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Boldog karácsonyt, Győrszentiván!
A legkisebbik unokám,
Szofika az ölembe ült, és az
elkövetkezendő szép ünnepről kérdezett: Öregapám, mi
az, hogy karácsony? Tudod
kicsim, a karácsony a kereszténység legszebb ünnepe. A
kis Jézus születésének évfordulója. Nagyon régen egy
betlehemi istállócskában
állatok között egy jászolban
jött világra, Szent József és
Szűz Mária gyermekeként.
A születése estéjén egy
nagyon fényes csillag jelent
meg az égen. A születésnek
hamar híre ment. Jöttek a
nagy királyok hódolni az
újszülöttnek. Ajándékokkal
halmozták el a szent családot. Aztán jöttek pásztorok,
mindenféle rendű, rangú
emberek. Megálltak a jászol
előtt és nagyon szépen
énekeltek. Azután minden
éven megünnepelték Jézus
születését.
Kialakultak az idők folyamán az ünneppel kapcsolatos népi szokások, mint
például a „mendikálás”. A
gyerekek csoportosan mentek énekelni szenteste a
házakhoz és keresztény énekekkel köszöntötték Jézus
születését. Ilyen helyeken
aztán kaptak fizetségképpen almát, diót, mogyorót.
Szofika tágra nyílt szemekkel hallgatta a régmúlt időkről szóló történetet. Öregapám, mesélj még erről

Karli László rajza

az ünnepről. Képzeld el, az
emberek kitalálták, hogy ezen
a napon valami nagyon szépet fognak csinálni. Hoztak az
erdőből fenyőfát, beleállították
egy talpba, aztán szépen feldíszítették szaloncukorral, mindenféle színes gömbökkel, szalagokkal. A tetejére meg feltettek vagy egy csillagot, vagy egy
angyalkát. Aztán feltették egy

asztalra. Elnevezték karácsonyfának. A fa alá eleinte egy szalmával kibélelt zsomport tettek,
amibe belefektették a kis Jézus
kicsinyített szobrát. Szenteste
a család apraja-nagyja körbeállta a karácsonyfát és énekeltek
közösen. Ezzel köszöntötték a
kis Jézust. Később mindenki
megkapta az ajándékát. Következett az ünnepi vacsora, ahol

az egész család mindig az
öreg szülőknél találkozott.
Finom ételek sora, kellemes
italok, aztán jóízű beszélgetés alakult ki az este során.
Az idősebbek elmesélték,
hogy élték át gyermekkorukban a karácsony szent
ünnepét. A szobát belengte
a fenyőfa kellemes illata. A
gyerekek kibontották az ajándékokat és önfeledt játékba
feledkeztek. Ez az időszak az,
amikor az ember egy kicsit
magába száll, gondol azokra, akik már nem lehetnek
velünk, akik már az égben
ünnepelnek nélkülünk.
Gondoljunk rájuk szeretettel és a mi lelkünk is megkönnyebbül. Legyen a karácsony a megértés, az elfogadás, a szeretet megkülönböztetett igazi ünnepe. Fogjuk
meg egymás kezét és énekeljünk. A szeretet, a közös
találkozások varázsa ne múljon el sohasem. Becsüljük
meg egymást. Segítsünk a
rászorulóknak. Ahogy ezekhez a gondolatokhoz érkeztem, éreztem, hogy kis unokám egyre könnyebb lett és
szép csendesen elszenderül
az ölemben. Álmodik a kis
Jézusról, az angyalokról, a
betlehemi csillagról.
Minden jóérzésű embernek, bárhol a világon, örömteli, szeretetteljes karácsonyi
ünnepeket kívánok!
Vollai István

Új igazgató
a Molnár Vid Bertalan

Művelődési Központ élén
2017. november elsejétől
Loschitz Ferenc úr személyében új igazgatót köszönthetünk
a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ élén.
A még tavasszal meghirdetett igazgatói állásra ketten
adták be pályázatukat, közülük
Loschitz Ferencet, a Művelődési Központ korábbi igazgatóhelyettesét választotta meg Győr
Megyei jogú Város Közgyűlése.
Loschitz Ferenc 1977-ben
született Pécsen. A Pécsi Tudományegyetem művelődésszervező szakának elvégzését követően költözött családjával Győrszentivánra, és lett az akkori
művelődési ház munkatársa.
Először karbantartóként, majd
2009-től közművelődési szakemberként dolgozott. 2014-től
a közben művelődési házból
4 telephelyes művelődési központtá alakult intézmény igazgatóhelyettesévé nevezték ki.
Tevékenysége során sok időt
fordított a helyi klubok életének
szervezésére, a rendezvények
lebonyolítására, azokon történő
személyes részvételre, sokszor a
szabadidő feláldozásával. Elvállalta a helyi újság, a Krónika
szerkesztését, melyet igazgatói
feladatai mellett ma is végez.
Itt helyben kevesen tudják róla,
hogy vonzódik a költészethez és
költőként is ismert. Versei a legjelentősebb irodalmi lapokban
is olvashatóak voltak. Évek óta

A Győrszentiváni Településrészi Tanácsadó
Testület tagjai, valamint a Krónika újság
szerkesztősége nevében minden kedves
olvasónknak áldott, békés karácsonyi
ünnepet, és sikerekben gazdag, boldog
új esztendőt kívánunk!

Fotó: Kis István

szereplője a Magyar Rádió költészet napja alkalmából tartott
rendezvényeinek.
Pályázatában is megfogalmazott célkitűzései között szerepel, hogy Győrszentiván és
Likócs lakossága mind szélesebb körben ismerje meg és
vegyen részt az intézmény rendezvényein, erősíteni kívánja
a helyi marketinget és a helyi
kötődésű programok sorát. Fontosnak tartja az ifjúság minél
szélesebb körének bevonását az
intézmény életébe fiataloknak
szánt programok szervezésével
és szeretné a kevésbé kihasznált intézményi területeket is
bevonni a közművelődésbe.
Munkájához sok sikert kívánunk!
dr. Sík Sándor
önkormányzati képviselő

A Mikulás ismét ellátogatott a szentiváni óvodásokhoz
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Köszöntés
Nagy Ferencnét köszöntötték 98. születésnapja
alkalmából barátai, az
ünnepelt jó hangulatban
fogadta a gratulációkat.
Győrszentiván lakói nevében további jó egészséget
kívánunk!

Isten éltesse Erzsi Nénit!
A Településrészi Tanácsadó
Testület tagjaival és a Lakossági Információs Iroda vezetőjével Madarász Tiborné,
Katival, közösen kerestük fel
otthonában az idén 90 éves
Varga Béláné, Erzsi nénit.
Az ünnepélyes köszöntés
során átadtuk Orbán Viktor
miniszterelnök úr jókívánságait tartalmazó emléklapot,
és a testület ajándékait. Az ezt
követő beszélgetés alkalmával a családtagokkal közösen
kerültek felelevenítésre a régi
emlékek, és a ma eseményei.
Erzsi néni meglepő frissességgel emlékezett a régi dolgokra, eseményekre.
A jóízű beszélgetést követően azzal búcsúztunk, hogy
5 év múlva újra találkozunk!

Addig is jó egészséget,
áldott, békés karácsonyt kívánunk Erzsi néninek és az
egész családnak!
dr. Sík Sándor
önkormányzati képviselő

Levegőterheltségi szintmérés Győrszentivánon
Mint arról már korábban hírt
adtam 2017. augusztus 29.
és szeptember 11. között 14
napos időtartamban monitoring mérést végeztek Győrszentivánon a Váci M. u. 136.
sz. alatt. Ezúton is szeretném
kifejezni köszönetemet Ponty
Attilának és családjának, hogy
kertjük használatával és elektromos hálózatukkal segítették
a mérések elvégzését.
A környezeti levegő CO, NO,
NO2, Nox, SO2, O3, BTEX
(benzol, toluol, etil-benzol, xilolok), szálló por PM 2,5 frakciójának folyamatos mérése, a
méréssel párhuzamosan formaldehid mintavétele és szálló
por PM10 frakciójának szakaszos mintavétele, a minták
nehézfém (3,4 Benz(a)pirén,
Ni) tartalmának meghatározása céljából.
A mérési eredményeket megvizsgálva megállapítható, hogy
a mérés ideje alatt az 1 órás adatok szempontjából NO2, SO2,
CO egészségügyi határérték
túllépést nem regisztráltak.
A napi 8 órás átlag koncentrációk maximuma (CO, O3) az
O3 vonatkozásában 1 esetben
haladta meg az egészségügyi
határértéket.
A 24 órás átlagkoncentrációk
maximumának mért értékeit
(NO2, SO2, benzol, 3,4benz(a)
pirén (PAH) megvizsgálva
megállapítható, hogy a mérés
idején egészségügyi határérték
túllépést nem regisztráltak.
A 24 órás átlagkoncentrációk mért értékeit megvizsgálva
megállapítható, hogy a mérés
ideje alatt egészségügy határérték túllépést a szálló por PM10
frakció esetében nem regisztráltak.
A mérési eredményeket
tovább vizsgálva megállapítható, hogy a mérés ideje alatt
az 1 órás adatok szempontjából (NOx, toluol, etil-benzol,
xilolok) egészségügyi határérték túllépést nem regisztráltak.
A 24 órás átlagkoncentrációk
mért értékeit (NOx, toluol, etil-

