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Önkormányzati
választás 2019
Áder János köztársasági
elnök úr idén október 13-ra írta
ki az önkormányzati választások időpontját, mely Győrszentivánon 7 szavazókörben
került megtartásra. Összesen
6 fő adta le határidőre az előírt
ajánló aláírásszámot, így ők
kerültek képviselőjelöltként a
szavazólapokra, a sorsolással
eldöntött sorrendben, mely az
alábbiak szerint alakult:
• Hajdú István, Összefogás
Győrért Egyesület
• Samu Gábor Miklós,
Független
• Szabó Róbert Kálmán,
Civilek Győrért Egyesület
• Vaderna Margit, Független,
(később DK-MomentumMSZP-LMP támogatott)
• dr. Sík Sándor,
FIDESZ-KDNP
• Weller Ramóna, DK-Mo
ment um-MSZP-Jobbik-LMP
összefogás megállapodott arról,
hogy melyik választási körzet-

ben ki indíthat jelöltet. A Jobbik,
a választás előtt néhány nappal
kilépett az ötös koalícióból és
a neki osztott 4 helyről vis�szaléptette jelöltjeit. Így Győrszentivánon a Weller Ramóna
által képviselt DK-MomentumMSZP-Jobbik-LMP jelölt nélkül
maradt és a szavazólapon érvényesen 5 jelölt közül lehetett
választani.
Polgármesteri címre 4 fő jelentkezett és gyűjtötte össze az érvényes ajánlásokat:
• Borkai Zsolt, FIDESZ-KDNP
• Glázer Tímea, DK-Momentum
-MSZP-Jobbik-LMP
• Kovács László, Civilek
Győrért Egyesület
• Balla Jenő, Összefogás
Győrért Egyesület
A Jobbik kilépését követően
hamarosan megjelent Glázer
Tímea a DK-MomentumMSZP
-LMP (immár Jobbik
nélküli) polgármesterjelöltje
és Vaderna Margit független

képviselőjelölttel közösen nyilatkozva kérte fel a választópolgárokat a függetlenként induló, de immár DK-MomentumMSZP-LMP által támogatott
független Vaderna Margitra
történő szavazásra.
Az önkormányzati képviselőkre 3334 érvényes szavazatot
adtak le a választópolgárok
Győrszentivánon.

részt, ami 41,35% részvételt
jelent. Érvénytelen szavazólapok száma 74 db volt. Polgármesteri választáson 44 989 fő,
44,18% vett részt a városban.
Érvényesen 43 566 fő voksolt,
az érvénytelen szavazólapok
száma 1381 db volt.

Önkormányzati
választás, eredmények

• Borkai Zsolt,
FIDESZ-KDNP – 19312
• Glázer Tímea, DK-Momentum
-MSZP-LMP – 18671
• Kovács László, Civilek
Győrért Egyesület – 3677
• Balla Jenő, Összefogás
Győrért Egyesület – 1906
A DK-Momentum-MSZPLMP közösen a szavazatok
újraszámolását kérte, mely lapzártánkkor még nem hozott
végleges eredményt.
Köszönöm a választók ismételt bizalmát!

• dr. Sík Sándor,
FIDESZ-KDNP – 1602
• Vaderna Margit, Független
(DK-Momentum-MSZPLMP támogatott) – 933
• Szabó Róbert Kálmán,
Civilek Győrért Egyesület – 390
• Samu Gábor Miklós,
Független – 227
• Hajdú István, Összefogás
Győrért Egyesület – 182
A választáson a lakosság a
korábbinál lényegesen magasabb számban 3413 fővel vett

A 100

Polgármesteri
választás, eredmények

dr. Sík Sándor
megválasztott képviselő

éves Erzsi nénit köszöntöttük

Szeptember 17-én a Településrészi Tanácsadó Testület tagjaival
és Madarász Tiborné irodavezető
asszonnyal köszöntöttük a 90 éves
Altrichter Ottóné Teri nénit.
A vidám beszélgetés során Karli
Laci rá jellemző humorával mesélte anekdotáit, melyeket Teri néni
egészített ki. A finom torta és sütemények fogyasztását követően azzal
búcsúztunk, hogy 5 év múlva ismét
köszönteni jövünk.
Jó egészséget kívánunk Teri néninek!

Szeptember 5-én otthonában köszöntöttük az idén 100 éves
Nagy Ferencné Erzsi nénit. Borkai Zsolt polgármester úrral,
a Településrészi Tanácsadó Testület tagjaival Boros Attilával,
Czifrik Imrével, Ecker Gyulával és Madarász Tiborné irodavezető asszonnyal közösen adtuk át a városháza, valamint a testület
ajándékait. Erzsi néni jóhangulatú beszélgetés közben idézte fel
az elmúlt évszázad emlékeit,
és szellemileg friss gondolatai
csodálattal töltöttek el bennünket. Az erre az alkalomra készített gyönyörűen megkomponált
tortát az ünnepelt biztos kézzel
szeletelte és kínálta a köszöntésére érkezett vendégeknek.
Erzsi néninek kívánunk jó
egészséget és további boldog
életet családja körében.

dr. Sík Sándor

dr. Sík Sándor

Teri néni 90 éves

„És legyenek ismét dalos tavaszok,
s nyarak ringassanak telt kalászokat,
ősszel forrjanak tüzes magyar borok,
s telek szüljenek meséket, álmokat.
Legyenek ismét dalosak az ajkak,
és szálljanak ismét magyar dalok!
Ó, add meg sorsunk végre a magyarnak,
hogy magyarok legyünk, ne pedig rabok!”
(Hámory Zoltán)

1956 októbere. Vajon, kinek mit mond
e dátum? Emlékezünk-e tiszta szívvel,
vagy csak élvezettel adózunk az eggyel
több munkaszüneti nap örömeinek?
Van, ahol gyertyát gyújtva emlékeznek
az 63 évvel ezelőtti hősökre, vagy csak
egyszerűen megelevenedik a családi
legendárium.
Nemzeti ünnepünk alkalmából érdemes
elgondolkodni a régmúlt idők eseményein,
s a forradalom máig ható tanulságain.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc azzal váltotta ki a világ együttérzéssel
vegyes csodálatát, hogy szembe mert szállni egy olyan világbirodalommal, amelyet –
katonai erejét is tekintve – a nagyhatalmak
is messzemenően respektáltak. A forradalom és szabadságharc leveréséig a csodálat
elsődleges tárgya a magyar népben megmutatkozó kétségbeesett heroizmus volt.
A forradalmat megelőző években sok
esemény enged arra következtetni, hogy
a magyar társadalomban egyre nő az
elégedetlenség.
Nagy Imre eszméi szélesebb körben is
elterjedtek.
Sztálin halálát követően a kelet-berlini
munkások fellázadtak, hasonló zavargásokra került sor Magyarországon is.
1954–55-ben az újságírók mozgalmát
elfojtották, erőiket megosztották.
1955 végén az írókat elhallgattatták.
Az ellenzéki mozgalom új hulláma
ismét mozgásba lendült. Az ellenzék tagjai, akik még néhány napja a letartóztatásoktól rettegtek, most bátran felléphettek.
Rajk László belügy és később külügyminisztert 1949-ben igaztalan vádak
alapján letartóztatták, halálra ítélték, és
kivégezték. 1956. október 6-án ünnepélyesen temették el a Kerepesi temetőben.
Azon a szombat délután olyan tüntetés
volt Budapesten, amihez fogható még
nem volt a városban. A Kerepesi temetőben - ahol sok híres író és politikus nyugszik-, a szónokok egymás után követelték
a választ a kérdésre, hogy miért kellett
Rajk Lászlónak ártatlanul meghalnia.
Ha egy konkrét időpontban meg lehetne jelölni a magyar forradalom kezdetét, ez kétségkívül a Budapesti Műszaki
Egyetem Építőipari karának október 22-i
éjszakai diákgyűlése lenne. A diákok
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ekkor követelték először a szovjet csapatok Magyarországról való visszavonását,
a korábbi sztálinista vezetők leváltását, a
szabad választásokat, és a szabad sajtóra vonatkozó forradalmi követeléseiket.
Ezek a követelések messze túlmentek
belső reform lehetséges keretein.
A diákok mögött álltak a budapesti
munkások, aki nem késlekedtek cselekedni és felállították saját szervezeteiket
a gyárakban. Az első munkástanács október 24-én alakult meg az Újpesti Izzóban.
Egyre több a magyar zászló, – amiből
kivágták a szovjet típusú címert – emelkedett fel a magasba.
A Bem laktanya katonái ugyancsak
kitették a nemzeti zászlót.
Október 23-a éjjelén-miközben a rádiónál folytak a harcok- csaknem az egész
budapesti lakosság kinn volt a város

