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Közterületeinken
történtek
2017. évben elsődleges cél
az EYOF sikeres megrendezése volt, mely maradéktalanul sikerült és méltán vívta
ki a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság elismerését.
Természetes, hogy az idei
év beruházásai, felújításai
elsősorban a sportesemén�nyel összefüggő helyszíneken
történtek, de azért sikerült
településrészünkön is számos
felújítást elvégezni. Folytatódott a Nagyhegy útfelújítása.
A második ütemben a felső
harmad került a korábban
már ismertetett „remix” eljárással alapozás után aszfaltozásra. Hasonló technológiával
újult meg a Vonat utca is,
melyet a korábban ott vonuló
harci járművek is nagymértékben károsítottak. A Körtér
belső útja, a játszótér mellett
felületi zárást kapott, akárcsak az Alpesi utca a Kertvárosban, 1250 m hosszan. Aszfaltréteget kapott a Pósa Lajos

utca felső, teljesen feltöredezett szakasza is. A nyár folyamán középen szinte teljes
hosszában beszakadt Napos
utca átépítése jelenleg zajlik.
A város által útszélesítés céljából korábban megvásárolt
ingatlanrészek a szükséges
közműcseréket követően az
útszelvényhez kerülnek és az
így kiszélesített utca aszfaltszőnyeget kap. Ehhez a munkához a költségvetés módosítására volt szükség, melyet a
közgyűlés támogatott.
A körtéri tó melletti játszótérre közvilágítás került,
és szándékaink szerint még
ebben az évben megkezdődik
a tó melletti futópálya kialakítása. Idén az alap és szegélyezés kiépítése, jövőre pedig a
rugalmas burkolat, valamint
a kültéri sporteszközök kihelyezése a cél.
Javában folyik a körtéri
orvosi rendelő teljeskörű felújítása is, melynek során szerkezeti, szigetelési és gépészeti
munkák is történnek.

Tisztelettel meghívjuk
Győrszentiván lakosságát az 1956-os forradalom és
szabadságharc emlékére rendezett ünnepségre
2017. október 20-án 16 órára
a közösségi házban.
Közreműködnek a Váci Mihály Általános Iskola tanulói
és a József Attila Kórus.
Beszédet mond Ihász Éva könyvtárostanár.
Utána koszorúzás a Hősök szobránál.

szentiváni kéthavi lapja

Ismét többen kifogásolták
a közterületre engedély nélkül kihelyezett, vagy kiépített
akadályokat, melyek főleg a
keskeny utakon jelentenek
veszélyt a gépjárművekre,
kerékpárosokra. Győr Város
Útkezelő Szervezetének munkatársai kérik, hogy a forgalomtechnikai egyeztetés és
engedély nélkül kihelyezett
akadályokat távolítsák el, mert

baleset esetén a kihelyező teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik.
Intézkedtem a Hősök szobra melletti zászlók cseréjéről
is, melyek helyett tavaly már
újakat húztunk fel, de egy félreértés miatt ismét kopottak
kerültek helyükre. Ezek cseréjét a GYŐRSZOL már rendezi.
dr. Sík Sándor
önkormányzati képviselő

A Falu Embere
Igaz, Győrszentiván már
nem falu, hiszen 4 évtizede Győr városrésze, de
tekintettel a régi időkre,
részben a hagyományokra és a szűkebb közösségre a Város által alapított
„Városrész szolgálatáért”
díj mellet megmaradt a
helyiek elismerését kifejező „Falu embere” díj is.
Ez a díj kifejezi a településrész érdekében kifejtett
közösségi munka elismerését, azt a tevékenységet,
melynek során a díjazott
Szentiván hírnevét öregbítette.
2017-ben a díjat Karli
László grafikus és festőművész érdemelte ki, több
évtizedes közösségi munkájáért, településrészünk
egyes épületeinek, utcáinak korabeli fényképek
alapján történő ábrázolásáért, középületeinknek
ajándékozott alkotásaiért,
melyek a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központot
és a Váci Mihály Általános

Iskolát díszítik és állítanak
emléket.
A díjat a Településrészi
Tanácsadó Testület tagjai
és Madarász Tiborné, Kati
a Lakossági Információs
Iroda vezetője adták át a
Szüreti Napok rendezvény
alkalmával.
További jó munkát és
sikereket kívánunk Karli
László díjazottunknak!
dr. Sík Sándor
önkormányzati képviselő

„A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a
félelem.”
(Bibó István)
Október 23-a az 1956os forradalom és szabadságharc
emléknapja, mely nemcsak
nekünk, de a 20. század világtörténetében
számos népnek közös
ünnepe. E nap a terror
és az elnyomás elleni hősi küzdelemre, a
szabadság szeretetére
emlékeztet.
Ezt a küzdelmet idézik fel a kortársnak,
Albert
Camus-nek
híressé vált sorai: „A
legázolt, bilincsbe vert
Magyarország többet
tett a szabadságért és
igazságért, mint bármelyik nép a világon az
elmúlt 20 esztendőben.
Ahhoz, hogy ezt a leckét
megértse a fülét betömő, a szemét eltakaró
nyugati társadalom, sok
magyar vérnek kellett
elhullnia - s ez a vérfolyam most már alvad az
emlékezetben. A magára maradt Európában
csak úgy maradhatunk
hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol
el nem áruljuk, amiért
a magyar harcosok az
életüket adták, és soha,
sehol nem igazoljuk azokat, akik a forradalmat
elfojtották. Nehéz minékünk méltónak lenni
ennyi áldozatra.”
61 évvel ezelőtt vér
folyt Magyarországon.
Diákok, pedagógusok,
mérnökök, családapák,
katonák, egyszerű emberek vére! Az életüket
áldozták a szabadságnak,
nekünk, a jövőnek! A
szabadságvágy elnyomta
a félelmet, az igazságér-
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Karli László grafikája

1956 emlékezete
zet elapasztotta a könnyeket.
A magyar emberek az egész
világnak mutatták meg, hogy
a szív, az összetartozás és a
haza mire is képes.
1956 hősei azonban nem
azt várják tőlünk, hogy kívülről fújjuk az események lefolyását! Nem is azt, hogy név
szerint ismerjük őket! Egy
valamit azonban joggal várnak: Azt, hogy hűek legyünk
elveikhez, az általuk képviselt
értékekhez, és továbbvigyük
azt a hitet, és egységet, amel�lyel a magyar nép jövőjéért
áldozták életüket!
A forradalom elfojtása során
több tízezer embert fogtak
le az internáló táborokban,
embertelen
körülmények
között. Nagyszámú és azonnali kivégzésekre került sor.
1960 után a Kádár-rendszer
emberi arculatot mutatta azoknak, akik a kedvére voltak.

Akikre a rendszer nem
mosolygott rá, azok szembekerültek a rendőrállam teljes
hatalmával.
A kádárizmus olyan társadalmat teremtett, amelyben az új norma: egy csalás
és vesztegetés, cinizmus és
álszentség.
Az 1980-as években magasabb az életszínvonal, tágasabbak a személyi és politikai
jogai az átlag magyar honpolgárnak, mint legtöbb keleteurópai szomszédjáé.
De ennek az ára ezer meg
ezer honfitársunknak hősi
halála volt a forradalom elfojtása során. Mindezt a Kádárrendszer szerette elfelejteni, s
mindent megtett azért, hogy
az emberek úgy emlékezzenek az októberi napokra,
ahogy azt a hatalom akarta.
Fontosnak tartom, hogy
minden ősszel méltó módon

emlékezzünk meg az
1956-os eseményekről.
Fontos, mert így lehet
reményünk arra, hogy a
máig elevenen ható események az őket megillető helyre kerülnek gondolkodásunkban.
Végezetül álljanak itt
Bill Lomax, a pártatlan
szemlélő gondolatai tanulságként:
„Már tizenkét éves
koromban természetes
volt számomra, hogy
ahol egy idegen hadsereg
tankjaira van szükség egy
egész nép felkelésének
leverésére, ott az igazság
egészen bizonyosan nem
a tankok oldalán van. S
abban, amit elpusztítottak föltehetően valami
nagyon fontos igazság
rejlett a jövő számára.”
Ihász Éva

A Győrszentiváni Vöröskereszt Alapszervezet 2017.
szeptember 26-án véradást
szervezett a Váci Mihály Általános Iskolában.
Sorra érkeztek a rendszeres
véradóink, örömmel tapasztaltuk, hogy egyre több fiatal is csatlakozik hozzánk,
és „ELSŐ VÉRADÓ”-ként
köszönthetjük.
Mindenkinek köszönjük a
részvételt, és nagyon jó egészséget kívánunk.
Ebben a hónapban azonban
nem csak a munkának szenteltük időnket. Kis ünnepség
keretében a Kossuth Művelődési Ház nagytermében
JUBILÁLÓ ÜNNEPSÉG-et
rendeztünk.
Dr. Sík Sándor önkormányzati képviselő és Kun Szilvia
a Vöröskereszt megyei igazgatója szeretettel köszöntötték
az ünnepelteket:

Véradók köszöntése
50-szeres véradók:
• Kovács Tiborné
• Fenyvesi Béla
• Balatoni József
• Ampli Gyula
25-szörös véradók:
• Ampli Gyuláné
• Bödecs Tibor
• Cseszregi József
• Csete Zsolt
• Horváth Adrienn
• Horák Mátyás
• Hódi Melinda
• Inzsöl József
• Kauffmann Ákos
• Nagy László Sándor
• Németh István Antal
• Szentmihályi Gábor
• Szilágyi Lászlóné
• Szolnoki Norbert
• Szűcs László
• Tóth Balázs
• Végső Zsolt

