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 A 2020. februárjában fel-
lángolt COVID járvány 
és az emiatt márciusban 
bevezetett szigorú intéz-
kedések nem csupán 
mindennapi életünket 
változtatták meg, hanem 
az ország, Európa és az 
egész világ gazdaságára 
komoly hatást gyakorol-
tak, melynek végét még 
ma sem látjuk igazán. 

Így van ez Győr M.J.V. 
Önkormányzatánál is, ahol 
a közgyűlések, bizottsági 
ülések, egyeztetések nagy-
részt elmaradtak, illetve 
egyes témák online kerül-
tek megbeszélésre.

A központi intézkedé-
sek, elvonások komolyan 
érintették és idén is érintik 
Városunk költségvetését. A 
gépjárműadó elvonása, az 
ingyenes parkolás, kb. 1,2 
mrd. Ft kiesést jelent, nem 
beszélve a nettó 5,5 mrd. 
Ft központi elvonásról. 
(Amely lényegesen több 
volt, csak kompenzációként 
az állam visszautalt belőle.)

Idén a költségvetés készí-
tésekor hidegzuhanyként 
érkezett a hír az iparűzési 
adó megfelezéséről. Győr 2 
lépcsőben korábban csök-
kentette ennek az adónem-
nek a mértékét, előbb 1,8%-
ra, majd 1,6%-ra, és most 
az 1,6%-os mérték került 
megfelezésre. Nyilvánvaló, 
hogy azok az önkormány-
zatok, akik nem támogat-
ták adócsökkentéssel a 
vállalkozókat, és megma-
radtak a 2%-os mértéknél, 

most jobban jártak. A helyzet 
javítása érdekében az épít-
ményadón kellett változtatni, 
ami szintén alacsony összegű 
volt, de egy kormányhatározat 
értelmében még nem léphe-
tett hatályba a rendelkezés. 
A különböző időszakokban 
bejelentett változtatások miatt 
a költségvetés folyamatos 
korrigálása vált szükségessé. 
Meg kellett vizsgálni, hogy 
melyek azok a pontok, melyek 
nélkül a város még működő-
képes marad?!

A hivataloknak, intézmé-
nyeknek, óvodáknak, bölcső-
déknek stb. működniük kell!

Ezért így kerültek egymás 
után kihúzásra régen várt 
városi beruházások, melyek 
közül egyik legfájóbb az, ami 
a lakóutcákat érinti városi 
szinten. 

Szentivánon ezért marad el 
az Északi bekötő út kiépítése, 
mely az AUDI északi körfor-
galmát kötné össze a Sugár 
úttal, az Új Temető mögött. 

A két ütemre tervezett 
Váci M. u. felújítása is sajnos 
elmarad, mely az Egressy u. 
csomópontjának átépítésével 
kezdődött volna. Sajnos elma-
rad az Új Temető melletti 
út- és parkolóépítés, valamint 
a Mogyorós u. elején és a 
Homoksori úton a járdaépítés 
is. A legutóbbi, februárban 
hozott bérleti díjak elenge-
déséről szóló rendelet a már 
kész költségvetés újragondo-
lását tette szükségessé.

Lesz azért néhány komo-
lyabb beruházás, melyek nem 
a város költségvetését terhe-
lik, hanem korábbi pályázatok 
alapján kerülnek megvalósí-
tásra (pl. Reptéri u. felújítása). 
Ezek a munkák kb. 10 mrd. 
Ft értékben kerülnek kivite-
lezésre. 

Jó hír, hogy az utak fenntar-
tására, ha szerény mértékben 
is, de lesz keret. Az aszfalt-
üzemek indításával a kátyú-
zást meleg aszfalttal végzik, 
mely tartósabb lesz a hideg 
aszfaltnál. 

Jelenleg a zöldterület bőví-
tésével kapcsolatban folytatok 
egyeztetéseket, és számos 
problémás estben igyekszem 
segíteni a lakosságot, sokszor 
nem feltétlen önkormányzati 
kérdésekben. 

A város vállalatainál az utób-
bi hónapokban komoly válto-
zások történtek, melyek mind 
a cég szerkezetében, mind 
pedig a személyi állományban 
megújulást eredményeztek. 
Természetesen, mint minden 
új dolognak, ennek is be kell 
járódnia, hogy a későbbiekben 
olajozottan működjön. 

Sokan kerestek a kerti hul-
ladék égetése miatt. A jelen-
leg érvényben lévő rendelke-
zés szerint a kerti hulladék és 
egyéb vegyes hulladék égetése 
TILOS!

A zöldhulladék kezelésére 
a komposztálás javasolt, az 
ágak, vesszők pedig a hulla-
dékudvarban vagy a Likócsi 

Komposztáló Üzemben 
adhatók le. 

A kazánban, cserépkály-
hában történő ág és vessző 
égetése (NEM MŰANYAG, 
GUMI ÉS EGYÉB HULLA-
DÉK!) lehetséges, ugyan-
akkor az udvari bográcso-
zás sem tiltott.

Tavaly novemberben kép-
viselőtársammal együtt 
javaslatot tettünk az ége-
tés rövid időszakra történő 
engedélyezésére, de javasla-
tunk sajnos elvetésre került.

A városvezetés bízik 
abban, hogy a kormány 
részéről érkezni fog kom-
penzáció, és akkor lesz 
lehetőségünk néhány ter-
vezett, de elhalasztott beru-
házás kivitelezésére.

Sajnos a járvány az egész-
ségen kívül a munkahe-
lyeket is veszélyezteti, de 
abban bízunk, hogy rövide-
sen véget ér és az élet las-
san, de visszazökken a szo-
kott kerékvágásba, de az is 
lehet, hogy már semmi sem 
lesz olyan, mint régen…

Kérem, hogy vigyázza-
nak magukra, a megelőzés-
sel kapcsolatos tanácsokat 
vegyék komolyan, és talán a 
nyár folyamán együtt ünne-
pelhetjük Győr 750 éves 
évfordulóját, melyet ter-
veink szerint július 17-én 
vizi parádéval szeretnénk 
ünnepelni!

dr. Sík Sándor
önkormányzati képviselő
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 A szomszédok éberségé-
nek köszönhetően nem 
történt tragédia március 
14-én este, amikor hirtelen 
kigyulladt Otoltics Zsolték 
kishegyi háza. 

Sajnos március 14-én, 
Szentivánon fellobbant a 
„vörös kakas”!

A szomszédok figyelmez-
tetésének köszönhetően a 
család időben el tudta hagy-
ni a lángban álló épületet. A 
tűzoltók 3 autóval érkeztek, 
és mentették, ami menthe-
tő. Ami ez után következett, 
az igazán példája az össze-
fogásnak, a segítőkészség-
nek és az együttérzésnek.

Már akkor este többen 
a helyszínen kezdtük mér-

legelni, hogy miként lehet 
segíteni a károsult családnak, 
mi is lesz a „hogyan tovább” 
útja?  Még akkor este négy 
család bevállalta az albérle-
ti díj költségének vállalását 
fél évre, és Markszné, Koncz 
Zsuzsa segítségével sikerült 
lakást találni, melyet az ano-
nim felajánlónak ezúton is 
köszönünk. Dézsi Csaba And-
rás polgármester úrral más-
nap tettünk helyszíni szemlét 
a leégett háznál, és felmértük 
a helyreállítással kapcsolatos 
feladatokat. 

Polgármester úr és én saját 
facebook oldalunkon közzé-

tettük a család tragédiáját, 
mely megmozgatta a jóérzé-
sű, segítőkész embereket, és 
adományokat küldtek a káro-
sult Családnak. 

Tekintettel arra, hogy a két-
gyermekes családban a szülők 
beszéd, illetve hallásproblé-
mával élnek,  a gyermekekre 
hárul a jeltolmács feladata, 
ami mellett szépen tanulnak. 

A Kisalföld, az Oxygén 
Média, TV2, Győr+ Média és 
facebook híradásain keresztül 
értesülve a tűzesetről, sokan 
éreztek együtt a szerencsétle-
nül járt családdal és igyekez-
tek segítő kezet nyújtani. 

LEÉGETT egy ház Ezúton is szeretnék köszö-
netet mondani a sok segítő 
felajánlónak, cégeknek és  
magánszemélyeknek akik 
munkával, eszközökkel, épí-
tőanyagokkal segítik a hely-
reállítást, illetve anyagilag 
segítik az újrakezdést. 

