GYŐRSZENTIVÁNI

2019.
FEBRUÁR
XXIX. évf.
1. szám

Győr Megyei Jogú Város

szentiváni kéthavi lapja

MOLnÁR vID BERTALAn
MŰvELŐDéSI KÖzPOnT PROGRAMJAI
DÁTUM

IDŐ

REnDEzvény nEvE

Fuss az egészségedért!

HELySzÍn

MÁRCIUS
3.

8.00– Ashihara Karate gála
17.00

8.

17.00 Zsuzsi-Muzsika –
Töreki Zsuzsi zenés műsora
kicsiknek

8.

19.00 Lord együttes koncertje

MVBMK

9.

18.00, Csányi Sándor-est
20:00

MVBMK

14.

14.00 Ünnepi megemlékezés
március 15. alkalmából

MVBMK

8.00– Magyar Látványtánc Sport20.00 szövetség 2019. évi kvalifikációs versenye

MVBMK

10.00 Tompeti nagykoncert
gyerekeknek

MVBMK

6.

9.00– Egészség- Piac és
12.00 Fut a Szentiván futóverseny

MVBMK

11.

9.00– Óvoda konferencia
15.00 130 éves a Váci iskola –
ünnepség

MVBMK

12.

8.00

MVBMK

16–17.

23.

MVBMK
KLMH

ÁPRILIS

13–14.
25.

Rendhagyó irodalomóra
felsősöknek
Fusion Dance Contest 2019

MVBMK

19.00 Koncz Zsuzsa „Így volt szép”
koncertje

MVBMK

19.00 Csányi Sándor-est

MVBMK

MÁJUS
3.
10–12.
17.
18.
23.

11.00

Szentiváni Fesztivál

MVBMK

Arrabona évszázadai műveltségi vetélkedő döntője

MVBMK

MMA gála

MVBMK

17.00 Váci iskola gálaműsor

MVBMK

24.

Gyereknap, ovis bérletes
előadás

MVBMK

25.

16.00 Cserók Néptáncfesztivál

MVBMK

JÚnIUS
1.

15.00 Orbán napi Vigasság

KLMH sátor

II. FUt

a szentIván

Amatőr Futófesztivál és Családi Egészség Piac

IDŐPOnT, HELySzÍn
2019. április 6. szombat 9 óra
Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ dísztere
ELŐzETES REGISzTRÁCIÓ
molnarvid@gmail.com
Nevezés és a részvétel díjtalan!
TÁvOK
1. Gyerektáv 6 éves korig – 700 méter
2. Gyerektáv 6–10 éves korig – 2 km
3. Felnőtteknek – 5 km
4. Felnőtteknek – 10 km
5. Senioroknak – 2 km
(gyalog és gyalogló-bottal is teljesíthető)
Minden gyermek egyedi érmet kap!
Babakocsival és kutyával is teljesítheted a távot!

Retro véradás Szentivánon
Március 6-án

a Kossuth Lajos Művelődési Házban.

Délután három órától este hét óráig.
Véradóinkat a véradás után sörrel és virslivel kínáljuk.
Várunk minden kedves véradót!

Az

idei

farsang

Szentivánon
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kató MáRta
doktornő elköszönt

Mint az sokak által már
ismert, dr. Kató Márta háziorvosunk nyugdíjba vonult.
Ebből az alkalomból kereste
meg a Krónika szerkesztőségét,
hogy szeretne betegeitől nem
elbúcsúzni, csak elköszönni,
hiszen a mindennapokban
bármikor összetalálkozhatunk
vele, mivel továbbra is itt él
közöttünk családjával.

Kedves Betegeim,
kedves Szentivániak!
Nyugdíjba vonulásom alkalmával 2018 nyarán sajnos nem
volt lehetőségem mindenkitől
elköszönni, aki háziorvosi praxisomhoz tartozott.
Természetesen azt, hogy
ilyen terveim vannak, már régóta mondogattam, de hogy ez
szeptember 1-től igaz lesz, én is
csak július közepén tudtam meg
biztosan. „A szó elszáll, az írás
megmarad” közmondás alapján jutott eszembe, hogy éljek
a lehetőséggel és a Szentiváni
Krónika hasábjain köszönjek el
kedves betegeimtől.
Köszönetet mondok mindenkinek, aki hosszú ideig kitartott
mellettem, megtisztelt bizalmával, és háláját szeretetével fejezte
ki. Kérem, hogy tartsanak meg
jó emlékezetükben, mert én
szerettem ezt a hivatást, és mindig a jószándék vezérelt, hogy
segítsek ahol és ahogy tudok.
„Fél életemet” a „telepi körzetben” töltöttem. 1987. október
1-én lettem a Sugár úti rendelőben a Győri Városi Tanács 31-es
számú körzetének orvosa. Az
idősebbek talán emlékeznek a
négyzet alakú pecsétre, melynek közepén a 31-es szám volt.
Orvosi pályámat 1977-ben kezdtem a Megyei Kórház intenzív osztályán, Győrben. Szép,
de nagyon nehéz munka volt,

sok ügyelettel. Azért, hogy
másik hivatásom, a család
ne lássa kárát, 10 év után változtatnom kellett, és ekkor
kerültem Szentivánra. A körzeti orvosi munka akkor még
sokkal könnyebb volt. Több
idő jutott a betegekre, sokkal kevesebb adminisztráció
mellett. 4-5 évig úgy éreztem, hogy a kórházi munkához képest „szabadságon
vagyok”… Ám a legnagyobb
különbség az volt, hogy itt
közvetlen, hosszútávú kapcsolat alakulhatott ki orvos
és beteg között. Olyan ismeretség, amely sok esetben
barátsággá alakult. Tudtam,
éreztem, hogy ez a végleges pályám, és innen fogok
nyugdíjba menni. Hogy
mikor, az természetesen
csak a korhatár elérése körül
foglalkoztatott. Először úgy
terveztem, hogy 2016-ban,
de eszembe jutott, hogy a
2017. szebb dátum, mert
akkor kereken 40 éves orvosi és 30 éves háziorvosi múltat ünnepelhetek.
A háziorvosi praxis értékesítése nem egyszerű feladat, mivel érdeklődő is kell
rá, aki 2018-ban érkezett
meg dr. Szarvas Péter személyében. Így került elképzelésem „újratervezésre” és
30 éves háziorvosi munkám 31 éves lett. Amikor
íróasztalomat kipakoltam,
akkor került elő régi, eredeti
körzeti orvosi pecsétem és
akkor döbbentem rá, hogy
erre már akkor rá volt írva
a 31-es szám! A sors már
akkor megírta nekem, hogy
31 évet szán nekem a körzeti-háziorvosi praxisban. Hát
ilyen a sors?!
Kicsit mégis búcsúzásként, hiszen a háziorvosi praxistól búcsúzom, de inkább
elköszönésként mindenkinek jó egészséget, a betegeknek pedig sok türelmet és
mielőbbi jobbulást kívánok.
dr. Kató Márta

Új háziorvos szentivánon
Kató Márta doktornő nyugdíjba vonulását követően praxisát dr. Szarvas Péter háziorvos
vette át, aki, – mint az a következő interjúból is kiderül – a
belgyógyászat és a neurológia
területén is otthonosan mozog.
Kedves Péter! Győrszentiván Győr kerülete, de mégis
a városnak egy nyugodtabb,
az emberi kapcsolatokban közvetlenebb kertvárosi kerülete,
ahol a háziorvos nem csupán
gyógyít, hanem sokszor szinte családtagként segít a bajok
orvoslásában. Ezért gondoltam, hogy megkérlek, mesélj
magadról, pályafutásodról, családodról, hogy a szentivániak
megismerhessenek!
Szegedi származású vagyok,
de gyermekkorom második
felét Szigetközben, Halásziban töltöttem. Pannonhalmán
bencés diákként érettségiztem.
1991-ben, a Szegedi Orvostudományi Egyetemen szereztem orvosi diplomát. Az István
kórház neurológiai osztályán
dolgoztam, mely ebben az időben az ország legnagyobb ágyszámú organikus neurológiai
betegekkel foglalkozó intézménye volt, közel 180 ággyal.
1996-ban az azóta megszűnt
OPNI-ben tettem le a neurológiai
szakvizsgát. 1996–2000 között
belgyógyászati szakorvosi felkészülésemet Mosonmagyaróváron, az általános belgyógyászati
osztályon töltöttem. 2001-ben
szakvizsgáztam belgyógyászatból a szegedi Orvostudományi
Egyetemen. 2000–2007 között
Kerékteleki és Bársonyos községek háziorvosa voltam, ebből
a tudományágból is szereztem
szakképesítést 2003-ban. Ezzel
párhuzamosan EEG jártassági
vizsgát is tettem és 2004 óta
foglalkozom szakorvosként epilepsziás betegekkel.
2011 óta vezetem a Komárom-Esztergom Megyei Szent
Borbála kórház epilepszia
szakrendelését. Szigorló orvos
koromtól egészen 2007-ig
kisebb megszakításokkal részállásban mentőorvosként is
tevékenykedtem.