Elbúcsúztunk kedves véradó társainktól, akik korukra
való tekintettel a továbbiakban nem adhatnak vért. Ők
azok, akik példaként állnak
előttünk, hisz az életük részévé vált ez az önzetlen tevékenység:
• Marksz Attiláné
• Vollai István

Az igazgatóasszony köszöntőjében felhívta a figyelmet, hogy
az emberi vért a mai napig nem
lehet előállítani, bármennyire is
fejlett az orvostudomány.
Ünnepségünket a Váci
Mihály Általános Iskola 2. osztályos tanulói Mátics Bódai
Krisztina tanárnővel, valamint
Sík Frida színművész szeretetteljes előadása fűszerezte.
Győrszentiváni Vöröskereszt
Alapszervezet

Megyei Polgárőr nap
2017. szeptember 9-én tartottuk a Győr-Moson-Sopron
megyei polgárőr napot Csornán. Ezzel egy időben gasztronómiai fesztivál is volt, és
a helyi tűzoltóság megalakulásának évfordulóját is ünnepeltük. A helyi kultúrházban
zajlott a polgárőrnapi rendezvény, melyen meghallgathattunk Madarász Kristóf előadásában egy verset, melyet
Csorba Melinda vetett papírra
(megtekinthető a szentiváni
polgárőrség facebook oldalán)
a polgárőrök mindennapjairól. Ezt követően a kitüntetéseket adta át Csaplár Zoltán

úr, a polgárőrszövetség megyei
parancsnoka. Ezután Csizmadia Gábor rendőrfőkapitány
úr a rendőrség elismeréseit
adta át, egyesületünk is átvehette a Szent György érmet,
ezzel ismerve el munkánkat,
és megköszönve kiemelkedő
együttműködésünket. Itt szeretném megköszönni mindannyiunk nevében Stók Zsolt
és Körmendi Attila körzeti
megbízottak figyelmét, segítségét, és a közös munkát.
Reméljük, hogy a továbbiakban is folyamatosan tudunk
ilyen szinten együtt dolgozni.
Polgárőrség

„Szemét” helyzet van
Szentivánon!
Kedves
Szentivániak!
A szelektív hulladékgyűjtő
szigetek környéke, mint mindannyian tapasztaljuk, áldatlan
állapotban „díszeleg”. Településrészünk forgalmas területein rontják a látképet, az idelátogatók rólunk alkotott képét.
Persze itt zárójelben szeretném
megjegyezni, hogy nem arra
akarok buzdítani, hogy a sziget helyett az erdőbe hordják a
szemetet, mint annak a fehér
furgonnak a gazdája, aki a
múlt héten két forduló pala törmeléket rakott le a tanösvény
mellé. Ő ellene már megtettük a feljelentést!!! Egyszóval
hét szelektív sziget működik
Szentivánon, ezen kívül a
Homoksor végén a hulladék
udvar. A polgárőrség folyamatosan ellenőriz, és próbál rendet tartani (csak a múlt héten 6

esetben kellett bejelentést tennünk a fenti szabálysértések
miatt). Azt kérnénk a lakosságtól, amennyiben megtelt a
konténer,NE tegye ki senki a
hulladékot a gyűjtő mellé, mert
szabálysértést követ el. Nem
beszélve arról hogy az éjszaka folyamán hívatlan látogatók
szétszórják és ezáltal szemétbe
borítják a környéket.
Önkormányzati
képviselőnk, dr. Sík Sándor már
többször felhívta a figyelmet
minderre.
Becsüljük meg amink van, és
használjuk rendeltetésszerűen.
Környezetünk megóvása
kötelességünk!
Kérjük, amennyiben sze
me
telő vagy illegális szemétlerakó, hulladékturkáló
egyént lát, haladéktalanul
hívja a +36/311-2732 számot
köszönjük.
Polgárőrség
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Veszélyes hulladékégető a vízbázis
szomszédságában
Sokan nem tudják Győrben,
hogy a 27 éve Bácsa határába
telepített veszélyes hulladékégető tüzelőberendezése az
Alföldről használtan megvásárolt tollégető kemence, amihez
az évek során mindig annak
függvényében toldottak, amire
a hatóság kötelezte az üzemeltetőt. 27 éve előírták a vészkémény használatát, és ma is
erre hivatkozva az égető része,
hiába itt EU-s csatlakozás, a
környezetvédelmi jogszabályok
szigorodása, modernizálódó
égetési technika, BAT referencia dokumentum – a főhatóság elfogadja, mint robbanás
elleni biztonsági berendezést.
És mivel mással a BAT-nak
való megfelelőséget (az elérhető legjobb technika) nem tudja
magyarázni, hát azt mondja
rá: „kerülőág”. Holott üzemzavar vagy áramszünet esetén az
1100 fokos égéstermék gázok,
gőzök ezen át szűrés nélkül
távoznak a szabadba! A hatóság azzal legalizálja, hogy a
„törvény nem tiltja”. Na, jól is
néznénk ki, ha mindent részletekbe menően kellene törvénynek tiltani! Nem elég az,
hogy nem szennyezheti senki
a környezetet?!
2000 óta követem az égető
tevékenységét. Egy este a szabadban tartózkodva szúrós
szagú gáztól perceken belül
megfájdult a fejem – ekkor
kezdett érdekelni, mitől van
ez. Az idő tájt történt, hogy
dioxin kibocsátásból 55-szörös
határérték túllépést produkált
az égető! Egy időre be is tiltotta
a hatóság a működését. A dioxin az egyik legerősebb rákkeltő anyag, és mutáns egyedek
születnek tőle.
2002-ben az önkormányzat
átfogó vizsgálatot végeztetett,
és akkor derült ki, hogy az
égető földalatti oldószeres tartályának a vezetéke kilyukadt,
és nagyon veszélyes rákkeltő
anyagok kerültek a talajba és
a talajvízbe. Az ivóvízbázis
védőterülete szomszédos az
égetővel, a veszélyes folyé-
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Perben a veszélyes
hulladék égetővel
kony hulladékelbánóval, és a
szennyvíztisztítóval. Sajnos
a múlt rendszerben (1989ben) ivóvízbázis védőterületére lehetett ezeket telepíteni!
2009-ben „odébb telepítették”
az ivóvízbázis védőterületét
hatóságilag, papíron. Nehéz
dolga lehetett a hatóságnak,
mert 7 év kellett hozzá, hogy
a 2002-ben készült műszaki
tervek alapján meghozza a
döntését a védőterület kijelöléséről. Hasonlóképpen nem
kapkodta el a hatóság határozat
meghozatalát az előzőekben
már említett 2002-es talaj- és
talajvízszennyezés után. Csak
2008-ban kötelezte az égetőt a
szennyezett terület kármentesítésére, műszaki beavatkozásra és kármentesítési monitoring végzésére. El is húzódott a
kármentesítés 2011-ig, és még
figyelni kellett a talajvíz állapotát 2015 végéig! És állítólag
a szennyezés nem érintette a
vízbázis védőterületét!

Bírósági
felülvizsgálatot
kezdeményeztünk
A kezdetekkor 2500 t/év
kapacitással üzemelt a hulladékégető. Jelenleg 8000 t/év hulladék égetésére és 3,9 t/év veszélyes és nem veszélyes hulladék
előkezelésére van működési
engedélye. Az engedélyezett
tevékenységet több szempontból kifogásolhatónak tartjuk,
ezért az engedélyező határozat
bírósági felülvizsgálatát kezdeményeztük. Többek között
azt is kifogásoljuk, hogy úgy
kapott az égető engedélyt, –
próba szerencse alapon –, hogy
majd utólag, 2 éven belül kell
elvégezni az egészségügyi kockázatot kimutató vizsgálatot,
valamint 1 éven belül a káros
anyagok jelenlétének méréses
vizsgálatával kell elkészíteni a
hatásterület kimutatását. Azt
pozitív eredménynek tartjuk,

hogy végre a helyszíneken,
az égető környezetében kell
mérni, (és nem számításokkal)
hogy milyen mértékben mutatható ki a szennyezettség, de
szerintünk az engedély kiadása
előtt kell tudni a hatóságoknak,
hogy mi a hatása az égetőnek,
és azt nem utólag kell megállapítani! Kifogásoljuk azt is, hogy
a vízvédelemért felelős hatóság
nem vizsgálta, hogy az égető
kéményéből kiülepedő porban
levő káros szennyezők milyen
hatással vannak az ivóvízbázisra, annak védőterületére, a
Mosoni-Duna alsó szakaszának vizére.