benzol, xilolok, formaldehid)
megvizsgálva megállapítható,
hogy a mérés ideje alatt egészségügyi határérték túllépést
formaldehid esetében 4 alkalommal regisztráltak.
A mérési eredmények elem
zésére a mérést végző szakember, a polgármesteri hivatal
környezetvédelmi referensének és személyem részvételével de
cem
ber 8-án került sor
melyek a következő megállapításokat eredményezték:
Az elvégzett mérést az illetékes hatóság is figyelte. Ha
konkrét forrást vizsgálunk,
akkor a mérési hely megválasztása mindig a GAUSS modellezés szerint kell, hogy történjen
több körülmény figyelembevételével (kémény magassága,
domborzat, hőmérséklet, térfogat arány, szélirány...stb).
A terjedésszámítást erre szakosodott cég végzi. Ehhez a
mérést az üzemekhez közelebb
kellett volna végezni!
Esetünkben nem az ipari
terület illetve út (AUDINEMAK-IPARI PARK-813-as
út), hanem az ahhoz legközelebb eső lakott terület levegőterheltségi szintjének mérése volt
a cél, azaz milyen hatások érik
a lakosságot?
A szakmai értékelés szerint a CO mértéke mindig
a fűtés, (elsősorban a gáz),
az No, NO2, Nox mindig a
közlekedésből (esetünkben
30-40 között mozgott, határérték 100). Az O3 (ózon) a
nagy meleg, a sztratoszféra
gyengülő UV szűrése és így
az emelkedő sugárzás miatt
észlelhető, de ez az érték
kedvező, mivel másutt jóval
nagyobb értékek kerülnek
regisztrálásra, de itt nálunk
nagy a kiszellőzés.
A PM 10 szálló por a határérték csupán 40%-a, de volt
mindössze 3,5%-os mérés is.
A PM 2,5 estében a maximum
8%-át mérték. ( a maximum az
eü. határérték)
SO2 nem volt mérhető, ez
általában az olajégetés során
keletkezik.

A 3,4 benz(a)pirén, mely erősen rákkeltő anyag, nem volt
kimutatható
A szálló por mérésénél a Ni
nem volt kimutatható
Benzol esetén a határérték
ötödét mérték, etil-benzol esetében a 20 mikrogramm határértékhez képest csupán 0,2
került regisztrálásra.
Formaldehid az elmondás
szerint indikátor vegyület, mely
jól diffundál és a levegőben
gyorsan eltűnik. Fa vagy faszén
égetésénél (grillezés, fafűtés,
ágak égetése) jól kimutathatóan
emelkedik szintje a határérték
fölé, de hamar el is tűnik.
A határérték 12 mic
ro
gramm/m3 és a mérés 1 alkalommal 23,3 értéket állapított
meg. A többi esetben a túllépés
mértéke ennél alacsonyabb volt.
Eredhetett hulladék égetéséből, vagy fa tüzeléséből.
Jelzett időben a Molnár Vid
u. és Déryné u. irányából óriási
fekete füst szállt fel, mely fényképezésre is került és szintén
lehetett okozója a határérték
túllépésének.

A szakemberek elmondása
szerint egyértelmű a lakossági
eredet, hiszen az ipari eredet
esetén a folyamatos műszak
miatt folyamatosan, minden
nap lett volna túllépés.
Összegzésként az elemzést
végző szakember úgy nyilatkozott, hogy ezen mérési eredmények irigyelendőek, saját lakókörnyezetében ehhez hasonlót
sem mértek, minden érték
jóval magasabb volt.
A kedvező eredményektől
függetlenül a mérések folytatását javaslom, és ennek során a
polgármesteri hivatal jelen lévő
környezetvédelmi referensével megbeszéltük, hogy további méréseket rendelünk meg,
melyek a 306/2010, a 6/2011
és a 4/2011-es jogszabályoknak megfelelően éves értékelés
kiadására jogosítanak.
Borkai Zsolt úrral, Győr
Város polgármesterével már
egyeztettem a költségek vállalásáról, és engedélyezte az újabb
mérések megrendelését.
dr. Sík Sándor
önkormányzati képviselő

December 8-án nagy sikerű koncertet adott Győrszentivánon Rúzsa Magdi
és zenekara. A Molnár
Vid Bertalan Művelődési Központ szervezésében
lezajlott program iránt óriási érdeklődés volt településünkön, már október hónap végére elfogytak a belépőjegyek.
Ezer ember szórakozott Magdi slágereire, akik az ünnepek
előtt egy nagy élmény részesei lehettek az intézményben.
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Ötödik magyar nőként
a Lenin-csúcson
A Kinizsi százas túrák sorozata után,
az Alpokban lévő Mont Black megmászása, aztán a Kaukázusban az Elbrusz
csúcsának meghódítása után Molnár
Zsuzsanna egy nagyot álmodott: egy
hétezres hegy meghódítását!
Már több éve tervezte, hogy az idei
évben a Lenin-csúcs meghódítására
szenteli a szabadságát. Rettentően sok
felkészülés után a felszerelés beszerzése
volt a legfontosabb feladat. Július 29-én
repült el mászótársával, Gelencsér
Gáborral Kirgizisztánba, a volt Szovjetunió utódállamába. Osh városkából
indultak kisbusszal a 3400 méteren
lévő alaptáborba, majd másnap a közeli
hegyekben, akklimatizációs túrákat tettek, hogy szoktassák magukat a magashegyi klímához. Az elkövetkezendő
napok a felszerelés helyes használatának
megismerésével teltek.
Augusztus 4-én hajnali 3 órakor indultak az 5300 méteren lévő táborba. Az
éjszakát az előre felállított sátorban töltötték, majd másnap a meredek, kötelek
által biztosított havas, jeges úton jutottak fel a 6100 méteren lévő 3. táborba.
Zsuzsanna, mivel nem fáradt el annyira, még felsétált a Razdalneja csúcsára
6200 méterre. Sokat nem lehetett itt
időzni, mert vissza kellett ereszkedni
az 5300-on lévő táborba. Vizet forraltak,
vacsoráztak, majd próbáltak aludni, de
olyan vihar kerekedett, hogy a pihenést
el lehetett felejteni. Egyszer csak reg-

gel lett. Reggeli után leereszkedtek a
4400-as táborhoz. Három nap pihenés
következett, hogy utána nekiindulhassanak a hegy csúcsa felé. Augusztus 11-én
hajnali három órakor ébresztették, hogy
megkezdik a felmenetelt a következő
táborba, ami 5300 méteren volt. Kora
délután értek fel, majd másnap a 6100
méteren lévő táborba mentek, ami arról
volt híres, hogy iszonyú szélvihar tombol rajta. Aztán végre elérkezett a csúcstámadás ideje, ami 13-án kezdődött. Hajnalban indultak a túrára, ahol mínusz 15
fok és 50 kilométeres szél fogadta őket.
Már semmi sem tudta kedvüket szegni,

Felgyorsult tempójú világunkban, az úgynevezett
pihenőidőben a televízió ontja
számtalan reklámját, buzdítva
az embereket, vedd meg ezt, vidd haza azt, szükséged van
rá, mert megérdemled. Buzdít a gyors vásárlásra, az amúgy
is mindig sietős, türelmetlen időt kergető mindennapok forgatagában. És vásárolunk kis és nagy boltokban, fárasztóan
keresgélve a felhalmozott áruféleségek között, hosszú sort
állva a pénztárak előtt, esetenként engedve a rábeszélésnek,
mert a jó reklámnak erős motiváló ereje van. És nincs megállás, pihenés, kikapcsolódás. Türelmetlenség, kioktató hangnem, ebből adódó megbántottság lakozik az emberekben.
Természetesen ez nem általánosítható, de sok ember panaszkodik erről. Az ünnepi készülődésben mindez fokozódik.
November elejétől jó volt hallani a televízióban az egyik
telefonos társaság reklámját, ami az első szavak után kíváncsivá tett: „Mi olyat szeretnénk neked adni, amit nem tehetsz
a karácsonyfa alá. Időt.” Ha leszámítjuk az alap motivációt,
elgondolkodtató lehet ez a reklám. Az idő okos kihasználá-

mert várt rájuk a csúcs, rajta a Lenin
szoborral.
Alig hogy elindultak, két hulló csillagot láttak a csúcs irányába. Tizenhárom
óra körül értek fel a csúcsra hosszú,
fáradságos, kimerítő túra után. Fotózás következett (csúcskép), majd csúcs
csoki, aztán meg gyönyörködés a tájban.
Sok időt nem engedélyezett a vezető,
siettek le a 4400 méteren lévő táborba,
ahol nagyon fáradtan, az elmúlt napok
eseményei után csodálkozva néztek vis�sza a csúcsra, és büszkék voltak, hogy
feljutottak odáig. Aztán 15-én 13 órakor
leértek az alaptáborba, majd 15 órakor
ünnepélyes keretek között átadták az
okleveleket, és a medált is a nyakába
akasztották Zsuzsannának, nagy meglepetést szerezve vele.
Néhány gondolat a nehézségekről:
kevés vizük volt, mert ebben a magasságban lassabban olvad a hó, amit gázforralóval próbáltak olvasztani. Technikailag nem nehéz az út, de mégis vannak
a gleccserhasadékok, amiket át kellett
nekik ugrani. Jég és hófalak mint akadályok, idő eltolódás, élelem hiánya, a
kiszámíthatatlan időjárás, a térerő hiánya, az elzártság a külvilágtól két hétre.
Akkor is megérte. Megint bebizonyította
Zsuzsanna, hogy mekkora akaraterő szorult belé. Magamban én csak úgy hívom:
a hegyek leánya. A hazavezető úton már
azon járt az agya, hogy mi lesz a következő kihívás hegymászásilag. Le a kalappal
előtte! Az akarat csodákra képes!
Zsuzsanna mottója is példa értékű:
Célozd meg a holdat, még ha elhibázod is,
a csillagok közt landolsz!
Vollai István