Azonban az első orosz tankok október
24-én hajnalban megjelentek Budapesten, és úgy tudták, fasiszta felkelés
leverésére küldik őket.
A Dunántúli Nemzeti Tanács már
hiába kérte Nagy Imrét, hogy cselekedjen,
mert a tudomására jutott, hogy a győrszentiváni erdőben szovjet csapatok italoznak, hangoskodnak, már nem tudott
mit tenni, mert ebben az időben már
megszűnt a szerepe az eseményekben.
Kádár Jánosnak viszont megnőtt a szerepe az események alakításában.
November 1-jén átszökött az oroszokhoz, s ettől fogva együttműködött velük,
a forradalom leverésében és szovjet típusú kommunista rendszer visszaállítást
Magyarországon.
A forradalom elfojtása során több tízezer
embert fogtak le az internáló táborokban,

utcáin. Távolról sem volt ez forradalmi
puccs, ahol szervezett felkelő osztályok
elfoglalják a hatalom és a kommunikáció központjait, hanem spontán forradalmi tömegmozgalom, ahol a nép
rávetette magát a régi rendszer jelképeire, a Sztálin-szoborra. Majd a vörös
csillagokat szedték le a középületekről.
Mind a mai napig nem lehet pontosan
tudni, hogy ki lőtt a tömegre október
25-én az Országház előtt. A magyar hatóságok váltig állították, hogy ellenforradalmárok akarták megtámadni a Parlamentet a fegyvertelen tüntetés leple alatt.
Valószínűbbnek tűnik, hogy a Parlament körüli házak tetején az ÁVH
állított fel már korábban géppuska-fészkeket, az esetleges támadásoktól tartva.
A Parlament előtti október 25-i vérfürdő fokozta a gyűlöletet és a haragot a
magyar államvédelmi erőkkel szemben.
Az 1956 októberének szele a vidéki városokat is elérte, így a mi településünket is.
Győrt már adottságai is feljogosították
arra, hogy jelentős szerepet játsszon az
1956. évi forradalomban. A város mindig
kapu volt nyugat felé. Különösen érvényes
volt ez az 1950-es években, amikor a teljesen elzárt nyugati határövezet egyik legfontosabb kapuja volt. A Budapest és Bécs
között félúton fekvő város a forradalom
kitöréséig a magyar fővároshoz volt politikai
és tényleges valóságában is közel. Az ország
központjában zajló változások viszonylag
hamar éreztették hatásukat Győrött is.
A Szabad Győri Rádió 1956. október
27-i híradása szerint Győrben rend és
fegyelem honol az utcákon.

embertelen körülmények között. Nagyszámú és azonnali kivégzésekre került sor.
1960 után a Kádár-rendszer emberi arculatát mutatta azoknak, akik a kedvére voltak.
Akikre a rendszer nem mosolygott
rá, azok szembekerültek a rendőrállam
teljes hatalmával.
A kádárizmus olyan társadalmat teremtett, amelyben az új norma: csalás és vesztegetés, cinizmus és álszentség.
Az 1980-as években magasabb az életszínvonal, tágasabbak a személyi és politikai jogai az átlag magyar honpolgárnak,
mint legtöbb kelet-európai szomszédjáé.
De ennek az ára ezer meg ezer honfitársunknak hősi halála volt a forradalom
elfojtása során. Mindezt a Kádár-rendszer szerette elfelejteni, s mindent megtett azért, hogy az alattvalók ne emlékezzenek az októberi napokra.
Fontosnak tartom, hogy minden ősszel
méltó módon emlékezzünk meg a fent
megidézett eseményekről. Fontos, mert
így lehet reményünk arra, hogy a máig
elevenen ható események az őket megillető helyre kerülnek gondolkodásunkban.
Végezetül álljanak itt Bill Lomax, a pártatlan szemlélő gondolatai tanulságként:
„Már tizenkét éves koromban természetes volt számomra, hogy ahol egy idegen
hadsereg tankjaira van szükség egy egész
nép felkelésének leverésére, ott az igazság
egészen bizonyosan nem a tankok oldalán
van. S abban, amit elpusztítottak föltehetően valami nagyon fontos igazság rejlett a
jövő számára.”

1956 emlékezete

Ihász Éva
könyvtárostanár

Polgárőrség

Fotó: Kis István

Idei díjazottak
Idén Loschitz Ferenc,
a Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ igazgatója és a Győrszentiváni
Krónika felelős szerkesztője vehette át a Falu Embere
díjat szeptemberben a Szüreti Napon. A tavaly alapított Győrszentiván Biztonságáért díjat Krasznai
Zoltán kapta.

A Győrszentiváni Új Erő
Polgárőr Egyesület 2019. év
első 10 hónapjában 3259 szolgálati órát teljesített. Ebben
volt közterületi járőrszolgálat,
rendezvénybiztosítás, klublátogatás, és hatósággal közösen végzett munka is.
Meghívást kaptunk az
Aranyeső nyugdíjas klub vezetőjétől, kérte, hogy tájékoztassuk a tagságot tevékenységünkről.
Az előadás gyorsan kötetlen
beszélgetéssé fejlődött, köszönettel fogadtuk a sok kérdést,
érdeklődést, a köszönő és biztató szavakat.
Ha meghívást kapunk, a
jövőben is szívesen látogatjuk meg a klubokat, hiszen
nagyon fontos, hogy közvetle-

nül beszélgethessünk közérdekű közbiztonsági kérdésekről.
Sajnos az első kilenc hónapban saját járműveinket kellett
használjuk a szolgálatellátás
során. Közben a megyei rendőrfőkapitány úr személyesen
adott át részünkre egy 2012
évjáratú Opel Astra gépkocsit, amellyel a szolgálatok
nagyobb részét azóta ellátjuk.
A csatolt fotón az „ÚJ ERŐ
CSALÁD” néhány tagja látható és Dr. Sík Sándor képviselő úr, aki gratulált a gépkocsihoz, és megköszönte a
munkánkat. Novemberben
lakossági fórumot tervezünk,
melynek időpontjáról a Face
bookon és szórólapon is tájékoztatjuk önöket.
Varga József

Kéz, mely ringat
Még látogatható november 8-ig a Kéz, mely ringat és alkot
című szentiváni amatőr alkotók műveiből készült kiállítás a
Kossuth Lajos Művelődési Házban. A kép a megnyitón készült.
Idén a következő alkotók állítanak ki: Borbély Bence, Dr. Czifrik
Anita, Faragó Csilla, Gonda Eszter, Gortva Annamária, Karli
László, Károlyi Beáta Inez, Kis István Péter, Kis Márton,
Máziné Petrovics Ramóna, Mészáros Mónika, Murányi Péter,
Németh Sándor, Pogátsa Beáta, Simon Gábor, Simon Zoltán,
Szemeti Krisztina, Szlatki Jenő, Tóth Annamária, Tóth Zalán,
Virbán Mónika, Vollai István, valamint a szentiváni szöszmötölők és a rajzszakkör tagjai.

Vöröskereszt
Ez évben már
három alkalommal,
szerveztünk véradást
településrészünkön,
a negyedik alkalommal a Kossuth Lajos
Művelődési Házban
várjuk a véradókat.
Az időpont 2019. december
23., délután három órától este
hét óráig várjuk a véradókat.
A korábban megtartott „Csak
azért is” családi napon már
fogadtunk adományokat, felajánlásokat a rászoruló családok
részére. Az akciót szeretnénk

tovább folytatni, adományokat, főként
tartós élelmiszert
szeretnénk eljuttatni azon családok
részére, ahol ezzel
szebbé tehetjük a
szeretet ünnepét. A
felajánlott élelmiszer csomagokat a Kossuth Lajos Művelődési
Házban tudják leadni, ahonnan
karácsony előtt azokat kiosztjuk
a családok részére.
Áldott karácsonyt kívánunk
minden kedves polgártársunknak.
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Régi Barátok Köre

Régi Baráti Kör Klub tagjai
október 10-én szép kiránduláson vettek részt. Kis buszunk
először Székesfehérvárra vitt
bennünket. Kisvonatozásos
városnézés után a Bory-várat
tekintettük meg, melynek története az 1912. évtől kezdődött.
Részletes tájékoztatást hallottunk. Ebéd a Bányató vendéglőben volt. Utunk ezután
Dinnyés: Várpark és Skanzen
megtekintése. Végül Csókakő vára a Fejér megyei Csókakő nevezetessége, a megye
egyetlen fennmaradt középkori eredetű, a török időkben
is használt vára. Nagyon szép
részletes tájékoztatást kaptunk
az idegenvezető hölgytől. Szintén kirándultunk szeptember
16-án Pannonhalmán voltunk
a klubtagokkal. Szeptember
30-án a helyi könyvtárat látogattuk meg. Könyvtárosunk
szép előadásával vázolta a

Szentiváni Könyvtár megalakulását, működését, amit érdeklődéssel figyeltünk. Október
14-én Orbánné Dr. Horváth
Márta előadónk a „Győri legendák nyomában” címmel tartott
érdekes előadást, melyet nagy
figyelemmel kísértünk, hiszen
ilyen részletesen nem is ismertük Győr történetét. Köszönjük,
szép volt. Október 22-én ünnepi
megemlékezésen vettünk részt
a Molnár Vid Bertalan Közösségi Házban. Október 24-én őszi
vacsora a Kispipa vendéglőben
a klub tagjai részére. Október
28-án séta a győri temetőben.
Látogatás ismert győri polgárok
sírjainál. Megemlékezés a mindenszentekről.
Köszönjük szépen a programokat, a jó szervezést minden közreműködőnek és nem
utolsó sorban klubunk vezetőjének.
Nagy Béláné Ildi

Fotó: Kis István
Szeptember 21-én nagy sikerrel zajlott a Hippolyt, a lakáj című
előadás a közösségi házban.
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Pakodon jártunk