A Ccsalád nevében köszö-
nök minden támogatást, 
és aki úgy érzi, hogy vala-
milyen összeggel segítené 
az Otoltics család otthoná-
nak újjáépítését, az OTP 
11773377-09160376 számú 
bankszámlára történő uta-
lással megteheti, vagy az épí-
téssel kapcsolatos segítségét 
a dunagentkft@freemail.hu 
oldalamra elküldheti.

dr. Sík Sándor
önkormányzati képviselő

 Öt éven át szolgálta a közös-
séget egyesületünk. Ez idő 
alatt rengeteg dolog történt.

Egyesületünk rendőrkézre 
juttatott egy több cselekmény-
nyel bíró társaságot 2017. évben. 
Több napon át 0–24-es szolgála-
tok alatt megfigyelés és adatgyűj-
tés zajlott. E tevékenységünket 
Csizmadia Gábor rendőr dan-
dártábornok úr a Szent György 
Emlékérem átadásával köszönte 
meg. Az átadáskor elmondott 
köszöntőjében kiemelte a példás 
együttműködést egyesületünk 
és a rendőrség között.

Megalakulásunk óta, tehát 
több mint öt éve, minden 
szeptemberben segítettük a 
gyerekek biztonságos közleke-
dését az iskoláknál, csokoládé-
val jutalmaztuk a szabályosan 
közlekedő gyerekeket. Számos 
rendezvényen végeztünk hely-
színi biztosítást.

Mindig nagy figyelmet fordí-
tottunk a rászoruló emberek-

re, ennek kapcsán 2018-ban 
egy helyi idős hölgyet mentet-
tünk meg a fagyhaláltól.

Több eltűnt személy kere-
sésben vettünk részt, köztük 
néhány sikeresen, eredmé-
nyesen zárult, néhány pedig 
sajnos csak eredményesen.

Kaptunk bejelentést elha-
gyott házról, ahonnét kutya-
ugatás hallatszott. Kiérkezé-
sünkkor a házban egy lesová-
nyodott kutyát találtunk, testét 
rengeteg hatalmas daganat 
borította, az ott uralkodó álla-
potokat pedig lehetetlen sza-
vakkal kifejezni. Sajnos az álla-

tot nem lehetett megmenteni a 
daganatos betegsége miatt.

Kiváló az együttműködé-
sünk a győrszentiváni SE-vel, 
az utóbbi két évben egyesü-
letünk biztosította a futball 
mérkőzéseket.

Részt vettünk a közösségi 
programokon, rendre díjazással 
távoztunk a főzőversenyekről.

Mindig fontos volt számunk-
ra a közösségépítés ennek kap-
csán 2019-ben megszerveztük 
a „Csak azért is” családi napun-
kat, ahol sor került az első süte-
ménysütő versenyre is. Ezen a 
napon ünnepeltük a közösség 

összetartását, és megfogadtuk, 
hogy amint a járványhelyzet 
megengedi, sort kerítünk a 
2. „Csak azért is!” családi nap 
megrendezésére.

Az évek alatt több elisme-
résben részesültünk, 2020. év 
elején dr. Dézsi Csaba András 
polgármester úr munkánk és 
eredményeink elismerésekép-
pen átadott egyesületünk szá-
mára egy Suzuki Vitara típusú 
gépjárművet. A hivatalos átadás 
az év második felére tolódott a 
Covid19 járvány miatt.

2020 év végén Katasztrófa-
védelmi és polgárvédelmi kép-
zésen vettünk részt, aminek 
eredménye képpen átvehettük 
az igazoló oklevelünket, misze-
rint Győr települési önkéntes 
mentőszervezetnek nyilvání-
tottak minket. Az oklevelet 
Dr. Góra Zoltán tűzoltó vezér-
őrnagy látta el kézjegyével, 
köszönjük a lehetőséget.

2020. év végén a Mikulás 
segítségére siettünk, és 166 
helyi gyermekhez juttattuk el 
a Mikulást, hogy átadja az 
ajándékokat.

Fennállásunk óta folyamatos 
az együttműködés a Magyar 
Vöröskereszttel, szinte a pol-
gárőrséggel együtt hoztuk létre 
a helyi vöröskeresztes alapszer-
vezetet, mellyel közösen végez-
zük a véradás szervezést, rászo-
rulók segítség nyújtását. Folya-

Elköszön
a Győrszentiváni Új Erő
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A Vonal út felől Szentivánra érkezőket fogadják ezek a nagy 
húsvéti nyuszik, amelyből egy van a Közösségi Ház előtti téren 
is. A szalmabálákat Gráf Győző ajánlotta fel hozzá, kihelye-
zésüket és dekorálásukat a Molnár Vid Bertalan Művelődési 
Központ munkatársai végezték dr. Sík Sándor önkormányzati 
képviselő támogatásával.

matosan közösen keressük fel 
tartós élelmiszer csomagja-
inkkal a családokat, egyedül-
álló nyugdíjasokat, ahogy ez 
decemberben is megtörtént, 
ekkor 103 adománycsomagot 
jutattunk el az embereknek. Az 
együttműködés eredménye-
képpen egyesületünk 5 tagja 
meghívást kapott INTERREG 
VA kisprojekt oktatási sorozat-
ba, melyben Magyarország és 
Szlovákia területén elméleti és 
gyakorlati képzésben fogunk 
részesülni. A képzés tárgya 
emeltszintű elsősegélynyújtás, 
életmentés katasztrófahelyzet-
ben. Ez a meghívás a Győr-
szentiváni Új Erő Polgárőr 
Egyesülethez érkezett, viszont 
részt venni a Győrszentiváni 
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület tagjaiként fogunk.

Itt szeretnénk bemutatni 
pár szóban az átalakított egye-
sületünket. A Győrszentiváni 
Polgárőr és ÖTE immár ható-
ságilag bejegyzett egyesület-
ként megkezdte a hivatalos 
felkészülést a katasztrófavé-
delemmel való szoros együtt-
működésre. Emellett előké-
szítés alatt van Győrszent-
iván területén egy polgárőr 
és önkéntes tűzoltó laktanya 
kialakítása.

Köszönjük a lakosság eddi-
gi támogatását, reméljük a 
jövőben is megelégedésükre 
végezzük a munkánkat.

A polgárőrség
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 Újabb három hónap telt el a Króni-
ka előző számának megjelenése óta. 
Sajnos a koronavírus járvány okozta 
helyzet továbbra sem javult. Pedig mi, 
rendezvényszervezők nagyon bíztunk 
benne, hogy ebben a cikkben már a 
közelgő, várhatóan teltházas esemé-
nyeinkről számolhatunk majd be.

Ahogy a világon nagyon sok ember-
nek, úgy nekünk is alkalmazkodni kel-
lett a helyzethez. Hiszen, ha valamikor, 
akkor most különösen nagy szüksége 
van az embereknek a szórakozásra, 
kikapcsolódásra, kulturális események-
re. Januártól szinte folyamatosan online 
programokkal, játékokkal próbáljuk egy 
kicsit kimozdítani az embereket a szür-
ke és időnként nagyon monoton hétköz-
napokból.

Elsőként farsangi jelmezversenyre 
invitáltuk meg a kicsiket és a nagyokat. 
Rengeteg ötletes és kreatív fotót küldtek 
be a játékban szép számmal résztvevők. 
A zsűrinek nem volt könnyű dolga, ami-
kor négy különböző kategóriában is ki 
kellett hirdetni a győztest.

Valentin nap alkalmából két külön-
böző megmérettetésre is lehetett jelent-
kezni. A költői vénával megáldottaknak 
versíró versenyt, a kellően bátor érdek-
lődőknek pedig egy selfie fotóversenyt 
írtunk ki. Az amatőr költők versenyében 
szintén a zsűri hozta meg a döntést, 
hogy ki lett a legjobb. A fotópályázatban 
viszont intézményünk Facebook oldalán 
lehetett szavazni a beküldött képekre. 
Így a végső döntést az oldalra látogató 
közönség hozta meg. A győztesek az 
Intézményünk által felajánlott díjakat 
február folyamán már át is vették. A 
Valentin napi fotópályázatra a Kék Golyó 

étterem, illetve a helyi polgárőr egyesü-
let ajánlott fel díjat.