sa, az átgondolt tennivalók, a
másoknak adott jó, a kedvesség, odafigyelés, akár ajándék
is lehet karácsony ünnepén,
ami mindenkinek gyümölcsöző. Egyszerű, mindennapi
történés, amit én kaptam:
Minap a helyi postán levélküldéshez kértem blankettát. Még
mondandóm végére sem értem, az asztalnál ülő hölgy, kérés
nélkül, már töltötte helyettem az adatokat. Hálás köszönetemet kedves mosollyal fogadta. Készségesen, örömmel adott
valamit, aminek én nagyon örültem. E nap délutánján, egyik
boltunk pénztárosa sietett utánam és kedvesen szólított: „Hölgyem, a kosárban felejtette ezt az árut.” Mindketten jót tettek.
Nem csak azért, mert a karácsonyi szlogen is azt mondja,
„Jónak lenni jó!”, hanem mert születésünk pillanatától jóságra
hangoltak valamennyiünket, amivel élnünk kell, nemcsak az
ünnep fényeiben, hanem a csendes hétköznapokban is.
A jó, amit az ember másnak tesz, előbb-utóbb visszatér
hozzá.

Jóságra hangolva
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Burger Gáborné

Korábban már írtuk arról,
hogy a fal vízmentesítését
Glázer Péter segítségével megoldottuk a tavasszal, de a tetőszerkezet és a nádazás nagy felújításra szorul (elkorhadt tetőszerkezet cseréje, újra nádazás
az épület első és hátsó felén),
és ehhez kértük a szentiváni
lakosság anyagi segítségét,
mert a pályázatok mindegyikéhez önerőre is szükség van,
ami nem kevés, ha milliós felújítási költségre kell számítani.
Sajnos, az idő nem nekünk
dolgozik. Beáztunk!
Leírjuk, mit tettünk eddig
a tető rendbetétele érdekében:
2016. decemberben adtunk
be pályázatot a NEA-hoz (Nemzeti Támogatáskezelő Alap),
amiben elsősorban a nádtető
felújítására kértünk. Az 1 millió 900 ezer forint kért összeg
helyett 300 ezret ítéltek meg
(ezt is várólistára téve).
2017. májusban azért nem
tudtuk beadni a Győri Önkormányzat „Városképi” pályázatára a kérelmünket, mert a
pályázati kiírásban szerepelt,
hogy az építési hatóságtól be
kell szerezni, hogy a tervezett
munka az építési engedély
köteles-e. Többszöri levélváltás
November 11-én ismét Márton-napi lampionos felvonuláson vehettek részt kicsik és
nagyok. Az immár Győrszentivánon is hagyományosnak
mondható program Szent Márton emlékét hivatott őrizni.
Márton kr. u. 4. században
a mai Magyarország területén, Saváriában született gazdag római legionárius családba. Apja nyomdokait követve
már 15 évesen beállt a légióba,
de korán kitűnt katonatársai
közül
emberségességével,
igazságosságával. A legenda
szerint egy különösen hideg
téli napon köpenyét megfelez-

Beázott a Kincsesház

után sem kaptunk egyértelmű
választ, ezért lekéstük a pályázati beadás határidejét.
Nemrégiben polgármester
úrhoz panasszal fordultunk
emiatt, így tudtuk meg, hogy
nem építési engedélyköteles,
ha dokumentálni tudjuk az

eredeti állapotot és azon nem
kívánunk változtatni a helyreállítás során, de ebben az esetben is településképi bejelentési
eljárást kell lefolytatni, amit a
Településfejlesztési Főosztály
Városfejlesztési Osztálynál kell
elindítani.

Márton-napi
lampionos fevonulás
ve egy koldusnak adta, megmentve ezzel a fagyhaláltól.
Ezen az éjszakán álmában
Jézus jelent meg a koldusnak adott köpenyben. Márton
elhagyta a hadsereget és hittérítő útra indult. Hamarosan
püspökké választották, de
érdemtelennek találta magát
a rangra ezért egy libaólban
bújt el az őt kereső küldöttség
elől, de a libák gágogásukkal
elárulták hollétét. Püspökként

is a szerénység, az adakozás
jellemezte.
A középkori Magyarországon
Mária után a legnépszerűbb
szent volt.
November közepén a nappalok rövidülnek, az egyre teret
hódító sötétségben és hidegben a lapmionok fényei a bennünk lakó jóságot, szeretetet
szimbolizálják, mely a körmenet során jelképesen mindenkihez eljut.

Hát eddig jutottunk, mialatt az elrothadt nád be is
szakadt, és bevezette a vizet
a padlástérbe, onnan pedig a
parasztfödémen keresztül a
szoba földjére.
Belülről, a padlástérből vis�szanyomtuk műanyag lappal
megtámasztva a beszakadt
nádat. Közben másik helyen
indult meg a beázás, most a
kémény mellett.
Megkerestünk helyi tetőfedőket telefonon, de kiderült,
hogy úgy tele vannak munkával, hogy nem számíthatunk
rájuk. Sajnos, a jó szakemberek többsége külföldön dolgozik, ezért az itt maradottak
olyan leterheltek, hogy csak
hosszas várakozás után tudnák elvégezni a munkát. Aki
korábban a nádtető felújítást
végezte, ő is külföldön dolgozott, és csak most jött haza,
ő lesz a segítségünkre, hogy
SOS elhárítsuk a beázást,
ami a vályogfal legnagyobb
ellensége.
A kerítésnek két fa tartóoszlopa is „megadta magát”, kikorhadt a töve, és kidőlt. A baj
nem jár egyedül.
Most is a lakossághoz fordulunk a kérésünkkel: adóbevalláskor gondoljanak a Kincsesház megmentésére és ajánlják
fel adójuk 1%-át a Szentivániak
Szentivánért Alapítvány javára
a 18531118-1-08-as adószámra!
A Szentivániak
Szentivánért Alapítvány
kuratóriuma

Hagyományosan tábortűzhöz érkezett a körmenet, ahol
Szent Mártonról és a Márton
naphoz kapcsolódó hagyományokról, népi megfigyelésekről
beszélgettünk. Mindenkinek
jutott egy szelet kalács, melyet
„Márton szellemében” megosztott családtagjaival, barátaival.
A kicsiket bátorság próba várta,
melynek jutalma apró csoki
vagy aranydió volt.
A szervező Kincskereső Pedagógiai Segítő Egyesület köszöni a nagyszámú részvételt, és
Márton szellemében meghitt
adventi időszakot kíván!
Kincskereső P.S.Egyesület

Győrszentiváni KRÓNIKA

5

Magyarok

Szubjektív őstörténeti sorozat
A kereszt nevében

Felcsúti kirándulás
Október 30-án Győrszentivánra és az egész Dunántúlra esős, viharos, zord időjárás
köszöntött. A Wass Albert
Klub erre a napra tervezett
kirándulása ettől függetlenül
nem maradhatott el, a népes
társaság az esőben utazva is
bízott abban, hogy később
javul a helyzet.
Az úti cél ezúttal Felcsút
és környéke volt, azon belül
pedig a Pancho Aréna bejárása jelentette a legnagyobb
izgalmat. A Pancho elnevezés
Puskás Ferenc keresztnevének spanyol változatának, a
Franciscónak becézése. Spanyolországban, így nevezték
Puskást. A terveket Makovecz
Imre kezdte el, azonban 2011es halála után Dobrosi Tamás
fejezte be. A stadion 3500 fő
befogadóképességű. Alapvetően a Puskás Akadémia FC
mérkőzéseire, valamint nemzetközi és válogatott ifjúsági

tornákra készült. A kivitelezése 2012 áprilisában
kezdődött.
A bemutatás során nemcsak a pályát, a lelátót,
az öltözőt mutatták meg,
hanem az emeleten található Puskás-relikviákat is.
Mire kiértünk a stadionból, elállt az eső, így kön�nyed sétával tudtuk elérni
a Vál-völgyi Kisvasút állomását, amellyel kalandos
úton az Alcsútdobozi arborétum elé jutottunk el. Az
arborétum viszont sajnos
a viharos időjárásban nem
volt látogatható, de így is
elmondhattuk, hogy egy
emlékezetes kirándulás
résztvevői voltunk. Köszönet a fő szervezőknek, dr.
Sík Sándor önkormányzati
képviselőnek és az Ecker
házaspárnak az út létrejöttéért.
Loschitz Ferenc