Jól tudom, hogy külföldön is
dolgoztál?
Igen, 2008–2011 között Svédországban tudtam tudásomat
kamatoztatni, ahol szintén
alapellátásban dolgozhattam,
ami lényegében a háziorvosi
feladatok ellátását jelentette.
Mesélj a családodról és arról,
hogy mi vezetett Szentivánra?
4 gyermekes családban nőttem fel. Feleségem pedagógus a Jedlik Ányos Gépipari
és Informatikai Középiskolában, ahol magyar irodalmat
tanít. 5 gyermeket nevelünk,
legnagyobb fiam orvostanhallgató Szegeden. Számomra fontos a sokrétű, komplex,
önálló aktivitást igénylő munkavégzés, ezért egy háziorvosi praxis lehetőségei mindig
vonzóak voltak számomra.
Lévén, hogy Győrben élek,
amikor értesültem róla, hogy
Dr. Kató Márta nyugdíjba készül, megragadtam az
alkalmat, és praxisát megvásároltam. Érdekelt Győr e kertvárosias része, és az itt élő
emberek. Tetszik az itt tapasztalható fejlődés, és persze a
hivatást érintő kihívás, a helyesen meghozott döntések sikerélménye, mely az egészséges
embereken tükröződik vissza.
Asszisztensnőmmel, Kővári Krisztával, aki diplomás
ápoló, közösen munkálkodunk pácienseink gyógyításáért és egészségük megőrzéséért. Örömmel fogadtam
képviselő úr megkeresését
és köszönöm az alkalmat a
bemutatkozásra.
Köszönöm a beszélgetést,
sikerekben gazdag, eredményes munkát kívánunk!
dr. Sík Sándor
RendelésI Idő
dr. Szarvas Péter

(neurológus, belgyógyász, háziorvos szakorvos)

Hétfő

Páros hét

Páratlan hét

8.00–12.00

8.00–12.00

Kedd

8.00–11.00

8.00–11.00

Szerda

14.00–16.00

11.00–14.00

Csütörtök

8.00–11.00

8.00–11.00

Péntek

9.00–12.00

13.00–16.00

E-mail: szentivanrendelo@gmail.com
Tel.: 06-96/348-152, Mobil: 06-70/323-7343
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A magyar kultúra napja
nem tartozik a hivatalos, piros
betűs ünnepek közé, de már
hosszú évek óta egyre eredményesebben hívja fel a figyelmet azokra a tárgyi és szellemi értékekre, melyeket méltán érezhetünk magunkénak.
A dátum apropóját az az
esemény szolgálja, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én
fejezte be a Himnusz megírását. Ennek emlékére 1989-től
január 22-én a magyar kultúra napját ünnepeljük.
Ezen a napon különböző
rendezvények emlékeztetnek
minket évezredes hagyományainkra, gyökereinkre, múltunkra. Talán ezen a napon sikerül
felhívni a figyelmet azokra az
értékekre, amelyeket az évszázadok alatt sikerült megőrizni.
Kölcsey Ferencnek, a Himnusz költőjének tömör üzenete ez: „Hass, alkoss, gyarapíts: s
a haza fényre derűl!”
A magyar kultúra napján
gyakran idézik a kultúra szó
jelentését lexikonokból, értelmező szótárakból. A kultúra
a meghatározások szerint az
emberi társadalmak által létrehozott anyagi és szellemi
javak összessége, a műveltség,
az értékek, a hagyományok
megőrzése, továbbörökítése,
egyben magatartásforma.
A kultúra él. Változik, alakul, és ami igazi lényegét
jelenti: a kultúra alakít.
A kultúra gondolkodásra és
válaszadásra késztet. A kultúra megfontolásra és cselekvésre késztet.
Tehát a kultúrának ereje van.
Elég csak a kimondott szó
erejére gondolnunk, az anyanyelv nemzetmegtartó erejére, vagy arra az erőre, amit egy
hagyománytartó falu közössége képvisel, vagy éppen arra,
ahogyan egy-egy művészeti
alkotás az emberre hat.
A kultúra minden pillanatban viszonyulásra késztet, cselekvő részvételt feltételez. Ezért
a kultúra közösséget teremt
erejével. A közösség pedig a
kultúra által él és fejlődik.
A kultúra nem rombol,
hanem épít, gazdagít. A kultúra maga hat, alkot, gyarapít, és
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„Hass, alkoss, gyarapíts:
s a haza fényre derűl!”

A magyar kultúra napja
fordítva is igaz: aki hat, alkot,
gyarapít, az kultúrát teremt.
„Hass, alkoss, gyarapíts: s a
haza fényre derűl!”
A kultúra fényt, világosságot teremt. Megláttatja a lényeget, egyben önismeretre segít,
és tudatot formál. Egyéni és
közösségi tudatot alakít. Kultúra nélkül nincs öntudat, és
nemzeti tudat sincs.
A kultúra élet. Az egyénnek
és a közösségnek pedig életminőség.
A kultúra élet, tehát hitbeli
gyökere van. Nem létezik kultúra hit – vagy ha úgy tetszik – az
életbe vetett bizalom nélkül.
A kultúra a létezésnél többet jelent.
„Hass, alkoss, gyarapíts!” –
mondja Kölcsey.
A kultúra feltölti a létet.
Úgy, ahogyan Kölcsey ebben
a három szóban fogalmaz. A
kultúra hat: valamit elindít, jó
irányba terel, formál, átlényegít,
a léthez világképet rendel.
A kultúra alkot: létrehoz,
újrateremt, újat formál. Gyarapít: gazdagít, erősít, életnövekedést eredményez.
A kultúra eredeti jelentése
szerint szántás-vetést, megművelést jelent. A kultúra
latinul azt is jelenti: gondozni. Mint ahogyan már az ókorban a földműves megművelte
földjét, elvetette a magot, gondozta, de mindvégig abban a
tudatban, hogy az élet növekedéséhez szükséges erőt egy
feljebbvaló, teremtő erő adja.
Ez a munka nehéz és fáradságos volt, olykor hiábavalónak
tűnhetett, de a művelés akkor
is kötelessége volt.
Mai megtépázott magyar
valóságunkban a kultúra munkásainak hasonló a feladata és
a sorsa.
A kultúránk megtart azzal,
hogy magában foglalja magyarságunkat, kereszténységünket
és európaiságunkat. Mert a
nyelv, a népművészet, a művé-

szet és őseink élettapasztalatának időtálló értékei a Szent
István-i örökség által maradhattak meg. Így európai és egyben
magyar az a kultúra, amely a
hitben gyökerezik. Egyszerre
különböztet meg és kovácsol
össze egy közösséggé. Bartók
azt vallotta: „ami új és nagy jelentőségű, azt mindig a régi gyökerekbe oltják…” Ez az örökség
tartott meg minket, magyarokat Európában, abban az Európában, amelynek gyökerei az
antikvitás és a bibliai kultúra.
Ezen a napon köszönet illeti
mindazokat, akik fáradságos
munkájukkal ápolják, gondozzák a kultúrát. Köszönet illeti
a kultúra szorgos munkásait, a
művelődési házak dolgozóit, a
pedagógusokat. Köszönet minden megtanított verssorért,
énekért, minden táncmozdulatért, minden, kézbeadott
könyvért, jó szóért, mosolyért
és tekintetért.
A „Hass, alkoss, gyarapíts!” –
szellemében végzett munka,
a kultúrát szolgáló munka a
megmaradást, a jövőt szolgálja.

A Himnuszban, a költemény
születésének napján nem csak
kultúránk egyik csúcsművét
ünnepeljük, hanem erőt merítünk a megmaradásba vetett
reményhez.
Kölcsey Himnusza egyetemes és személyes hitvallás.
Szellemisége a történelmünk
erővonalain keresztül a múltból a jelenen át a jövőbe mutat.
A nemzet imádságában fennmaradásunk kérdéseit fogalmazzuk meg. Választ a sorskérdésekre a hitben gyökerező
kultúra ad.
„Hass, alkoss, gyarapíts!” – ez
egy elhatározás, és az elhatározást követő tettre való felszólítás. Üzenet. Életszemlélet, és
egyben felelősségünk.
Nem hivatkozhatunk körülményekre, lehetőségekre, akadályokra, nehézségekre. Az
idézett vers utolsó sora egybecseng a Himnusz örökérvényű üzenetével.
Végezetül Kölcsey Ferenc
tömör üzenete adjon erőt
mindnyájunknak a magyar
kultúra ünnepe alkalmából.
„Régi kor árnya felé
visszamerengni mit ér?
Messze jövendővel komolyan
vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts:
s a haza fényre derűl!”
Ihász Éva könyvtárostanár

Díjazottunk
A magyar kultúra napja
alkalmából idén is a Richter
Teremben tartotta ünnepi
műsorát Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzata január
22-én, amelyen többek között
a város kulturális intézményeinek munkatársai vettek
részt. A színvonalas műsor és
alpolgármesteri köszöntő mellett ilyenkor adják át a város
közművelődési és művészeti
díjait. Idén ismét mindegyik
közművelődési intézmény
vezetője kijelölhetett egy olyan
munkatársat, akinek munkáját
szintén elismerésben részesítették. A Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ igazgatójaként ezúttal Kustyán Tamás

kollégát tartottam érdemesnek
a kitüntetésre, aki véleményem
szerint közel két évtizede tartó
munkájával rászolgált erre.
Loschitz Ferenc

Januári est

Köszöntés
2018 decemberében köszön
töttük Rikovics Jenőné Váradi
Mária nénit 90.születésnapja
alkalmából.
A Településrészi Tanácsadó
testület tagjaival, Boros Attilával, Czifrik Imrével, Ecker Gyulával közösen adtuk át a virág és
ajándékok mellett Orbán Viktor miniszterelnök úr köszöntő
sorait tartalmazó emléklapot.
Az ajándékozást követő vidám
beszélgetés során, melyhez
lánya, Berti és fia, Dezső is
csatlakozott, előkerültek a régi
Szentiván és vele régi családok
történetei, emlékei. Mária néni
irigylésre méltó memóriával
mesélte a múlt század eseményeit, melyekkel sok emléket
tudott felidézni.
Kis csapatunk további jó
egészséget kívánva azzal
búcsúzott, hogy legkésőbb 5
év múlva ismét visszajövünk!