Szintén januárban a magyar kul-
túra napja alkalmából Sík Frida és a 
Szentiváni Mókavár drámásai léptek fel 
nálunk. Bár a kis „színészpalántáknak” 
talán furcsa volt egy üres nézőtér előtt 
szerepelni, de ennek ellenére is egy 
nagyon színvonalas produkcióval ruk-
koltak elő. A műsort a Győr + televízió is 
levetítette, illetve a hellogyor.hu webol-
dalon is megtekinthető volt. Aki esetleg 
lemaradt volna az előadásról az a Mol-
nár Vid Bertalan Művelődési Központ 
Youtube csatornáján újra megnézheti.

Az Arrabona Évszázadai Városisme-
reti Vetélkedő is elindult, immáron 8. 
alkalommal. Idén különleges az ese-
mény, hiszen Győr 750 éves évfordulója 
alkalmából, nem csak a 6–7. osztályos 

diákokat, hanem valamennyi győrit is 
várjuk erre az izgalmas kalandra. A 
vetélkedő első részét képező, 6 fordulós 
13+1 totó feladatot, ahogy minden más 
rendezvényt, ezt is csak online formában 
tudjuk megtartani. A második forduló a 
belvárosi felfedező, a harmadik pedig  
a legjobban szerepelő diákokat érintő 
döntő. Nagyon bízunk abban, hogy ez 
utóbbi két fordulót a megszokott módon 
tudjuk majd megtartani. 

Az előttünk álló időszakban is renge-
teg izgalmas és szórakoztató program-
mal készülünk az érdeklődők számára.

Március 1-től április 6-ig Amatőr tava-
szi dekoráció készítő verseny zajlik, így 
most a kreatív és a kellő kézügyességgel 
megáldottaké a pálya. A dekorációról 
három különböző fázisban készült képet 
várunk az info@mvbmk.gyor.hu címre.

Az élet nem áll(t) meg!

Farsang családi kategória
Kiss család

Farsangi jelmezverseny 3–6 év 
Kondor-Kun Marcell

Valentin nap versíró verseny
Nyíri Sándor

Farsangi jelmezverseny 11–14 év
Bartus Liána

Farsangi jelmezverseny 7–10 év
Kiss Niké
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Áprilisban az egészségé 
lesz a főszerep. Győrfi Pál, az 
Országos Mentőszolgálat szó-
vivője fog fellépni nálunk. Az 
online előadás címe: Egészség 
– Mentő szemmel. A műsor 
megtekinthető lesz Intézmé-
nyünk Facebook oldalán és 
Youtube csatornáján is. Az 
előadás vetítésének pontos 
időpontjáról a Facebook olda-
lunkon és a honlapunkon is 
tájékoztatni fogjuk az érdek-
lődőket.

A hagyományoktól szintén 
eltérően, de idén is futhatunk 
az egészségünkért. Március 
24-től április 24-ig tartjuk a III. 
Fut a Szentiván online amatőr 
futóversenyt. A részvételi felté-
telek az újságban is megtalál-
hatók, plakáton olvashatók.

Természetesen, ahogy az 
adventi időszakban, úgy hús-
vét alkalmából is megpró-
báltunk a körülményekhez 
alkalmazkodva programokkal 
készülni mindenki számára. 
Terveink szerint a Molnár 
Vid Bertalan Művelődési Köz-
pont melletti füves területen 

játékra és mókázásra vártuk 
volna az érdeklődőket. Szá-
mos családi vetélkedővel és 
sorversennyel szerettük volna 
mindenki számára vidámmá 
tenni a húsvéti ünnepeket. 
(nyusziugrás, tojáskeresés, 
tojásfutás és még sok-sok vic-
ces feladat). A vírus azonban 
itt is közbeszólt. A jelenlegi 
korlátozó intézkedések nem 
teszik lehetővé az ilyen jelle-
gű rendezvények megtartását. 
De nem csüggedünk, mert 
jövőre mindenképpen meg 
fogjuk tartani az eseményt.

Munkatársaim viszont már 
izgatottan tervezik és készítik 
a dísztéri dekorációkat.

Ahogy látható a vírushely-
zet ellenére számos prog-
rammal készülünk a közön-
ség számára. Azért bízunk 
benne, hogy hamarosan nap-
közben gyerekzsivajtól, hét-
végenként pedig nevetéstől és 
tapsvihartól lesz újra hangos 
a Molnár Vid Bertalan Műve-
lődési Központ.

Szabó Gábor
közművelődési szakember

Valentin napi selfie versenyen
a polgárőrség díjazottja, Tullner Gyöngyi

Valentin napi selfie verseny győztesei



6 Győrszentiváni KRÓNIKA

Egy madzaggal meghajlított mogyoró-
fa vesszőtől indult a Győrszentivánban 
élő Horváth Huba korosztályos magyar 
bajnok íjászpályafutása. A tehetség után-
pótlás sportoló jelenleg az augusztus-
ban Szekszárdon megrendezésre kerülő 
3D íjász Világ- és Európa-Bajnokságra 
készül, hogy legalább olyan jó helye-
zést érjen el mint legutóbb, ahol 2018-
ban akkor serdülő kategóriában második 
helyezést ért el.

A Horváth család udvarán egy jurtasátor 
áll, jelezve, hogy teljes odaadással műve-
lik a magyar hagyományőrzést és annak 
tanítását. Huba is kapott pár évesen egy 
mogyoróíjat, amellyel elkezdhette a nyila-
zást. Ám két bátyja hamar megunta, hogy 
a vesszőket nekik kell a nyílba illeszteni. 
– Ezért meg kellett tanulnom magamnak 
rárakni a vesszőt az idegre – mesélte első 
íjászélményét Horváth Huba.

Aztán ötéves korában Tóth Zoltán 
keszthelyi íjkészítő biztatására elindítot-
ták Szigligeten egy versenyen. A zuho-
gó eső sem vette el a kedvét, és végül 
összetettben meg is nyerte első versenyét. 
Hatévesen a Szentiváni Nap Párduca íjá-
szokhoz járt edzésekre. Emellett a helyi 
plébános Szalóky Albert atya, aki maga is 
kedveli az íjászatot, és segíti a Huba fejlő-
dését. Ahány versenyen közben elindult, 
azokat mind megnyerte.

– Nyolc éves koromban apukám leült 
beszélni velem, hogy akarom-e komolyab-
ban is folytatni sportszerűen az íjászatot. 
Igent mondtam rögtön, hiszen már a 
Magyar Íjász Szövetség igazolt verseny-
ző voltam a szüleim íjász csapatában a 

Gyepű Farkasai Egyesületben – folytat-
ta történetét a Horváth Huba. Hozzáté-
ve, hogy a fejlődése érdekében elvitték a 
Győrújbaráti Ring SE-hez, ahol Torma 
József edző vette szárnyai alá. Az ő javas-
latára tért át a vadászreflex íjra, amivel 
szintén szép sikereket ért el. Többek közt 
ekkor lett a Nyugat-Dunántúl bajnoka és 
U14-es bajnoki versenyt is nyert.

2018-ban tizenegy évesen részt vett az 
Európa Bajnokságon, ahol már kadet kate-
góriában indult. Itt nagy küzdelemben 
második helyezést ért el. Időközben beke-
rült az íjász szövetség tehetséggondozó, 
továbbképző programjába, ahol a válogatott 
utánpótlás edzőjével, Ludmány Péterrel 
dolgozik együtt. 

– Mindig jó látni, ha a feltörekvő gene-
rációkban sok ügyes versenyző van. 
Sokan, amikor elérnek a felnőttkorig, 

A végső cél az OLIMPIAI ÖT KARIKA közepe
a fiatal íjászbajnok Horváth Huba számára

akkor kezdenek kikopni. Nekünk most az 
a célunk, hogy ezt a feltörekvő nemzedé-
ket megtartsuk. Nagyon sok feladatunk 
van nekünk edzőknek, mert a legmaga-
sabb cél az olimpián való részvétel lehe-
tősége. Az oda vezető út mindig rögös 
és szerteágazó. A fiatalokat próbáljuk jó 
irányba terelni. Az íjászat, mint minden 
más sportág sok lemondással jár. A ver-
senyzőnek és a szülőknek is hihetetlenül 
sok energiát és munkát kell belefektetni 
– fogalmazott Ludmány Péter, a Magyar 
Íjász Szövetség utánpótlás edzője.