Európában a XI–XII. század
igen mozgalmas volt. Egymást
érik a forrongások, kisebb
nagyobb helyi háborús villongások. Az akkori pápa igen nehéz
helyzetben volt. II. Szilveszter
rendeletekkel próbálta megoldani a konfliktusokat. Európa
telve van energiával. Egyre csak
nő a feszültség. A nemesek jó
dolgukban egymás torkának
esnek. A pápa a „treuga Dei”
(Isteni fegyvernyugvás) elrendelésével próbálja elejét venni
a helyi háborúk újbóli kiújulásának. Sikertelenül. Mást kell
kitalálni a hadakozó feleknek,
hogy energiáikat lekössék. Ki
kell találni egy értelmes célt
a felgyülemlett erőnek. Zseniális ötlete támad. Eljött az
ideje, mikor a szeldzsuk törökök elfoglalták Jeruzsálemet és
ostrom alá vették Bizáncot is.
Némi bizonytalankodás után
II. Orbán pápa 1095-ben meghirdeti az első keresztes háborút, és áldását adja rá. Nem
sokat szoktak mesélni Magyarország részvételéről, pedig mi
sem maradhattunk ki ebből.
Szent László arra készült, hogy
a hadjáratot maga fogja vezetni, de belebonyolódott a cseh
trónviszályba s a hadjárat során
megbetegedett és meghalt. A
szentföldre zsoldosok hada
indult jobbára nincstelen, főleg
kincsvadász, vagy fegyelmezetlen had formájában. Egy-egy

lelkes prédikátor ösztönzésére
indultak útnak a szent földre
különféle csoportok, ezeket
nevezték „népi” kereszteseknek,
akik mindenféle tervezés nélkül kezdtek bele az utazásba.
Előhadként Nincstelen Walter
jött szabadcsapatával, miután
engedélyt kapott a Magyarországi áthaladásra. Ez az esemény 1096 májusában történt.
Zimonyba három hét leforgása
alatt értek el. A szedett-vedett,
főleg parasztokból álló had fosztogatásba kezdett. A zimonyiak
nem hagyták magukat s elégtételt vettek. Géza várispán vezetésével elkergették, sőt fegyvereiktől is megfosztották őket.
Egy hónapra rá ennek a csapatnak megérkezett a derékhada
az országhatárra. Egy remete
vezetésével, akit Amiensi Péternek hívtak. A király, Könyves
Kálmán, nekik is megadta
az átvonulási engedélyt. Ám,
ahogy Zimonyba értek, meglátták a várfalakra kirakott, előzőleg elkobzott fegyvereket, óriási
haragra gerjedtek, és támadással bevették a várat, aztán
öldököltek, pusztítottak. Több
ezer magyar vitéz vesztette ott
életét. Amikor egy hét múlva
hírét vették, hogy Kálmán
király hada közelít, kitakarodtak az országból. A következő
fosztogató keresztes csapatokat
Kálmán király rendre elkergette
vagy levágta őket, majd a „népi”
seregeket kitiltotta az országból.
Vollai István

Tisztelt Polgártársak!
A Győrszentiváni Új Erő Polgárőr Egyesület ezúton szeretné
megköszönni 2017-es évben rá irányuló figyelmet, támogatást és építő kritikát. A mai napig a polgárőrök 193 napon
teljesítettek szolgálatot településünkön ez idő alatt összesen,
4368 szolgálati órát teljesítettek. Ezt nem tehették volna a
városrész lakosai, vállalkozói, és vezetői támogatása nélkül.
Külön szeretném megköszönni dr. Sík Sándor, Glázer Péter és
professzor dr. Szakál Pál nagyvonalú támogatását. Kívánok
kedves mindannyiuknak áldott békés karácsonyt és boldog
újesztendőt.
Varga József

6

Győrszentiváni KRÓNIKA

Móricz iskola

Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek

A fotókat készítette: Szlatki Jenő

Idén is nagy sikerű jótékonysági hangversenyt rendezett a
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ a templomban. A
telt padsorok előtt Herczku Ágnes és kísérői, valamint iskoláink énekkarai és a József Attila Kórus lépett fel. Az adománydobozban gyűlt összegből idén is a plébániával együttműködve
helyi rászorulóknak adunk élelmiszercsomagokat.

Leendő első osztályosok
a Móricz iskolában
Az óvodából érkező gyerekekkel való kapcsolattartásra
minden évben nagy figyelmet
fordítunk.
Október és november hónapban látogatást tettek a leendő
elsős tanítók az óvodában, ahol
kézműves foglalkozásokat tartottak. Így az iskola bemutatásakor már ismerős arcokkal
találkoztak az óvodások.
Iskolai rendezvényünket
megelőzte a közös szülői értekezlet a Kossuth Lajos Művelődési Házban, ahol a szülőknek volt lehetőségük meghallgatni a következő évi elsős
pedagógusok bemutatkozását.
Az ovis projektünk fontos
állomása, amikor először látogatnak az ovisok szüleikkel
iskolánkba. Ez – szokásainkhoz híven – egy délutáni program, amin minden alsós pedagógus aktívan részt vett.
Ezen a délutánon Csilla
néni, Nelli néni, Márta néni és
Judit néni tartott játékos órarészleteket a nagycsoportosoknak. Az elsős tanítók teljesen
elvarázsolták a gyerekeket.
A gyerkőcök megismerkedhettek az iskolai élet rejtelmeivel: Milyen is egy tanterem?
Hogyan működik az interaktív
tábla? Mi történik tanórán?
A foglalkozások után a szülők kérdéseket tehettek fel a
pedagógusoknak az iskolakezdéssel kapcsolatban.

Ezzel párhuzamosan a gyerekek több helyszínen, játékos foglalkozásokon vehettek
részt, játszhattak a tornatermi eszközökkel. megismerkedtek az informatika teremmel, kézműves foglalkozáson
vehettek részt.
Az ovisok láthatóan jól érezték magukat, nagy örömmel
vitték haza a maguk készítette ajándékokat, valamint a
tanító néniktől kapott jutalomkártyákat.
Iskolánk pedagógusai szeretettel várják a leendő elsősöket: A leendő 1.a osztályban:
Skerlanitzné Madarasi Csilla és Pércsy Kornélia, az 1.b
osztályban Juhászné Makrai
Márta és dr. Szeredi Ákosné,
Judit néni vezetésével.
Móricz iskola tantestülete
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Új sportág
a Móriczban
Ha valakit a Móricz iskola
felé viszi az útja, napi rendszerességgel különös látványban
lehet része. Egy csapat gyerek
és egy fiatal testnevelő játszik.
Összehangoltan, fegyelmezetten, ügyesen, gyorsan, sportszerűen. Műanyag korongot
dobálnak, és elkapják. Mit is
játszanak ők?
Ultimate frizbit játszanak,
amelynek legfőbb alapelve a
sportszerűség. Olyannyira,
hogy nincs bíró, a vitás eseteket a játékosok maguk oldják
meg egymás között. Alapelvük
tehát a tiszta játék, az ellenfél
maximális tisztelete, amely
miatt az egész játékos közösség olyan, mint egy összetartó
nagy család.
A játék lényege, hogy a
korongot a csapattagok egymás
között passzolgatva próbálják
eljuttatni a célterületre, a másik
csapat pedig igyekszik ezt megakadályozni.
Az ultimate frizbi szabályainak alapos ismerete magasabb
szinten elengedhetetlenül fontos a vitás helyzetek kezelése
miatt. A játék szellemisége
sugallja, hogy a játékosok nem
szegik meg szándékosan a szabályokat, ezért a mérkőzésnek
mindig úgy kell folytatódnia,
mintha a szabálytalanság meg
sem történt volna, nem befolyásolta volna a játék menetét.
Nincsenek tehát szigorú büntetések, mindenki tisztában
van vele, hogy adott helyzetben
játékvezetőként is meg kell állnia a helyét.
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Luka Vilmos testnevelő kollégám a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán végzett testnevelés-földrajz
szakon, majd ezt követően a
Testnevelési Egyetemen folytatta tanulmányait. Mióta
iskolánkban tanít, diákjai az
első perctől kezdve érezhették,
hogy a testnevelés szép és érdekes dolog, hisz szépsége a sokféleségében rejlik.
A tavalyi esztendőben ismertette meg diákjainkkal az
ultimate frizbi nevű játékot.
Vilmos a szombathelyi főiskolás éveiben ismerkedett meg
először a játékkal, majd gyakorló tanárként egy akkreditált
tanfolyam elvégzésével vált e
témában naprakésszé.
Amikor a gyerekeknek megmutatta a játékot, 10-15-en játszottak rendszeresen a frizbi
szakkörben, ma már 40 diák
űzi kitartóan ezt a sportot.
A lelkes, kitartó munka eredményeképpen 2016–2017. tanévben az Országos Diákolimpián 6. helyezést ért el iskolánk
frizbi csapata.
Győr városában is híre ment
e kis csapat lelkesedésének,
ebben a tanévben több általános és középiskolába is hívták
a csapatot, mert kíváncsiak az
ultimate frizbi játékra.
Ez a közösség nem csak az
edzéseken, versenyeken van
együtt, hanem szívesen töltik a
szabadidejüket is egymás társaságában. A tavalyi nagysikerű
frizbi tábor 2018-ban is megszervezésre kerül.