Jó egészséget és családja
körében sok örömöt kívánunk
magunk és településrészünk
lakói nevében!
dr. Sík Sándor
önkormányzati
képviselő

Rajzszakkör indul
…a Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központban
márciustól felső tagozatos
diákok részére.
A szakköri foglalkozások
a Klubházban (Ezerjó u. 4.)
lesznek minden héten szombaton 9.30-tól 11.30-ig. A
szakkört Karli László fogja
vezetni (06-70/628-5660). A
szakkör foglalkoztatási célja,
hogy megismertesse a résztvevőkkel az alapvető rajzi és
festési technikákat, illetve

A magyar kultúra hete
városi programsorozathoz
idén csatlakozott első alkalommal intézményünk. Köztudott, hogy Kölcsey Ferenc
1823-ban január 22-én fejezte
be a Himnusz írását, ebből
az alkalomból ünnepeljük a
kultúrát ezen a héten.
Színpadunkon a csarnokban
Rékasi Károly népszerű színművész Wass Albertről szóló
estjét tekinthette meg a háromszáz fős közönség. Az előadói
est „cselekménye” az 50-es
évek elején, Amerikában kezdődik. Az irodalmi összeállítás
Wass Albert életében jelentős
szerepet játszó asszonyokhoz

írott szerelmes leveleiből, prózai műveiből és az Adjátok
vissza a hegyeimet című film
montázsaiból, valamint az írót
megformáló Rékasi Károly
színművész erős és megrendítően szép alakításából építkezett. A 60 perces előadói est
eszköztára további tartalmakkal egészült ki, hiszen szerepet
kapott benne a háttérvetítés,
valamint a szövegek hangulatát
fokozó zenei aláfestés.
Nagyon sok visszajelzés érkezett hozzánk az est sikeréről,
terveink szerint ezentúl januárban rendezünk egy ehhez
hasonló előadást.

Felkérés

donosához visszajuttattunk,
az eredetükről a pályamunkában említést teszünk. Ezzel
kapcsolatosan Szlatki Jenő
hívható a 348-816-os vezetékes telefonszámon.
Előre is köszönjük!

Helytörténeti pályamunkához a „szentiváni mozival” kapcsolatos adatokat, visszaemlékezéseket, tárgyakat (mozijegy, plakát, műsorfüzet, stb.)
gyűjtünk. Minden dokumentumot, írást megőrzünk, tulaj-

Loschitz Ferenc

Harsányi Ferencné
Szlatki Jenő

azok megvalósításán keresztül lehetőséget nyújtson a
gyerekeknek fantáziájuk
önálló kibontakoztatására.
Az első szakköri nap
március 2-án 9.30-kor
kezdődik, és ott a helyszínen lehet jelentkezni, ahol
bővebben tájékoztatjuk az
érdeklődőket.
A szakkörön való részvétel díja havi 1000 Ft.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
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vIHaRkár
a csarnok tetején

Egy

bálról

A januári időszakban
Szentivánon is elkezdődnek
szerveződni a bálok, több
olyan is van, amelyek ma már
sokéves múltra tekinthetnek
vissza. A Wass Albert klub is
minden évben ilyenkor rendezi bálját, általában január utolsó szombatján a Kék Golyó
étteremben.
Idén a résztvevők jórésze ott
volt az előző napi Rékasi Károlyféle Wass Albert esten, amely
jó ráhangolódás lehetett a másnapi bálra. Annál is inkább,
hiszen a program elején műsorral kedveskednek a szervezők a
résztvevőknek, amelynek mindig része egy vers előadása Sas
Imre által a klub névadójától.

Ezen kívül Ecker Gyula köszöntője és harmonikajátéka mellett
Földesi Ágoston és Kaufmann
Eszter néptáncosokat is láthattuk táncolni, valamint Koller
Csaba versmondását is hallhattuk. Később megérkezett
Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő is, aki szintén
köszöntötte a bálozókat.
Aztán jött a vacsora, zene,
tánc, tombola, minden, ami
egy jó hangulatú bál elmaradhatatlan része. Idén is jól szórakozott, aki eljött, köszönjük
a szervezést az Ecker házaspárnak, a klubtagoknak pedig
tartalmas programokat kívánok az év további részében is.

A február 11-re virradó éjszaka folyamán nagy
erőjű vihar volt Szentivánon,
amely sajnos a közösségi ház
tetejét sem kímélte. Kb. a
tetőfelületen 300 négyzetméteren felszakadt a bitumenlemez és felgyűrődött
az épület tetején. A küzdőtéren és az emeleti folyosón
beázások keletkeztek, hiszen
a lemez alatti rész átengedi az esővizet, amely így
lecsöpög belül. Valószínűleg
a faburkolatoknál a beázás

egyes részeken maradandó
kárt okozott, és a pálya talaja is átázott több helyen. A
tűzoltóság emberei a tetőtől eltávolították a felszakadt
bitumenlemezt, azt követően egy tetőfedő cég átmeneti
megoldásként lefóliázta az
érintett területet. Végleges
javítás nyáron lehetséges,
hiszen a fólia alatti beázott
részt ki kell szárítani, aztán
az egészet újra lefedni az eredeti állapotnak megfelelően.
Loschitz Ferenc

Loschitz Ferenc

Gondolatok
a tél közepén

Már karácsonyra vártuk a
hóesést. Hittük egy darabig,
hogy tényleg fehér karácsonyunk lesz. Aztán nem lett.
Elteltek az ünnepek.
Lecsendesült a vidék, és
január derekán megjött a
várva- várt hóesés a gyermekek legnagyobb örömére. Mi
is nekiláttunk egy hóember
építésnek az udvaron. A legkisebbik unokánk örömmel
segített benne. Szemében az
alkotás csillogásával vetette
bele magát a jó kis mókába.
A hó meg csak esett, csak
eset szakadatlanul. Megvallom, nekem is jólesett, hogy
láthattam a mindent betakaró fehérséget. Főleg a nagyi
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jeleskedett a hóember megalkotásában. Jó háromnegyedig
összerakták,aztán bevonultak a jó meleg házba. Akkor
következtem én.
Fölépítettem teljesen az
alakját, a fejébe húztam egy
régi elnyűtt sapkát. Sárgarépa
híján papírból, amit előzőleg
jó pirosra festettem lett meg
az orra. Ezüst gömbökből ami
karácsonyfadíszek voltak eredetileg, lettek a gombjai. Két
fekete brikett szeme hamiskásan meredt az udvar sötétjébe.
Két seprű lett a keze. Egész
tűrhetően sikerült. Ezt már
csak abból gondoltam, hogy
többen megálltak az utcán és
nézték az elkészült hóembert.

A hó még este is szállingózott. A fehér lepel a tisztaság
igézetét hordozta magában.
Tündérországgá varázsolta a vidéket. Szeretek a friss
hóban kutyagolni. Egyik este
elindultunk a nagyival meg a
legkisebbik unokánkkal sétálni. Lábunk alatt ropogott a hó.
Ezt a hangot semmivel sem
lehet összetéveszteni. Kellemes muzsika a fülnek. Az
Egysori utcában megnéztük
a barikákat, ahogy a hóban
keresgéltek. Volt velük egy alig

pár napos kisbárány, aminek
Szofika nagyon megörült.
Ujjongott örömében, hogy
ilyet láthatott a tél kellős közepén. Aztán hazaindultunk a
park irányába, ahol már befagyott a kis tó. A havas jégen
vadkacsák totyogtak egy páran,
miután nem találtak nyílt vizet
hamarosan szárnyra kaptak és
elrepültek a Duna irányába.
Hazaértünk kissé elfáradva,
de jóleső érzéssel gondoltunk
vissza a mai havas élményekre.
Vollai István