Az égető szembe
megy az önkormányzati akarattal
A civilek hatásának is
köszönhetően a hatóságok még
eddig megálljt parancsoltak az
égető kapacitást bővítő törekvésének. Az önkormányzat
2006-ban rendeletbe foglalta,
hogy a 2005-ig elért feldolgozási kapacitását tovább nem
növelheti az égető. Az égető
2002 óta folyamatosan próbált
kapacitást bővíteni, ezért született a korlátot állító önkormányzati rendelet. Ennek ellenére
nem tett le az égető a kapacitásbővítő törekvéséről. Jelenleg
is bíróság előtt van az az ügy,
hogy 12000 tonnára akarja
növelni az évi égetési men�nyiségét. Kíváncsian várjuk,
hogy elég erősnek bizonyul-e
a GYÉSZ-ben (Győri Építési
Szabályzatban) levő rendelet
ahhoz, hogy az önkormányzat
szándéka érvényesüljön – hogy
megvédje az ivóvízbázist, és a
győri lakosok egészséges környezethez való jogát. Az égető
azért fordult bírósághoz, mert
a hatóság nem engedélyezte
részére az 50%-os kapacitásbővítést. Az ÁNTSZ Országos
Tisztifőorvosi Hivatal hozzájárulást megtagadó indoklásá-

ban szerepel, hogy „a tudatos
megelőzés elsődlegessége alapján mindaddig, amíg minden
kétséget kizáróan nem bizonyosodik be, hogy a Győri Hulladékégető jelenlegi, 8000 t/
év kapacitáson való működése
nem jelent kockázatot a környéken élő lakosság egészségi
állapotára nézve, addig a további kapacitásbővítést nem támogatjuk.” Az ÁNTSZ OTH az
égető környéki győri településrészeken és kontrol területen
levő házi orvosoktól bekérendő
légúti, allergiás, valamint korai
rákos elhalálozási adatok elemzését tartja szükségesnek.
Az égető azzal érvel, hogy
a káros anyag kibocsátása a
jogszabályban előírt határérték
alatt marad.
Ebben a perben beavatkozók
vagyunk a hatóság pernyertessége érdekében. Azt akarjuk,
mondja ki a bíróság, hogy a
hatóság elutasítása jogos volt
(a bővítési kérelem elutasítása).

Bizalmatlanságunk
alapja
A sok közül a legfőbb ok,
hogy csak félévenként kell az
oly káros dioxinok, nehézfémek kibocsátást mérni, és
akkor is gyakran van a kibocsátásuk a megengedett határérték közelében. Vajon mekkora
lehet a köztes időszakban? A
hatóság 3 és fél évig kihagyta
a félévenkénti aktuális dioxin
kibocsátás mérését! Az égetőnek előírt méréseket pedig az
égetővel azonos anyagi érdekeltségi körbe tartozó laboratórium végzi. Elég, ha akkreditált, nem kell, hogy független
legyen! Ezt ajánljuk a törvényalkotók figyelmébe!
Már korábban többször
bizonyítottan okoztak súlyos
környezetszennyezést (2000,
2002, 2008-ban). Azt pedig
végleg nem hihetjük, hogy az
50%-os kapacitásbővítés nem

okoz több káros anyag kibocsátást.
Az előző Krónika számban
„A levegő szennyezettségéről”
című cikkben utóirat szerepel.
Ebben a Zölderő Egyesület
egyik aktivistájáról van szó.
Engem többen a Zölderő aktivistájaként ismernek, ahogy a
fenti cikket is akként írtam,
ezért szeretném, ha tudnák a
szentiváni emberek, hogy nem
én adtam ezt az információt.
Vaderna Margit a Zölderő
Környezetvédő és Szépítő
Egyesület tagja

Kedves Krónika Olvasók! A
leírtakkal kapcsolatban a szerkesztőség megkérte az égetőmű vezetőségének véleményét is, melyet az alábbiakban
adunk közre.

Tisztelt
Győri Lakosok!
Az egyoldalú tájékoztatás
elkerülése érdekében engedjék
meg, hogy tájékoztassuk Önöket a Győri Hulladékégető Kft.
működésével kapcsolatban,
melyet alaptalanul nagyon sok
támadás ér a zöldszervezetek
részéről.
A Győri Hulladékégető Kft.
27. éve működik Győrön kívül
eső területen Győr-Bácsától
800 m-re, Győrszentiván Kertvárostól 1500 m távolságban.
A hulladékégető működése,
berendezései, azok korszerűsége mindenben megfelel, az
Európai Unió és a magyar jogszabályi előírásoknak. Ugyancsak megfelel a működése a
BAT (Elérhető Legjobb Technológia ajánlásainak is)
A hulladékégető korszerű, számítógép által vezérelt
svéd gyártmányú a-világon
sok országban alkalmazottfüstgáztisztítóval és egyéb
korszerű kiegészítő berendezésekkel felszerelt. 2000 óta
a füstgáztisztító még egy dioxinmentesítő adszorberrel is
kibővítésre került. A tisztított
füstgáz minőségét a világ számos pontján alkalmazott korszerű emisszió mérő műszerek mérik folyamatosan. A
mért emissziós értékek és a

működési
paraméterek
számítógép által rögzítésre
kerülnek, amelyeket online
adatszolgáltatás keretében
megküldünk a környezetvédelmi hatóság részére. A
kibocsátási adatok napi szinten a hulladékégető honlapján is bárki számára megtekinthetők. (www.gyhk.hu)
Ezen kívül külső akkreditált
laboratóriumok évente többszöri méréssel ellenőrzik a
hulladékégető kibocsátását.
A folyamatos mérési eredmények és a külső laboratóriumok által végzett mérések eredményei igazolják,
hogy az égető mindenben
megfelel a hulladékégetőkre vonatkozó kormányrendeletben előírt- más ipari
technológiáknál szigorúbbhatárértékeknek.
Az égető többszöri engedélyezési eljárásaiban számos
alkalommal meghatározásra
került annak hatásterülete,
mely nem érint lakott területeket. Hatása, sem a hozzá
legközelebb eső Bácsa városrészben, sem a tőle kétszer
olyan távolságra található
Győrszentiván városrészben
nem kimutatható. A lakossághoz közeli területen az
elmúlt egy évben imissziós
mérések is történtek, melyek
eredményei igazolták, hogy
a környező területeken a
levegőterhelés jóval alatta
van a Győr belső területein
mért értékeknél.
A mérési eredmények egyértelműen igazolják, hogy a
lakosság egészségi állapota
és az egészséges környezethez való joga nem sérülhet
a hulladékégető működése
következtében.
Hulladékégetőnk – mint
a környezetvédelem ügyéért elkötelezett társaság –
mindent megtesz annak
érdekében, hogy a fejlődés
következtében egyre növekvő hulladékok szakszerű,
minden előírást betartó
ártalmatlanításával hozzájáruljon a tisztább környezet
megteremtéséhez.

Egy kiállítás képei
Augusztus 29-én 9. alkalommal adott otthont kézműves kiállításnak a Győri
Ipartestület, melynek több
oldalról is voltak szentiváni
vonatkozásai.
Idén dr. Dézsiné, Beőthy
Hajnalka és prof. dr. Dézsi
Csaba András frezettó művészek alkotásaiban gyönyörködhetett a közönség. Hancz
István titkár köszöntőjét követően Glázer Péter, az Ipartestület elnöke üdvözölte a
megjelenteket és adott rövid
tájékoztatást működésükről.
Dr. Sík Sándor önkormányzati képviselő megnyitó beszédben kiemelte, hogy a frezettó
eljárás kidolgozása Beőthy
Hajnalka kreativitását dicséri,
aki festőművész lévén kereste
a kifejezés további lehetőségét
és ennek során alkotta meg
a frezettót. Azt a technikát,
mely kissé ötvözi a festészet
és a szobrászat alkotói szabad-

ságát, és ezzel a festészetet
kiléptette a térbeli ábrázolás
lehetőségébe. Ez egy olyan
időjárásálló alkotás, mely
kültéren és beltéren egyaránt
alkalmazható, felhasználva
különféle tárgyakat, anyagokat, mint pl. textilt, fémet,
üveget, ásványokat, vagy akár
műanyagot is. A vászonról
térben kiemelkedő hangsúlyozott mondanivalókkal még
hatásosabbá válik az alkotások mondanivalója.
Dr. Dézsiné, Beőthy Hajnalka férjével, dr. Dézsi Csaba
nyugalmazott
főorvossal
Győrszentivánon él, és rendszeresen tanítja követőit. Szívesen várja a magukban késztetést érző leendő tanulókat is.
Érdeklők a MVB Közösségi Házban, a Váci M. Ált.
Iskolában,vagy nálam kaphatnak további információt.
dr. Sík Sándor
önkormányzati képviselő

A Győri Hulladékégető Kft.
vezetősége
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A nagyhegyi szőlőskertek
ölelésében található a Ravai
Réka lovasoktató által létrehozott lovas iskola. A telek, amely
magába foglalja az udvart a
családi házzal, szűrőkapuk
által elrekesztett kisebbnagyobb udvarrészeket, ahol
a lovak istállói is találhatóak.
Kilenc lovacska van a területen. két aranyos póni: Mandula és Hajnal. Tovább haladva találkozhatunk egy herélt
T-Zeusz Levente nevű pacival.
A sort követi Szelina, Mary,
Normen, Nirvana, Coctail,
Monseigneu. Réka már öt
éves korában eldöntötte, hogy
kizárólag a lovak közelében fog
élni. Az általános és középiskolái elvégzése után szakosodott a lovasoktatás irányába.
Gyermekéveit itt Szentivánon,
a nagyapjáéknál töltötte, ahonnan Dr. Sík Sándor állatorvos úr lovasudvarában tanult
meg lovagolni (Miletics-tanya).
Aztán Kecskeméten, majd Kunszentmiklóson, és Tatárszentgyörgyön csiszolta lovas tudását. A szentiváni lovasoktatás a
Nagyhegyben három éve indult
egy szem tanulóval és egy lóval.
Most hatvan tanulója van és
tíz ló van a telepen. Mind a

Lovasoktatás Nagyhegyen

lovagolni tanuló és lovagolni
szerető gyermekek, felnőttek
számára. Hatalmas előrelépés
ennyi idő alatt. A ló szeretete
megtanítja az embert különböző pozitív értékekre. Kitartás, akaraterő, egymás és a ló
tisztelete, a környezet védelme,
pozitív világszemlélet, küzdő
szellem, az egyéniség kifejlődése. Mindenkit az egyéni adottságai szerint próbálják minél
hamarabb lovassá nevelni.
Kinél lassabban, kinél gyorsabban zajlik ez a folyamat. Általában a húsz órai gyakorlás,
futószárazás után már képesek
a tanulók egyedül is lovagolni.
Innen már csak a finomítás