A tanár úr büszkén emlegeti
volt tanítványát is, Pasztendorf
Annát, akit az Év Utánpótlás Játékosává választottak a
napokban. Anna tavaly még 8.
osztályos volt, de ma már egy
budapesti felnőtt frizbi csapatban játszik.
Abban bízik, hogy Anna
mielőbb hazajön, hiszen folyamatban van egy egyesület létrehozása.
Mi a játékosok számára az
ultimate frizbi?
Íme a válasz kulcsszavakban:
Játék, intelligencia, tisztelet,

gyorsaság, állóképesség, technika és taktika. Önfegyelem.
Ez a sport megtanítja a diákokat rövid idő alatt a legfontosabb erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni
érdek teljes alárendelésére, a
kitartásra, a tettrekészségre, a
gyors elhatározásra, az önálló
megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenekelőtt a
„fair play”, a nemes küzdelem
szabályaira.
Hajrá Móricz! Hajrá frizbi
csapat!
Ihász Éva

Az erdőpedagógia szolgálatában

– újabb nemzetközi program a

Móricz iskolában
„A természet hatalmas, az
ember parányi. Ezért aztán
az ember léte attól függ,
milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire
érti meg, és hogyan használja
fel erőit saját hasznára.”
Szent Györgyi Albert
2017. november 15–17.
között három napos környezetvédelmi rendezvény
zajlott Győrben a Nyugatmagyarországi Egyetemen és Győrszentivánon,
a Móricz iskolában. A
két intézmény kapcsolata
rendszeres és intenzív.
A program első napján
az egyetemi hallgatók vettek

részt képzésen, a második nap
került megrendezésre az ez évi
Apáczai-nap konferenciája.
November 17-én, pénteken
a három napot felölelő rendezvény részeként a Móricz
iskola 20 tanulója különleges
biológiai vizsgálatokat végezhetett el. A természet került
be a könyvtárba. Fészektartalom, gubacsgarázs, bagoly-
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Köszönet
„Az ünnep nem egy nap. Az
ajándék nem a fa alatt vár. Az
igazi ajándék az Életben vár. És
a karácsony maga az ajándék.”
Érzem, értem, és egyetértek
Csitáry-Hock Tamás gondolataival. Nagy bajban lenne a
világ, ha csak karácsony napján gondolnánk szeretteinkre,
mások megsegítésére, ha csak
az év egyetlen napján ébredne
bennünk empátia, és tennénk
jót embertársainkkal. Szerencsére nem így van! Ezt mutatja mindaz a sok segítség, amit
ebben az évben is kaptunk az
önkormányzattól, a szülőktől,
nagyszülőktől, magánszemélyektől, intézményektől, vállalkozóktól, vállalkozásoktól,
civil szervezetektől, cégektől.
A segítség nagyon sokféle
lehet. Gyerekek szállítása, játékok adományozása, termékek
felajánlása, dekorálás, előadás
tartása, varrás, sütés, festés,
udvarrendezés, virágosítás,
szakma bemutatása, szolgáltatás biztosítása, segítő szakember keresése, programszervezés, helyszín biztosítása,
cserediákok fogadása, saját
munka, alapítványunk pénzbeli támogatása…
Mindezt az év 365 napján
élhették át tanulóink, örülhettek a kisebb-nagyobb jótéteményeknek. Arról se feledkezzünk
köpet adták a megfigyelések
anyagát.
Németországból két környezetvédelmi önkéntes: Chris
ti
ane Pape, nyugdíjas középiskolai tanárnő, valamint Roland
Migende úr, nyugalmazott
erdei tanácsos hozták el a programot hozzánk, a Széchenyi
Egyetem Apáczai karának oktatói és hallgatói pedig segítettek
a délelőtti munka vezetésében.
A két külföldi szakemberrel
több éves közös munkára épül
az iskola kapcsolata.
A gyerekek csipesszel, mikroszkóppal, nagyítóval gyűjtöttek tapasztalatokat, ismerete-

el, hogy őket is erre az önzetlenségre neveljük! Hiszen a papírgyűjtés, felajánlások, műsorok,
dekorálások, osztályprogramok
szervezése, kisebbek segítése
mind-mind azt mutatja, hogy
diákjaink is sokat tettek egymásért, társaikért, beteg gyerekekért, idősekért.
Nagy öröm számomra, hogy
a szülők nemcsak saját gyermekükért, hanem az osztály
és az iskola közösségéért is
sokat tettek, tesznek. Köszönetem fejezem ki a szülői szervezet mindazon tagjának, akik
2017-ben részt vettek jótékonysági rendezvényeink (családi
gyereknap, focikupa, farsang)
szervezésében, lebonyolításában. A szülői szervezet vezetősége leginnovatívabb segítői
iskolánknak.
Minden támogatónk segítette azt a törekvésünket, hogy
gyermekeink még jobb körülmények között tanulhassanak,
sportolhassanak, játszhassanak, hogy színvonalas programokat valósíthassunk meg
számukra.
Köszönöm a Hét Krajcár
Közhasznú Alapítványnak és
iskolánk diákönkormányzatának minden apró, és nem
olyan apró anyagi támogatását.
Köszönet minden pedagógus
és nem pedagógus kollégámnak ez évben nyújtott kimaket az alapanyag vizsgálatával.
Roland Migende úr irányította
a programot, magyarázta el a
tanulóknak azokat az összefüggéseket, melyek lehetővé
teszik számukra, hogy megértsék szerepüket, felelősségüket a természet részeként,
élőlényként, emberként.
Az Oxigén Média operatőre és riportere is ellátogatott
hozzánk.
A felvétel a következő internetes oldalon tekinthető meg:
https://o2hir.hu/elmenyalaponszereztek-tudast/
Gombás Mónika
tanító

gasló, a gyermekeket támogató,
segítő munkájáért!
Balogh József költő-tanár szavaival:
„Kívánok én hitet, kedvet,
Szép szerelmet, hű türelmet.
Utakhoz fényt, csodát, álmot.
Békességet, boldogságot.
Magyar szót és égre kéket.
Emberarcú emberséget.
Verseket, célt, igazságot.

Daltól derűs, jobb világot.
Bokrok mellé társnak fákat.
Napfényt, amely el nem fárad.
Tekintetet szembenézve.
Éjt, meg nappalt soha félve.
Kézfogásos tiszta csöndet.
És mosolyból minél többet!”
Köszönöm!
Kotrics Andrea, intézményvezető
Győri Móricz Zsigmond
Általános Iskola

Látogatás
a Szent Anna Otthonban
2017. október 26-án a hetedikesek egy kis csoportja
látogatást tett a győri Szent Anna Otthonban, ahol idős
lakókkal, gondozottakkal beszélgethettek tanulóink.
A programot az iskola teljes körű egészségfejlesztési
programja keretében szerveztük, és a látogatás időpontja sem véletlenül esett épp október végére: azt szerettük
volna, ha tanítványaink az ötvenhatos eseményekről
olyanoktól hallanának történeteket, akik ezeknek valóságos átélői, túlélői.
A kedves fogadtatás és tanulóink énekes műsora után
valóban megelevenedtek a történelemkönyv lapjai vendéglátóink szavai nyomán. Érdekes, izgalmas, és egyben
megrázó eseményekről hallottunk.
Mindannyiunkra mély benyomást tettek a mára már idős
emberek emlékezései, amik számukra nemcsak emlékek,
hanem a lelkük, a személyiségük eleven része. Ebből osztottak meg velünk egy darabkát, amiért köszönet nekik!
Némethné Gasztonyi Magdolna
és Varga Beáta szervezők

Látogatás a Pedro Pékségben
December 4-én az 5.a osztály Bukovszkyné Bognár Zsuzsanna és Garami Éva tanárnő vezetésével karácsonyváró
látogatást tett a Vágóhíd utcában található Pedro Pékségben.
Ezen a délelőttön sok régi hagyományt elevenítettek fel a gyerekekkel együtt, s közben kipróbálhatták a mézeskalácssütést.
Móricz iskola tantestülete
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Sportpályaavatás
a VÁCIBAN

Ilyen volt

Az ősszel rekortán felülettel újult meg iskolánk régi,
töredezett sportpályája. Ez a
Decathlon Magyarország Sportáruház által kiírt „Sportból a
legtöbbet” pályázatára benyújtott nyertes pályázatunk és
szentiváni önzetlen emberek,
vállalkozók segítségével válhatott valóra.
Az utóbbi két évben sokat
gyarapodott iskolánk pályázatoknak köszönhetően: a tanulói
öltözőszekrények színesre cserélése, tükörfal építése a tánc és
dráma teremben, 3 interaktív
tábla a tantermekbe, hordozható
zongora a zenei művészeti csoportoknak, „Egészségfejlesztő
tanösvény” megépítése az isko-
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A pálya építése során, – közel
6 millió Ft értékben – 974
db gumilapot fuvaroztak ide a
gyártótól a lelkes szüleink. 28
tonnányi gumilapot használtunk fel a közel 1 000 m2-nyi
terület lefedésére. Talán mondanom sem kell, hogy csupán
a pályázat pénzügyi keretéből
ezt a felújítást nem lehetett
volna megvalósítani. De saját
dolgozóink közreműködésével,
továbbá a szülők és azok cégeinek segítségével – sikerült a
munkát határidőre elvégezni.
Sportpályaavató
ünnepségünk alkalmából Simon
Róbert Balázs országgyűlési
képviselő, a megyei fejlesztések miniszteri biztosa, államtitkár úr, Blazovicsné Varga
Marianna, a Győri Tankerületi
Központ igazgatója és Ecker
Gyula, Településünk Tanácsadó Testületének képviselője,