Horváth Huba sok megnyert versenyen 
van már túl. Tavaly egy hétvégén két-
szer lőtt országos csúcsot. Ezek közül 
az egyiket a Közép-európai Kupán már 
50 méteren kadet kategóriában. Hosszú 
az út az ötkarikás játékok jövőbeni hely-
színéig, azonban Huba már néha kézbe 
veszi az olimpiákon is használt speciális 
célzóeszközt is. Jelenleg azonban még 
az odavezető lépcsőfokokon kell helytáll-
nia. Megkapta első – szakmai előrelépést 
jelentő – barebow-tipusú íját, most ezzel 
fog versenyezni és gyakorolni.

Ahogy az edző fogalmazott: rögös az 
út a sikerig. Azonban, hogy kevesebb 
legyen rajt a buktató, ezért Horváth Huba 
szüleinek íjászcsapata, a Gyepű Farka-
sai Hagyományőrző és Íjász Közhasznú 
Egyesület idén is örömmel fogadja az 
önzetlenül felajánlott adó egy százaléko-
kat (adószám: 1859439-1-08), hogy még 
tovább öregbíthesse szülőföldje, Győr-
szentiván hírét a nagyvilágban a város 
szép reményű, fiatal íjásza.

Pajor András

HOZZÁVALÓK

A tésztához
30 dkg rétesliszt (vagy finomliszt)
3 db tojás
30 dkg sárgarépa (reszelt)
1.5 dl napraforgó olaj
25 dkg porcukor
1 csomag vaníliás cukor
fahéj ízlés szerint (vagy reszelt citromhéj)
1 csomag sütőpor

A mázhoz
10 dkg porcukor
2 ek vaj
1 db tojásfehérje
1 teáskanál citromlé

ELKÉSZÍTÉS
Tészta: A cukrot kikavarjuk a tojássárgákkal 
és az olajjal.
Hozzáadjuk az apróra reszelt sárgarépát, 
a vaníliás cukrot és a sütőporos lisztet. 
Alaposan összekavarjuk.
Kis fahéjjal vagy citromhéjjal ízesítjük.
A tojásfehérjékből habot verünk. Óvato-
san a masszához forgatjuk
Sütőpapírral bélelt tortaformába simít-
juk, és előmelegített sütőben sütjük.

Máz: A máz hozzávalóit kb. méz sűrűsé-
gűre kavarjuk, és a kihűlt tortát bevon-
juk vele. Díszítésnek használhatunk 
marcipánrépát.

Répatorta
Húsvétra

Horváth Huba és Ludmány Péter a 
Magyar Íjász Szövetség utánpótlás 
edzésén

Sütés hőfoka:
180°C

Sütés ideje:
30 perc
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Bors vitéz
titokzatos legendája

Arthur király udvarában 
feltűnt egy vitéz, akinek a 
neve a magyarok számára 
nagyon ismerősnek tűnt. Ki 
is volt ez a vitéz? Hogy került 
olyan messze a hazájától? 
Mint tudjuk, Bors vitéz az 
Arthur legenda egyik lovag-
ja, aki a kerekasztal vitéze-
inek egyike. Az ember fel-
kapja a fejét, miután olvassa 
az ide vonatkozó sorokat. 
Már a név is ismerősen 
hangzik, mivel magyarul is 
tisztán érthető. Mint Arthur 
király harcostársa és kedvelt 
alakja a skóciai mondáknak. 
Fölmerül a kérdés: mit keres 
egy magyar (szkíta) harcos 
a ködös Albionban? Arthur 
kerekasztalánál tizenkét 
lovag számára volt hely. Bors, 
aki a legnagyobb testi erővel 
rendelkezett a harcos király 
lovagjai között, nagy nép-
szerűségnek örvendezett. 
Thomas Malory egy közép-
kori krónikás Angliában, 

Vollai István

Tavaszodik
Mosolyog a napsugár,
éledezik a határ.
Gólya köröz fenn az égen,
bíbic fészkel kin a réten.

Tél tábornok elvágtatott
és itt hagyott csapot-papot.
Simogat, langy a napsugár,
nyújtózkodik már a határ.

Előjönnek kicsi méhek,
szellő hátán repülgetnek,
beporoznak sok virágot,
szebbé teszik a világot.

Kedves szerzőnk, Vollai István, 
márciusban töltötte be a 70. 
életévét. Köszönjük neki a sok 
verset és szöveget, amit eddig 
küldött lapunkba, és további 
felhőtlen éveket, jó írásokat és 
mellé nagyon jó egészséget kívá-
nunk az olvasók nevében.

A szerkesztőség

MAGYAROK
Szubjektív őstörténeti sorozat

leírja, hogy miként tévedt el 
egy vadászaton Bors, ami-
kor egy titokzatos szarvast 
űzött. Ezen kívül még más 
történetek is keringtek róla, 
főleg erejével kapcsolatban. 
Bors neve több szólásunk-
ban is szerepel: „erős mint 
a bors”, vagy „csípős mint a 
bors”, vagy kicsi a bors, de 
erős". Köztudott, hogy Bors 
vitéz alacsony termettel 
rendelkezett! Más magyar 
vonatkozása is van e név-
nek. Például Bars vármegyé-
re, vagy a Barsa családnevű 
magyar nemesi famíliára 
utal. Anonymus Gestájában 
áll egy történet Bars vára 
alapításáról. Bőnyér fia, Bors 
vitéz egy szarvast üldözött, 
amikor szemébe ötlött egy 
kedvező fekvésű hegyorom a 
magyar felvidéken. A várat, 
amelyet ide építtetett, mely 
Bors váraként vált ismert-
té, és vonult be később a 
magyar történelembe, ami 
aztán Barsra módosult.  For-
rás: Anonymus Gesta. 

Vollai István

Egészség mentős szemmel című 
előadásával Győrfi Pál, az 
Országos Mentőszolgálat szó-
vivője, egészségszakértő, kom-
munikációs szakember lesz a 
vendégünk.
A jelenlegi korlátozó intézkedések 
miatt az esemény online formá-
ban, 2021. április 6-től lesz meg-
tekinthető a honlapunkon, illetve 
az Intézmény Facebook oldalán.

A MOLNÁR VID BERTALAN
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT AJÁNLJA
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Még a decemberi Króniká-
ban írásai jelentek meg. 

Szívből írt. Írt mindarról, amit 
fontosnak tartott az életben; gyer-
mekkorról, régi idők felejthetet-
len tanulságairól, mindennapi 
életünk egy-egy pillanatáról.

Versei remekbe szabott alko-
tások, a dalok édestestvérei. 

A hetvenes évek végétől 
jelentek meg írásai különböző 
folyóiratokban, napilapokban. 
A Győri Antológiában, Jelen-
kor, Jelentkezünk, Búvópatak 
című irodalmi folyóiratok-
ban, a Kisalföld napilapban. 
A Magyar Újságírók Országos 
Szövetségének is tagja volt, 
napilapunk külsős munkatár-
saként is dolgozott. 

A kilencvenes években, a 
frissen alapított helyi lapban, a 
Győrszentiváni Krónika hasáb-
jain rendszeresen publikált. 

1996-ban az Élet és Iroda-
lom riportpályázatán 3. helye-
zést ért el. 

Az 1998-ban megjelent 
Tűzvirág antológiában is 
olvashattuk verseit. 

Az utóbbi években újra írt, 
emellett érdeklődve figyelte a 
legifjabb korosztály alkotásait is, 
részt vett vers- és meseíró pályá-
zatok értékelésében. 

2020-ban Dinnyés József 
daltulajdonos Anyanyelv Ének 

címmel verseket zenésített 
meg, melyben Laskai János 
két verse is szerepel. 

Nem is oly régen egy régi 
krónikás társát búcsúztatta 
így: „Ideje van a születésnek, 
ideje van a halálnak is…”

S most rá emlékezünk e kis 
írással. Február végén ereje 
elfogyott, örök nyugovóra tért. 

Csendes, szerény embernek 
ismertük, aki minden szavát 
meggondolja, megfontolja. Írá-
sai sokat mondtak azoknak, 
akik figyeltek a szavára. 

Végezetül idézzük fel a Tűz-
virág antológiában megjelent 
sorait, a művészetek fontossá-
gáról: „… ha félelmek nem is, de 
kételyek mindig munkálkodnak 
bennünk. Talán ezeknek a fel-
oldására születtek meg – néha 
a haszontalan, léhaságnak tar-
tott, kárhoztatott művészetek!?