Titkos fémkönyvtárak
az ősidőkből
Nagyon sokan hallottunk
már az „ARANYLEMEZEKRŐL”! Móricz János ecuadori
kutatómunkája során elvetődött az ott élő olyan törzsekhez,
akiknek tudomása volt ezekről az aranylemezekről. Egy
mítosz szerint valamikor az
első emberek megjelenése előtt
egy nagyon fejlett civilizáció
létezett, amely az isteni képességekkel rendelkező lények
alkottak. Az akkori népek
miután megtudták, hogy egy
természeti katasztrófa el fogja
pusztítani a világukat, elhatározták, hogy amit már sikerült
megismerniük az Univerzumból, azt nem hagyják veszendőbe menni, hanem átmenekítik
ezt a tudást a jövő emberiségének. Egy különleges technológiával fémlemezekre vésték az
Valóban mondhatjuk a helyhatározót „háza tája” új megközelítésben, hiszen madárbarát csapatunk új „közösségi”
helyre, az Ezerjó utca 6. sz.
alatti Klubházba költözött.
Mikor a Krónika 2018. 3. számát olvastuk, hogy az ingatlan
a MVBMK-hoz került és a használata új feladatkörökkel bővülhet, azonnal kértük Loschitz
Ferenc igazgató urat, hogy
vegyen figyelembe bennünket.
A korábbi SzeMaKör „telephelyek” is jól szolgálták a tevékenységünket, mint megalakulásunkkor a Kossuth Lajos Művelődési Ház Déryné utcai épülete ahol Stecina István igazgató
úrtól kaptunk egy szobát, majd
következett a Váci Mihály Általános Iskola régi épülete (ma
óvoda) amiben Margiticsné
Julika igazgató asszony segített egy műhely-tanteremmel
bennünket. Ezután a Pince
utcában dolgoztunk hosszabb
éveket, ami Antoni Gyuláék
(SzeMaKör alapító) családi
háza volt, idős lakóval, de üres
lakrésszel, udvarterülettel. Ma
már két új lakás áll a telken.
A következő „bázisunk” Kis
István Péterék Egysori utcai
családi háza alatti pince-garázs

MagyaRok
Szubjektív őstörténeti sorozat
addig fellelhető összes információkat. Ezeket a lemezeket a
föld mélyén barlangokban rejtették el. Miután a katasztrófa
ugyanis csak a földfelszínt sújtotta. Az általuk kiépített vagy
a természet által létrehozott
barlangrendszerben helyezték
el őket. A nagyon mélyen található barlangok alkalmasak
voltak, hogy az emberiség számára évmilliókon át is megőrizzék az adathordozókat. A
jóslatokban, mítoszokban sejtették, hogy valamikor majd
az elkövetkezendő emberiség
rábukkan ezekre az archívumokra, és a lemezeket elolvasva pedig megértik milyen
volt elöttük egy régmúlt világ

élete, találmányai, nagyszerű
felfedezései.
Egy idézettel folytatnám,
amit Tandori Dezső fordított
le az Edda című ősgermán
eposzból! „Másodjára emelkedik föl a tenger teljéből föld örökzöldje. Összegyűlnek az Ázok (=
a germán mitológia istenei) az
Ida mezőn, s a roppant földövről
beszélnek egyre emlékezvén nagy
eseményekről. Ott a fűben újra
fellelik a tündöklő aranytáblákat, csodálhatják az elmúlt idők
csodáit…” Mindez azt mutatja,
hogy milyen élénken élt az ősi
népeknél az előző emberiség
elrejtett aranytábláiról, azok
megtalálásáról szóló mítosz.
A Tayos barlangban megtalált

aranylemezes könyvtár, amit
Móricz János valószínűleg
látott! Móriczot a shuar törzs
tagjaival barátságot kötött, akik
elárulták neki féltve őrzött
titkukat, és elvezették a barlangrendszer belsejébe, ahol
rengeteg aranylemezre vésett
információkat látott. A hatalmas titok sajnos Móricz halálával egy időre feledésbe merült
(valószínű, hogy merénylet
áldozata lett). Ezért halála előtt
barátjára Guillermo Aguirré-re
bízta a felfedezés dokumentumait. Többek között egy fémlemezt, melyről Golenya Ágnes
Dél-Amerika-kutató tett közzé
részletes, jó minőségű felvételeket honlapján.
„A lemezeken látható képszerű írásjelek mindmáig megfejtésre várnak, hiszen a nyelv is
ismeretlen, amin íródott.”
(folytatás következik)
Vollai István

HíRek a Szentiváni
Madárbarát Kör háza tájáról
lett. Az Istvánék ide három
gyerekkel költöztek, azonban
mint meghatározó SzeMaKör
tagok, szívesen felajánlották a
lenti teret munkánkhoz.
A mostani Klubházat a
MVBMK-al kötött együttműködési megállapodással vettük
birtokba. Hálásan köszönjük
minden fent említett segítségét!
Az Ezerjó utcai új helyünkön
az elmúlt pár hónapban folya-

matos madárvédelmi munkát
végeztünk.
A téli madáretetéshez 300
tasak napraforgó magot csomagoltunk, aminek a két
alkalommal való kiosztásával
felhívtuk a szentiváni madár
barátok figyelmét a folyamatos
etetőanyag kihelyezésre, a téli
madárvédelem fontosságára.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől

a Kisalföldi Helyi Csoporton
keresztül, belső pályázaton 40
ezer Ft-ot nyertünk el „D” odúk
építésére. Ezt a 20db mesterséges fészek odút a Kisalföldi
Homokpuszta LIFE+ projekt
területen (volt katonai nagy
lőtér) helyezzük ki most a tavasz
elején, búbosbanka és szalakóta
fészkelésének és megtelepedésének a segítésére. Ezt az értékes, a falu közvetlen közelében
levő „vadont” mindenképp meg
kell óvni, védeni! Ezzel azonos
terület már csak a Kiskunsági
Nemzeti Parkban van.
Szentmihályi Gábor
SzeMaKör

Győrszentiváni KRÓNIKA

7

Most vagy 70 éves, tervezted-e korábban, hogy még
ebben a korban is zenélsz?
Nem terveztem semmit, de
addig csinálom amig bírom.
Azt számos interjúban
elmondtad már, hogy az éneklésen kívül nem szívesen csinálnál mást.
Dehogynem. Viszont a rock
és a blues az amit szeretek,
nem szívesen hagytam volna
ki az életemből.
Az érdekelne, hogy a blues
mellett, (nem helyett) mi lenne
az, amit szívesen énekelnél, de
eddig nem került rá sor?
Ez így volt jó. Hiszen számos rockoperában is szerepeltem, nem kis sikerrel.
A Kormorán időket idézi a
Tranzit blues? Mesélj kérlek
néhány szót erről az időről.
A Kormoránnal bejártuk
egész Európát. Különösen
emlékezetes maradnak a holland-, a dán és a német tur-
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vIlláMinterjú
a koncert előtt,
deák Bill gyulával
nék. Persze további koncertek
ezer felé.
veled kapcsolatban sokunk
kedves emléke a vadászat, a
Kopaszkutya, az István a király.
Mindegyikben jelentős szereped volt. Kedves emlékeid közé
számítod-e őket?
Naná, nagyszerű emlékek,
jó élmények voltak. Érdekes
és tehetséges emberekkel dolgoztam együtt. Kár lett volna
kihagyni ezeket.
Időutazás keretében bárhová eljuthatnál, melyik kort
választanád, akár a saját életeden belül?
Sokszor beszéltem már a
balesetemről. Az előtti időket szívesen megidézném,
visszamennék a focipályára,

azt mindig nagyon szerettem.
Rúgni a bőrt.
De nagyon fontos nekem a
jelenlegi életem, és ezen belül
a családom, a jó koncertek,
barátaim.

Mit üzensz az utánunk felcseperedő rockereknek?
A fiataloknak? Ne adják fel,
csinálják, ha ehhez van kedvük. El ne csüggedjenek, ha
a siker várat magára. Kitartást kívánok nekik. Vegyenek
példát, ha meg kell küzdeni a lehetetlennel, akkor is,
hiszen óriási dolog a rock@
roll és a blues.
❧

Jótékonyság
„A Győr és Környéke
Motorosok Baráti Köre Közhasznú Egyesület 2003-ban
alakult meg azzal a nem
titkolt céllal, hogy a baráti
találkozókon felül mások
megsegítésén fáradozzunk.
Célkitűzésünk, hogy az
emberek jobban megismerjenek bennünket motorosokat, és véleményformálásukban segítse őket,
hogy mi is csak hétköznapi
emberek vagyunk, akiknek
közös hobbija a motorozás.
Másik fontos szempont,
ami vezérelt bennünket, a
JÓTÉKONYKODÁS. Találkozóink bevételét, az általunk, illetve útjaink alkalmával összegyűjtött adományokat, jótékony célokra
fordítjuk.
Egyesületi
formában
2004 óta tevékenykedünk.
2009. július 16-án köz-

hasznú egyesület lettünk. Ez
az eredmény még elszántabbá
tett bennünket, hogy az alapítói célkitűzéseinket tovább
tudjuk végezni, az elesettek
és rászorulók, beteg gyermekek helyzetén tudjunk javítani. Az itt megvásárolt termékekből befolyt összeg is teljes
egészében jótékony célra fordítódik!”
Mindig jó érzés, ha arról értesül a hírolvasó, hogy némely
csoportosulások önzetlen felajánlásokkal teszik könnyebbé a rászoruló emberek életét,
főleg, ha éppen gyerekek javára
történik mindez.
Az Arrabona Eagles M.C.
Hungary és barátaik gondoltak egyet és megszervezték,
összehozták soron következő jótékonysági koncertjüket
Győrszentivánon, a Molnár
Vid Bertalan Művelődési Központ sportcsarnokában.