Magyarok

Szubjektív őstörténeti sorozat
Sokszor előfordul, hogy
amikor valaki honfoglalásként
említi Árpád fejedelem és a
vele együtt érkező magyaroknak a 896-os bejövetelét, sok
magyarságkutató azonnal kijavít: az nem honfoglalás volt,
hanem „hon visszafoglalás”!
Talán igazuk van? Egyértelműen igen. Ugyanis a középkori
krónikák ezt megerősítik. A
régi források ezt a szót, hogy
honfoglalás, nem használták,
nem hivatkoztak ilyen eseményekre. Kézai Simon például
1283-ban így ír: „Miután pedig
előadtuk a hunok eredetét... most
nézzük, mikor tértek vissza ismét
Pannóniába.” A 896-os bejövetelt azért hívja visszatérésnek,
mert meg van győződve róla,
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hogy Attila hunjai a magyarok
elődei voltak. Thuróczy János
1488-ban, Bonfini 1497-ben
második bejövetelről, visszatérésről, „nagy visszaköltözésről”
írnak! A hunokra gondolnak
mind ketten. A Hun Birodalom összeomlása után beköltözött avarokat is magyaroknak
tartja. Widukind krónikájában
szerepel: „az avarok, akiket
most ungaroknak (magyaroknak) nevezünk”. A török nyelvű
ősgeszta, a Tarih-i Üngürüsz
szerint sem 896-ban lett először magyar a Kárpát- medence: „Amikor abba a tartományba
érkeztek (Pannóniába), látták,
hogy csodálatosan bőséges folyamai vannak, nagy számban, sok
gyümölcse, bő termése van ennek

folyik. Minél többet gyakorol
valaki, annál magabiztosabbá
válik a nyeregben. Az iskola
Ravai Réka lovasoktató vezetésével Szabó Nikolett lovastréner
segítségével, zökkenőmentesen
működik. Megemlítenék egynéhány lovast, tanulót: Tagari
Kíra, Palasits Szonja, Szollinger
Lilla, Sánta Lara, Bihari Rebeka, Váradi Zsombor, Miklós,
Bálint, Carrera Laura, Orbán
Glória. A már képzettebb lovasok Sík Frida, Vontszemű Miklós, a Győri Nemzeti Színház
művészei, Vajdáné Pócza Alexandra/lovasoktató, általános
iskolai tanár már tereplovaglásra is vállalkoznak időnként. A
az országnak, és az ő nyelvükön
beszélnek (az ottani népek)”.

Visszatérés
az ősök földjére
A magyarok, akik Árpáddal
együtt érkeztek, rokon népeket
találtak hazánk területén. Úgy
nyelvezetükben, mint szokásaikban megegyező, vagy nagyon
hasonlító megjelenési formákban. Ez a tény nagyban megkönnyítette Árpád fejedelem
letelepítési politikáját. Ezért
nem volt ez igazi hódítás, mert
inkább egy ősi örökségbe való
visszatérés, melynek során A
régi tulajdonos újra birtokba
veszi „örökségét”! Az itt található népek vezéreivel folyó tárgyalások is ilyen hangvételre
utalnak. Korábbi honfoglalásokról, magyarral rokon népek
életéről, ittlétéről mit tudhatunk? Kr. u. 375. után a kunok

vállalkozás sikeréhez hozzájárul a család apraja-nagyja Ravai
Gábor (apa), Király Csilla (anya),
vőlegény. A lovasiskola a lehetőségekhez képest, épül, szépül.
Mindig egy-egy istálló, egy-egy
karám, fedett karám,fedett gyakorlótér fog megépülni. A versenyekre mindig szakítanak időt.
A megyei versenyeken az első,
második, harmadik hely általában be szokott jönni. Koroncón
AVALON kupán két első helyezés, ügyességin gyermek első
helyezés. A felkészülés maximálisan megtervezett, kivitelezett. A lovastanyán különböző
állatok fellelhetők. A terepen
kecskék, libák, kacsák, anyadisznó nyolc apró malackával,
Kokin kínai csibék, öt kutyus,
egy Golden retriever, Cane
corso, Masztiff, tacskó, meg
egy kölyök masztiff élik szabadon életüket. A jövőbeni
tervekről érdeklődtem. Megszerettetni a szentiváni gyerekekkel a lovassport szépségeit.
Részt venni a település civil
szervezeteinek rendezvényein.
A Váci napok rendezvényeinek
színesebbé tétele. Hazaszeretetre, lószeretetre nevelni a felnövő ifjúságot.
Vollai István

a Donnál jelennek meg, és a
400-as évek elején vonultak
át a Kárpát-medencébe. Attila
halálával (453-ban) összeomlott
a Hun Birodalom. Nemsokára
újabb rokon nép jelent meg a
területen. Baján kagán vezetésével 568-ban visszavették az
Alföldet az odatelepedett germánoktól. Ez már két korábbi honfoglalás a 896-os előtt.
Akkor még nem említettük az
onugorokat, a bolgárokat, a türköket, és az avarokat. Felmerül
a kérdés: miért volt itt a végállomása a keletről nyugatra
való vándorlásnak? Kiderült,
hogy ha Kárpát-medence történelmét és őstörténetét ves�szük figyelembe, akkor az itt
megtelepedő civilizációk többsége sok tekintetben kötődik a
magyarsághoz.
Forrásmunkák: Bíró József,
Erőss Diána (mítoszkutató)
Vollai István

Újra Kincskereső
Családi nap
Az idei évben immáron
harmadik alkalommal került
megrendezésre a Kincskereső
Pedagógiai Segítő Egyesület
családi napja, melynek téma
választása a 2017-es évben a
mesterségekre esett. Szep
tember utolsó szombatján a
gyermekek több különböző
szakmával ismerkedhettek
meg, illetve ki is próbálhatták
azokat. Elsők között a rendőrség munkatársait említeném,
ők három egységgel vonultak
ki, balesetmegelőzés, közlekedésbiztonság, és a bűnügyi
technika képviseltette magát.
Lehetett náluk tenyérlenyomatot készíteni, kipróbálhatták a
gyerekek a részeg szemüveget, és különféle teszteken
mérhették fel, hogy mennyire
ismerik helyesen a közlekedés szabályait. A MosolyGyár
Győrnek köszönhetően a
tűzoltók életébe nyerhet-

tek betekintést, kipróbálva a
tűzoltást, a bátrabbak pedig
felmászhattak a tűzoltóautó tetejére is. Mezei Bertold
asztalosnál megtudták, mi
egy asztalosinasnak az első
munkája, fűrészeltek, gyalultak és szögeltek. Altrichter
Sándor erdész, bemutatta az
erdő növényeit, és rengeteget
mesélt szakmája szépségéről.
Molnár Viktória mikrobiológus láthatóvá tette a szabad
szemmel nem látható vírusokat, baktériumokat a gyermekek számára. Szabó Viktória táplálkozástudományi
szakember elmondta mennyire fontos a helyes táplálkozás. Marosi Dóra kozmetikus
segítségével megtudhatták,
mi jó a bőrnek, betekintést
kaptak a sminkelés fortélyába. Horváth Mónika mesterfodrásznál lehetett fonást
készíttetni, és megtudhattuk

mennyit is nő a haj egy hónap
alatt. Szentesi Zoltán humán
erőforrás referens lerajzoltatta a gyerekekkel szüleik foglalkozását, és a továbbiakban
ezekről beszélgettek. Nagy
Róbertné varrónőnél „Marika
varrodájában” elkészíthették
levendulás illatpárnájukat. Kis
István Péter fényképésznél
megtapasztalhatták, hogy egy
fényképész élete nem is olyan
könnyű. Az Ezer Tappancs
Állatorvosi Rendelő állatorvosa Dr. Leposa Tamás mesélt a
felnövekvő generációnak hivatása szépségéről. Vadas-Tóth
Nikolett építésznél tervrajzok
értelmezését, átláthatóságát
sajátíthatták el. Szujó Szabolcs
gépészmérnök a 21. század
új technikájával, a 3D nyomtatással kötötte le gyermekeink figyelmét. Lazításképpen
lehetett kézműveskedni, ját-

szani különböző fajátékokkal,
a legkisebb lurkók pedig egy
külön kialakított játéksarokban érezhették jól magukat.
A programok zárásaként a
Belvárosi Betyárok adtak koncertet, ami után mindenki
vidám hangulatban, és rengeteg új ismerettel térhetett haza.
Köszönjük a részvételt,
és belefektetett energiát a
szakmák képviselőinek, és
minden kedves látogatónak
egyaránt, továbbá szeretettel
várunk mindenkit 2017. november 11-én megrendezésre
kerülő Márton-napi lampionos felvonulásunkra. Rendezvény kezdete 17 órakor lesz,
ekkor indulunk el a Molnár
Vid Bertalan Művelődési Központ elől, és a sátorba fogunk
visszaérkezni.
Kincskereső P.S.
Egyesület

Önkéntes nap
a szentiváni bölcsődében
Szeptember közepén az Audi Hungaria önkéntesei,
szülők, dolgozók,
családtagok
és
helyi vállalkozók
segítségével megszépült a bölcsőde
udvara.
Az Audi Hungaria önkéntes
Napján egyidejűleg több projekt
is megvalósult, melyek többek
között a kisgyerekek környezetének formálását vették célba.
A projekt „Hogy tényleg Tündérkert legyen!” címmel indult
az Audi-pályázaton, kezdeményezőjével és későbbi vezetőjével együtt tűztük ki céljainkat.
Egyik feladat volt az épület
előkertjének rendezése, a zöld
növények metszése, lombkorona és a bokrok ritkítása, fák
gyökérzetének eltávolítása.
A másik kihívás, a régóta festésre váró kerítés és a kerékpártároló felújítása volt. A kerítés új
színeket kapott, a kerékpártároló váza is megújult, és arra szép
új lefestett oldalfalakat és tetőt
szereltek fel.