Pakod kisközség Zala
megyében, a vasi megyehatáron fekszik a Zala folyó
partján. Árpád kori település. A zalai borvidék egykor
a legnagyobb borvidék volt,
a pincék többsége ma is őrzi
ezt a hangulatot. Nem ritka
a kétszáz éves boltozat, a
faragott ajtók, a régi épületek. A pakodi szőlőhegy
pincéi a Zalai Borút állomáshelyei közé tartoznak.
Pakodnak jelenleg 988 fő
a lakossága, a faluban működik bölcsőde, óvoda, iskola
tornateremmel, benne színpad is, könyvtár, orvosi és

védőnői szolgálat, az időseknek házi segítségnyújtás. A
kis lélekszám ellenére hét civil
szervezet működik, amelyek
főleg pályázati pénzekből tartják fenn magukat. Érdekesség,
hogy három szervezet is nyert
egy-egy kilenc fős kisbuszt,
amelyekkel segítik az utaztatásokat (gyerekek, sportolók,
idősek). A Margaréta Kulturális Egyesület keretében működik a Margaréta Dalkör, akinek a meghívására utaztunk
Pakodra október 5-én.
Miért esett ránk a választás?
Egy régi, baráti kapcsolat köt
össze bennünket. Szanyi Jóska
bácsi (aki már az égi mezőn
jár) pakodi születésű volt és a
kórus tagja. Az ő közreműködésével jött létre a kapcsolat.
Kórusunk többször járt Pakodon, ők is jöttek Szentivánra.
A találkozók mindig jó hangulatúak voltak. 2012-ben kórusunk 50. születésnapján voltak
nálunk és még abban az évben
mi is voltunk ott.
A mostani meghívás a Margaréta Dalkör 10. születésnapjára szólt. Ezt összekötötték
egy Hálaadás napi ünneppel
és dalkörök találkozójával.

Hétköznapi legendák
Mostanság, az emberiség történetében nem először előbújtak, előkerültek
a „messiások”, a megmondó emberek. Jövőbe látnak.
Nem javasolnak, követelnek.
Írott történelmünk háborúk, katasztrófák sorozata.
A hadvezérek, királyok,
hatalmasok mellett mindig
voltak írástudó krónikások. Nekik diktálták a néha
elferdített valóságot. Talán
ez volt az első fejezete az
írástudók árulásának. Igen.
A történelmet a győztesek
írják. Az ember lánya, gye-

reke megéli, túléli... Mostanság világvége hangulatot
keltő, lelkünkre hatók járnak közöttünk. Bűnbakot
keresve.
„Volt már ilyen. Lesz ilyen
még.”
Földanya időnként átszabja ruháját. Elpusztítva élővilágot, kultúrákat. Senkit
nem kérdezvén. Erről szólnak a teremtésmítoszok,
özönvíz legendák. Menekülési útvonalat kéne keresni,
nem bűnbakot.
Úgy, ahogy Noé tette…
Laskai János

Kórusunk nagy örömmel
fogadta el a felkérést, és szívesen utaztunk Zalába. Szívélyes fogadtatásban volt
részünk (finom falatok, zalai
pálinka, a hegy leve). Az
ünnep hálaadó szentmisével
kezdődött, majd ökomenikus
terményáldás következett.
Ezután léptek fel a dalkörök, kórusok. Bár mi másféle
dalokat adtunk elő, de ami
összekötött: az éneklés volt!
Szívvel-lélekkel énekeltünk
nagyon szép dalokat, amiért
vastaps volt a jutalmunk. A
műsor közös zalai bordalok
éneklésével fejeződött be. Az
éneklésünk előtt gördeszkás
bemutatót láthattunk Lendvai
Zoltán rédicsi plébánostól, aki
előtte a szentmisét tartotta. Ő
emiatt elhíresült az interneten
és újságokban is bemutatták.
Nagy élmény volt!

A műsor után közös vacsora következett, hoztak egy
hatalmas tortát az ünnepelt
dalkörnek, amelyből mindenki kapott. Aztán megszólalt a zene, és táncra perdültek a résztvevők. A ránk
váró két órás hazaút miatt
mi hamar búcsúzkodtunk.
Másnap jött e-mail a Margaréta Dalkörtől: „Jó lenne
mindig ilyen szeretett teljes
légkörben lenni! Nagyon
kedves, szeretni való barátok
vagytok.” Mi is ezt mondjuk
róluk.
Köszönjük a Molnár Vid
Bertalan Művelődési Központ igazgatójának, hogy
lehetővé tette utazásunkat,
eljött velünk és osztozott a
sikerünkben. Köszönjük a
munkatársak segítségét is.
Tamás Zoltánné
a József Attila Kórusvezetője

Mögöttünk a tegnap
Ha lehetne három kívánságom, az lenne az első, hogy
visszamehessek a múltba.
Nem örökre, csupán pár
napra. Ismét bejárnám a régi
utcákat, tereket.
Tátanám a számat idegen
házak előtt. Vizslatnám a
kapuk mögötti életet.
Szégyenlősen odaintenék az
ablakban könyöklő lányoknak.
Lassan battyognék, ki ne hagyjak az út porában lapuló egyetlen egy színes kavicsot se.
Persze a legszebbek a
házunkkal szemben hullámzó
tó partján vannak.
Na meg a Duna partján.

Hallani anyám hangját:
- Hol csavarogtál már megint,
az osztálytársaid már egy órája
hazamentek.
- Na gyere, ülj asztalhoz egyél!
Biztosan megéheztél ebben
nagy kóborlásban…
A következő kívánságom,
hogy békésen csordogáljanak
maradék napjaim.
Eb ne ugasson, ember ne
károgjon a hátam mögött. Ne
essem abba a hibába, hogy
másokra hárítsam saját bűneimet. Hogy a rám kirótt időt
tiszteséggel kitöltsem…
Végül a holnap? Mondják,
eljön az is. Gyermekeink

Itt az ősz
A fasorban aranysárgára
színeződtek a levelek. Gázolok az avarban. Szeretem hallgatni a levelek zizegését. Közben gondolatok özöne kavarog
a fejemben.
Az ősz a számvetés ideje is.
A legtöbb termés már beérett.
A kertekben, a földeken már
csak a kukoricák, napraforgók álldogálnak az őszi friss
fuvallatban. Az erdőből kihallatszik a szarvasbőgés. A galagonya szépen kipirosodott az
árokparton. Ökörnyál úszik a
légben, rajta utaznak a pókok.
A gólyák, fecskék talán már a
fele úton járnak. Érezni, hogy
megint vége van a nyárnak.
A vénasszonyok nyarát éljük.
Adjunk hálát az Istennek, hogy
ilyen szép időben lehet részünk.
Lassan elérkezik a szüret ideje
is. Megtelik a szőlők vidéke a
vidám szüretelők zsivajával. A
kis unokám, Szofika, a minap
odaáll elém és imigyen szól:
öregapám, képzeld megyünk
szüretelni, de nem ám bort szüretelünk, hanem szőlőt, amit
meg lehet enni. Jót nevettem.
Nagyon jó kezdeményezésnek
tartom, hogy a gyermekeket
már ilyen korán megismertetik
a kertekkel, jónak tartom az
iskolakert programot. Amikor
az én csemetéim még az iskolapadot koptatták, el szokták
hozni az osztályukat hozzánk,
hogy nézzék meg a kertünket.
Aztán kint a kertben szívesen
elmagyaráztam a gyerekeknek,
hogy mennyi mindent lehet

ültetni a kiskertbe. Érdekesnek
tartották a beszámolót, a tanító
néni elmondta, hogy még napokig beszélgettek erről a témáról. A gyerekeknek az ilyenfajta
tevékenység hatalmas sikerélményt jelent.
Már a diófáról is kezd hullani a levél. A mással össze nem
téveszthető illata ott lebeg a
fák körül. Az összeszedett dió
már szárad a ládákban, amiből
aztán finom diós kalács készül
karácsonyra. Ősszel is szép a
kert. Itt-ott még látszanak a
későn érő paradicsomok, paprikák, néhol még egy-egy kis
virág is nyújtogatja fejecskéjét.
A reggelek azért már kissé
hűvösek. Csend honol a nemrég még madárcsicsergéstől
hangos ágyások között.
Az ősz a várakozás időszaka
is. Elcsitul a természet, erőt
gyűjt, hogy aztán jövőre újra
megtöltse sok-sok finom gyümölccsel kertünket.

mosolyában, unokáink boldog nevetésében. Jó volna
látni őket. Bebarangolva
velük az ismerős utcákat,
tereket, emlékeket. Mosolyogva, nevetve, kacagva.
Egymást kergetve.
Keresve bennük apámat,
anyámat, a tegnapot, a
mát. És mindent mi rokon
velünk.
Addig is körbe járom
álmukat, takarójukat igazítva…

Laskai János

Laskai János

A fákon arany levelek,
itt az ősz, megérkezett.
A légben részeg darazsak
már bódultan zsonganak.
A pincében forr a must,
tökök is megértek,
seregélyek kavarognak,
a kertből csennének.
Gólya, fecske messze már,
elcsendesül a határ.
Légben utazik egy pók,
ökörnyálon lovagol.
Vollai István