A kezdeményezés az értelmileg sérült gyermekek támogatása érdekében jött létre,
melyhez több zenekar is csatlakozott. A koncert bevételét
az ÉSSE (Értelmileg Sérültek
és Segítőik Alapítvány) segítségével juttatják el a sérült
gyermekekhez!
A helyi – győri és szentiváni
– zenekarok, valamint a közkedvelt fővárosi blues énekes
és zenekara több stílus rajongóit hozta össze.
A közönség nagy része
évtizedek óta ismeri, kedveli
egymást. Rendszeres összejöveteleik jó hangulatban, a
rockzene és a motorok dübörgése közepette zajlik.
Koncert első harmadában a
méltán közismert győri punk
zenekar, az Auróra számait
hallhattuk. Rajongói együtt
énekelték a trió dalait Vigóval,
az énekessel. A sodró lendületű számok remek hangulatot hoztak. A zenekar tagjai
sorra játszották legismertebb szerzeményeiket, illetve
néhány frissebb dalt is hallhattunk tőlük.
A könnyed dallamok
helyett az AURÓRA – Vigó
(Víg László) ének és gitár,
Kisbé (Goreczki Szabolcs)
basszusgitár vokál, Kisróra
(Víg Norbert) dob és vokál –
zúzós játékával megalapozta
az est hangulatát. A zenekar
nagyszámú követően méltán
megkapta amiért jött, barátok között, remek hangulatban eltöltött estét, kedvenc
zenekarával.
Az átálláshoz szükséges
szünetben Kokas Tibor – az
egyesület elnöke – köszönetet
mondott az összegyűlteknek,
a zenekaroknak, és felhívta
a figyelmet, hogy már nincs
messze a következő találkozó. A találkozóra, ahol ismét
összejöhetnek, ahová kedvenc
motorjukon érkezve, együtt
hódolhatnak a rockzenének
és ami ezzel jár…
Az est a Deák Bill Blues
Band műsorával folytatódott.
Bill remek társakat választott
maga mellé, a fiatal zené-

szek alapos muzsikusok,
gondoskodtak róla, hogy
az új és régi rock@rollok pörgősen szóljanak,
a bluesok szívbe markoló
hatásúak legyenek.
A hetven évét betöltő
művész úr hitvallása magával ragadó: „A blues egy életforma, egy életérzés – magával ragad, és nem ereszt.”
Ezt éreztük mi, földi halandók is, hallgatva a Tetovált
lányt. Nincs mese, egyszer
kell megszeresd a legfeketébb hangú fehér énekes-t
(Chuck Berry), történhet
bármi nem felejted el.
Az eltelt harminc-negyven év legveretesebb nótái
mellett, megemlékezett két
dallal is Radics Béláról és
Bencsik Sándorról, két hajdani muzsikustársáról.
Tiszteletet ébresztő, ahogy
a műsort teljes erőbedobással énekelte végig. A koncert
végén mindenkinek köszönte, hogy eljöttek a rendezvényre, és ennyire együtt
élvezték vele a műsort.
Zárásként a jelenlegi
buliról elmondta, hogy fontos, hogy ilyen dolog mellé
tudunk állni, mint jótékonyság a gyerekekért.
Bill Kapitány koncertje
után a szünetben Kokas
Tibor a megvásárolt belépők tulajdonosai között, a
közönség szavazatai alapján, 3 db páros hétvégi
belépőt sorsolt ki a 2019
májusában megrendezésre
kerülő motorostalálkozóra!
Igazi csemege következett a Győrszentiváni illetőségű Falcon Project egykori
világslágerek és hazai cover
nóták előadásával kápráztatta el közönségét. A Molnár
Vid Bertalan Művelődési
Központ házizenekarának
számító banda jó választásnak bizonyult. Változatos előadásmódjuk, remek
hangú énekesük, kiváló
hangszeres tudásuk remek
zárása volt a jótékonysági
rendezvénynek.
M.L.

In memoriam
Károlyi Jenő
Településünk mindenki által
ismert fodrásza és kedvelt „iparosa” volt Károlyi Jenő fodrász
mester. Az idősebbek még
emlékeznek rá, hogy fiatalon a Bárányréti úton , majd
később a Sugár úton fogadta
a vendégeket. Emlékszünk
kedves mosolygós alakjára,
ahogy figyelmesen vizsgálja
hajunkat és mindig igyekszik
a legelőnyösebb frizurát kialakítani. Szakmája volt a mindene. Figyelemmel kísérte a
legújabb trendeket, hajvágási
stílusokat és állandóan képezte
magát. Fodrásztanulók sokaságát nevelte nem csupán a szakma szeretetére és igényességre,

hanem a vendégekkel történő
bánásmódra is. Sokaknak adta
át tudását, győri fodrászüzlete
a legszínvonalasabbak közé tartozott. Vendégköre egyre bővült
de mindig különösen szívesen
fogadta a szentivániakat és
örömmel beszélgetett a régi
élményekről, barátokról. Neve
megyeszerte ismert volt. Évtizedekig volt a KIOSZ Megyei
Fodrász Szakosztály elnöke,
szakmunkás vizsgáztató és a
mestervizsga bizottság elnöke.
Mindenütt szerették és tisztelték igényességéért, szerénységéért és tudásáért.
Nyugodjék békében!
Sinkóné, Horváth Beatrix

Senki földje
Az ember gyereke jártában-keltében sok mindennel
találkozik.
Méltányossággal, méltánytalansággal. Ki-ki vérmérséklete szerint veszi tudomásul,
vagy utasítja el.
Természetünkből adódik a
másik kritizálása. A magunk
felmentésére mindig, minden körülmények között találunk okot.
Ballagván épp a patika felé –
nyugdíjasként hova máshova
–, azon gondolkodám, miért
pont az üres telekhatátáron,
a lakatlan ingatlannál fogy el
a hóhányási kedv. Azon az öthúsz lépésen fogy el a jóaka-

rat? Persze! Dögöljön meg a
szomszéd tehene!
Régen ez nem volt.
Anno, amikor disznóölő
Szent Ferenc napján sípcsonttörést szenvedtem, a lezúduló
hó eltakarítására nem volt gondom. Nyugdíjas szomszédaim
kérés nélkül besegítettek.
SIC. Így múlik a világ
dicsősége!
Mondom! Ballagtam épp a
patika felé. Találkozám egy
„senki földjével”.
Vagy kettővel?!
Most a baleseti gipszelőben
vagyok..
Leírhatatlan dühvel…
Laskai János

Hirdetési díjak
1 oldal
1/2 oldal

190 x 266 mm
fekvő

190 x 131 mm

álló

93 x 266 mm

normál
1/4 oldal

1/8 oldal

44,5 x 131 mm

fekvő

190 x 63,5 mm

álló

93 x 63,5 mm
44,5 x 131 mm

Hátulsó oldal
Apróhirdetés

5000 Ft+áfa

66 x 131 mm

álló
normál

8000 Ft+áfa

3000 Ft+áfa

2000 Ft+áfa
+25% felár

10 szóig

300 Ft+áfa

20 szóig

500 Ft+áfa
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Ismét reneszánszát éli a borbély szakma, gomba módon
szaporodnak, sorra nyílnak
a világszerte csak BARBER
SHOP-ként emlegetett férfifodrászatok. De honnan is ered ez
a ma nagyon felkapott és hangzatos elnevezés?
Maga a „barber” egy angol szó,
amely borbélyt, fodrászt, férfifodrászt jelent. Mint tudjuk, a
régi világban a borbély fontos
szerepet töltött be bármely település életében. Miért is?
A szakmák nem ágaztak így
szerteszéjjel, mint napjainkban.
Olykor egy ember ugyanazt a
feladatkört egyedül ellátta, amivel manapság több ember keresi
meg a betevőre valót. A borbély,
mint foglalkozás, magába foglalta a hajvágást, borotválást, a
szakáll igazítását. Azonban a
teendők sora itt még nem zárult
be. Kisebb műtéti-fogászati
beavatkozásokat is végrehajtottak, mint például a foghúzás is.
A technika fejlődésével, a
modern kor vívmányaival azonban ez a tevékenység kezdett
kikopni. Megjelentek a villanyborotvák, háttérbe szorult a férfiaknál a bajusz illetve szakáll
viselete, így már csak a hajvágás,
mint olyan maradt meg ebből a
sokrétű szakmából. Ezt pedig
ma már a fodrászok végzik.
Sajnos ezt a hivatást végző
nagy öregjeink kikopnak, kikoptak már koruknál fogva is.
Pár éve azonban ismét világszerte megjelentek a különböző kinézetű, de hangulatában,
tevékenységében a gyökerekhez visszanyúló borbélyüzletek, azaz barber shopok. A
férfiaknál ismét trendi lett
kortól függetlenül az arcszőrzet viselése. Ezt azonban már
nem az otthoni körülmények
között szeretnék ápolni, rendben tartani, hanem akárcsak a
hölgyek, a frizurájukat szakemberre szeretnék bízni. Hiszen
ezekben a szalonokban nem
csak a nyiratkozásról, borotváltatásról szól az eltöltött idő,
hanem a kikapcsolódásról, társasági életről is szó van.
Régen Győrszentivánon is
külön volt a férfi (borbélyüzlet), és a női fodrászat. Idővel
régi borbélyaink kiöregedtek,
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mesterség

Egy régi
újraéledt

elhunytak. Feledésbe merültek
a borbélyüzletek, melyeket nőiférfi fodrászatok váltottak fel.
Itt már a borotválás, szakállvágás nem jellemző, inkább
csak a hajvágás, hajápolás. Másfél-két éve újra divatba jöttek a
különböző szakáll és bajuszviseletek, régi hajvágási technikák új köntösbe göngyölítve.
Meleg törölközős, késes
borotválást, szakállfestést, szakállvágást, és egyéb klasszikus
és modern hajvágásokat hirdetve. Úgy gondoltam, hogy
érdemes ezzel a témával foglalkozni egy kicsit.
Efkovics Attila, férfifodrász
és borbély vagyok.
2000-ben végeztem fodrász
szakon a Kossuth Lajos Ipari
Szakképző Iskolában. 2001- ben
vásároltam meg Győrszentivánon a Déryné utcában a kis
üzletemet, mely előtte órásműhelyként működött. A fiúk
unszolására kimondottan csak
férfi fodrászat lett a „Séro” névre
hallgató borbélyüzlet, ahová előzetes bejelentkezés nélkül, érkezési sorrendben jöhettek szépülni a férfiak, melynek nagyon
örültek. Viccesen idézném Szécsi Pál dalszövegét: „Fodrász
üzlet, pletyka, hangos női csacsogás, lotyogás, tartós hullám, tupír,
hajfestésre várakozás…”
Tehát nagy volt az öröm,
hogy Szentivánon újra lett egy
kimondott borbélyüzlet, ahol
nem volt ritka a borotválás,
szakáll, bajuszvágás, és néha
még fejborotválás is, a klas�szikus és modern hajvágásokkal egyetemben.