Ilyen lett

la melletti sétányon, a „Békés
Iskolák” program bevezetése, a
„Boldog Iskola” program elindítása, a „Teljes körű Iskolai
Egészségfejlesztés” modelljének bevezetése, „Kölyökatlétika” tehetséggondozó program,
és most: a sportpálya felújítása.
Most, a decathlonos pályázattal 100%-os, vissza nem
térítendő támogatást nyertünk, 6 350 000 Ft értékben. Az ország 10 iskolája
közül egyedüli Győr-MosonSopron megyei iskolaként.
Az előkészületek, az alvállalkozói ajánlatok értékelése, majd
szerződések megkötése után a
kivitelezésre 3 hónap állt rendelkezésünkre.

iskolánk Intézményi Tanácsának tagja mondott köszöntőt. Az adományozó nevében
Turbók András, a Decathlon
Áruház „sportoljma.hu” projektfelelőse mondott beszédet.
Végül Albert atya, OSB plébános mondott áldást.
Kiemelt támogatóinknak
Díszoklevéllel
köszöntük
meg a segítséget: Kedves
Domokosnak, a Decathlon
áruházigazgatójának, Kasper
Imrének, a STRABAG Általános Építő Kft. építésvezetőjének, Indrich Róbertnek,
a Mindép-Generál Kft. tulajdonosának, Glázer Péternek,
Glázer-Transz Kft. ügyvezető
igazgatójának, a Győri Ipartes-

tület elnökének, Varga Józsefnek, a Győrszentiváni Új Erő
Polgárőr Egyesület elnökének,
Gayer Attilának, a „GayerKert
A Kertépítő” ügyvezetőjének.
Segítő szüleik nevében –
Alföldi Rita, Bende Zoltán,
Gayer Attila, Goldschmidt
Zoltán, Gulyásné Pankotai Erika, Gyimóthy Bélának, Huszár Balázs, Jégerné
Ódor Andrea, Kasper Imre,
Kerek Zsolt, Kisné Kuller
Nikolett, Lászlóné Zsigmond
Laura, Lérántné Szvetics Eszter, Nagy Gábor, Otolticsné
Egervári Márta, Papp Erika,
Papp Nikolett, Pogátsa Gábornak, Somogyi Rita, Stecina
Zsolt, Szarka Judit, Szűcs István, Szűcsné Hantos Nóra,
Tóth András, Varga József,
Vugrinecz Jenőné Éva, Zsolnai Róbert – büszke gyermekeik vehették át a köszönetnyilvánító díszokleveleket.
Az ünnepség legszebb pillanata az volt, amikor – DányiHegyi Diána, Kristóf Csilla és
Stoff Dóra tanárnők felkészítésével – tanulóink bemutatóikkal avatták fel és vették birtokukba a sportpályát.
Nagyszerű érzés volt egy
felújított létesítmény avatása.
A jól végzett munka örömét
érezhettük egyrészt azért,
mert egy biztonságos sportpályát adhatunk diákságunknak,
másrészt azért, mert ebben a
munkában szentiváni emberek, vállalkozások vettek részt,
az Ő kezük munkájának is
eredménye, ami itt létrejött.
Talán ez a legfontosabb, az
összefogás segítette sikerre ezt
a munkát.
Tanulóink
sportolását,
a foci osztályunk utánpótlás nevelését hosszabb
távon segítheti ez a pálya.
De nem csak a sportolást,
hanem az iskolai élet fellendülését, a szentiváni közösség
és az iskolaközösségek tovább
erősödését is jelentheti.
Kívánom, hogy segítse iskolánk tanulóit a minél nagyobb
sikerek elérésére - mindannyiunk örömére.
Répásiné Hajnal Csilla
igazgató
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Wass Albert nyomán…
2017. november 17-én, a
Győri Váci Mihály Általános
Iskolában ismét megrendeztük a már hagyománynak számító felolvasó versenyünket.
Négy iskola tanulói mérték
össze tudásukat. A versenyen
fontos szempont volt a hangsúlyos és kifejező olvasás. A gyerekek Wass Albert műveiből válogathattak és készülhettek fel.
Köszönjük a zsűri munkáját,
akik a népes mezőnyt elbírálták:
dr. Unti Mária, Loschitz Ferenc,
Stummer Andrásné, Makkos
Mária, Csicsai Nándorné.
Szeretnénk külön megköszönni a Wass Albert Irodalmi és Polgári Klub támogatását, amelyből jutalmazni tudtuk a nyertes versenyzőket.
Gratulálunk a versenyzőknek, a díjazottaknak pedig
hasonló szép eredményeket
kívánunk!
Pap-Makrai Beatrix pedagógus

a váci mihály
iskolában

I. kategória nyertesei:

II. kategória nyertesei:

3–4. osztály:
1. helyezett lett Bedecs
Mirabella Csenge – Váci
2. helyezett lett Trunka
Eliza – Móricz
3. helyezett lett Somsák
Panna – Váci

3–4. osztály:
1. helyetett lett Gáspár
Amira - Váci
2. helyezett lett Vass Benedek – Móricz
3. helyezett lett Mészáros
Boglárka – Móricz

5–6. osztály:
1. helyezett lett Mezzöl Máté
– Váci
2. helyezett lett Pataki Sára
– Móricz
3. helyezett lett Marhenszki
Krisztóf – Hunyadi

5–6. osztály:
1. helyezett lett Gruber Barnabás - Lébényi Ált. Isk.
2. helyezett lett Sáfár Alexander – Váci
3. helyezett lett Zvezdovics
Karsa – Móricz

Egészség-tanösvény

Szentiván szívében

Iskolánk, a Győri Váci Mihály
Általános Iskola 2017. szeptember 30-án – ünnepélyes keretek
között – az egészséges életvitelre ösztönző tanösvényt adott át
a szentiváni közösségének.
A 12 táblából álló tanösvény
picike ugyan, de frekventált helyen, a faluközpontban
került felállításra. Ha a templom felől a Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ felé sétálunk, a tanösvény bal oldalán
az iskola, jobb oldalán az óvoda
szegélyezi.
A felállított – tájékoztató és
figyelemfelhívó táblákat felso-

Márton-napi bál

rakoztató – tanösvény pályázati pénzből épülhetett meg.
GYMJV önkormányzata, a
„WHO Egészséges Városok Program” keretében írta ki azt a
pályázatot, melyre iskolánk
sikeresen pályázott.
Teljes körű iskolai egészségfejlesztési mintaprogram
kidolgozására pedagógusainkból TIE csoport alakult, akik
megtervezték és elkészítették
azt az iskolai egészségre nevelő
programot, melynek jövőbeni
fő célja a fiatalok egészséges
életmódra és életvitelre való
nevelése. Ezt a célt hivatott

támogatni az Egészség-tanösvényünk is.
A TIE csoportot szakmailag
Miklósyné Bertalanfy Mária,
a GYMJV Humánpolitikai
Főosztályának címzetes vezető
főtanácsosa, a WHO Egészséges Városok koordinátora, és
dr. Bazsika Erzsébet az ÁNTSZ
Győr-Moson-Sopron Megyei
Intézete egészségvédelmi osztályvezető főorvosa segítette.
A tanösvény tábláit is ők ellenőrizték és hagyták jóvá.
Ezennel szeretném megköszönni, hogy az önkormányzatok továbbra is magukénak
is érzik az iskolákat, továbbra
is igyekszenek támogatni őket,
ahol erre lehetőség adódik.
Hálásan köszönjük!
Végül, szeretném kérni
mind a diákok, mind a felnőttek segítségét, hogy figyeljünk rá mindannyian, hogy a
tanösvény épségben a helyén
maradjon és akkor segíteni
fog mindannyiunkat, mind a
tanulásunkban, mind az életünkben.

„Novemberben, Márton napján/Liba gágog, ég a kályhán,/Aki
libát nem eszik/Egész évben éhezik.” – szól a versike, melynek
alapja egy ismert régi magyar
közmondás. Bár liba nem volt
a menüsorban, minden más
viszont rendelkezésre állt ahhoz,
hogy egy kellemes estét töltsön
együtt a Váci Mihály iskola tantestülete és szülői közössége.
Hagyományteremtő szándékkal
tartottuk meg november 18-án
Márton-napi batyus bálunkat,
ahol a színvonalas szervezés,
benne a sokszínű programokkal, a finom ételekkel és italokkal, valamint a jó zenével, gondoskodott a jelenlévők önfeledt
szórakoztatásáról.
Horváth Helga és Janek Zsófia táncosok előadásával kezdődött az este, majd a vacsora
(Rába Kész Kft. által készített)
elfogyasztása után megkezdődött a mulatság. Este 10 órakor
a tombola-nyeremények kisorsolása történt meg. Ezúton is
szeretném iskolánk nevében
megköszönni a rengeteg felajánlott ajándékot. Ezután ismét a
táncé volt a főszerep, és egészen
hajnali két óráig tartott a „ludas
vigasság”.
Reméljük, hogy a hiányzó
libasült miatt a jövő évben azért
nem leszünk „tollfosztottak”…
Szeretnénk köszönetünket
kifejezni a szülőknek az Esélyt a
Szentiváni Ifjúságnak Egyesület
támogatására nyújtott adományokért, támogatói és báli jegyekért. A bevételt a gyermekek
támogatására fordítjuk.
És külön köszönetemet szeretném kifejezni a Váci Mihály
Általános Iskola pedagógusainak, valamint az egyesület
elnökségi tagjainak, hogy segítettek a szervezésben és lebonyolításban.
Jövőre veletek ugyanitt!
Dányi-Hegyi Diána,
az egyesület elnöke