A kerti padok is ápolásra
szorultak már, a vázak festése
után sor került az ülőfelület
pótlására is.
A munkálatok elvégzése,
az anyagi támogatás az Audi
Hungaria által támogatott
közhasznú projekt keretében
valósulhatott meg.
A nap résztvevői jó hangulatban, összehangoltan
dolgoztak, jó érzés volt
látni, hogy szívesen tesznek
a bölcsődébe járó kisgyerekekért.
A bölcsőde közössége hálás
a támogatásért, a segítségért,
azért, hogy megvalósult: a
bölcsődénk tényleg Tündérkert lett!
Kőhalmi Györgyné
szakmai vezető
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Augusztus 20-án, a Kincsesház udvarán Szent István
napi ünnepséget rendeztünk
a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központtal közösen.
Baranyó Katalin, Bárdos
Józsefné, Cserók Néptánccsoport, Cserók Nóta Klub, József
Attila Kórus, Lőke Jenőné szereplése színvonalas ünnepséggel örvendeztette meg a
résztvevőket. Az ünnepség
támogatója: Győr Megyei
Jogú Város Önkormányzata;
Pápay Pékség; a Győrszentivánon működő 3 nyugdíjas
klub: „Barátság”, „Régi Barátok Köre”, „Aranyeső”; F02
Győrszentiváni Postagalamb
Egyesület volt.
Hálánkat, köszönetünket
fejezzük ki a szereplőknek és
a támogatóknak.
Megköszönjük Heri Margitnak, hogy szinte a sajátjaként
folyamatosan gondját viseli a
Kincsesháznak, a „Régi Barátok Köre” és az „Aranyeső”
nyugdíjas kluboknak azt az
önzetlen segítségét, hogy
nyitvatartási időben vállalták
a Kincsesháznál az ügyeletet, a vendégek kalauzolását.
A „Barátság” nyugdíjas klub-

Köszönetnyilvánítás
nak pedig köszönjük az udvar
rendben tartását. A felsoroltak nélkül nem működne
Szentiván Kincsesháza.
Az adó 1% felajánlásból
29 000 Ft-ot kapott az alapítvány. Köszönjük ezt azoknak, akiknek fontos volt az
alapítvány fennmaradása.
Korábban már tájékoztattuk
a szentivániakat arról, hogy a
Kincsesház nagyobb felújításra szorul, és a jövő évben meg
kell csináltatni, nem odázható
tovább. Tetőzetcsere kétharmad tetőn és a nádazás akár
több millió forintból kivitelezhető. Az önkormányzattól
remélünk támogatást pályázati úton, de, kb a költségek
20%-át önrészként vállalni
kell az alapítványunknak.
Ezért is volt nagy öröm számunkra, hogy szentiváni csoportok adománnyal támogatták
a felújítás megvalósítását. Az
alább felsoroltaknak köszönjük
a pénzbeli adományát:
„Barátság”, „Régi Barátok
Köre”, „Aranyeső” Nyugdíjas Klubbok, Cserók Nóta

60 éves osztálytalálkozó
A Váci Mihály Általános Iskola 60 évvel ezelőtt végzett
osztályának tagjai újra találkoztak nemrégiben. Az iskolában Répásiné Hajnal Csilla igazgatónő fogadta a régi
diákokat, ismertette az iskola jelenlegi fejlettségét, valamit a jövőbeni informatikai fejlesztéseket. Ezt követően a
templomban megemlékeztek elhunyt igazgatóik, tanáraik
és osztálytársaikról. Ezután kis vonattal körbeutazták a
települést, megmutatva elszármazott osztálytársaiknak az
elmúlt időszakok újjáépítéseit. Befejezésül közös ebéddel és
emlékes megbeszélésekkel ért véget a találkozó.
Krasznai Zoltán

Klub, József Attila Kórus.
Akik bármekkora összegű
adománnyal tudnak hozzájárulni a Kincsesház fennmaradásához, kérjük, tegyék
meg! A felújítást segítők nevét
megörökítjük majd egy táblán az utódok számára. A volt
Téti, most Kisalföld Takarékszövetkezetbe (Szentivánon
a Körtéren) közvetlen befizetéssel vagy a Szentivániak
Szentivánért
Alapítvány
kedvezményezett nevére az
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Szentivániak Szentivánért
Alapítvány kuratóriuma

Madármegfigyelő nap
Az idén szeptember utolsó
napján került megrendezésre
az Európai Madármegfigyelő
Napok győrszentiváni rendezvénye. Ezen a hétvégén Európa
szerte több, mint 40 országban
szerveztek madármegfigyelő
kirándulásokat a helyi madárbarát szervezetek. A program
egyben verseny is a résztvevő országok között, amelyben
több kategóriában hirdetnek
helyezetteket. Magyarország a
korábbi évekhez hasonlóan az
idén is az élmezőnyben végzett, sőt a rendezvényhelyszínek illetve a résztvevők számát
tekintve első lett.
A szenitváni programra reggel 8-tól gyülekeztünk a Kossuth Lajos Művelődési Ház
előtt és indultunk mintegy
26-an a bő három órás túrára
a Gazdák erdejébe. Az út során
érintettük a terület nyíltabb,
ligetes részeit, ahol egy másfajta élőhely madárfajait figyelFotó: Kis Márton
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59800163-15222660-as számlaszámra átutalással van lehetőség a hozzájárulásra.
Kéréssel fordulunk a helyi
amatőr művészekhez: egy
alkotásuk felajánlásával segítsék a nemes célt, és az alkotások árverése útján befolyó
pénzt is a Kincsesház felújítására fordítjuk.
Minden szentiváni nevében
is köszönjük az áldozathozatalt, amit a Kincsesházunk
megtartásáért tettek és tesznek a jövőben!

hettünk és határoztuk meg,
tapasztalt madarászok segítségével. A kirándulás során végül
23 madárfaj 941 példánya
került szem elé, a leggyakoribbak a varjúfélék és a seregélyek
voltak, de láttunk zöld küllőt és
citromsármányt is. Az élményt
a madarak megfigyelésén túl
az utunkat többször is keresztező szarvasok észlelése fokozta.
Kis István

A Krónika újság utolsó számában írt helyzetjelentésünk
óta a labdarúgó csapatnál változások történtek. Helyzetünk
változott: új elnökség, elfogadott pályázat, még több játékos,
csapat, de továbbra is kemény
harcot kell folytatnunk: a település labdarúgó szakosztályának fenntartásáért.
Előző beszámolónkban írtuk,
hogy természetesnek veszi a
lakosság: van pálya és mindig
mindenki előtt nyitva áll. Ez 95
éve azért is lett egy közös akaratból ide és erre a helyre megálmodva. Ezt az álmot próbáljuk a jövőben is tovább vinni.
A 2010-es elnökség minden
tagja becsülettel tette a dolgát,
azonban, a társadalmi munkát
többen nem tudták tovább folytatni. Köszönjük nekik az eddigi munkájukat: Csikós Sándor,
Goll Zoltán, dr. Skerlanitz
Roland, Fehér Zoltán, Pertl
Péter fejezte be a munkát és
helyettük érkezett Gayer Attila, Gyimesi Csaba, Pék Anita,
Steczina Zsolt, Tóközi Tímea.
Nekik köszönöm, hogy mellénk álltak, hiszen, akik járnak
az Árnyas utcában, tudják: a
munka nem lett kevesebb, a
pálya folyamatosan igényli a
munkás kezeket. Ötleteink,
terveink vannak, célunk reális talajon mozog: tömegsport
bázisa legyünk a településnek, tehetségeket neveljünk a
magyar focinak helyi játékosokra építve, stabil megye 1-es
csapatot tartsunk fenn, ahol
a kötődések, barátságok talán
egy életre szólnak, több nemzedéket is összetartva.
Írásainkban gyakran a
segítségét kérjük a lakosságnak. Most inkább szeretnénk
néhány tervünkről beszélni,
ezek számunkra nagy dolgok,
lépések. Ezeket szeretnénk
megosztani
mindenkivel,
szeretnénk, ha világos lenne,
miért dolgoznak elhivatottan edzőink, miért szeretnek
nálunk focizni a gyerekek, hisz
a lehetőségeinket maximálisan kihasználva elért (szerény)
eredményeink bizony talán
több figyelmet, elismerést
érdemelnének. Sokan a felnőtt
csapat helyezésével mérik az
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aktuális csapat munkáját. Ők
nem tudják: a kicsiknél évről
évre adunk játékosokat rangosabb csapatoknak, a Bozsik
programba a kiemelt csoportba
kerültünk, megyei válogatott
játékosaink vannak. A felnőtt
csapat keretében 4 játékos nem
szentiváni. A megnyert TAO
pályázatunk külső szemlélő számára is lendületet ad
majd az ütött-kopott pályának:
eredményjelző, kihangosító
berendezés, mobil lelátó. Mind
olyan elem lesz, ami vonzó
lehet a szurkolóknak. Ezek a
dolgok sajnos a mai világban
minden kisebb településen
adottak, irigykedve nézzük
őket. Most talán sikerül ebben
előrelépnünk.
Szeretnénk, ha mérkőzéseink vonzóak lennének a lakosoknak, az eredményes játék
mellett talán a jobb körülmények is hozzájárulnak a nézőszám növeléséhez. Egy majd
10 000 lakosú „peremkerület”
220 igazolt játékossal, szurkolóktól hangulatos meccsek nélkül nem lehet sikeres. Ha egy
hétfői edzésnapon megtelik a

pálya és környéke az utánpótlás csapatok miatt, akkor bizonyos, hogy szeretik az emberek
a focit, érdemes dolgoznunk
érte. Értelemszerűen a mai
világban a rengeteg szórakozási lehetőség elviszi a városba az
embereket, talán nem véletlen,
hogy bár nőtt a lakosság létszáma, de már nem bír el egy