Régóta gyűjtöttem a régi
borbély, fodrász eszközöket,
nagyon tetszettek és érdekeltek, vágyam volt, hogy a „Séro”
fodrászatban csinálok egy kis
borbélymúzeumot.

Most jött el az idő!
Régi borotva kések, kézi hajvágógépek, pengeélező gép,
ollók. borotva pamacs és egyéb
régi eszköz kerülhetett fel a
fodrászat falaira megújult, de
retrós kinézettel, a 60-70-80as évek világát felidézve. Tehát
a mai nyelven elterjedt Barber
Shopok, borbélyüzletek újra
működhetnek, melynek szerintem sok férfi örül.
Kellemes időtöltést, jó hangulatú beszélgetéseket, nagyon
jó frizurákat kívánok ezekben
a férfi fodrászatokban, klubokban férfitársaimnak!
Szeretettel várom régi és
leendő vendégeimet a Déryné
u 42/e szám alatt, ahol egy
kicsit visszaléphetünk az időben, mármint a borbélyeszközök tekintetében.
Ef kovics Attila

Móricz iskola

Belső vizsga – Felkészülni
a jövőbeni kihívásokra
Iskolánk nyolcadik évfolyamos tanulói az aktuális tanév
első félévének utolsó tanítási
napjaiban belső vizsgát tesznek.
Hagyományosan decemberben
kerül sor az írásbeli tesztek
megírására, majd a karácsonyi
szünetet követően valósul meg
a szóbeli számonkérés. A diákok idegen nyelvekből, magyar
nyelv és irodalomból, valamint
matematikából adnak számot
tudásukról. Az így megszerzett
érdemjegyek a félévi bizonyítvány összképére is hatást gyakorolnak, ezzel is ösztönözve a
tanulókat az alapos és megfelelő felkészülésre. A diákok által
befektetett munka nagyobb
távlatokban, áttételesen is megtérül, mivel nagymértékben
megnöveli a megfelelő középfokú oktatási intézményekbe való
bejutás esélyét.
Magyar nyelv és irodalom
tárgyból az írásbeli számonkérés a központi felvételi
vizsga sémája alapján valósul
meg, míg a szóbeli feleletek

tíz fontosabb témakört ölelnek fel, melyek a felső tagozat
irodalomi ismeretanyagának
gerincét képezik. A gyermekek
ezekben a hetekben, hónapokban szintetizálják, előhívják
és alkalmazzák az eddig megszerzett tudást. Ezzel is elősegítve az alapfokú és középfokú
követelmények közötti távolság
áthidalását. Diákjaink többsége így készen áll a jövőbeni
feladatok abszolválására.
E vizsga nem pusztán a lexikális tudás megszerzésére,
előhívására és alkalmazására
irányul. Értéket is teremt egyben, az általános műveltség
fontosságára fektet nagyobb
hangsúlyt egy olyan környezetben, amelyből az ezirányú
törekvések kiveszni látszanak.
Ezen törekvések szélmalomharc jellegét felvállalva kívánjuk felvértezni a jövő generációját azért, hogy megfelelő
válaszokat találjanak a következő emberöltők kihívásaira.
Deák László

Váci iskola
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Kedves győrszentiváni
lakosok, vállalkozók!
Az Önök adójának 1%-a fontos nekünk!
A Győri Móricz Zsigmond Általános Iskola Hét Krajcár
Közhasznú Alapítványa tisztelettel kéri Győrszentiván lakosságát, vállalkozóit, hogy jövedelemadójuk 1%-ával támogassák az alapítványt, és rajta keresztül az iskola tanulóit.
Az iskolai alapítvány segíti a ZÖLD ISKOLA PROGRAM
megvalósulását. Oktatást segítő eszközök beszerzésével,
programok szervezésével, versenyek díjazásával járul
hozzá az eredményes iskolai munkához.
A kedvezményezett adószáma: 18537860-1-08
A kedvezményezett neve:
Hét Krajcár Közhasznú Alapítvány
Köszönettel: Fátrainé Csanaki Éva, az alapítvány elnöke

Móricz jótékonysági
foci-és ultimate frizbikupa
A Móricz iskola tantestülete
és a szülői szervezete szervezésében az idén januárban is
megrendezésre került a jótékonysági kupa.
A focirajongókon kívül az
idén az ultimate frizbi nevű
játék kedvelői is szép számmal megjelentek a Molnár
Vid Bertalan Közösségi Ház
küzdőterén. Két napig- január 26-án és 27-én tartott a
sportviadal.
A csapatok támogatásának
köszönhetően minden évben
sikerült fejlesztenünk, szebbé tenni iskolánk környezetét,
így biztosítva tanulóinknak a
környezettudatosabb és barát-

ságosabb légkört az iskola
területén.
Ebben az évben is köszönjük
a megjelent csapatok támogatását. Köszönjük a szülői
szervezet és a pedagógus kollégák segítő részvételét. Külön
köszönjük Luka Vilmosnak és
Tóth Csabának a szervezést, a
bírói feladatok ellátását, Tóth
Balázsnak a Szentiváni SE
edzőjének az aktív közreműködését.
Végezetül, de nem utolsósorban köszönjük Juhászné
Makrai Mártának, hogy minden évben élére áll a kupa
megszervezésének.

Mazsola Akadémia
rendezvényei a váciban
Leendő elsőseinknek 2018.
december 11-én tartottuk a
2. Mazsola-foglalkozásunkat:
„Süs
sünk, süssünk valamit”
címmel.
Kriszti nénivel és Kati nénivel közösen sütöttek a gyerekek mézeskalácsot, a nemrég
kialakított tankonyhánkban,
Dia néni és Szandra néni
pedig karácsonyi kreatív foglalkozást tartott. Közös énekléssel hangolódtunk az ünnepekre. Iskolánkat bejárta a mézes
kalács illata és a gyerekek öröm
éneklése.

Foglalkozásaink január 8-án
folytatódtak, „Láss-nézz-fülelj”
címmel! Ez rendkívüli Mazsola is volt egyben, hiszen a tanító néniken kívül az igazgató
nénink is tájékoztatót tartott
iskolánkról az érdeklődő szülőknek. Volt néptánc bemutató Kinga nénivel és Brigi néni
is bemutatta iskolánk furulyásaival, hogy mit tudnak már.
A gyerekek ezen kívül megismerkedhettek a digitális táblával és közös interaktív társasjátékot játszottak a leendő
tanító nénik vezetésével.

Móricz iskola tantestülete
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Házi versmondó versennyel
készültünk a Kormosra!
Január 30-án került iskolánkban megrendezésre a
már hagyománnyá vált házi
versmondó verseny. A program keretein belül kerestük
a Váci iskola legjobbjait, akik
majd a Kormos István városi
versmondó versenyen képviselik iskolánkat.
A nagyon színvonalas versenyen az alábbi helyezések
születtek:
1. évfolyamon:
1. hely.: Pócsi Máté
2. hely.: Szabó Donát
3. hely.: Porvan Áron

2. évfolyamon:
1. hely.: Kerek Maja
2. hely.: Könczöl Vivien
3. hely.: Fekete Bendegúz
Különdíjat kapott: Erdélyi Regina
3. évfolyamon:
1. hely.: Győri-Varga Ádám
2. hely.: Horváth Luca
3. hely.: Heizer-Venesz Nikolett
4. évfolyamon:
1. hely.: Zsolnai Zsófia
2. hely.: Pócsi Benjámin
3. hely.: Gáspár Amira
A városi fordulón Pócsi
Máté és Pócsi Benjámin szállnak majd versenybe és képviselik iskolánkat.