Ősz
hullik, hullik
mélyre, mélybe
felhők könnye
felhők vére
cseppen, cseppen
minden cseppben
arcod látom
kifosztott csavargók
ruhátlanok a fák
Győrszentiváni KRÓNIKA
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10 éves

Molnár Vid Bertalan

az Irodalmi Szalon
A Molnár Vid Bertalan
Művelődési Központ Irodalmi
Szalonja 2009 januárjában
tartotta első összejövetelét,
tehát idén ünnepeljük a klub
működésének 10 éves jubileumát. A nagy alkalomra október 8-án került sor, a tagság
izgalommal készült rá.
Először a klubvezető, Bárdos Józsefné, Babi néni szólt.
Köszöntötte a megjelenteket,
majd felidézte a kezdeteket. Egy
irodalmi klub ötlete Loschitz
Ferenctől, akkori művelődésszervező, ma már igazgatótól
származik, aki toborozta a tagokat és felkérte Babi nénit a klub
vezetésére. Ő örült a felkérésnek és nagy lendülettel kezdte
meg működését kétheti találkozásokkal a csoport, amelynek
létszáma általában kb. 20 fő, de
ezen kívül nagyon sokan vannak, akik részt vettek összejöveteleken, és nem állandó tagok.
Nehéz felidézni, mennyi
élményt nyújtó program, találkozás volt a 10 év alatt. A programtervek segítenek végig
követni az évek eseményeit.
Foglalkoztunk sok-sok íróval,
költővel, voltak neves vendégeink, előadóink, emlékezetes
kirándulásaink rendszerint
irodalmi emlékhelyekre.
Itt az ünnepségen műsorral
is készültek a tagok, voltak
Pár évvel ezelőtt hazánkban
újfajta kártevő támadta meg a
diófákat, melynek neve nyugati
dióburok-fúrólégy. Jellegzetes
tünet, hogy a termés elfeketedett burokban, idő előtt potyog
le, a dióbél pedig ráncossá válik.
Sokan jelezték Győrszentivánon, hogy a fertőzés náluk
évek óta fennáll, és már a fák
kivágását fontolgatják. Ennek
kapcsán e-mailt írtam a Győri
Kertbarátok Egyesületének,
akik levelemre telefonhívással
válaszoltak és megosztották
velem azokat a fontos információkat, melyeket az alábbiakban
szeretnék közkinccsé tenni.
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Művelődési Központ programjai
november–december

IDŐPONT

RENDEZVÉNY NEVE

HELYSZÍN
MVBMK

November

köszöntések a vendégek részéről, szülinapi torta, ajándék.
Ünnepeltük egymást és az
Irodalmi szalont, az elmúlt
10 évet, a jelent és a jövőt,
amely reméljük, még sok szép
alkalmat tartogat számunkra.
Ehhez kívánunk Babi néninek
és a tagoknak is jó egészséget,
hogy amíg vannak irodalomszerető emberek Szentivánon,
addig éljen és működjön az
Irodalmi szalon.
Aki pedig esetleg ettől a
beszámolótól kapott kedvet,
hogy eljöjjön a klubba, szeretettel várjuk őt november
5-én 17 órakor a Kossuth Lajos
Művelődési Házban.
Bangha Lászlóné
klubtag

6.

9.00

Mi a pálya? Pályaválasztási rendezvény

7.

18.00

MVBMK
Prof. Dr. Bagdy Emőke előadása:
Lelki klímaváltozás: felmelegedés vagy
fagykorszak?

8.

19.00

Bánfalvy Stúdió: Nicsak, ki lakik itt?
című színházi előadás

MVBMK

9.

19.00

Road és Lord együttesek koncertjei

MVBMK

10.

16.00

Apacuka együttes gyerekkoncertje

MVBMK

16.

9.00– Termelői piac
12.00

KLMH
sátor

16.

17.00

Jótékonysági koncert a Mindszentpusztai
Autista Otthon javára

KLMH
nagyterem

20.

18.00

Dinnyés József verséneklő előadása

KLMH

28.

18.00

Csernus Imre előadása: Egyensúlyban
önmagammal

MVBMK

December
4.

17.00

Mikulás nap az Alma együttessel    

MVBMK

5.

18.00

Dinnyés József verséneklő előadása

KLMH

6.

19.00 Budapest Bár karácsonyi nagykoncert    MVBMK
15.30– Adventi program a sátorban a helyi isko- Kossuth
sátor
18.00 lákkal ás művészeti csoportokkal

7.

16.00

Szentiván SE gála

8.

15.00

Jótékonysági hangverseny a templom- Szentiváni
ban: Sík Frida–Nagy Balázs, valamint templom
a helyi iskolák és a József Attila Kórus
műsora

13.

19.00

Kárpátia együttes koncertje

MVBMK

15.

16.00

Marina TSE évzáró gálaműsor

MVBMK

20.

17.00

Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füvesember MVBMK
előadása

MVBMK

Tájékoztatásul közöljük, hogy a programfüzetünkben megjelentetett
Csányi Sándor egyszemélyes vígjátéka november és december hónapokban
elmarad, az előadás várhatóan tavasszal kerül újra bemutatásra.

Kedves Szentivániak!

Szerencsére nagyon jó hírt
kaptam, ugyanis a dióburokfúrólégy által okozott fertőzés
megszüntethető és megelőzhető!!!
Nem kell kivágni a fákat!!!
De akkor mit tehetünk?
Sajnos a klímaváltozás negatív hatásai a növényvédelem
területére is begyűrűztek, s
mára már olyan növényeket
is védeni kell a kártevőktől,
amelyek esetében korábban
erre nem volt szükség.
A kártevők elleni védekezés
lehet biológiai és/vagy kémiai növényvédelem. A bioló-

giai növényvédelem esetében
káros anyaggal, vegyszerrel
nem terheljük a környezetet és a növényt, viszont ez
önmagában csak nagyjából
90%-os eredményességet
tud produkálni. A teljes siker
eléréséhez emellett feltétlenül
szükség van kémiai szerek
használatára, amelyek men�nyiségét azonban szakszerű
használattal a minimálisra lehet csökkenteni. A két
módszer együttesen már teljes védelmet jelent a növény
számára.
Nézzük, a diófa esetében mit
értünk biológiai védelem alatt:
• Most a legfontosabb fela
datunk még a tél beállta előtt,
hogy a fa alól az összes beteg
termést összegyűjtsük és
elégessük, valamint nem árt,
ha a fa környékét felgereblyézzük, hogy a rovarok ne
tudjanak megbújni az aljnövényzetben.
• Ezt követően, legközelebb
jövő június-júliusban lesz
teendő, amikor is ún. zöldessárgás (fotó mellékelve) ragadós lapokat kell kihelyeznünk
a fa ágaira, amelyekre darázs
alakú, feromon csapdát kell
pluszban ráragasztani. Ezek
a csapdák a nőstény rovarok
illatanyagát bocsájtják ki, s
amikor a hímek megközelítik azt, beleragadnak a lapba.
Nagyon fontos, hogy ezeket
a csapdákat nem csak, hogy
nem érdemes, hanem nem is
szabad ennél korábban kihelyezni, mivel veszélyt jelenthet
például a méhekre is, amelyek szintén beleragadhatnak
a papírba.
A Győri Kertbarátok Egyesülete is helyez ki Győr meghatározott pontjain csapdákat,
melyek által megfogott egyedek száma alapján pontosan
meg lehet határozni a rajzás
idejét. Ez azért fontos, mert a
rajzáskor és az azt követő 1-2
hétben kell alkalmaznunk a
kémiai növényvédelmet.
Kémiai növényvédelem
a rajzáskor:
• Valamilyen felszívódó szerrel (Spilan, Mospilan, Actara)

Családi nap
le kell permeteznünk a fát,
de elegendő a permetszert a
korona alsó 1/2-ére juttatni,
onnan fel fog szívódni és teljes védelmet biztosít a növény
számára.
• Ezen a permetezésen
kívül még egy őszi (október) és tavaszi (március eleje)
lemosó permettel is támogathatjuk a fát.