Répásiné Hajnal Csilla, igazgató

Győrszentiváni KRÓNIKA

11

Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek
Az évzárón már felfigyeltünk
rád, amikor a sportteljesítményeid miatt kaptál elismerést az
iskolától.
Bemutatkoznál kérlek?
Mitring Olivér Gábornak
hívnak, 2004. november 17-én
születtem és egy kis kitérő
után, most a Győri Váci Mihály
Általános Iskolában tanulok.
Négyen vagyunk testvérek és
én vagyok a legfiatalabb.
A Graboplast Győri Vízi sport
Egyesületben kajakozom.
Sportos család a miénk. Az
apukám háromszoros Olimpikon. Evezett. A nővérem, Dorka
magyar bajnok evezős, a másik
nővérem, Rebeka kézilabdázott. A bátyám, Péter bokszol,
anyukám futó volt.
Te hogyan választottad a
kajakot?
Nem a kajakkal kezdtem a
sportolást. Mindig látták rajtam, hogy örökmozgó vagyok.
Óvodás voltam, amikor a szüleim jiu-jitsura vittek a bátyámmal együtt. Már akkor is a felnőttek között edzettem. Hamar
jöttek az öv vizsgáim.
Bokszolni is jártam, ahol a
magyar bajnokok mindig arra

„Indulj el, ahogy vagy.
Használd, amid van.
Tedd, amit tudsz”
panaszkodtak az edzés végén,
hogy nem tudnak engem elfárasztani. Azután kézilabdáztam az ötödik osztály végéig és
csak utána jött a kajak.
Persze fociztam, ha éppen
azt kellett, vagy futóversenyre
mentem, de a sárkányhajóba is
szívesen beszálltam.
Tavaly nyáron kajak táborba
írattak a szüleim. A tábor vezetője kérte, hogy szeptembertől
járjak edzésre hozzájuk. Pontosan egy éve, ültem először
kajakba, de már ezen a nyáron
magyar bajnok lettem.
Mennyit edzel?
Heti hat edzésem van. Iskola
után buszra ülök, és késő estig
lapátolom a vizet, futok, vagy
erőnléti edzéseim vannak. A
hétvégén versenyek voltak, szóval minden napom erről szól.
Imádom csinálni.
Egészen kicsi korom óta sportolok valamit. Minden sportot
kipróbálhattam, szüleim sem-

Mi legyek,
ha nagy leszek?
Budapesten
kirándultak a Váci
iskola alsós tanulói
Hagyományainkhoz híven
októberben ismét Budapestre
invitáltuk alsós tanulóinkat.
Nagy sikernek örvendett az idei
program, hiszen 120 tanulóval indulhattunk el. Úticélunk
a MiniPolisz és a Budakeszi
Vadaspark volt.
A MiniPolisz egy olyan
különleges világ, ahol a 3–12
éves korosztály játszva ismerkedhet meg a számukra elérhetetlen „felnőttes” dolgokkal.
A kicsik – egy teljes mértékben
a méreteikre szabott, felépített
városban – egy időre belebúj-
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hatnak a felnőttek bőrébe. Így
lehet belőlük néhány órára
például bolti eladó, pénztáros,
postás, bankos, virágárus, fodrász. Egy mini KRESZ pályán
pedig a közlekedési szabályokat is gyakorolhatták. A gyerekek hamar birtokba vették a
mini várost. Mindenki nagyon
jól érezte.
Ezután az izgalmas program
után, indultunk a Budakeszi
Vadasparkba. Csodálatos napsütéses időben tudtuk megfigyelni az állatokat. Majd a dinó
park rejtelmes világában fejeztük be kirándulásunkat.
Fáradtan, de annál több
élménnyel tértünk haza.
Végh Alexandra, pedagógus

mit nem erőltettek, de kikötésük az volt, hogy amit választok
azt egy évig csinálnom kell.
A kajakozást nem szeretném
abbahagyni. Terveim vannak.
Azért teszek meg mindent,
hogy egyszer kijussak az Olimpiára és ha már ott vagyok…
Nem szeretném elkiabálni.
Milyen eredményeid vannak?
Sokfajta sportból sokféle. Nem
vagyok más, mint a többi tár-

sam, csak annyiban, hogy
nekem a sporthoz van adottságom és persze meg is teszek
mindent azért, hogy ne csak
adottságom legyen, de eredményeim is. Mindenki bíztat,
támogat és ezt köszönöm is
nekik.
Láttam az érmeidet, felsorolni is sok lenne, de gondolom,
hogy a magyar bajnoki címre
vagy a legbüszkébb?
Igen, de minden versenyen úgy indulok, legyen
az futás, foci vagy kajak,
hogy meg akarom nyerni.
A fejemben nem látom veszíteni magam. Persze olyan nincs,
aki mindig megnyer mindent,
de ilyenkor, amikor látja rajtam a csalódást apukám, akkor
mindig azt mondja, hogy nem
az a szégyen, ha elesel, hanem
az, ha nem tudsz felállni.
Mi, vácisok nagyon büszkék
vagyunk Rád! Reméljük, hogy
az álmod valóra válik és közben sok sikerről beszélgethetünk még. Addig is drukkolunk
neked!
Remélem úgy lesz, és köszönöm szépen.
Sík Zsuzsa tanítónő

Tanuljuk meg a dánoktól
a boldogság receptjét
Jonny
Jackson-Elias
Larsen:

Az otthon melege

Meik Wiking:

Hygge, a dán
életérzés, amely
boldoggá tesz

a hangulatunkat. Hogy ez
ne így legyen, ezért szeretnék
most két olyan könyvet ajánlani, amelyekből megismerhetjük a hygge életérzést. De
mi is az a hygge? A szó a norvég „jólét” szóból ered, amely
egy olyan állapotot jelent,
amikor az ember a hétköznapokban is folyamatosan észreveszi az öröm forrásait és
élvezi is azokat. A két könyv
megismerteti olvasóját ezzel
az életérzéssel, és példákon,
recepteken és egyszerű ötleteken keresztül inspirál arra,
hogy mi is próbáljunk meg
így élni. Bátran üljünk hát le
a kedvenc székünkre, takarózzunk be egy puha takaróval, és forró teát kortyolgatva
olvassuk ezt a két könyvet.
Biztosan meg fogjuk tapasztalni a hygge érzést. Ahogy
azt a dán közmondás is kifejezi: „Ha kevesebbet félsz és
többet remélsz, ha kevesebbet
eszel és többet rágsz, ha kevesebbet siránkozol és többet hallgatsz, ha kevesebbet beszélsz és
többet mondasz, ha kevesebbet
gyűlölsz és többet szeretsz, tiéd
a föld minden kincse”. Kellemes kikapcsolódást kívánok!
Borbély Csabáné

Szép csendben elköszönt az
ősz, és átadta helyét a télnek.
Leesett az első idei hó, és
a szekrények mélyéről előkerültek a vastag pulóverek és
a télikabát is. Lassan befejeződnek a kerti munkálatok
is, hiszen már megcsípte a
dér a naspolyát és a madáretetőbe is kiraktuk nálunk
telelő madaraink csemegéit. Csökkennek a napfényes
órák, hamarabb sötétedik,
így szívesen húzódunk be a
meleg szobába és egyre több
időt töltünk négy fal között.
Ez azonban komorabbá teheti

Mozdulj ki!
Advent Győrben

anyukák, idős házaspárok és
vidám fiatalok között sétáltunk, és közben tele volt a
levegő a forralt bor ínycsiklandozó illatával. Bizony eléggé
összefagytunk, mire a Frigyládáig elsétáltunk, és nagyon
jól esett bemenni az Egyházmegyei Kincstár (Gutenberg
tér 2.) épületében berendezett
Karácsony Kiállításra, ahol
nem csak testünk tudott felmelegedni, hanem a lelkünk
ünnepi hangulata is emelkedettebb lett. A kiállításon feldíszített fenyőfákon gyönyörű
karácsonyfadíszeket csodálhattunk meg az 1890-es évektől egészen napjainkig. Bizony
párszor nagyot dobbant a
szívem, amikor egy-egy régi
karácsonyfadíszt pillantottam
meg, ami a nagymamámat
és édesanyámékat juttatta
eszembe, no és persze a saját
gyermekkoromat. A kiállítás
másik része általános iskolás
gyermekek által készített betlehemekből állt. Igazi remekművek fogadtak bennünket.

Láttunk kenyérből, kekszből,
tojástartóból készített betlehemeket, megcsodálhattuk a
gyermeki fantázia sokszínűségét. Testileg és lelkileg felmelegedve sétáltunk át a Széchenyi térre, ahol az ünnepi
fényjáték fogadott bennünket.
Körbe sétáltunk az adventi
hangulatba öltöztetett téren,
majd utunk a Dunakapu térre
vezetett. Itt ismét egy csoda
fogadott bennünket, az adventi babakiállítás a mélygarázs
üvegpalotájában. A régi korok
ruháiba öltöztetett babák,
sok-sok órás áldozatos munka
eredményeként melegséget és
szeretetet sugároztak. Bizony
kissé elfáradva értünk vissza
a Széchenyi térre, ahol a mindenki karácsonyfáját csodálva
elkortyolgattunk egy pohár
forralt bort, majd elindultunk
hazafelé. Otthon meggyújtottuk ez első adventi gyertyát a
koszorún és csendben figyeltük a világító lángocskát. Csodálatos nap volt, gondoltam
magamban.