Kreatív karácsonyi készülődés
a váci

iskolában

2018. december 17-én délután az iskolába lépőt finom
süteményillat fogadta. Az
illatok a 20-as terembe,
iskolánk újonnan kialakított
művészeti termébe csábították az arra járót.
A terembe lépve az érdeklődő elé sürgő-forgó készülődés képe tárult. Ebben a
tanévben ugyanis a felső
tagozatos diákjainknak is
szerveztünk kreatív karácsonyi délutánt. A tanulókat
Gyöngyvér nénivel és Csilla
nénivel vártuk a foglalkozásra. Voltak, akik a frissen sült

mézeskalácsok elkészítésében és díszítésében, mások
a filc-díszek varrásában, s
megint mások a papírcsíkból
quilling technikával készült
hópihék és angyalkák készítésében jeleskedtek. Olyanok
is akadtak, akik többféle karácsonyi dekorációt, vagy apró
ajándékot is elkészítettek családjuk, szeretteik számára.
A foglakozáson a karácsonyi dallamok is hozzájárultak az ünnepre való
készülődés bensőséges
hangulatához.
Tripolszki Klára

FELHÍVÁS: Legyél te is vlogger!
Iskolánk, a Győri Váci Mihály
Általános Iskola 130. évfordulójával kapcsolatosan – játékra
hívunk benneteket felső tagozatosaink!
A verseny célja, hogy egy
vagy több diák összefogásával, egy vlog-szerű videóban
mutassátok be iskolánkat,
összegyűjtve iskolánk legvonzóbb eseményeit, sajátosságait.
A munkát a videó tartalmának kitalálásával kezdd!
Azt szeretnénk, hogy a videó
minél eseménydúsabb, interaktívabb, pergőbb legyen.
Tartalmazza személyes tapasz
ta
lataidat az iskola életéről,
gondolataidról.
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A videóba külsős vagy belsős
személyt is interjúvolhatszaz
iskolával és a 130 éves ünnepséggel kapcsolatban.
A témában, hogy „Hogyan
legyél sikeres vlogger?” az
interneten is olvashattok, de
egészen biztos, hogyha kéritek, informatika tanárunk is
segítséget ad.
A vlog maximum 3 perc
hosszúságú legyen.
Elkészítéséhez
bármely
filmezésre alkalmas eszközt
használhattok.
A nyertes videó felkerül az
iskola honlapjára, és bemutatásra kerül az ünnepségen.
Határidő: 2018. március 15.

December 18-án a Váci iskola furulyaszakköre és a 2.b osztály
lányai kis műsorral kedveskedtek az Idősek otthona lakóinak
Mészáros Brigitta tanárnő vezetésével.
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Felhívás

településünk lakóihoz!
Együttes alkotói munkára hívja iskolánk közössége
a falu közösségét!
Iskolánk, a Győri Váci
Mihály Általános Iskola,
2019. április 11-én, a költészet napján ünnepli 130
éves fennállását. Büszkék
vagyunk patinás intézményünkre, melyet 1889-ben
a pannonhalmi főapátság
alapított, és amelyhez Molnár Vid Bertalan „mantuai
címzetes kanonok” hatalmas
adománnyal járult hozzá.
Szeretnénk méltó módon
erről az évfordulóról megemlékezni. E célból létrehoztunk egy Facebook oldalt
„130 éves az iskolánk!” cím-

mel. Kérjük, hogy iskolánkkal kapcsolatos régi fotókkal, cikkekkel gazdagítsák
és osszák ezt az oldalt.
Régi képek szkennelését
az iskolában megoldjuk. Ha
valaki beküldi a képeket,
rövid határidőn belül vis�szajuttatjuk. Kérjük, hogy
minden képhez rövid leírást
mellékelni szíveskedjenek!
2019. április 11-én, iskolai ünnepség keretében
tervezzük a legérdekesebb
fotók kivetítését.
Kollégáim nevében is
várom támogatásukat!
Köszönettel:
Répásiné Hajnal Csilla,
igazgató

A fiatalok a játékfejlesztő
előadását hallgatják

Játékkal a tanulásért
A Győri Váci Mihály Általános Iskolában a 7-8. osztályos
tanulók komoly, mégis nagyon
szórakoztató projektbe kezdetek. Valójában nagy fába vágták a fejszéjüket. Nem kisebb
feladatba, mint hogy maguk
készítenek egy tanulást segítő táblás társasjátékot, amivel
a saját korosztályukat tudják
majd játékosan hozzásegíteni
a műszaki-, a társadalomtudományi és művészeti ismeretek megszerzéséhez.
A pályázat lényege egy több
tudományágon átívelő interaktív társasjáték létrehozása,
melynek megvalósításában az

Jó időt jósolt a mackó
a váci iskolában!
2019. február 1-én, immár
harmadik alkalommal rendeztük meg az „Időjósló mackónapunkat” az alsós tanulók
nagy örömére.
A népi megfigyelés szerint
február 2-án a téli álmából
ébredő medve kijön a barlangjából, ha napos időt talál és
meglátja saját árnyékát, akkor
visszabújik, mert még hosszú
lesz a tél. Ha a medve borús
időre ébred, akkor nem megy
vissza barlangjába, hanem
elindul táplálékot keresni,
vagyis nemsokára vége a téli
időjárásnak, közeledik a tavasz.
Nagy izgalommal készültünk erre a napra. Érdekes,
hangulatos programokkal vártuk a gyerekeket.
Játékmackó-gyűjtő versenyt
rendeztünk. Amelyik osztály

a legtöbb macit hozza, értékes
nyereményben lehet része.
„Lássuk a medvét” címmel
mackó-szépségversenyt hirdettünk meg, hogy kié a legnagyobb, a legkisebb, a legszebb, a legöregebb maci.
Kvízversenyt szerveztünk
melynek győztes csapata
gumicukrot kóstolgathatott.
Rajzversenyt rendeztünk
„A mi időjós macink” címmel.
A „Hómaci építési versenyt”
sajnos idén sem tudtuk megrendezni az időjárás miatt.
Mivel borús, felhős idő volt,
a medve nem látta meg az
árnyékát, amikor kibújt a barlangjából. Ez is jelzi, hogy,
hogy közelít már a tavasz.
Nagyon várjuk!!!
Pap-Makrai Beatrix
tanító néni

ötlet születésétől a játék fizikai megtervezésig olyan tehetséges fiatalok vesznek részt,
akik az adott tudományterületen jártasak vagy kimagasló eredményeket értek el. A
cél egy komplex, a gyermekek
számára érdekes játék kidolgozása, mely számos tantárgyi
ismeretet foglal magába nem
tantermi keretek között.
Az iskola és a diákok is nagy
örömmel fogadták a Nyugat
Kapuja Egyesület pályázati
ötletét, melyet a Nemzet Tehetség Program keretében valósítanak meg az iskola pedagógusaival együttműködésben.
Győrszentiváni KRÓNIKA
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A régi hagyományokat folytatva, sok év kihagyás után ismét
elérkezett a sítáborozás ideje.
Nagyon vártuk már az indulást,
lelkesen készültünk, szervezkedtünk. Most azon izgultunk,
hogy a nagy havazások miatt
kis csapatunkkal eljussunk
sítáborunk helyszínére, az ausztriai Stájerországban található,
családias légkörű Prabichlbe.
Öt napot töltöttünk a hatalmas
hóval borított kis városban.
A gyerekek és a felnőttek
nagyon hamar elsajátították a
síelés és snowboardozás rejtelmeit, így a harmadik naptól

Vácisok sítáborban
2019. január 23–27. Ausztria, Prabichl
már a nagyobb pályákon síelhettünk, a csákányos felvonó
után az ülős felvonót használva.
Finom reggelit, meleg vacsorát kaptunk a szállásunkon.
Mivel pályaszállásunk volt, a
nagy hideg és szélviharok miatt
délben pihenőt tartottunk és
ebédre a helyi specialitásokat

próbáltuk ki. Minden nap más
időjárás várt bennünket. Volt
hideg, szélvihar, ahol alig láttunk valamit és a szél hordta
le a havat a pályáról. Hóesés,
fél méteres friss hóval. Utolsó
napon gyönyörű napsütés szél-

csend, ideális síelő idő. Nagyon
jól éreztük magunkat, sok szép
élménnyel gazdagodtunk.
Köszönjük a szülőknek a sok
szervezést, támogatást, hogy
segítségükkel megvalósulhatott a gyerekek álma, megtanulhattak síelni!
Kristóf Csilla tanárnő

Tisztelt Szülők,
Támogatók, Partnerek!
Kérjük tisztelettel, hogy adójuk 1%-val támogassák
iskolánkat!
Egyesületünk tisztelettel megköszöni, ha 2019-ban a SZJA
1%-át részünkre küldi el, amelyet a Győri Váci Mihály Általános Iskola tanulóinak tanórán kívüli, szabadidős, kulturális,
verseny és sporttevékenységének támogatásához, az oktatóés nevelő munkának és technikai feltételeinek javításához
szeretnénk felhasználni. Részletesebben az iskolánk honlapján lévő beszámolóinkból tájékozódhat: http://vaciiskola.hu/
Kérjük Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ról,
az Esélyt a Szentiváni Ifjúságnak egyesület javára rendelkezzenek.
Adószámunk: 18988345-1-08
Bankszámlaszámunk: 11737038-21450802
Köszönjük, hogy adója 1%-ával is segíti iskolánk fejlődése ügyét.

Iskolánk hagyományához híven a 2018/19-es tanévben is
szerette volna karácsonykor meglepni rászoruló diákjait,
így 2018. december 10–20-ig Adventi gyűjtést szerveztünk.
Szép számmal érkeztek szebbnél szebb csomagolással ellátott cipősdobozok, melyek szinte minden korosztály számára rejtettek valamilyen meglepetést. A dobozok mindegyike
egy-egy családhoz került, ezzel is megszépítve az ünnepet.
Ezúton szeretnénk megköszönni a kedves vácis szülőknek
a sok felajánlást, támogatást, együttműködést!