„disco”-t sem a hétvége. Nem
véletlen, hogy a számítógép és
internet világában sok tehetség
abbahagyja a focit. Mi annak
örülünk, ha a szemerkélő esőben a gyerekek a fázós szülők
kérlelése ellenére sem hagyják
abba az edzést… Talán akkor
ők is olyanok lesznek mint
mi: egészségesek, tudják hova
tartoznak, és képesek is lesznek érte dolgozni, áldozatot
hozni. Minden korosztályt szeretnénk a pályához kötni, ezt a
leány U15-ös csapat szereplése
is bizonyítja, ide és minden
más csapatunkba is várjuk a
mozogni vágyókat. Tagságunk
az elmúlt 7 évben mindig gyarapodott. Tanultunk az előző
generációk hibájából, és nem
a felnőtt csapatban mérjük az
elvégzett munka sikerességét.
Feladatunk a sportolás lehetőségét minden játékos számára
biztosítani. Ezen dolgozunk,
és ez fogja jelenteni a sikerünket, ami talán egy nagyobb
nézősereget is eredményez
majd, egy jól szereplő megye
1-es csapattal.
Várunk mindenkit mérkőzéseinkre, rendezvényeinkre. A munkánkhoz az adja a
legnagyobb lökést, ha érezzük
a Győrszentiván SE 10 000
ember közös akaratából működik továbbra is. Úgy, mint
akkor, az 1920-as években ezt
elhatározták.
Tóth Balázs

November 4-i gyásznap
1956. november 4-én az orosz tankok legázolták a magyarok
forradalmának és szabadságharcának eredményeit. Ezen
a napon sok fiatal élet esett áldozatul Pest utcáin a véres
harcokban. Rájuk emlékezve és az utána következő megtorlás áldozataira, a sok derékba tört életre, elmenekülő,
hontalanná válóra emlékezve gyertyagyújtásra hívjuk a
szentivániakat a Millenniumi Emlékparkba (Egysori u. és az
Ezerjó u. kereszteződéséhez) 4-én, 17 órára.
Szentivániak Szentivánért Alapítvány kuratóriuma
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Móricz iskola
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Mihály napi cserebere
a Móricz iskolában
A szeptemberi jeles napok közül kiemelkedik Szent Mihály
napja. E napot a gazdasági év fordulójaként tartották számon az
állattartók. Mihály napja gyakran vásárnap, a pásztorok ilyenkor
egészítették ki felszerelésüket. Még számos emlékezetes szokás
fűződik ehhez a naphoz, ám kisdiákjaink vásárral, csereberével
emlékeznek meg e jeles napról. Ilyenkor örömmel hozzák el otthonról a feleslegessé vált játékaikat, hogy az iskolai forgatagban
más értékes kincsre cseréljék el.
Juhászné Makrai Márta diákönkormányzatot segítő pedagógus

A mese örök
„A lélek mesebeli útra kél aranykapun át az üveghegyen is túlra.”
Szeptember 30-a a Kisbaconban született Benedek Elek
születésnapja, immár a hagyományos ünnepek sorába lépett
Győrszentivánon.
Iskolánk 2006-ban elsőként a
megyéből csatlakozott a Magyar
Olvasástársaság felhívására,
mely arra buzdít, hogy Elek apó
születésnapját a népmese napjaként is tiszteljük. A népmese
napja határokon átívelő mozgalommá vált. Hírét viszi a helyi
rendezvényeknek, és összekapcsolja a közös ünneplés jegyében a népmesét szeretőket. Így
az október 3-i rendezvényünknek is hírét vitte az internet,
programjainkkal hivatalosan is
csatlakoztunk a Magyar Olvasástársaság honlapján a meseszeretők népes táborához.
Ezen az esős, borongós október eleji délutánon a Kossuth
Lajos Művelődési Ház nagytermében néhány órára elfeledkeztünk az időjárás viszontagságairól, a mesélő gyerekekre
figyelve.
A mesemondást követően a
meghirdetett versenyek eredményeit hirdettük ki. Meseírás, rajz, makett építés során
adhattak számot az óvodások
és iskolásaink kreativitásukról,
alkotóképességükről.
Egy ilyen mesés délután rengeteg előzetes szervezési feladattal jár; mesebeli hősként
küzdöttem a feladattal, és segítőtársakat gyűjtöttem magam
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mellé, akik szeretettel, első
szóra tették, amit tehettek.
Köszönet illeti a pedagógusokat, akik lelkesítették, felkészítették a gyerekeket, a Móricz
iskola vezetőségét, aki a kezdettől fogva pártolja a magyar népmese ügyét. A Kossuth Lajos
Művelődési Ház vezetőségének
köszönöm, hogy minden évben
helyet kapunk.
Hálás vagyok Hőbe Zsuzsannának, hogy nyugdíjasként is
elkészítette a rajzkiállítást,
Bukovszkyné Bognár Zsuzsannának, aki a feliratokat elkészítette.
Lányomnak, Kiss Zsófiának
köszönöm, hogy sok szép fotót
készített, és pillanatok alatt
működőképessé tette a számítástechnikai eszközöket.
Külön köszönöm dr. Unti
Máriának, főiskolai docensnek,
Tóthné Markotics Erikának,
iskolánk igazgatóhelyettesének,
magyartanárának, Loschitz
Ferencnek, a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ igazgatóhelyettesének, hogy meghallgatták és zsűrizték a mesemondó gyerekek produkcióit.
A Hétkrajcár Közhasznú Alapítvány, Fátrainé Csanaki Éva
anyagi támogatásával rengeteg
értékes könyvet ajándékozhattunk a díjazott gyerekeknek.
Remélem, jövőre is ugyanilyen sikeres és népszerű lesz
ez a rendezvény; a gyerekek
őszinte öröme ad erőt a továbbiakban is, mert a mese örök.
Ihász Éva
iskolai könyvtáros

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

Szomorú séta
a tanösvényen
Iskolánk elkötelezett képviselője a környezetvédelemnek, nem véletlen
működhetünk Zöld Iskolaként.
A Szentivánon létrehozott tanösvény széles társadalmi összefogás eredményeképpen jött létre,
nemrég felújításra került
önkormányzati segítséggel. Abban bíztak a támogatók, hogy ellátogatnak a
helyiek ide pihenés, sportolás, túrázás céljából.
Iskolánk Zöld Iskola
Programjának munkacsoportja rendszeresen ellenőrzi a tanösvény állapotát;
ha kell, szemetet gyűjtenek
a területen, megtekintik a
kihelyezett táblák állapotát,
kijavítják, amit szükséges.
Október eleji ellenőrző
sétájukról elkeseredetten,
felháborodva tértek vissza

Tanévnyitó
a Móricz iskolában

kollégáim, hiszen a mellékelt fényképek is mutatják,
nemcsak pihenni, kikapcsolódni vágyó lakosok
látogattak el a tanösvényre,
hanem olyan egyének is,
akik a pusztításban valósították meg önmagukat…
Milyen lehet az az ember,
aki abban leli örömöt, hogy
felgyújtja a kihelyezett
asztalokat, táblákat? Festékszóróval rombol? Tőből
kiemeli a gondos kezek
által kihelyezett táblákat?
Nem értjük a szándékát.
Arra kérünk minden jó
szándékú lakost, ne hagyják szó nélkül a pusztító,
romboló egyének tevékenységét, ha kell, kérjék a hatóságok segítségét.
Azt szeretnénk, amit
közös összefogással létrehoztunk, ne váljon az értelmetlen pusztítás martalékává.
Zöld Iskola Program
munkacsoport
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Váci iskola
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Egészségesen
a váci iskolában!
Az idei tanév szeptemberében ismét nagy sikerrel kerület megrendezésre a Teljes
körű Iskolai Egészségfejlesztés program részeként megvalósuló egészséghét.
A korábbi évekhez képest
még nagyobb lelkesedéssel
vettek részt tanulóink a programokon. Legnagyobb érdeklődést kiváltó programnak
a zöldség és gyümölcsszobor
készítése bizonyult. Nagy örömünkre szolgát, hogy az alkotások elkészítésébe lelkesen
bekapcsolódtak a szülők is.
Sikerrel került megrendezésre a rajz- és plakátverseny,
a „Gyere Te is bicikivel!” programunk, emellett délutánonként megrendezett aerobik és
gerinctorna is.
Kedd délután, a 3. évfolyamos gyerekek a Pannonhalmi
Arborétum Gyógynövénykertjébe kirándulhattak el. Csodás

időben egy kellemes séta közben bővíthették ismereteiket.
Szerdán hullahopp karikázási és dekázási versenyben
mérhették össze tudásukat a
gyerekek.
Az Egészséghét idei újdonsága volt, hogy minden nap
valamelyik osztály finom és
egészséges süteményekkel
várta társait. Jó volt látni,
hogy kicsik és nagyok ugyanolyan jó ízűen fogyasztották
az egészséges finomságokat
– a répatortát, a gyümölcs
„saslikot”: a pálcikára tűzött
gyümölcsöket – mint bármelyik másik kevésbé egészséges
süteményt.
Jövő szeptemberben újabb
izgalmas programokkal várjuk diákjainkat és családtagjaikat, hogy az egészséges
életmód mindent terültével
megismerkedhessenek.
Végh Alexandra pedagógus