A teremtés misztériuma óta, 
az anyagi világ könnyebb elvi-
selése végett a dalt, a táncot… 
–, hogy félelmeink, kételyeink 
örömmé munkálkodjanak ben-
nünk –, kaptuk, amit bizonyo-
san örökül hagyunk.” 

Köszönjük az örökséget 
János! Legyen könnyű a föld 
neked!

Győrszentiváni
Krónika szerkesztősége

LASKAI JÁNOS
emlékére

Stipkovitsné Adrienn
+36703271768

Lajtai Laura
+36303803410

Megnyitottunk!
Kedves Szentivániak!

Februárban megnyitottunk
Ingatlanirodánkat

a Déryné utca 21. szám alatt!
Szeretettel várunk minden 

érdeklődőt!

ELÉRHETŐSÉG

• Ingatlanközvetítés
• Hitelügyintézés, állami támogatások, CSOK

• Biztosítás
• Jogi képviselet

• Energetikai tanusítvány
• Értékbecslés

SZOLGÁLTATÁSAINK

HIRDETÉSI DÍJAK

1 oldal 190 x 266 mm 8000 Ft+áfa

1/2 oldal
fekvő 190 x 131 mm

5000 Ft+áfa
álló 93 x 266 mm

1/4 oldal 

normál 66 x 131 mm

3000 Ft+áfaálló 44,5 x 131 mm

fekvő 190 x 63,5 mm

1/8 oldal 
normál 93 x 63,5 mm

2000 Ft+áfa
álló 44,5 x 131 mm

Hátulsó oldal +25% felár

Apróhirdetés 
10 szóig 300 Ft+áfa

20 szóig 500 Ft+áfa
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Szentivánon tanítottak

Megemlékezés
községünk

tanítóiról I. rész

ZSEBEDICS JENŐ
(1915–2002.)

Győrszentivánon szüle-
tett 1915.05.20-án. Szülei 
gazdálkodók voltak.

Elemi szintű tanulmá-
nyait szülőfalujában, a pol-
gárit és a népiskolai taní-
tóképzőt Győrben végezte.

Később, a tanítói képesí-
tés kiegészítéseként kánto-
ri oklevelet is szerzett.

Első munkahelyén, a 
szentiváni elemi iskolában, 
3 évig helyettes tanítóként 
alkalmazták.

1939-ben Galántára 
került, ahol pár éven belül 
rendes (állandó státuszú) 
tanítóvá léptették elő.

1942-ben behívót kapott, 
harctéri katonai szolgálat-
ra. A hírhedt Don-kanyar-
ban harcolt kegyetlen 
körülmények között. Sok 
szenvedésen ment keresz-
tül, többször esett az oro-
szok fogságába. A harcok 
során megsérült a dereka, 
ami miatt a háborút köve-
tő években is többszöri 

kórházi kezelésre szorult. 
Az isteni gondviselésnek 
köszönhetően, sikerült élve 
hazakerülnie a Don mellet-
ti pokolból.

1945 januárjában felesé-
gül vette Pozsgai Erzsébet 
tanítónőt, akinek szülei 
Töltéstaván éltek.

Pár hónap múlva behív-
ták tartalékos katonai szol-
gálatra, két héttel később 
Németországba hurcolták, 
ahol amerikai fogságba 
esett.

1946. március végén tér-
hetett haza szeretteihez. A 
háborút követő területren-
dezés miatt nem mehetett 
vissza a Csehszlovákiához 
csatolt Galántára. Négy 
hónapig felesége szülőfalu-
jában, Táplányon tanított, 
majd kérvényezte felvéte-
lét a komáromi iskolába, 
ahol 1955-ig tevékenykedett 
pedagógusi munkakörben. 
A helyi katolikus kör szín-
játszó csoportjában is aktí-
van részt vett.

Komáromban születtek 
gyermekei: 1948-ban Zsu-
zsi, majd 1950-ben Marika.

1955-ben visszaköltözött 
családjával Győrszentiván-
ra, hogy megözvegyült 
édesanyját gondozni tud-
ják. Szülőfalujában -felesé-
gével együtt – három évig 

2000-ben feleségévelZsebedics Jenő kántortanító

Amerikai hadifogságban

Szüleivel, hugával és öccsével

Galánta 1939 Győrszentiván



10 Győrszentiváni KRÓNIKA

tanított. Tanóráira mindig ala-
posan felkészült, tanítványai-
hoz következetesen szigorú és 
emberséges volt. Pedagógiai 
módszerek széles skálájával 
felvértezve sok ötletes megol-
dást alkalmazott. Szépírásver-
senyt, matekolimpiákat szer-
vezett, saját készítésű díszes 
kartonérmékkel jutalmazta a 
nyerteseket. Tanítványai teljes 
körű bevonásával színdara-
bokat is rendezett, melyeket 
ünnepi alkalmakkor, iskolai 
rendezvényeken mutattak 
be. Tanítványai tisztelték és 
szerették, az iskolavezetés is 
nagyon jó véleménnyel volt 
pedagógusi munkájáról.

A család 1958-ban Győrbe 
költözött, a Radnóti Miklós 
Általános Iskola pedagógusa-
ként tevékenykedett 1972-ben 
történő nyugdíjaztatásáig.

1958–59. Nagy Jenő utcai iskolában

85. születésnapján Marika csa-
ládjával85. születésnapján Zsuzsi családjával

A szeretett feleség elvesz-
tését követően Zsuzsi lánya 
családjához költözött Sze-
gedre.

Élettapasztalatait, ismere-
teit, élményeit szívesen meg-
osztotta gyermekeivel és 
unokáival. Idős kora ellené-
re is tevékeny maradt, sokat 
segített (főzni is tudott) csa-
ládjának.

Felesége elvesztését kép-
telen volt feldolgozni, 2002 
márciusában eltávozott az 
élők sorából.

Szép, élményekben, ered-
ményekben gazdag, tartal-
mas életet élt.

Képek és életrajz:
Dr. Szebelényiné Zsebedics
Zsuzsa és Zsebedics Mária

Összeállította: 
Czucz Mária, Király Vera, 

Szlatki Jenő

Győrszentiván Zsuzsa lánya a középső sorban
jobbról az ötödik
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A központi írásbeli napját 
már szeptember elsején piros 
betűvel írjuk a tanév rend-
jébe, mert ez valóban sors-
fordító eseménynap végzős 
diákjaink életében. Így volt 
ez idén is. 2021. január 23. 
A felkészítő napokon tapasz-
taltuk, hogy tanítványaink 
nagyrésze valóban nagy oda-
figyeléssel és szorgalommal 
tölti a teszteket, gyakorolja 
a feladatokat. Eljött a „nagy” 
nap, mi, tanárok is izgatot-
tan vártuk az eredményeket. 
Aztán közzétették a feladat-
lapokat, a megoldásokat. A 
nyolcadikosok – meglepő 
módon – azt mondták, hogy 
a magyar nagyon nehéz volt, 
aztán mi is megnéztük a fel-
adatokat, és még szakosként 
is azt láttuk, hogy tényleg így 
volt. A kapott eredmények is 
ezt igazolják. Úgy tűnik, hogy 
idén főként a magyarteszttel 
akadtak gondok - ahogy azt 
a diákok visszajelzései alap-
ján már a felvételi hétvégéjén 
sejteni lehetett. Nézzük kicsit 
a számadatokat! Magyarból 
az elmúlt 10 év legrosszabb 
eredményei születtek, alul-
múlva  a korábbi legrosszabb 
eredményt, a 2012-es 25,2-es 

Váci iskola 

Az év elején egy kislány 
fotója tűnt fel a Facebook 
szentiváni csoportjában. 
Viola egy nagyon ritka szü-
letési rendellenesség okán 
mozgásában és beszédé-
ben lemaradásban van kor-
társaihoz képest. A kislány 
családja egy soproni fej-
lesztő programra kezdett 
el gyűjteni barátok, isme-
rősök segítségével. Február 
elején iskolánk is becsat-
lakozott a műanyag kupa-
kok gyűjtésébe. A gyerekek 
lelkesen hozták a különféle 
kupakokat: ki 1-1 darabot, 
ki egész zacskónyit, amit 
otthon a családdal rakos-
gattak félre. Az eredetileg 
2 hónapos akciót, sajnos, 
az iskolabezárás lerövidí-
tette, de 1 hónap alatt is 
sok-sok kilónyit gyűjtöttek 
diákjaink. A négy nagy 
zsáknyi kupakot Viola 

nagymamájához vittük, aki 
megköszönte mindenkinek a 
segítséget. Reméljük, hogy a 
gyűjtés mihamarabb eredmé-
nyes lesz, és Viola is eljut a 
fejlesztésre, ami segíti, hogy 
mihamarabb felzárkózzon 
társaihoz!