Szentiváni civil szervezésben nagy sikerű családi napra került sor október
19-én délután a Kossuth
Lajos Művelődési Ház
udvarán. Mind a felnőttek, mind a gyerekek jól
érezték magukat, amiről
ingyenes ugrálóvár, állatbemutató, bűvész előadás és
zenei programok gondoskodtak. Fellépett Sík Frida
gyermekműsorával, Barton
Márton örökzöld slágerekkel és az E. V. M. Duó jazz
műsorral. Ingyenes étel és

italfogyasztás, nagy sikerű
sütemény sütő verseny is
színesítette a programot.
A szervezők szándéka
szerint ez egy hagyományosan megrendezendő
szentiváni családi nap első
programja volt, amely jövőre már nagyobb lesz. Ez
az első alkalom is bizonyította, hogy igény van ilyen
közösségi eseményekre,
amelyek a család minden
tagjának kínálnak kellemes időtöltést.
Loschitz Ferenc

Fontos: honnan fogjuk tudni,
mikor van a rajzás?
Ebben a Győri Kertbarátok Egyesületének honlapja
lesz a segítségünkre www.
gyorikertbarat.hu, ahol a
növényvédelem fül alatt megtalálhatjuk a Körzeti kártevő
előrejelzés nevű táblázatot.
Ezen belül, ha a Nagyhegyben elhelyezett csapda mutatóit nézzük, akkor az elfogott
kártevők számának alakulásából látni fogjuk a megfelelő időpontot. Idén ez a nap
augusztus 28-ára esett, bár
dióburok-fúrólégyre vonatkozóan csak a Banai úti zártkert
adatait láthatjuk.
Összefoglalva tehát
a teendők:
1. Beteg termések összegyűjtése, elégetése, fa alatti
terület felgereblyézése.
2. Őszi (október) és tavaszi
(március) lemosó permetezés
olajos, kénes és rezes szerek
használatával.
3. Jövő június-július környékén zöldes-sárgás lapok kihelyezése feromon illatanyaggal.
4. Rajzás figyelése a Győri
Kertbarátok Egyesületének
honlapján és az azt követő
10-14 napon belül felszívódó
szerrel történő permetezés.
Remélem, tudtam segíteni
és jövő ősszel ismét egészséges diók potyognak majd a
kertjeinkben!
Szabó Andrea
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Harsányi Ferencné Miletics Ilona
emlékei a szentiváni moziról
	A kétezres évek elején falukutatási mun
kám során a szentiváni jellegzetes közös
udvarok kialakulásával foglalkoztam.
A mindig segítőkész Szlatki Jenő
fotóssal elindultunk
a Déryné utcán,
hogy a jellegzetes
udvarokat képekben
is megörökítsük. A
Duna filmszínház
fotózásakor megjegyezte, hogy a mozi történetével külön
is érdemes lenne foglalkozni. Tizenöt év
is eltelt azóta, amikor Jenő újra felvetette
ezt a témát: ő kutatná a tárgyi emlékeket,
én pedig írjam meg a történetét. Sajnos
ekkor én gyógyíthatatlan szembetegségem miatt már sem írni, sem olvasni
nem tudtam, ezért csak abban segíthettem, hogy megkerestem a „mozis”
Kovács család még élő leszármazottait,
akik tudnak segíteni. Így találtam rá
Veszely Évára és Kovács Verára.
Veszely Éva készségesen felkarolta az
ötletet. Visszaemlékezései már meg is
jelentek a Győrszintiváni Krónika 2019.
évi augusztusi számában.

Kovács Vera édesapja Kovács János, a
mozit alapító Kovács Andrásné (született Skerlanitz Julianna) négy gyermekének egyike, korban a második volt. Sajnos ő fiatalon (1937-ben) meghalt, lánya
alig ismerte. Vera akkor tudta meg,
hogy az édesapja mozi tulajdonos volt,
amikor a kárpótlási törvény életbe
lépett. Mint örökös
részesült a kárpótlásban. Édesanyja
Háry Irén közkedvelt tanítónő volt,
aki Szentivánon
három generációt
is tanított.
Annak idején
leg
idősebb bátyámat, Lacit is megkérdeztem, tudja-e mikor épült a mozi. Ő
így emlékezett: „Hét-nyolc éves kisdiák
lehettem. Hazafelé menet az iskolából feltűnt, hogy
a Kovács vendéglő melletti ud
var
részen nagy a sürgés-forgás. Emberek
dolgoznak kapával,
ásóval és árkokat

ásnak. Kíváncsi voltam, és egyik bácsit
megkérdeztem, hogy mi készül itt?
- Tudod fiam itt olyan ’ípület’ lesz
’amelben’ egy kifeszített ’vászonyon
embérek’ mozognak, de ha a vászon mögé
’mísz, ném talász ott sénkit’.”
Mivel bátyám 1922-ben született, ez
idő tájt 1929–1930-at írhattak. Érdekesség, hogy fiatal házasként 1952-ben a
Déryné utcában, a
mozival szemben
építette fel a családi otthont.
Jómagam
az
1930-as évek végén,
vagy a negyvenes
évek elején 7-8
éves koromban voltam először a moziban. Az első film
amire emlékszem, a „Falu rossza” című
volt. Azután elég gyakran látogattam a
mozit. Sok szép magyar és amerikai filmet mutattak be, kitűnő művészekkel. Pl.
Liszt Ferenc élete, Tarzan filmek, Öten
voltak, Marlene Dietrich filmek, később
egy szép színes orosz film, a Kővirág.
Filmeket ma már sokféle készüléken, sok helyszínen láthatunk. A mozi
azonban több volt ennél, teret, alkalmat
adott az emberi kapcsolatok ápolására.
Találkozó helyként, közösségi térként
betöltött jelentős szerepe fájdalmasan
hiányzik. Reményt keltő hír, hogy a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ
részeként új életre kelhet.

Gratulálunk Cserhalmi József
agrárminiszteri elismeréséhez!
jó egészséget, és azt, hogy még sokáig
tevékenykedhessen közöttünk, értünk,
és legyen sok öröme az erdőkben, a
madárcsicsergésben!
Szerkesztőség

Magyarország agrárminisztere, Dr.
Nagy István az 1956-os forradalom és
szabadságharc emléknapja alkalmából
kiemelkedő tevékenységéért ÉLETFA
emlékplakett ezüst fokozata elismerést
adományozott Cserhalmi Józsefnek 2019.
október 22-én a Vajdahunyadvárban.
„Cserhalmi József a volt Győri Erdőfelügyelőség nyugalmazott főerdőfelügyelője a
kisalföldi erdők és erdőgazdálkodás fejlesztésében végzett kiemelkedő munkájáért, közéleti tevékenységéért” érdemelte
ki e rangos elismerést – áll az Agrárminisztérium kitűntetése indoklásában.
Gratulálunk és szívből kívánunk Neki
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Jótékonysági Gálaműsort szervezünk 2019. november 22-én 17.00 órai
kezdettel a Kossuth Lajos Művelődési Házba, melyre szeretettel várjuk az
alapítvány támogatóit. Az adományokat
a Kincsesház tetőfelújítására fordítjuk,
ha addig sem születik megállapodás az
átvételről az önkormányzattal. Ha lesz
megállapodás, akkor pedig más alapítványi célt tudunk a bevételből segíteni, pl.
fiatal szentiváni tehetséget támogatni,
vagy szociálisan segítségre szoruló idős

embert. A Gála műsorban szereplőkről plakáton és az alapítvány honlapján
(szentivanert.hu) később adunk bővebb
tájékoztatást.
Örömmel jelenthetjük be, hogy november hónapban megjelenik Harsányi
Ferencné Miletics Ilona VÖRÖS FELHŐ
című könyvének 2. bővített kiadása az alapítvány gondozásában, amelyre már többen várnak. A könyvbemutató időpontjáról
az érdeklődők plakáton és a honlapunkon
(szentivanert.hu) keresztül tudnak tájékozódni. Aki az időpontról személyes értesítést is kér, az jelezze ezt a 20/540-6449es telefonszámon. (A tavalyi előjegyzéseket
számon tartjuk, nekik meghívást küldünk.)
Sok szeretettel várunk minden kedves
szentivánit a rendezvényeinken!
Szentivániak Szentivánért
Alapítvány kuratóriuma

KÖNYVTÁRI hírek
Visszatekintés az elmúlt
időszak eseményeire, és előzetes programajánló
Szeptember 24-én vendégünk volt Cselenyák Imre író,
zenész, dalszövegíró. A meghívást Margitics Miklós tanár
úrnak köszönhetjük, aki figyelmünkbe ajánlotta az Arany
János életét bemutató köteteket.
Az Áldott az a bölcső és a Tölgyek alatt című regényeiben a
diákok is élvezettel olvashatják
mi és hogy történt, történhetett
a Toldi szerzőjével élete során.

Október 4-én, pénteken fél
öttől kezdődtek a beszélgetések, előadások, majd kéz
művesfoglakozás.
Szalóky Albert atya A természetvédelem, teremtésvédelem című előadásában Ferenc
pápa enciklikáját bemutatva
beszélt erről a napjainkban
egyre fontosabb feladatról,
amely mindannyiunkat érint.
Így lett kerek a szerdai előadás, mert összekapcsolódott
ezáltal a szakmai és a vallási
megközelítés.

Szeptember 30.–október 4.
között az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozata
következett. Ebben az esztendőben a „Könyvtárak az emberért
– felelősség a Földért” volt a téma.

A következő előadásban Germán Eszter és Ponty Beatrix
mutatta be az Állatmenhelyt,
és tartott bemutatót a terápiás
állatokkal. Megtapasztalhattuk közelről az állatok okosságát, ügyességét.

Majd jelképesen átadtuk
Markszné Koncz Zsuzsannának a plüss figurákat, hogy
a karácsonyi ajándékozásakor
átadhassa a gyermekeknek.
November 13-án, szerdán
M. Kácsor Zoltán, meseíró
lesz a vendégünk. Várom szeretettel aki szereti a Garázsbagázst, és a Zabaszauruszokat!

Ezen a napon az utolsó
előadónk Pintérné Gergics
Ágnes Assisi Szent Ferenc
életét mutatta be a művészeti
alkotásokon keresztül, majd
az állatok világnapjáról külön
megemlékezve a résztvevők
alkothattak őszi erdő ihlette
jegyzetfüzetet, mappát.

November 30-án, szombaton
10 órától Csillagszóró
Közös karácsonyi készülődés
a Szentiváni Szöszmötőkkel és a
Mosolyra Hangolók együttessel.