A Győri Váci Mihály Általános Iskola tantestülete
és az Esélyt a Szentiváni Ifjúságnak egyesület tagjai

Köszönettel: Az iskola tantestülete nevében:
Csibi Nóra Rita

Adventi gyűjtés

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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Anyakönyvi hírek
           
Születések
Füleki Léna
Kutács Bendegúz
Borsodi János
Fekete Dániel
Csöndes Csongor Tamás
Waros Csaba László
Waros Antal Alfréd
Vecsera Zétény
Tóth Johanna
Ács Hanna
Vass Benjámin
Horváth Albert
Stipsits Balázs László
Miletics Benjámin
Somogyi Kitti
Nagy Alexa
Vlcskó Emma
Lakatos Jordána
Vaszari Botond Miklós
Lampert Levente
Molnár Annaróza
Kovács-Bezselics Szonja
Orovecz Elizabet
Berencsi Bejke
Kalmár Benett milán
Csanaki Mira
Bogdán Kevin László
Farkas Jázmin
Péter Lili
Somlai-Kulicskó Nina
Kozári Szófia Natasa
Csanaki Máté
Abonyi Adél Sára
Szuromi Dominik Antal
Lőrincz Eliza
Kovács Mira
Kóczán Mátyás
Jakus Hanka
Szántó Léna Zsanett
Garai Ildikó Katalin
Turkovics Ádám
Szalay Hanga
Zvezdovics Léna Barbara
Kohlberger Zoja
Aradsky Alíz
Gál Kevin Tibor

Született
2018.08.07.
2018.08.08.
2018.08.26.
2018.08.28.
2018.08.28.
2018.09.04.
2018.09.04.
2018.09.10.
2018.09.11.
2018.09.12.
2018.09.16.
2018.09.20.
2018.09.24.
2018.09.26.
2018.10.01.
2018.10.02.
2018.10.02.
2018.10.06.
2018.10.15.
2018.10.18.
2018.10.23.
2018.10.24.
2018.10.25.
2018.10.26.
2018.10.29.
2018.11.13.
2018.11.22.
2018.11.29.
2018.12.13.
2018.12.13.
2018.12.15.
2018.12.18.
2018.12.19.
2018.12.22.
2018.12.23.
2018.12.25.
2018.12.29.
2019.01.03.
2018.01.03.
2019.01.06.
2019.01.06.
2019.01.07.
2019.01.11.
2019.01.25.
2019.01.29.
2019.01.31.

Anyja neve
Szabó Andrea
Rikovics Zsófia
Horváth Rita
Hrubos Krisztina
Csöndes Nikolett
Kovács Diána Mirabella
Kovács Diána Mirabella
Németh Ildikó
Sarok Nikolett
Porubszky Petra
Nagy Eszter
Nemes Ágnes
Czupi Beáta
Sawyer Michelle
Nagy Erzsébet
Nagy Evelin
Weszelovszki Nikolett
Lakatos Krisztina
Kajtár Andrea
Németh Petra Ilona
Fábián Orsolya
Bezselics Renáta
Halmai Eszter
Gőgh Brigitta
Gruber Adrienn
Keleti Tímea
Potty Annamária
Vincze Viktória
Stummer Szabina
Kulicskó Zsófia
Apatoczky Eszter
Krémer Enikő
Fónay Réka Edit
Szollinger Marianna
Bognár Dalma
Gaál Betti
Máhr Gyöngyi
Szarka Marianna
Sutka Viktória
Orsós Tímea Alexandra
Takács Katalin
Farkas Krisztina
Farkas Barbara Babett
Magyar Erika Martina
Fiszli Anna
Bartal Rita

HALÁLOZÁSOK
Kuklis József
Villányi Tihamér Mihály
Zvezdovics Szilvér Ferenc
Kaszás Tibor Imre
Kőhalmi Tibor
Hegedűs Antalné
Schwarcz Miklós
Udvardi Imréné

SZÜLETETT
1948.
1939.
1958.
1947.
1938.
1945.
1937.
1935.

ELHUNYT
2018. 07. 20.
2018. 07. 27.
2018. 07. 23.
2018. 08. 11.
2018. 07. 23.
2018. 08. 07.
2018. 08. 05.
2018. 08. 11.

Kozári Árpád
Glück Ferenc István
Jagodics Ferencné
Bogár Mátyás
Odrovics Jenő Józsefné
Rónaszéki László
Bognár Gyula
Szakács Józsefné
Winkler Pál
Balogh Imréné
Nagy Imre Tibor
Varga Ferenc Antal
Jószelics Győző
Csanaki Ferenc
Horváth Istvánné
Szabó Istvánné
Förhécz Edit
Varga Lujza
Bognár Ferenc
Bognár Ferencné
Marencsák József
Voczelka Pál Jánosné
Petre Balázs
Koczor Jánosné
Bazsó Lászlóné
Szabó Zsuzsanna
Kiss Imre
Járfás Józsefné
Stefanits Imréné
Ambrus Antalné
Németh József
Magyar Győzőné
Szalay Antalné
Kovács Károly Géza
Fátrai Péter
Borbély Krisztián Imre
Szakács István
Nagy Sándorné
Nagy Ferenc
Nagy Ferencné
Kulcsár Ferencné
Csanaki Jánosné
Samu Józsefné
Léhner Gyula
Pétervári Péterné
Illés Imre
Gede Lászlóné
Fertetics Andrásné
Sárfy Zoltán
Szénási István
Tamasics Istvánné
Zsohár István
Németh Lajosné
Horváth Jánosné
Kondor Dezsőné
Nagy Attiláné
Károlyi Jenő
Hesser Zoltán
Herczig László István
Turi-Draskovics Ferenc
Tomena János Györgyné

1947.
1950.
1924.
1944.
1960.
1957.
1921.
1948.
1955.
1939.
1940.
1949.
1956.
1929.
1930.
1928.
1943.
1967.
1921.
1925.
1936.
1932.
1954.
1930.
1934.
1960.
1943.
1924.
1928.
1951.
1929.
1932.
1923.
1948.
1963.
1979.
1955.
1933.
1937.
1941.
1931.
1936.
1941.
1958.
1927.
1927.
1935.
1933.
1957.
1950.
1924.
1963.
1945.
1939.
1941.
1944.
1935.
1954.
1958.
1937.
1953.

2018.08.18.
2018.08.17.
2018.08.22.
2018.08.19.
2018.08.16.
2018.08.31.
2018.09.02.
2018.09.09.
2018.09.08.
2018.09.08.
2018.09.05.
2018.09.14.
2018.09.14.
2018.09.16.
2018.09.23.
2018.09.10.
2018.09.19.
2018.09.14.
2018.09.04.
2018.09.14.
2018.09.29.
2018.10.04.
2018.10.08.
2018.10.15.
2018.10.12.
2018.10.18.
2018.10.04.
2018.10.07.
2018.09.26.
2018.10.25.
2018.10.10.
2018.10.12.
2018.11.01.
2018.11.10.
2018.11.05.
2018., 11.17.
2018.10.25.
2018.11.07.
2018.09.21.
2018.10.18.
2018.11.23.
2018.12.01.
2018.11.28.
2018.12.18.
2018.12.11.
2018.12.13.
2018.12.07.
2018.12.01.
2018.12.09.
2018.12.29.
2018.12.29.
2018.12.04.
2018.12.l 13.
2018.12.14.
2018.12.13.
2018.12.11.
2018.11.30.
2018.11.06.
2019.01.12.
2019.01.13.
2019.01.08.
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„JÓSZÍV”
Temetkezési Kft. kirendeltsége
Pál Istvánné (Pálné Marika)
Győrszentiván, Búzavirág út 34.
Halottszállítás bejelentése:
a nap 24 órájában

06-20/312-29-83, 06-96/348-418
A hét minden napján, a nap minden órájában.
Temetések felvétele, anyakönyveztetés,
kellékek kiválasztása, újsághirdetés, koszorú,
sírcsokor rendelése, síremlék szétszedésösszerakás stb.
Szolgáltatási szerződés alapján
a „JÓSZÍV” Temetkezési Kft.
20% kedvezményt biztosít a pénztártagoknak.
A „JÓSZÍV” pénztárral kapcsolatban
érdeklődni lehet a fenti telefonszámon.
Forduljon hozzánk bizalommal,
a hét minden napján!

SZENTIVÁNI
ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

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

• Kisállatok védőoltása, féregtelenítése, chip behelyezése és regisztrációja

NAPOS GUMISZERVIZ
Győrszentiván, Napos u. 32.

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

• Általános klinikai vizsgálat, sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátás, kisállat útlevél, szűrővizsgálatok
(cica: Leucosis, FIV, kutya: Corona, Parvo, Giardia,
Szívféreg), minőségi vérkép panelek az általános, vagy
csupán egyes szervek működésének vizsgálatához,
• Ultrahangos fogkőeltávolítás, fülészeti vizsgálat video
otoszkóppal, konzervatív kezelés softlézer terápiával,
szemölcsök, növedékek, szájüregi képletek műtéte
sebészeti lézerrel, stb…
Dr. Sík Sándor, állatorvos
20/9249241
Zádorvölgyi Gabriella,
asszisztens 20/4680813

Szentiváni állatorvosi rendelőben
cica ivartalanítási akció április elsejéig.
Kedvezményes áron!

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