Pintér-Hajdara Noémi

JÓTÉKONYSÁGI
kupakgyűjtés

FELVÉTELI
pontszámaink

az országos átlag felett…

átlagot is. Az idei felvételin a 
magyar országos átlag 24,4 
pont. Ezzel szemben mate-
matikából jóval rosszabb ered-
mények szoktak születni. A 
2020-as nyolcadikosok átla-
gosan 22,7 pontot szereztek, 
egy évvel korábban 19,5 volt az 
átlag, 2018-ban 18,3.  Az idei 
pontátlag 22,7 pont. Az 100 
pontból szerezhető összesített 
pontátlag 50 pont körül szo-
kott lenni, ez most 47,2 pont. 

A Győri Váci Mihály Általá-
nos Iskola 8.a és 8.b osztályá-
ból 43 tanuló írt központi írás-
beli felvételit. Lássuk akkor 
az ő országos átlaghoz mért 
teljesítményüket!

A 43 tanulónkból 23 tanuló 
szerzett az országos átlagnál 
magasabb összpontszámot. 
A legmagasabb pontot elért 
tanulónknak 86 pontja van, 
de  80 körüli pontszáma van 
még 7 tanulónknak. Nagyon 
büszkék vagyunk Rátok!

A magyar írásbeli tekinte-
tében 22 tanítványunknak 
sikerült ezzel a különösen 
nehéz feladatsorral is ilyen 
szép eredménnyel megbirkóz-
ni. A legmagasabb szerzett 
pontszám 42 pont, 40 körü-
li pontszámot 3 tanulónk ért 
el. Ismerve a feladatsort ez 
nagyon szép teljesítmény. 

Matematikából is 23 tanít-
ványunk teljesített az orszá-
gos átlag felett. A legszebb 
pontszám itt a 49 pont. 40 
pont körül még 10 tanítvá-

Az országos átlaghoz viszonyított 
összpontszámok

Az országos átlaghoz viszonyított 
matematika írásbeli pontszám

Az országos átlaghoz viszonyított 
magyar írásbeli pontszámok

nyunk teljesített. Nagyszerű 
munka volt, gratulálunk!

Összességében az látszik, 
hogy nyolcadikosaink komo-
lyan vették a felkészülést, 
sikerrel tudtak együtt dolgoz-
ni a magyart és matematikát 
tanító kollégáimmal, a felké-
szítést végző tanárokkal, akik 
energiát és időt nem sajnálva 
javították a gyakorló feladato-
kat, segítették tanácsaikkal a 

közös munkát. Nekik is nagy 
hálával köszönjük most a fel-
készítést. Ez igazi csapatmun-
ka volt. Ahogy Coelho írta:

„Tanítani annyi, mint meg-
mutatni a lehetőséget. Tanulni 
annyi, mint élni a lehetőséggel.” 

Ehhez a szép munkához 
gratulálok nagy szeretettel, 
csak így tovább, hajrá Váci!

Kropfné Knipp Mária 
intézményvezető
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Móricz iskola 

„Létre kell hozni olyan helye-
ket, ahol minden természeti lény 
menedéket talál, mert talán ezek 
lesznek az utolsó helyek, ahol az 
emberi lélek megnyugvásra lel.”

(John Muir)

Honnan az az indulat, ami 
arra késztet valakit, hogy az út 
szélén álló táblát összetörje?

Fuss egyet, ha haragszol a 
világra!

A tanösvény területe kitűnő 
helyszín hozzá, hiszen gyönyö-
rű a természet, tiszta a levegő.

Mi ösztönzi a padokat szétzú-
zó, az asztalt felgyújtó fiatalokat 
tettükre?

Hiszen ők gyakran járnak 
ki az erdőbe, hogy jól érezzék 

magukat. Nekik nem lesz mire 
leülniük. Ha jó ott lenni, miért 
teszik tönkre?

Miért az erdőbe viszi ki valaki 
a szemetet, amikor Győrszent-
iván területén van hulladékud-
var és rengeteg szelektív sziget? 
Az autó számára jobb út vezet 
a hulladéklerakóhoz, mint az 
erdőbe. Akkor miért?

Nekem nem sikerült választ 
találnom ezekre a kérdésekre…

Kolléganőmmel, Danilla 
Tímeával együtt 12 éve írtunk 
egy pályázatot azzal a céllal, hogy 
településünkön létrehozunk 
egy tanösvényt, mely bemutatja 
a homokpuszta védett növénye-
it, állatait. Hatalmas társadalmi 
összefogás eredményeként nyíl-

hatott meg 2010-ben a Győr-
szentiváni Tanösvény. Tavasszal 
különösen szép az erdő, amikor 
virágzik a homoki nőszirom, 
az árvalányhaj, a sok kosborfé-
le és a vidék legjellegzetesebb 
védett növénye, a tavaszi hérics, 
melyen farkasalmalepkék ker-
getőznek. A több mint százéves 
tölgyek koronája gyakran a föl-
dig ér. Itt sétálva felfedezhetünk 
imádkozó sáskát, hőscincért, 
magyar futrinkát, valamint 
szarvasbogarak szép példánya-
it. Ha csendesen nézelődünk, 
hallhatjuk a búbos banka, gyur-
gyalag, barátposzáta és fülemü-
le énekét. 

A szerencsések akár őzeket is 
láthatnak!

A tanösvény nem az iskoláé, 
hanem az egész településrészé!

2010 óta harmadik alkalom-
mal újítottuk fel. 2020 decem-
berében a Köztársasági Elnöki 
Hivatal támogatásával fejeződ-
tek be a tanösvény rekonstruk-
ciós munkálatai.

Szemenyei Kálmán helyi 
asztalosmester végezte az asz-
talosmunkákat. A Budapesti 
Erdőgazdasági Zrt. támogatta 
és segítette terveink megvalósí-
tását. Köszönet Bozsanitz Zsolt 
erdésznek.

Távlati célunk a tanösvény 
létrehozásával az volt, hogy 
Győrszentiván településrészen 
idővel egy kis parkerdőt ala-
kítsunk ki. Szépen haladnánk 
terveink megvalósításával, ha 
minden évben gyarapíthatnánk 

ÓVJUK MEG
a tanösvényt!

a meglévő padok számát ahe-
lyett, hogy a megrongált aszta-
lokat, padokat készíttetjük újra.

Vallom, hogy a példamuta-
tás a leghatékonyabb nevelési 
módszer, és akár a zöldiskolás 
gyermek is példaadóvá válhat 
családja, környezete számára. 
Nagyon nehéz megmagyarázni 
a tanösvény felett gondnokságot 
vállaló lelkes tanulóknak: mi 
az oka, hogy a felnőttek tönkre 
teszik önzetlen munkájukat. A 
tanulók szedik össze rendsze-
resen a szemetet, gondozzák a 
tanösvény területét.

A fenntarthatóságba, a tár-
sadalmi összefogásba vetett 
hitünket teszi tönkre a rongá-
lók, károkozók felelőtlen, meg-
gondolatlan magatartása. Ezen 
kívül  veszélybe sodorják, saját 
közvetlen környezetük élővi-
lágát, és ezáltal a településré-
szünk  levegőjét is.

Tisztelettel kérem Győrszent-
iván lakosságát, előzzük meg a 
rongálásokat, az illegális hulla-
déklerakást!

Segítsenek, ha ilyet tapasztal-
nak, értesítsék a hatóságot!

Abban bízom, hogy többen 
vagyunk, akik örülnénk egy 
parkerdőnek Szentivánon, amit 
nemcsak mi, hanem még gyer-
mekeink és unokáink is sokáig 
élvezhetnének. 

„Vendég vagy a ter mé szetben – 
viselkedj!”

(F.Hundertwasser)
Fátrainé Csanaki Éva

intézményvezető

A Győri Móricz Zsigmond Általános Iskola Hét Krajcár 
Közhasznú Alapítványa tisztelettel kéri Győrszentiván lakos-
ságát, vállalkozóit, hogy jövedelemadójuk 1%-ával támogas-
sák 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,
intézményvezető, az alapítvány elnöke

KEDVES GYŐRSZENTIVÁNI
LAKOSOK, VÁLLALKOZÓK!