Kis vácis lovasok
A 2017-es családi nap keretein belül a vácis gyerekeknek
lehetősége nyílt megismerkedni a lovaglás szépségeivel.
A kísérő szülők sem unatkoztak, ők ismereteket szerezhettek a lovaglás előnyeiről,
mint például a mozgáskoordinációra, a testtartásra és a
koncentrációra gyakorolt pozitív hatásról. Kicsik és nagyok
egyaránt örültek a patásoknak, akik a Rav- Ko Ranch
Hagyományőrző Lovas Sport
Egyesület jóvoltából érkeztek.
Köszönet a látogatásért Ravai
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Réka elnöknek, és Tagai Kírának, az egyesület lovasának.
Vajdáné Pócza Alexandra
tanítónő

Emléktábla a Váci iskola
két adományozójának
„Nem éltem hiába…” – szólt
Molnár Vid Bertalan, ferences
rendi szerzetes életútjának
mottója, aki anyagi támogatást
adott az iskolánk alapításához
és működtetéséhez. Iskolánk
alapító okirata szerint: „az alapítványt tevő Molnár Vida Bertalan, valamint az alkalmazott
nővérek jelenlétében 1889 évi
szeptember 29-ik napján ünnepélyesen felavattatott.”
Közel érezhettük ennek a
gondolatnak a megvalósulását a
szeptember 30-án tartott Családi napunkon. Iskolánkban Karli
László grafikus és festőművész
által készített és adományozott,
Molnár Vid Bertalanról készült
grafikák és annak emléket állító táblának méltó helyre tétele
és avatása valósult meg. Az adományozó már az előző tanévben megörvendeztette iskolánkat a két gyönyörű alkotással,
de végleges helyüket csak most
foglalták el a képek intézményünk régi szárnyában lévő lépcsőfordulóban, emléktáblákkal
kiegészülve.
Dr. Sík Sándor részönkormányzati képviselő úr méltató
gondolatai után maga, Karli

László művész úr mesélte
el, mi ihlette a Molnár Vidről készült grafikákat, majd
néhány mondatban mesélt az
iskolához fűződő gyermekkori élményeiről is, merthogy
„ennek az iskolánk a lépcsőit
koptatta” ő is valamikor.
A nyolcadikos diákok rövid
ismertetővel készültek a szerzetes életéről, kiemelve a Győrszentivánhoz kapcsolódó „állomásokat”. Az ünnepséget Répásiné Hajnal Csilla igazgatónő
köszönetnyilvánítása zárta, aki
az iskola nevében háláját fejezte ki mindkét adományozónak:
a 128 évvel ezelőtti Molnár Vid
Bertalannak és a mostani Karli
Lászlónak! Végül az alkotóművésszel együtt megkoszorúzta
az emléktáblát.
Illés-Vados Gyöngyvér
tanárnő

Október 1. – A zene
világnapját ünnepeltük
Szeptember 30-án, szombaton a vácis diákok, szülők,
és tanárok – a közelgő Zenei
Világnap tiszteletére – az
együtt töltött Családi Napon
néhány percet a zenének
szenteltek.
A furulyakórus a Magyar
Népmesék dallamával nyitotta meg a kis megemlékezést, majd a Kis kece lányom,
Hogy ha nékem Laci bátyám,
és a Rejtelmek, ha zengenek
dallamokat szólaltatták meg
Mészáros Brigitta tanárnő
vezetésével.
A zene világnapját 1975 óta
Yehudi Menuhin hegedűművész és az UNESCO zenei

tanácsának a felhívására
ünneplik október 1-én. Menuhin az első Zenei Világnapi
ünnepi köszöntőjében arról
is beszélt, hogy a zene kellő
befogadásához nélkülözhetetlen a csend, hogy magunkba
mélyedve, meditatív állapotunkban érkezhessen meg
hozzánk a zene.
Az iskola kórusa Mecséri
Krisztina tanárnő vezetésével és Mátics-Bódai Krisztina
tanárnő közreműködésével
mindannyiunk örömére a
Valahol Európában c. musical: A zene az kell c. betétdalát énekelte.
Tripolszki Klára énektanár

Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek
Köszönjük Petőczné Krétay
Edit néninek, Végh Szandra
néninek és Janeba Miklósné
Marika néninek, hogy vigyáztak ránk az úton!
Reméljük, jövőre is ott lehetünk, hogy segíthessünk!
Molosics Dorka és
Csóka Alexandra
a Győri Váci Mihály Általános
Iskola 7. osztályosai

Vácisok a jótékonysági
kerékpártúrán
Társainktól már hallottunk
a Jótékonysági kerékpártúráról, nagyon megörültünk,
hogy idén mi is részesei lehetünk ezen eseménynek.
Mi is ez a jótékonysági túra?
A jótékonysági kerékpártúra
célja a közös mozgás örömén
túl, a szociális intézményekben élők életének megismerése és az, hogy felhívják a
figyelmet a fogyatékkal élő
embertársainkra.
2017-ben már 15. alkalommal
kerül megrendezésre. A jótékonysági sportesemény fővédnöke Kara Ákos, államtitkár,
országgyűlési képviselő, védnökei Borkai Zsolt polgármester
és Nagy Balázs színművész.
Mi, Vácis diákok iskolánk
udvarán gyülekeztünk. A reggeli napsütésben jókedvűen
kerekeztünk el Győrbe, a kormányhivatal elé. Mikor megérkeztünk, láttuk, hogy a tér tele
van biciklisekkel. Köszöntöttek
bennünket, hasznos tanácsokat
kaptunk az útra a szervezőktől. Visszaszámlálás után elindult a biciklisek konvoja. Hát
ez felemelő érzéssel töltött el
bennünket! Fantasztikus volt
együtt bicajozni más iskolákból
jött sok-sok társunkkal!
Biztonságérzetet
adott
ne
k ünk, hogy mindenhol
leállították a rendőrök a forgalmat és mentőautó is kísért
minket végig az úton.
Olyan jó közepes tempóban
tudtunk haladni, de nagyon
kellett figyelnünk egymásra,

hogy elkerüljük az ütközést.
Szerencsére nem is történt
baleset, mindenki képes volt
fegyelmezetten, figyelmesen biciklizni. Úgy elrepült
az idő, hogy csak azt vettük észre, megérkeztünk
Táplánypusztára. Már vártak
minket az otthon lakói.
A szervezők köszöntöttek
bennünket, majd egy perces
csenddel emlékeztünk meg
Harcsás Juditról, aki tavaly még
részt vett a szervezésben és
mindig segítette a rászorulókat,
elesetteket.
Az otthonban élők közül
néhányan zenekart hoztak
létre, most egy színvonalas
műsorral kedveskedtek a vendégeknek. Éreztük, hogy örömet akarnak szerezni nekünk.
Tombolasorsolás is volt! Majd
ebéddel kínáltak bennünket. Sokunk kedvenc étele a
milánói makaróni, ami olyan
finom volt, hogy még most is
jó visszagondolni rá. Ebéd után
lehetőségünk volt kicsit körülnézni az épületben, az itt élők
lakóhelyén. Megdöbbentünk,
átéreztük nehéz sorsukat.
Ragyogó napsütésben bicikliztünk haza. Az iskolánk udvarán megdicsértek bennünket
tanáraink. Itt jöttünk rá, hogy
csak egy kép készült. Annyira
magukkal ragadtak bennünket
az események, hogy a fotózásról is megfeledkeztünk.
Kb. 40 km-t kerekeztünk
az nap. Fáradtak, de boldogok
voltunk!

Néhány társunk véleménye:
Németh Janka: Jó volt biciklizni a barátnőimmel, osztálytársaimmal. Találkoztunk a
Móricz iskolás lányokkal is,
akikkel jót beszélgettünk.

Molosics Dorka: Az otthon
lakói igyekeztek örömet okozni nekünk, mi szíves örömest
fogadtuk ezt. A tombolán nyertem egy kulacsot, most is azt
használom, viszem edzésre
magammal és eszembe juttatja
az élményt, amit ott szereztem.
Csóka Alexandra: Megtapasztalhattam az ott élők életét,
életkörülményeit. Édesanyámmal otthon is beszéltem erről.
Bardi Bence: Az otthonban lakók életébe betekintést
nyerhettem. Az úton nagyon
figyeltem, igyekeztem együtt
haladni a csapattal. Nem is
volt semmi gond.

