 2022.06.01. Oross Ágota

Molnár Maja 2022.06.05. Szóka Annamária

Vedó Mendel 2022.06.21. Raffael Kitti

Tóth Bercel 2022.06.23. Koczor Kamilla

Bodrik Liliána 2022.06.30. Stefanics Anna

Nagy Amina 2022.06.30. Tóth Eszter

Horváth Zita 2022.07.06. Gede Ágnes

Bánffy Anna 2022.07.10. Lieber Andrea

Fehér – Szepesházy Sára 2022.07.13. Szepesházy Márta

Farkas Éva Zejnep 2022.07.24. Kanalas Pamela Malvin

Szeli Mirabella 2022.07.28. Bartók Enikő

Szijártó Zsombor Dániel 2022.08.01. Somogyi Réka

Kiss Ádám 2022.08.04. Marton Tímea

Valics Benedek 2022.08.05. Szurics Angéla

Schöberl Sára 2022.08.14. Wunderli Alexandra

Szalka Mila 2022.08.19. Farkas Noémi

Juhász Gergő 2022.08.23. Sárközi Ramóna

Pető Olivér Kristóf 2022.08.26. Barna Györgyi

Kalocsai Áron 2022.09.15. Szabó Ildikó

Gubics Teó 2022.09.21. Göcző Ildikó

Lányi Léna 2022.10.02. Ács Nikolett

Polocz Júlia Flóra 2022.10.18. Pirka Zsófia

Jenei Dominik 2022.10.20. Ur Bettina

Tibold Martin 2002.10.23. Szabó Szidónia

Korózs Emese 2022.10.25. Pill Georgina

Boros Benedek 2022.10.26. Váradi Mirella

Blaskó Benjamin 2022.10.29. Kálmán Nikoletta

Árvai Bendegúz 2022.11.04. Véghelyi Judit

Bazsó Andor 2022.11.09. Pongrácz Eszter

Reizinger Ninabella 2022.11.11. Reizinger Kitti

Orovecz Emmaróza 2022.11.12. Halmai Eszter

Varga Dániel 2022.11.24. Pék Krisztina

HALÁLOZÁSOK SZÜLETETT ELHUNYT

Glázer Lászlóné 1947 2022.10.29.

Sisáné Varga Eleonóra 1974 2022.10.13.

Vas András Ferenc 1944 2022.10.28.

Kálmán Tamás 1955 2022.10.31.

Mikó Imréné 1938 2022.10.31.

Gede Attila László 1963 2022.10.20.

Jutasi Ferencné 1950 2022.10.04.

Majoros Károly 1929 2022.10.08.

Tatár-Kiss Terézia Ágnes 1940 2022.05.24.

Dobi Ferencné 1933 2022.05.08.

Juhász Sándorné 1926 2022.10.01.

Farkas Tamás 1966 2022.09.14.

Kis András 2005 2022.09.08.

Farkas Árpád 1951 2022.09.11.

Harsányi Istvánné 1947 2022.09.01.

Dobi László 1928 2022.08.28.

Gögh-Gombás Ottó János 1942 2022.08.22.

Tamásy Kornél Jenőné 1942 2022.08.27.

Rózsa Imréné 1941 2022.08.26.



SZENTIVÁNI 
ÁLLATORVOSI
RENDELŐ
•	Kisállatok	védőoltása,	féregtelenítése,	chip	behelyezé-
se	és	regisztrációja

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

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

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

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

Hozzávalók:
4 db kacsamell
1kg lilakáposzta
0,3 kg fehérkáposzta4 fej vöröshagyma2 evőkanál cukorsó, bors, őrölt kömény1,2 kg burgonya

2-3 szál rozmaring1 evőkanál ecet
1 db sütőtök
2 evőkanál főzőtejszín

Rozmaringos kacsamell
párolt káposztával, hagymás

tört burgonyával és sütőtökpürével

Az ételt készítette:
Mura Jenőné Őrsy Andrea
szakács, Győr

Elkészítés:

A kacsamellet beirdal-
juk és sóval, borssal fűsze-
rezzük, egy serpenyőben 
bőrével lefelé megpirítjuk. 
Először kérget adunk neki, 
majd megszórjuk kevés 
rozmaringgal, és 160°C-ra 
előmelegített sütőbe tesz-
szük 25 percre.

Közben a lila- és fehérká-
posztát leszeleteljük, össze-
keverjük, besózzuk. Egy 
lábosban cukrot pirítunk, 
felengedjük kevés vízzel, 
és a káposztát rárakjuk, 
meghintjük egy kávéskanál 
őrölt köménnyel és borssal, 
majd összekeverjük. 25-30 
perc alatt készre pároljuk, 
ha megpuhult, rátesszük az 
evőkanál ecet és fedő nél-
kül még 5 percig pároljuk.

Jó étvágyat 
hozzá!

A burgonyát megpucol-
juk és gerezdekre vágjuk, 
kevés sóval megfőzzük. 
Egy lábosba kevés zsiradé-
kot teszünk, megdinsztel-
jük rajta az apróra vágott 
vöröshagymát. Leszűrjük 
a főtt burgonyát, áttörjük, 
és a dinsztelt hagymába 
keverjük.

A sütőtököt kettévág-
juk, magházát kiszedjük 
és alufóliával bélelt tepsi-
be tesszük, majd 180°C-
ra előmelegített sütőben 
25-40 perc alatt megsütjük. 
Ezután kivesszük, kika-
parjuk a héjából a megfőtt 
húsát, és kevés tejszínnel 
pürésítjük. Tálaláskor kis 
halmokat formázunk belő-
le a tányérra.