Az Önök adójának 1%-a fontos nekünk!

Február 02-án negyedik 
alkalommal (a járványügyi 
intézkedések szigorú betartá-
sával) Mackónapot  rendez-
tünk alsós tanulóink nagy 
örömére.  

Előzetes feladatként már 
január elején rajzversenyt hir-
dettünk a „A mi időjós mac-
kónk” címmel. A nyertes raj-
zokból kiállítást rendeztünk, 
amit a gyerekek nagy öröm-
mel fogadtak.

A délelőtt folyamán pedig 
változatos, vidám programok 
és feladatok vártak rájuk: 
meseolvasás, rejtvények, mac-
kókészítés, mese-és természet-
filmek megtekintése. 

Egy új eseménnyel bővítet-
tük a kínálatot. E nap dél-
utánjára versmondó versenyt 
hirdettünk meg, amire macis 
témájú és tavaszt váró versek-
kel kellett készülni. A tanító 
nénik pedig élvezettel hall-
gatták a sok kis tehetséges  
versmondót.

Sajnos régi vágyunkat a 
hómaci építő versenyt már 
évek óta nem tudjuk megva-
lósítani. De mi nem adjuk 
fel, egyik évben talán majd 
sikerülni fog.

Ezen a napon nem csak a 
gyerekek, de a tanító nénik is 
jól érezték magukat. Hiszen 
mi pedagógusok akkor 
vagyunk elégedettek, ha a gye-
rekek vidámak és szeretnek 
az iskolában lenni. Úgy gon-
doljuk, hogy az ilyen rendha-
gyó napokkal hozzájárulunk 
ehhez.

Nem tudjuk pontosan, hogy 
a medve milyen időt jósolt, de 
mi bizakodva várjuk a tavaszt.

Itt szeretnénk megköszön-
ni a Váci úti VV Market és a 
Törökverő úti CBA üzletek 
támogatását, akik hozzájá-
rultak a gyerekek jutalma-
zásához.

Kövecsesné Herceg Ágnes és 
Pap-Makrai Beatrix, a programot 

szervező tanító nénik

Mackónap 2021
A VÁCIBAN
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Az első tavaszias napok egyi-
kén negyedikes tanulóinkkal 
kilátogattunk a Szentiváni Tan-
ösvényre, amely iskolánktól 
úgy 10 perces sétával megköze-
líthető, a Sugár úti Köztemető 
mögötti részen. A tanösvény 
gondolata a Móricz Zsigmond 
Általános Iskola pedagógu-
sainak „fejéből pattant ki”, s 
pályázati pénzek és önkéntes 
segítők tevékenysége révén jött 

MEGÚJULT
a Szentiváni Tanösvény

létre 2010-ben. 2014-ben új 
nyomvonalon ismét átadták, s 
azóta is többször felújítottuk. 
Legutóbb Fátrainé Csanaki Éva 
igazgatónő sikeres pályázata 
eredményeként helyezték ki az 
új információs táblákat, ame-
lyek a meszes homokpusztán 
élő növény- és állatvilágot 
mutatják be szemléletes képek-
kel, s a gyerekeknek is érthető 
leírásokkal. Az idei évi felújítási 
munkálatokban sokat segítet-
tek Bozsanitz Zsolt erdész és 
a Budapesti Erdőgazdaság Zrt. 
munkatársai, akik kitakarítot-
ták a területet és kihelyezték az 
új táblákat. Ezúton is köszön-
jük a segítségüket!

Tanulóink nagyon szeretnek 
a természetben búvárkodni, s 
legutóbbi erdei kirándulásunk 
során szakavatott vezetőnk volt 
Bozsanitz Zsolt személyében. 
Sok élménnyel és ismerettel 
gazdagodtunk. Megismerked-
tünk az erdőtípusokkal, az 

erdeinkben élő állatokkal. Meg-
tudtuk mikor és hogyan válnak 
meg a szarvasok az agancsuk-
tól. Sétánk során találtunk láb-
nyomokat, vaddisznó által hát-
rahagyott túrásnyomokat, szú-
bogarak rágta faágakat, odvas 
fákat és madárodúkat, melynek 
lakóit is szerencsénk volt meg-
ismerni: csúszkák éltek a har-
kályok által hátrahagyott odúk-
ban.  Érdeklődve szemlélődtek 
negyedikeseink az út során. 

A természet szeretetét és 
tiszteletét gyermekkorban kell 
megalapoznunk. Az a gyerek, 
aki szeret a természetben lenni, 
tiszteli a növényeket és álla-
tokat, az nem fog felnőttként 
ellene tenni. A környezettuda-

tos szemlélet kialakítása olyan 
egyszerű, s szórakoztató prog-
ramok során is kialakítható, 
mint egy séta, vagy biciklizés a 
közeli erdőben.  Szeretnénk, ha 
minél tovább kedvüket lelhet-
nék tanulóink és a szentiváni 
lakosok a tanösvényben. Kér-
jük, vigyázzanak rá!

Akinek van kedve, látogas-
son el, hiszen a tavasz bekö-
szöntével egyre több szépséget 
tár elénk. Segítségül hívhatják 
kiadványunkat, mely a követ-
kező webhelyen található meg: 

http://www.moricz-gyor.sulinet.
hu/docs/okoiskola/tanosveny_
kiadvany.pdf

Fülöp Anett
tanító

KAGYLÓBA zárt 
gyöngyszemek

Tehetségfejlesztés
a Móricz iskolában

A gyöngy legszebb éksze-
reink egyike, a tehetség 
pedig a legnagyobb termé-
szeti kincsünk.

Mi a tehetség?
Kezdetben a sikeres embe-

reket, így a legmagasabb ran-
gúakat, a legjobb tanulókat, a 
leggazdagabbakat sorolták ide.

Később a különböző intel-
ligencia tesztekben legmaga-
sabb pontszámot elérőket vél-
ték a legtehetségesebbeknek.

Jelenleg sokkal bonyolul-
tabbnak tartjuk a tehetség, a 
talentum eredetét, semhogy 
egyetlen megközelítés alapján 
meghatározható lenne.

Egyszerűen a józan ész alap-
ján végig gondolva a tehetség 
fogalmát, a következő kritéri-
umokat érdemes kiemelni:

A tehetség potenciát, ígére-
tet, reményt, lehetőséget, esélyt 
jelent valamely emberi tevé-
kenységi körben. Olyan kiemel-
kedő teljesítmény, amely tár-
sadalmilag hasznos, és amely 
megelégedettséggel, örömér-
zéssel, tehát sikerélménnyel jár 
elérője számára.

A tehetség érdeklődés valami 
iránt, amit szívesen és maga-
sabb szinten művelünk, mint 
mások.

A korai ígéretesség megcsil-
lanása még nem tehetség, csak 
lehetőség, amelyet két dolog 
határoz meg legfőképpen: a 
rendszeres gyakorlás, fejlesztés, 
másrészt ennek a ráfordításnak 
a szeretete, a motiváció egyen-
letessége.

A környezet részéről feltétel a 
szülők támogató magatartása, a 
pedagógusok fejlesztő munká-
ja. Tévedés az, hogy a tehetség 
utat tör magának. A tehetség-
ígéret kibontakozását nagyrészt 
a motiváció határozza meg.

Ahogy a gyöngyöt ápolni kell, 
a tehetséges gyermekek is foko-
zott figyelmet igényelnek.

Ezt a különleges munkát vál-
lalta fel néhány évvel ezelőtt 
iskolánk, a Győri Móricz Zsig-
mond Általános Iskola. A mun-
kánk eredményeképpen mára 
már Akkreditált Kiváló Tehet-
ségpont az iskolánk.

Kollégáimmal együtt a tehet-
séggondozást kiemelt nevelési 
feladatként kezeljük, hisz azt 
valljuk, hogy minden gyerek 
tehetséges. Csak mindegyikük 
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Győr Megyei Jogú Város  szentiváni kéthavi lapja

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

más időben nyitja ki a cso-
magját. Ebben hisz iskolánk 
nevelőtestülete, és igyekszik 
minden diákot a maga szintjé-
ről tovább fejleszteni.

Minden tanító, szaktanár heti 
rendszerességgel foglalkozik 
egyénileg tanítványaival; tanári 
szabadságával élve eldöntheti, 
hogy felzárkóztatja-e a lemara-
dókat, vagy versenyre készíti fel 
az érdeklődőket.