Békés iskola program
„hétköznapi hősök” kampánya
A Váci iskola családi napján elindítottuk a 2017/2018as tanévre szóló Békés Iskolás kampányunkat, „Hétköznapi hősök” címmel.
Az alsó és felső tagozaton, az egész tanéven átívelő versenyt indítottunk. A
tanulók magatartását és
segítőkészségét figyeljük,
értékeljük a tanév folyamán. A legjobb magatartású és legsegítőkészebb osztály jutalma, hogy elnyerheti a vándorkupával járó
„Hétköznapi hősök” címet.
A szülők számára a családi napon egy érzékenyítő
tréninget szerveztünk, amelyen betekintést nyerhettek
a Békés Iskolák programjába. Az élményalapú bevonódást különböző feladatok

segítségével biztosítottuk.
A résztvevő szülők nagy
érdeklődést mutattak és a
visszajelzések szerint jól
érezték magukat. Reméljük
iskolánkba a békés szemlélet az évek során egyre
inkább tudatosulni fog és a
gyermekek nem csak sokkal
érzékenyebbek lesznek társaik és a társadalom problémái iránt, hanem nyitottsággal, empátiával kezelni
is tudják majd azt.
Várhegyi Adrienn
gyógypedagógus
a Békítő-team vezetője

Ha összejövünk, az a kezdet, ha összetartunk, az a
haladás, ha összefogunk, az
a siker.
(Henry Ford)
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2017. október 6-án David
Toth ügyvezető igazgató úr
meghívására látogatást tettem
a NEMAK üzemében, a Győri
Ipari Parkban. Látogatásom
célja működésének megismerése, valamint az alkalmazott
környezetvédelmi technológiák
működés közben történő megszemlélése. A munkavédelmi
eszközök átvételét követően
Braun Zsolt műszaki igazgató úr tájékoztatott a NEMAK
működéséről, világviszonylatban betöltött gazdasági szerepéről. Az 1250 főt foglalkoztató győri üzemben magkészítés, öntés és megmunkálás
történik. Fő profil az alumínium hengerfejek készítése,
melyek elsősorban az AUDI,
RENAULT, OPEL, NISSAN,
BMW és VOLVO típusokhoz
készülnek. A német VAW,
majd norvég HYDRO jelenleg
mexikói NEMAK tulajdonában
működő üzem 1999-ben elsőként szerezte meg az ISO 14001
minősítést, melynek betartását
a megrendelők, köztük a BMW
rendszerszinten figyeli. Ennek
betartása, a beszállítás elengedhetetlen feltétele. Az 1993-ban
épült üzem mai napig óriási
fejlődésen ment keresztül. A
technológiai fejlesztéseknek
köszönhetően a kor előírásainak megfelelő szabványok
betartásával bővült, és mára
3 millió db hengerfej készül
évente, melyek a hazai (Opel és
AUDI) valamint külföldi gyárakban kerülnek beépítésre. Az
üzem részt vesz a duális képzés
programban is, melynek során
78 középiskolás diák folytathatja tanulmányait.
Az üzem vezetése komoly
figyelmet fordít a környezetvédelmi és munkavédelmi előírások betartására. Kadlicsek
Gábor környezetvédelmi osztályvezető úr pl. közvetlenül az
ügyvezető igazgató alá tartozik.
Az ismertetést követően az
üzem bejárása következett,
kiemelt figyelmet fordítva a

Látogatás a NEMAK-nál
levegőszennyezettség elkerülésének megoldásaira. Ennek
lényege, hogy két fontos területen, a magkészítés és az
öntés folyamatánál működjön
jól a levegő szűrése., tisztítása. Ezt gázmosó berendezések
segítségével érik el. A hatalmas tartályokban felületnövelő
labdák kerültek behelyezésre
és a magkészítés, vagy öntés
folyamatától függően savas,
vagy lúgos vízzel nyeletik el
a gázokat, a felületnövelő labdák segítségével. A rendszer
3 emelet magas tartályokban
működik, ahova a folyadékot
nagyteljesítményű szivattyú
nyomja fel és visszahullva a
labdákon felületét megnövelve
érintkezik a szennyezett levegővel. A rendszer teljesen zárt,
bypass (kerülő ág) nem létezik.
Az üledéket iszapleválsztó szeparálja. A szűrt levegő direkt
a kéménybe megy. Utánégetés
a kéményben nem lehetséges,
mert anyaga műanyag! A labdák cseréje, tisztítások félévente történnek, mely megfelel az
előírásoknak. Környezetvédelmi mérések a szabályok szerint
2 évente szükségesek, de az
üzem a kimenő oldalt lényegesen sűrűbben méri. A levegő szűrésének megfelelőségét
automata figyeli és probléma
esetén azonnal leállítja az üzem
működését és vele az öntést. A
lecsapódott légtisztítási hulladékot a BÜCHL viszi el és ártalmatlanítja. A kéményen mérőpontok kerültek kialakításra,
ahol mérhetőek a kibocsátási
értékek. A kéményeken csak
vízgőz távozhat!
A területen összesen 4 db,
fentiekben említett technológiával szerelt légtisztító üzem
működik, melynek bekerülési
összege csak a G2C csarnok
esetében 2 millió euró volt épület nélkül. (kb. 620 millió Ft/
üzem)

Ha valamely résznél áramszünet lép fel, leáll az egész
rendszer. A biztonságot nagynyomású tűzoltó rendszer egészíti ki, mely automata riasztással működik. A megmunkálásnál, a porkiválasztás száraz
szűrőkön keresztül történik A
szürlet zárt rendszerbe kerül és
szintén a BÜCHL által történik
elszállítása. Ha a porkiválasztó
rendszer eltömődik, a rendszer
leáll. Itt, Győrben működik az
az egyedülálló homokregeneráló eljárás, mely az alapanyagot
95%-ban visszanyeri és így hulladékszegény üzemről beszélhetünk.
Kérdésemre, hogy az időnként
Szentivánon is érezhető „égett
kuplungra” emlékeztető szag
miből ered, a környezetvédelmi mérnök úr válaszolt: A gáz
szagosításához pl. merkaptánt
használnak. Ebből minimális a
szükséglet, hogy a szaganyag
érződjék, amely szagos, de
veszélytelen. Az üzem kéményei
által kibocsájtott gőz teljesen
tiszta, semmiféle szennyeződést

nem tartalmaz, de némi szaganyagot hordoz, akárcsak a forró
leves gőzének illatanyagai.
Ezután a tetőre feljutva megtekintettem a bejövő levegő szűrőrendszerét is, mely a közeli
építkezések, a nyárfaerdő és
egyéb, pl. mezőgazdasági eredetű por (szántás, aratás) szűrését végzi.
A mérnökök, technológusok
folyamatosan kísérleteznek és
dolgoznak újabb és újabb anyagok felhasználásának lehetőségén a minél kisebb szaghatások
elérése érdekében.
Mint azt Vörös Máté környezetvédelmi mérnök úr és
Kadlicsek Gábor osztályvezető úr is elmondta, az üzemen
belüli belső szabályzatban
meghatározott határértékek a
szabványnál szigorúbbak. A
beépített gépek, berendezések,
német technika és komolyabb
feltételeknek is megfelelnek,
mint az előírásokban foglaltak.
Az üzem vezetői biztosítottak
arról, hogy a működés közben
történő megtekintésre bármikor szívesen látnak.
dr. Sík Sándor
önkormányzati képviselő

programok

A Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központban

NovemBER
18. szombat
19:00

DecemBER
1. péntek
17:00
8. péntek
19:00
10. vasárnap
15:00

Ossian koncert: Az Ossian zenekar a magyar heavy
metal történetének egyik legsikeresebb együttese.
A zenekart az énekes Paksi Endre és a gitáros
Maróthy Zoltán alapította 1986-ban.
Mikulás Nap az Alma együttessel: A gyermekek
nagy örömére idén is meglátogat bennünket a Télapó. Mielőtt megérkezik, fergeteges gyerekkoncerten vehetnek részt a legkisebbek.
Rúzsa Magdi élő koncert: Rúzsa Magdi egykor még
Presser Gábor előtt mutatta meg tudását a Megasztárban, s ma már az egykori zsűritag a duett partnerévé és szerzőtársává vált.
Herczku Ágnes, Nikola Parov, Gera Gábor adventi
koncertje a templomban

Győr Megyei Jogú Város szentiváni kéthavi lapja. Szerkeszti a Szerkesztőbizottság. Felelős szerkesztő: Loschitz Ferenc. Cím: 9011 Győr, Déryné u. 50. E-mail: kronikaszerkesztoseg@gmail.
com. Kiadja: Győr+ Média Zrt. A névvel jelzett írásokért a szerzők vállalják a felelősséget!
Győr Megyei Jogú Város
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„JÓSZÍV”
Temetkezési Kft. győrszentiváni kirendeltsége
Győrszentiván, Búzavirág út 34.
Pál Istvánné (Pálné Marika)
a szentiváni új temető volt gondnoka

Éjjel-nappal hívható telefonszám:
06-20/312-29-83,
06-96/348-418
Ügyfélfogadás:
A hét minden napján, a nap minden órájában.
Temetések felvétele, teljes körű szolgáltatással
kapcsolatos ügyintézés.
A „JÓSZÍV” Temetkezési Kft. 20% kedvezményt
biztosít a pénztártagoknak a számla szolgáltatási
összegéből. NAV az adófizetők esetében a
befizetés 20%-át jóváírja az egyéni számlán az elkövetkezendő évben. „JÓSZÍV” pénztárral kapcsolatban érdeklődni lehet a fenti telefonszámon.
„JÓSZÍV” pénztárral kapcsolatban érdeklődni lehet:
a fenti telefonszámon

Forduljon hozzánk bizalommal, hogy segíthessünk.

NAPOS GUMISZERVIZ
Győrszentiván, Napos u. 32.

SZENTIVÁNI

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

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

a rendelőkben,
vagy háznál is
kérhetők!

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

Dr. Sík Sándor, állatorvos
20/9249241
Zádorvölgyi Gabriella,
asszisztens 20/4680813
Kisállat butik nyílt a Kossuth Művelődési Ház mellett
a faházaknál. Kapható: felszerelés, táp, konzerv, vitamin,
bolha és kullancs elleni tabletta, csepp és nyakörv, stb.
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 8–17 óráig.

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