Sötétedés után érkeztünk a
városházához. Szinte minden
nap elmegyek előtte autóval,
de így gyalog, ahogy megpillantottam a fényben úszó
épületet, csodálatos volt.
Büszke, kecses. Gyönyörű.
No és a Baross út! Kényelmesen – nem rohanva, mint
általában – végigsétáltunk a
zimankós hidegben a díszruhába öltözött utcán. Babakocsit toló szülők, gyermeküket
kézen fogva sétáló apukák és
Győrszentiváni KRÓNIKA
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Bízom benne, hogy sikerült
felkeltenem érdeklődésüket,
és Önök is megcsodálják a
győri adventet, hiszen Douglas Pagels gondolataival egyetértve: „Minden nap elhozza
az új kezdet csodáját. Számos
előttünk álló pillanatot szokványos napnak látunk csupán, de mindannyiunknak
megadatott a lehetőség, hogy
különlegessé tegyük őket.”
Borbély Csabáné

Az élet csodaszép
(It’s a Wonderful Life)
Ha karácsony, akkor közös
filmnézés. Ha közös filmnézés, akkor a választásom egyértelműen az 1946-os, Az élet
csodaszép című filmre esik!
Hogy miért? A válasz egyszerű: mert tökéletes! A történet,
a karakterek, a képi világ, a
humor és a zene mind-mind
olyan összetevői a filmnek,
ami miatt mindenki szívébe
belelopja magát. De miről is
szól a cselekmény?
Karácsony este van. Mindenki George Bailey-ért imád-

kozik, ugyanis nem alakulnak
jól a dolgai. Az általa vezetett
kisvárosi takarékpénztár egy
véletlen folytán a csőd szélére került, ő pedig úgy érzi,
nélküle minden jobb lenne.
Az égben azonban meghallják az imákat és leküldenek
egy szárnyaira váró angyalt,
Clarence-t a földre, hogy hozza
rendbe a dolgokat. Clarence, a
mennybéli küldött módszere
igencsak hatásosnak bizonyul:
megmutatja, milyen sivár hel�lyé lett volna a város George
áldozatos tevékenysége nélkül.
Bailey ezután azonnal levonja
a következtetést: az élet szép,
és élni igenis érdemes!
A filmben gyermekkorától
ismerjük meg George Bailey
életét és végigkövethetjük
élete legfontosabb állomásait. Ezalatt a néző megszereti Bailey-t és egész családját,
hiszen hozzáállásuk embertársaikhoz irigylésre méltó. Legfőbb céljuk, hogy segítsenek,
nem várnak érte hálát. Ám,
mint az élet minden területén,
itt is akad ellenség, méghozzá
Henry F. Potter személyében.
Potter nem tudja elviselni,
hogy az alázatos munka eredményeképpen Bailey-ék csillaga felfelé ível, minden áron
keresztbe akar nekik tenni,
megkeserítve ezzel a város
életét. Ám az összetartás itt
is legyőzi a gonoszt, a hála, a
szeretet mindent rendbe hoz.
A film hangulata mesébe
illő! Egy nyüzsgő kisváros a
helyszín, Bedford Falls, ahol
mindenki ismer mindenkit,
és ahol olyan remek emberek
élnek, mint a Bailey család és
George kedvese, Mary. Minden jelenetet a szeretet jár át,
ám Potternek köszönhetően
konfliktusokban sincs hiány.
Az élet csodaszép című
klasszikust kivétel nélkül
Mindenkinek ajánlom, hiszen
amellett, hogy egy tökéletes,
fontos értékeket átadó műről
van szó, kivétel nélkül minden

korosztály megtalálja benne az
őt érintő életszakaszt, legyen
szó a boldog gyermekkorról,
az utazásra vágyó fiatal felnőttről, az érettségi bálról, a
boldog házaséletről, a kemény
munkáról, a tökéletes családi
harmóniáról vagy a felnőttkori
konfliktusokról. A film megnézése után mindenki számára egyértelművé válik, hogy az
élet csodaszép!
Borbély Lilla

December
a szentiváni
fiókkönyvtárban

Mindkét csoport a 15 perc
karácsony számodra ajándékdobozt készíti el. Amely
kedves ajándék akik szeretnének megállni negyedórára
és lazítanak, megpihennek
egy kicsit. A lényege amelyet
a Szöszmötölő Klub vezetője
talált a Pinteresten – a kreatív ötletetek gyűjteményében
– hogy a tea elkészítése után
megpihenve egy karosszékben
olvassuk el az ünnepi verset,
idézetet, együk meg a csokoládét (nápolyit) és fogyasszuk el
a megfelelő hőmérsékletű teát!
Dénes Zsuzsanna

2-án szombaton volt a
könyvtár és a Szentiváni
Szöszmötölők közös adventi készülődése. Az érdeklődők készithettek fenyőfákat,
hóembert,
méc sest ar t ót,
koszorút.
December 6. Az Ötórai Tea
Klub és a Szentiváni Szöszmötölők összejövetele az ünnepvárás, és meglepetés jegyében.

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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Szentiváni Részönkormányzat
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Hirdetési díjak
1 oldal

190 x 266 mm
fekvő

190 x 131 mm

álló

93 x 266 mm

1/2 oldal

5000 Ft+áfa

normál
1/4 oldal

66 x 131 mm

álló

44,5 x 131 mm

fekvő

190 x 63,5 mm

normál

2000 Ft+áfa
álló

Lebegő fények
A gyertyafény hozzátartozik a karácsonyhoz, a táncoló
lángok szinte azonnal ünnepi hangulatba hoznak. Ha
átlátszó kis vázákba teszed a
lebegő gyertyákat, nem csak
még különlegesebb hangulatot érhetsz el velük, de
biztonságosabb is így tárolni
az asztalon a nyílt lángot,
főleg, ha apróságok is ülnek
az asztal körül. A vízbe tett
fenyőág és a magyal igazán
karácsonyi hangulatúvá teszi
ezt az egyébként is ünnepi,
különleges díszt.

Gyönyörködteti a szemet,
ráadásul az illata azonnal ünnepi hangulatba hoz – mi kell
még? Mondjuk az sem árt, ha
az elkészítése olyan egyszerű
és megnyugtató, akár egy zen
gyakorlat. A karácsonyfadíszre
emlékeztető narancs dekorációt
könnyedén elkészítheted, ha a
gyümölcsök héjába vékonyan,
zöldséghámozóval karcolva
viszed fel a mintát, vagy előre
meghatározott vonal mentén
nyomod bele a szegfűszegeket.

44,5 x 131 mm

Hátulsó oldal
Apróhirdetés

Karácsonyi ötletek

Ünnepi illatok

3000 Ft+áfa

93 x 63,5 mm

1/8 oldal

December 1-jén ismét az Alma együttes koncertjét élvezhették
kicsik és nagyok a Molnár Vid Bertalan Közösségi Házban. A telt
házas program végére természetesen a Mikulás is megérkezett.

8000 Ft+áfa

Ez után már nincs is más dolgod, csak egy tálcán vagy tányéron esztétikusan elhelyezni az
illatos szépségeket.

Újrahasznosított
szépségek
A karácsonyi bevásárlásokból biztosan sok papírzacskó
marad otthon, és ezek is remek
díszek alapanyagai lehetnek.
A zacskókat hósprayvel díszítheted a legegyszerűbben, de
a hófútta hatást úgy is elér-

+25% felár
10 szóig

300 Ft+áfa

20 szóig

500 Ft+áfa

heted, hogy egy fogpiszkálót fehér festékbe mártasz,
majd a sörtén végighúzva a
hüvelykujjadat, a festéket a
papírra spricceled. Vigyázz,
érdemes a munkafelületet újságpapírral letakarni,
hogy máshová ne kerüljön
a színezőanyagból! A zacskókat töltsd meg elhullott
fenyőágakkal – akár azokat
is használhatod, amiket a
fenyő talpazatba állításához le kellett vágni – majd
akassz az ágakra kis díszeket vagy apró mézeskalács
dekorációkat. Helytakarékos
és látványos.

Győrszentiváni KRÓNIKA
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SZENTIVÁNI
ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

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

• Háziállatok és kedvtelésből tartott állatok sebészeti, belgyógyászati ellátása, ultrahangos fogkőeltávolítás, állatútlevél kiállítása, microchip behelyezés és regisztrálás kedvező áron, lézerterápia.
• Műtétek elvégzését, kezeléseket az állat szállításával is
vállaljuk.

NAPOS GUMISZERVIZ
Győrszentiván, Napos u. 32.

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

Dr. Sík Sándor, állatorvos
20/9249241
Zádorvölgyi Gabriella,
asszisztens 20/4680813
e-mail: dunagentkft@freemail.hu
Szentiváni Állatorvosi Rendelő a korábbi évekhez hasonlóan cica ivartalanítási akciót hirdet. Február-márciusáprilis hónapban kedvezményes áron sterilizáljuk a nőstény és kandúr cicákat. Előzetes bejelentés, időpont
egyeztetése szükséges!
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

„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.