Ehhez kapcsolódva egész
héten gyűjtöttük plüss figurákat – amelyek kórházban
fekvő gyermekekhez kerülnek majd, és használt takarókat, plédeket az állatmenhely
befogadottjainak.
Október 2-án szerdán az
Ötórai Tea Klub keretén belül
előadást hallgattunk meg a
Mindennapok a környezettudatosság jegyében címmel.
Előadó: Horváth Cintia, környezetmérnök volt.

Ezt követően Antoni Gyula
a Szentiváni Madárbarátkör
alapító tagja mutatta be a
madárbarát kertet.

A képeket készítették:
Dénes Zsuzsanna,
Halászné Bazsó Eszter,
Kis Márton,
Markszné Koncz Zsuzsanna

Előzetes
programajánló
November 6-án, 17 órakor
Ötórai Tea Klub
Szlovénia térben és időben
Előadó: Horváth Gábor, könyvtáros, hadtörténész-technikus

December 4-én, 17 órakor
Ötórai Tea Klub
„Betlehem kis falucskában...”
Előadó: Dr. Laczendorfer Zsuzsanna néprajzkutató, egyetemi docens.
Dénes Zsuzsanna
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Aradi vértanúkra

Izgalmas erdei iskola

emlékeztünk

A világosi fegyverletétel után
Aradon kivégezték a magyar
honvédség 12 tábornokát és
egy ezredest. Így lettek a nemzet vértanúi: Aulich Lajos,
Damjanich János, Dessewffy
Arisztid, Kiss Ernő, Knezich
Károly, Láhner György, Lázár
Vilmos, Leiningen-Westerburg

Károly, Nagysándor József,
Poeltenberg Ernő, Schweidel
József, Török Ignác és Vécsey
Károly. Október 4-én a Győri
Váci Mihály Általános Iskola
5. b osztálya emlékműsort tartott Győrszentiván lakosainak
a Hősök szobránál. A megemlékezés után a Győrszentiváni
intézményvezetők: Loschitz
Ferenc, Répásiné Hajnal Csilla
és Fátrainé Csanaki Éva igazgatónők koszorút helyeztek a
Hősök szobrához és a gyerekek
gyertyát gyújtottak.
Csapóné Nebehaj Renáta
felkészítő tanárnő

Egészséghét családi nappal
a váci iskolában
Szeptember utolsó hetében
a Teljeskörű Iskolai Egészségfejlesztő csoport egészséghetet szervezett az alsó és felső
tagozatos diákoknak. Ezen a
héten volt reggeli torna, 2019
méteres futás, különböző
sportversenyek, zöldségkóstolás, az Eisberg Kft. jóvoltából
finom salátákat is kóstolhattak a gyerekek. Akadályverseny formájában interaktívan
ismerkedtek meg az egészség
fogalmával, gerinctorna segítségével megismerték a helyes
testtartást, kerékpáros versenyen mutatták meg ügyességüket. Előadások keretében
hallgatták a helyes fogmosás
lépéseit, mit jelent a higiénia,
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miért egészséges szervezetünknek a futás. Köszönjük
Sipőczné Andi védő néninek
és Somogy Rita anyukának a
színvonalas előadást. Köszönjük Csibi Nóra tanárnőnek,
hogy felső tagozaton, DányiHegyi Diána tanárnőnek
pedig, hogy alsó tagozaton
megszervezte az akadályversenyt és köszönet a kollégáknak, hogy érdekes játékokkal
tették színesebbé ezt a hetet!
Végül, köszönetünket szeretnénk kifejezni Győr Megyei
Jogú Város Önkormányzatának, aki pályázati úton támogatta iskolánk szakmai programjainak megvalósulását!
TIE csoport

Korán reggel indultunk
el Győrből vonattal mi, vácis
negyedikesek. Másfél órás út állt
előttünk. Amikor odaértünk,
rögtön még nem foglalhattuk
el a szállást, ezért túrázni indultunk az erdőbe. Izgalmas volt!
Patakon keltünk át, szép virágokat láttunk, és a legjobb, hogy a
természetben voltunk! Annyira
jó volt érezni, hogy a hűs szellő
fújt engem. Csodálatos volt!
Ezek után szintén az erdőben, a kalandparkba mentünk.
Na, ez volt aztán az izgi! Magasabbnál magasabbra mentünk,
de 3-as szintnél a 150 cm alattiak nem mehettek fel. Valaki egyes pályákat újra és újra
megmászott. Pihenő gyanánt
mindenki evett egy jégkrémet
és ivott egy hűsítő italt.
A kalandpark után ebédelni indultunk. Az ebédből vis�szafelé mindenki megkapta a
csomagját – ugyanis azt külön
kocsival hozta az egyik osztálytárs apukája – és csoportokat

alakítottunk. Egy szobába 7
ember fért el. Mikor megvolt a
csoportbeosztás, Szandra néni,
Dia néni és Nóra néni mindenkinek megmutatta a szobáját.
Amikor elfoglaltunk, volt egy
jó óránk elhelyezkedni. Ezen a
napon jöttek még a Kicsi Szimatosok (azaz az állatvédők),
hogy beszélgessenek velünk a
felelős állattartásról.
A hét további részében soksok program volt még:
Régi magyar hangszerekkel ismerkedtünk meg: citera,
magyar kecskeduda, 6 lyukú
pásztor furulya, stb.
Szörpöt és mézeket kóstolhattunk: menta szörp, vadkörte szörp, fenyő szörp, stb.
Karaokee partyztunk.
Bátorságpróbán voltunk
este az erdőben, és láttunk
egy rókát!
Nagyon-nagyon izgalmas
volt az erdei iskola a 4. évfolyammal!

Köszönet
Iskolám nevében szeretném köszönetemet kifejezni
Glázer Péternek, a GlázerTransz Kft. ügyvezető igazgatójának, hogy évről-évre
friss homokot adományoz
nekünk. A képen is jól látható, hogy a frissen érkezett
homokot azonnal ellepték
gyermekeink és önfeledten
játszanak benne.
Répásiné Hajnal Csilla
igazgató

Gayer Míra Dorka 4.a
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„Akire büszkék vagyunk!”
a Váci iskolában
Interjú
Borbély Bálint 8. b.
osztályos tanulóval
Minek a hatására kezdtél el
énekelni, zenélni?
Igazából már kisgyerekkoromtól kezdve fontos volt számomra a zene, és az is nagyon
inspirált, hogy a Nagymamám
a helyi József Attila Kórus
vezetője, és ő indított el ezen
az úton. Most pedig Brigi néni
és Kriszti néni az, aki felkészít a fellépésekre. Anyukám
is nagyon sokat támogat az
elképzeléseimben.
Tudjuk, hogy az éneklés mel
lett több hangszeren is játszol.
Melyek ezek?
Két hangszeren játszom:
trombitán és zongorán.
Mi az álomszereped?
A Csárdáskirálynő című operettben szeretnék szerepelni.
Mit teszel meg azért, hogy
megvalósuljon az álmod?

Az iskolában próbálok minél
több versenyre jelentkezni,
az iskolai szerepléseknek leggyakrabban részese vagyok.
Tagja vagyok az énekkarnak,
és ezt mind azért, hogy fejles�szem tudásom.
Kik a kedvenceid a művész
világból?
A „régebbiek” közül nagyon
szeretem Rátonyi Róbert
színművész munkásságát.
A modern világból pedig
a Wellhello és Halott Pénz
zenéje áll közel hozzám.

Szabadidődben mit szeretsz
csinálni?
Szeretek görkorcsolyázni az
unokatestvéremmel, a testvéremmel pedig a kutyánkkal
szoktunk az udvaron játszani.
Mik a terveid nyárra?
Dráma táborba szeretnék
menni, valamint az iskola által
szervezett győrújbaráti táborba
is megyek a barátaimmal.
Melyik eredményedre vagy a
legbüszkébb?
Mindegyik eredményemre
egyaránt büszke vagyok. De
ha ki kellene egyet emelnem,

Mátics Borka 2.b – 3. hely
Miletics Máté 1.b – különdíjas
• Meseíró pályázat díjazottjai:
Miletics Dóri 3.b
Bernáth Ákos 3.b
Tóth Brigitta 4.b
Gratulálunk a gyerekeknek
és a felkészítő tanároknak!
Köszönjük a szervezést a
Móricz iskolának, külön is
Ihász Éva tanárnőnek!
Mátics-Bódai Krisztina

íRóka újságíró szakkör

„Belső Csend”
meditációs program indult a
Váci iskolában
nek a tanulási és viselkedési
zavarok, és azok kialakulásának esélye, valamint javulnak
a szociális készségek. A kutatások megállapították azt is, hogy
a meditációra szánt idő nem
megy a tanítás rovására, sőt a
gyakorlatok elvégzése után a
gyerekek képessé válnak jobban figyelni, és kevesebb idő
telik el fegyelmezéssel.
Az osztályommal, az 5.a osztállyal pár hete kezdtük a programot, a gyerekek nagyon lel-

Népmese napi verseny
A Móricz iskola Népmese
napi versenyén ismét eredményesen szerepeltek a Váci
iskola tanulói!
• Mesemondás:
Szabó Donát 2.b – 1. hely
Kocsis Sándor 1.a – 2. hely
Kardos Milán 1.b – 3. hely
Nagy Hanna 3.a – 3. hely
Pócsi Máté 2.a – különdíjas
• Rajzpályázat:
Németh Róza 1.b – 2. hely

akkor a Győri Nádorvárosi
Ének-zenei Általános Iskolában szervezett népdalversenyen a már harmadszorra is
elért kiemeltarany minősítésemre.
Milyen szerepet szeretnél
betölteni felnőtt korodban a tár
sadalomban?
Énekes és színész szeretnék lenni a Budapesti Operett
Színházban, de nem szeretnék
a családomtól távol lenni, ezért
még nem tudom, hogy fogom
ezt megoldani.

A Belső Csend Program
egy önkéntes kezdeményezés, Ausztráliából indult és
pozitív hatásai tudományosan bizonyítottak. A program
célja, hogy a gyermekek megtanulják elérni azt az állapotot, amikor elméjük nyugodt,
csendes, s így az esetleges
negatív külső hatásokat is jobban tudják kezelni.
A gyakorlatokat meditációkutató tudósok, tanárok fejlesztették ki. A modulok egyetemesen
elfogadott pozitív viselkedést
erősítenek, a gyerekek megtanulják irányítani figyelmüket,
s hogy felismerjék a bennük
rejlő jó tulajdonságokat, és azokat megerősítsék magukban. A
módszer rendszeres alkalmazása esetén jelentősen csökken-

A képen második osztályosok végzik a meditációt, láthatóan elmélyülve a feladatban

kesek, így a reggeleinket ezzel
kezdjük. A meditációk 5-7 percesek, a tanítás rendjébe is jól
beilleszthetőek. Bízom benne,
hogy hamarosan jótékony hatását is megtapasztaljuk ezeknek
a csendes összejöveteleknek.
Ráczné Persler Edina
osztályfőnök, Belcső Csend
munkacsoport-vezető
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Élőszóval az olvasásért –
olvasással az élőszóért!

Benedek Elek 160 éve,
1859. szept. 30-án született.
A Magyar Olvasástársaság
kérésére iskolánk- mint 2005
óta minden évben-, különös gonddal szervezi meg
a magyar népmese napját,
Benedek Elek születésnapján.
A generációk sora által
kimunkált, mély értelmű,
sokjelentésű, a figyelmet erősen vonzó, megragadó népmesékkel egész életükre eligazító
gesztusokat, szavakat, mondatokat, fordulatokat csepegtetünk gyermekeink lelkébe:
„Jó tett helyébe jót várj!
„Ezer szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál”.
„Hét teljes évet kell szolgálnod ingyen, hogy elnyerhesd
szíved választottjának kezét!”
„Ásó, kapa és a nagyharang
válasszon el minket egymástól!”
A három testvér közül
kettő rendszerint elbukik, de
az irgalom, a segítőkészség
hiánya, az önérdek dominanciája, gőgjük, gyengeségük,
gyávaságuk láttán, azokból
tanulva győzedelmeskedhet a
legkisebb.
A hármas útelágazás nehéz
döntést jelent mindenki számára, az üveghegyek, a tengerek, a szakadékok leküzdéséhez a korábban önzetlenül
megsegített állatok, táltosok,
sárkányok, griffek vagy tündérek, boszorkányok hozzák
el a biztos megoldást, a végső
győzelmet. A mesék hőseit
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erősítő küzdelmek, kudarcok,
áldozatok nélkül magunk
sem érhetünk el maradandó
sikereket.
Ráadásul köztudottan a fejből mondott vagy felolvasott
mese az az első „ábécéskönyv”,
amelyből a gyermek akaratlanul is megtanul saját lelkében
olvasni. Hiszen a mesék szimbólumai, a hősök gondolkodásmódja, tettei, magatartása,
konfliktusai, megküzdő stratégiái öntudatlan azonosulási
folyamatokat indítanak el a
hallgatóban. Vagyis a szavak
nyomán óhatatlanul kialakuló belső képek már főként a
hallgató, olvasó gyermek szorongásairól, félelmeiről, tudatos, tudattalan vágyairól szólnak majd. Ezek a belső képek
pedig megfoghatóvá, megnevezhetővé teszik az addig csak
tudattalan feszültségeket hordozó szorongásokat, vágyakat, mozgató rugókat. Tehát a
mese hatása a gyermeki lélekre szükségképpen jóval sokrétűbb, rejtettebb, hosszabb
távú, mintsem azt annak első
elolvasása, hallása után mi
felnőttek gondolhatnánk.
A magyar népmese napját
azért ünnepeljük immáron
2005 óta, mert közös feladatnak tartjuk a magyar népmesekincs újra élesztését, ter-

jesztését, az eddigieknél szélesebb körű birtokba vételét.
Végezetül köszönetet kell
mondanom azért a sok segítségért, ami lehetővé tette,
hogy a népmese napi program létrejöhetett.
Mert akarhatunk mi bármit, ha nincsenek segítőink,
akkor olyanok vagyunk, mint
a kicsi királyfi táltos paripa
nélkül.
Tehát köszönet a gyerekekkel foglalkozó szülőknek és
pedagógusoknak.
Loschitz Ferenc, költőnek, a
MVBKK igazgatójának, hogy
biztosítja minden évben a
helyet.
Kollégáimnak, akik segítettek az előkészületekben:
Bukovszkyné Bognár Zsuzsannának, Sipőczné Murányi Zsanettnek.
Zentainé Horváth Eszternek, Csicsai Nándorné Ildikónak a rajzpályázat zsűrizésért, az előtérben látható
kiállítás elkészítéséért.
Laskai János költőnek,
Loschitz Ferencnek és Zentainé Horváth Eszter kolléganőmnek a mesék zsűrizéséért.
Neubauerné Tóth Krisztinának a fotózásért.
A mesemondó verseny
zsűrizéséért Szilbekné Cseh

Györgyinek, a Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános
Iskola intézményvezetőjének, a Magyar Tehetségsegítő
Szervezetek Szövetségének
tutorának, tehetségsegítőjének. Horváthné Paár Zsuzsannának, iskolánk magyarangol szakos tanárának és
Loschitz Ferencnek.
A Hétkrajcár Közhasznú
Alapítványnak, Fátrainé Csanaki Évának, az anyagi támogatásért.
A gyerekek négy kategóriában versenyezhettek: a kisebbek szabadon választott meséhez rajzolhattak.
A jó fantáziával megáldott
diákok önmaguk alkothattak
mesét. Voltak akik, prezentációt készítettek magyar népmese alapján. Voltak akik,
mesét mondtak ezen a gyönyörű délutánon.
Remélem, felejthetetlen
élmény volt ez a délután
mesemondónak, hallgatónak,
szülőnek, nagyszülőnek egyaránt.
Nekem szervezőnek minden évben nagy élmény a
népmese napja, mert a gyerekszemekben látom visszatükröződni az örömömet.
Ihász Éva
könyvtárostanár

Móricz Tehetségpont
Minden gyermek te
 könnyű eligazodni a viselkedésükön, ugyanis egyszerre
hetséges.
Csak mindegyikük más
időben nyitja ki a csomagját.
Ebben hisz iskolánk nevelőtestülete, és igyekszik
minden diákot a maga szintjéről tovább fejleszteni.
Vannak olyan diákjaink
is, akik egy-egy területen
előbbre járnak kortársaiknál, hamarabb bomlik ki a
tehetségcsomagjuk.
Lehet, hogy az Ön gyermekének is hamarabb bontakozik ki a tehetsége?
Az igazán tehetséges gyerekek általában érzékenyebbek a társaiknál. Néha nem

szeretnének a kortársaik közé
tartozni és kitűnni a képességeikkel. Nagyon nagy a szeretetigényük, a biztonságos,
meleg családi háttér elsődleges ahhoz, hogy harmóniában legyenek önmagukkal, és
megnyilvánuljon a tehetségük.
A nagyfokú érzékenység mellett általánosságban
elmondható, hogy a tehetséges gyerekek:
• gyorsan és könnyen
tanulnak
• nagyon jól érvelnek
• szokatlan asszociációik
vannak

Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek
„Nem sokat ér, ha magunkban dalolunk, szebb, ha ketten
összedalolnak. Aztán mind
többen, százan, ezren, míg
megszólal a nagy Harmónia,
amiben mind egyek lehetünk.
Akkor mondjuk majd igazán:
ÖRVENDJEN AZ EGÉSZ
VILÁG!”
(Kodály Zoltán)

Yehudi Menuhin kezdeményezésére 1975-ben az
UNESCO október 1-jét a
zene világnapjává nyilvánította. A hegedűművész szerint meg kell becsülnünk a
csöndet, az ezerarcú muzsikát megismernünk azért
fontos, mert közelebb hozza
egymáshoz az embereket és
a kultúrákat.
A zene módot ad arra,
hogy az emberek ma is
megértsék egymást, amikor az emberiségtől a múlt
előítéletei távolabb állnak,

A zene világnapja

Móricz iskola tantestülete

• koruknál érettebben tudják
szabályozni az érzelmeiket
• feltűnően jól szintetizálnak

sében. A tehetség kibontakozásában lényeges elem a kitartás,
a szorgalom, a gyakorlás

Mit tehet ilyenkor a szülő?
Megfigyelni
Mi érdekli a gyereket? Milyen
témákban tesz fel kérdéseket?
Mennyire jegyzi meg a kapott
válaszokat, hogyan kapcsolja
össze az ismereteket a fejében?
Milyen játékok és milyen témájú könyvek érdeklik?
Milyen tevékenységben leli
örömét? Mit csinál kitartóan,
szenvedéllyel, mintha soha
nem fáradna el benne?
Miben ügyes, sikeres? Miben
kiemelkedőek az eredményei?
Melyik az a terület, képesség,
amely meghaladja a kortársai
szintjét?
Mit látnak az óvodában, iskolában a tanárai? Hasonlóképpen látják-e a gyermek tehetségét, miben és hogyan tudják
támogatni?

Megőrizni a gyermekkorát
Az önzetlen szülői támogatás mellett elengedhetetlen, hogy arra is figyelemmel
legyen a család és a környezet, hogy a gyermek maradjon
gyermek. Ne tegyünk rájuk
túlzott szülői elvárásokat
sem a kiemelkedő képességek területén, sem másban.
Könnyen előfordulhat, hogy
egy zongoravirtuóz ugyanúgy
utál esténként fogat mosni,
vagy a kedvenc játékán osztozkodni, mint a társai, ezeket a gyermek korának megfelelően kell kezelni.

Motiválni
Ha a csemete rátalál arra a
tevékenységre, amiben tehetséges, akkor mindenképpen
támogassuk őt annak a megélé-

mint valaha, de megerősödve kerülnek előtérbe azok
az örök értékek, amelyek
mindig részét képezték bármely nép minden művészi
megnyilvánulásának.
Iskolánkban
minden
évben megemlékezünk a
zene világnapjáról, de ebben
az évben egy különösen
emlékezetes nap volt a zene
világnapja.
Győr belvárosa volt a
helyszíne annak a kezdeményezésnek, amely során
több iskola énekes kedvű
diákjai daloltak együtt a
zene ünnepén.
Iskolánk énekkarát Zádo
ry Zsófia és Szentgyörgyi
Zoltán Pálné készítette fel
és kísérte el erre a rendhagyó eseményre.
A fényképeket Neubauerné Tóth Krisztinának
köszönhetjük.

Mit tehet a pedagógus?
• Felfedezni, biztatni a
kiemelkedő teljesítményeket
nyújtó tanulókat
• Teret engedni, lehetőséget
adni a tehetségígéreteknek
Már a tavalyi esztendőben
is sokfajta szakkört kínáltunk
diákjaink számára.
Az idei tanévben is nagy
igény van tanulóink körében

délutáni foglalkozásokra, szakkörökre. Elmondhatjuk, hogy
a Móricz iskolában a diákok
örömmel töltik el a délutánjukat, hisz rengeteg elfoglaltság
közül választhattak.
Ezen kívül a szaktanárok
rendszeresen készítenek fel
diákokat tantárgyukhoz kapcsolódó szaktárgyi versenyekre.
A tanulók a versenyeken
elért sikereiért az egész iskolai közösség előtt, az iskolagyűlésen kapnak dicséretet. A
szülők a Szentiváni Krónika
hasábjairól is értesülhetnek a
versenyeredményekről.
Iskolánk Regisztrált tehetségpontként igyekszik a lehető

legtöbbet megtenni tehetséges
diákjainkért, pályázati lehetőségeket biztosítani számukra.
Rendszeresen
figyeljük
a Magyar Tehetségfejlesztő
Szervezetek Szövetségének, a
MATEHETSZ-nek a pályázati
felhívásait.
A tavalyi évben 12 tanuló
nyert el a szervezet tehetségösztöndíjat, és az idei évben
is folyamatosan pályáztatjuk
tehetségígéreteinket.
Bízunk abban, hogy minden diákunknak alkalma van
intézményünkben kibontani
tehetségcsomagját a saját tempója szerint.
Ihász Éva

Nyílt nap a Móricz iskolában
November 27-én délelőtt folyamán nyílt tanítási órák
lesznek a Móricz iskolában. Ekkor lehetőséget biztosítunk
arra, hogy a szülők bepillantsanak pedagógusaink oktatónevelő munkájába, részt vegyenek a tanórákon.
Ezen a napon a jövő évben iskolába készülő óvodásokat és szüleiket is várjuk nagy szeretettel! A nyílt tanítási
nappal kapcsolatos további, részletes tájékoztatást keressék az
iskola honlapján: http://www.moricz-gyor.sulinet.hu/
Móricz iskola tantestülete
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Könyvjelző

Berg Judit:

Az Őrzők

Az Őrzők egy nagyon izgalmas ifjúsági bűnügyi regény,
ami egy rablás előkészítésének
rejtelmeibe avat be bennünket,
természetesen titkos kódok
megfejtésén keresztül. Az
önmagában is nagyon érdekes
cselekmény, amelyben a nyomozók munkáját kamasz gyermekek segítik, már magával
ragadja az olvasót, de számomra az igazi szenzációt a regény
helyszíne jelentette. A cselekmény ugyanis a Budai Várban
játszódik, középpontban pedig
a Mátyás-templom áll. Az író
cselekményszálain keresztül
végig kalauzol bennünket a
Budai Várban. A titkos kódok
megfejtésén
gondolkodva
megismerkedünk a turistalátványosságokkal, mint például
a látogatható Labirintussal és
a Sziklakórházzal, az egykori
jégveremmel és a világ legkisebb természetvédelmi területével. A középpontban azonban
mindvégig a Mátyás-templom
áll. A templomot körbejárjuk a
tizenéves kamaszok felfedező
szemével, az ősi magyar leszár-

mazott (a regényben a megbízó) szenvedélyes érzelmeivel,
a rabló agyafúrt észjárásával és
az éjszakai portás éleslátásával,
hogy csak a legérdekesebbeket
említsem.
A regény legnagyobb érdeme azonban számomra a
jegyzetekben található. Az író
ugyanis – mint egy titkos idegenvezető – számokkal utal a
jegyzetekre, ahol röviden, de
rendkívül érdekesen bemutatja
a cselekményben szereplő helyszíneket, az érintett történelmi
eseményeket és híres embereket. Mire a könyv végére érünk
nemcsak a bűnügy oldódik
meg, hanem nagyon izgalmas
és tartalmas tudásanyaggal is
gazdagabbak leszünk.
Bevallom, engem annyira
megfogott ez a regény, hogy
már tervezzük a családdal,
hogy mikor látogatunk el ismét
a Budai Várba, hogy Berg Judit
könyvével egy új oldaláról is
megismerjük e csodás történelmi látványosságot.
A könyvet szívemből ajánlom
mindenkinek, aki már járt a
Budai Várban, hogy fel tudja
eleveníteni az emlékeket és inspirációt ébresszen benne egy
újabb látogatásra. No és azoknak, akik még nem voltak ott,
mert biztosra veszem, hogy fel
fog kerülni a bakancslistájukra.
Könyvajánlómat egy idézettel zárva, nagyon jó szórakozást kívánok a regényhez.

Frankenweenie –
Ebcsont beforr
Hideg őszi délutánokon
eszünkbe sem juthat jobb
program, mint belehuppanni a kényelmes kanapéba,
odahívni az egész családot és
elmerülni egy szívet melengető, tanulságos mesefilmben,
amely egy kisfiúról, Victorról,
és az ő kedvencéhez fűződő
barátságáról és szeretetéről szól.
Victort nagyon érdekli a fizika,
bámulattal szívja magába kissé
különc fizikatanárának szavait. Szülei azonban aggódnak,
hogy fiuk nem szerez barátokat, csupán kutyusával, Sparkyval tölti szívesen az időt. Ám
amikor egy szerencsétlen baleset következtében Victor kedvence nélkül marad, azt hiszi
mindennek vége. Csakhogy a
kisfiú nem hagyja annyiban.

Mérhetetlen szeretetét és a fizika órán tanultakat felhasználva életre kelti Sparky-t és úgy
tűnik, hogy most már semmi
rossz nem történhet. Igen ám,
de Sparky újbóli jelenléte nem
maradhat sokáig titokban. Irigy
osztálytársai is tudni akarják
Victor titkát, ám őket nem a
szeretet és a jó szándék vezérli,
hanem a győzelem és a hatalom utáni vágy. Vajon ugyanaz
lesz a rossz szándékú gyerekek kísérleteinek eredménye,
mint Victorénak, vagy szörnyű
katasztrófába torkollik a versengés? Csupán a fizikának
köszönhető, hogy Sparky újra
boldogan csóválja a farkát, vagy
ez önmagában nem elég? És
vajon mindenben igazuk van a
felnőtteknek? Mindez kiderül
Tim Burton csodálatos, lélekmelengető történetéből.
Borbély Lilla

„Magyar vagyok.
Legszebb ország hazám
Az öt világrész nagy terűletén.
Egy kis világ maga.
Nincs annyi szám,
Ahány a szépség gazdag
kebelén.”
Petőfi Sándor: Magyar vagyok
Borbély Csabáné

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:
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ. A névvel jelzett írásokért a szerzők vállalják a felelősséget!
Győr Megyei Jogú Város
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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!

NAPOS GUMISZERVIZ
Győrszentiván, Napos u. 32.

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

SZENTIVÁNI
ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Győrszentiván,
Déryné u. 24.
Rendelési idő:
hétfő 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
• 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

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

FELHÍVÁS!
Ne feledkezzünk meg
az ebek veszettség elleni oltásáról!