Vannak olyan diákjaink is, 
akik lassabban bontogatják a 
szárnyukat, esetleg tanulási 
problémákkal küzdenek, őket 
gyógypedagógus kollégáink és 
gyógypedagógiai asszisztensek 
is segítik a napi felkészülésben.

Sok-sok egyéni foglalkozás, 
személyre szabott felkészítő 
munka rejlik diákjaink sikerei 
mögött.

Ebben a váratlan helyzetek-
ben bővelkedő tanévben is vol-
tak olyan diákjaink, akik éltek 
a versenyzés lehetőségével, és 
nagyon szép sikereket értek el: 
Az első osztályosaink a Moz-
dulj a klímáért! című országos 
kampányban A virág az élet 
kategóriában 3. helyezést értek 
el, Szentgyörgyi Zoltánné és 
Németh Alexandra osztályta-
nítók segítségével.

Virág Csaba 4. b osztályos 
tanulónk az eddigi matemati-
ka versenyeredményei alapján 
meghívást kapott Havasréti 
Bélánétól, a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat Talentum műhelyé-
ben tartandó matematika diák-
körre. Csaba sikerei mögött 
Fülöp Anett osztálytanító 
munkája rejlik.

Negyedik osztályosaink 
a dr. Kovács Pál Könyvtár és 
Közösségi Tér által meghirde-
tett levelezős versenyein vettek 
részt szép számmal. A legered-
ményesebbek: Bozsoki Botond, 
Szili Sára, Farkas Boglárka, 
Derdák Szófia voltak. Felkészí-
tőjük Murányiné Sipőcz Zsa-
nett és Németh Zoltán osztály-
tanítók voltak.

Az iskolakezdés nem 
csupán a kicsik számára 
jelenti egy új életszakasz 
nyitányát. A szülőknek is 
érdemes felkészülniük az 
új helyzetre.
• A  6–12  éves  gyerekek-

nek még 10-11 óra  alvás-
ra van szükségük.
• Nagyon fontos az egész-

séges, kiadós reggeli! Több 
tanulmány is bizonyította, 
hogy  reggeli nélkül a gye-
rekek kevesebb ideig tud-
nak koncentrálni,  figyel-
mük szétszórt, és rosszabb 
eredményeket érnek el.
• Jó  lenne, ha kialakulna 

egy napirend, amihez tar-
tanák magukat.  Keljen fel 
a gyermek mindig ugyan-
abban az időben, délután 
legyen meg a tanulás, a 
játék, az együttlét és a pihe-
nés kiszámítható ideje!
• Limitálják  az  úgyneve-

zett képernyős időt,  tehát 
azt az időt, amit a gye-
rek  tévézéssel, internete-
zéssel, videojátékokkal tölt. 
Sokkal többet ér, ha a kicsi 
a monitor bámulása helyett 
sportol vagy játszik!
• Alakítsanak  ki  a  lakás-

ban egy tanulósarkot!
• Mindennap  szánjanak 

arra időt, hogy  a gyerek 
mesélhessen az élményeiről!
• Nem  feltétlenül  az  a 

jó dicséret, amely teljesít-
ményalapú. Ne azt várjuk 
el, hogy osztályelső legyen, 
hanem hogy jól viselked-
jen, és önmagához képest 
igyekezzen a lehető legjobb 
eredményt elérni.
• A  leendő  kis  elsőssel 

válasszák ki a szükséges 
taneszközöket! A széles, 
párnázott vállpántú tás-
kák a legjobbak, mert ezek 
egyenletesen terhelik a vál-

lakat. Soha nem vegyenek 
egypántos táskát! A pán-
tokat olyan hosszúra kell 
beállítani, hogy a táska 
feneke a derék fölött mint-
egy 20 centire helyezked-
jen el. Ha túlságosan lelóg, 
akkor a súly a derékra és a 
törzs alsó részére terhelő-
dik, ami görnyedt testtar-
táshoz vezethet.
• Véletlenül  se  aggód-

janak azért, hogy vajon 
eleget tud-e a gyerme-
kük, nem kellene-e gyor-
san írni-olvasni tanítani a 
vakáció utolsó hajrájában? 
A lexikai tudás átadása az 
iskola feladata, a szülőknek 
minél több szabad játékot 
és mozgást kell biztosíta-
ni. Hiszen hamarosan egy 
padban ülve fogja tölteni 
napjai nagy részét, miköz-
ben a kreatív játék és a 
mozgás fejlesztése elen-
gedhetetlenek a kicsi szel-
lemi fejlődéséhez is.
• Szeptembertől  az  első-

sökre is vonatkozni fog 
sok új szabály, ezért jó, ha 
már előtte otthon is kisebb 
állandó feladatokat teljesí-
tenek a gyerekek.
• A  társas-  és  kártyajá-

tékok során is fejlődik a 
szabálykövető magatartá-
suk, ez könnyebbé teszi az 
iskolai normák betartását.

Beszélgessenek sokat a 
kisgyermekkel a rá váró 
élményekről, elmesélve a 
saját vidám és szép iskolai 
emlékeiket!

Fontos, hogy a nyár a kel-
lemes várakozás időszaka 
legyen gyermeknek és szü-
lőnek egyaránt!

Skerlanitzné
Madarasi Csilla

alsós munkaközösség vezető

Óvodából iskolába
Gyimesi Lilla és Horváth 

Lilien 4.b osztályos tanulók a 
Berczik Sára emlékére rende-
zett Ritmikus Gimnasztikai 
versenyen értek el szép sikere-
ket. Vadász Noel 4. b osztályos 
tanuló asztalitenisz versenye-
ken jeleskedik.

A felsős tanulóink közül 
többen bekerültek a Nyelvész 
Verseny Megyei fordulójába. A 
versenyre Ihász Éva és Deák 
László készítették fel a diákokat.

Gortva Nikolett 8. b osztá-
lyos tanulónk már több alkotó 
pályázaton is részt vett. Kará-
csony előtt különös meglepe-
tésben volt része. A Harlequin 
Chocolates Manufaktúra által 
kiírt meseíró pályázaton 1. 
helyezést ért el az Édes fantá-
zia, avagy a varázslatos cuk-
rász címmel, amelynek főhőse 
Senior Caramello.

Felkészítője: Horváthné Paár 
Zsuzsanna tanárnő.

Jómagam már négy éve 
tehetségsegítőként, tutorként 
kapcsolatban állok a Magyar 
Tehetségsegítő Szervezetek 
Szövetségével. Figyelemmel 
kísérem a móriczos tutorált 
diákok fejlődését is, és segítem 
az iskolában folyó tehetségfej-
lesztő munkát.

Büszkék vagyunk arra, hogy 
2020 folyamán hét tutorált 
diákunk összesen közel 1 mil-
lió forint támogatást nyert el 
a MATEHETSZ-től, egyszeri 
ösztöndíj formájában. Ezt az 
összeget a diákok tehetségük 
kibontakoztatására fordíthatják.

Fiatal tehetségígéreteinket, 
a kagylóba zárt gyöngyöket 
csak együttműködő, támo-
gató munkával tudjuk előre 
vinni azon az úton, amelyen 
a különleges képességük indí-
totta el őket.

Az ilyen, közös munkából 
származó hétköznapi sikerek 
adnak erőt, energiát számunk-
ra a következő tanév változatos 
kihívásaihoz.

Ihász Éva
tehetségsegítő pedagógus
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SZÜLETÉSEK SZÜLETETT ANYJA NEVE

Kalocsai Gábor 2020.07.28. Szabó Ildikó
Horváth Léna 2020.07.29. Hatt Bernadett
Szeli Dominik 2020.08.01. Bartók Enikő
Reider Brúnó Aurél 2020.08.02. Takács Lilla
Reider Boldizsár Ábel 2020.08.02. Takács Lilla
Deme Ábel 2020.08.04. Balogh Eszter
Antali Fülöp 2020.08.05. Bakó Noémi Krisztina
Szalai Ádám 2020.08.18. Nagy Adrienn
Tibold Áron 2020.08.22. Szabó Szidónia
Fésűs Léna Hanna 2020.09.01. Magyar Vivien
Kontár Hanna Bíborka 2020.09.04. Kontár Renáta Mária
Sas Lili An 2020.09.08. Dong Thi Huong Linh
Nagy Róza 2020.09.09. Hatoss Mónika
Bochkor János 2020.09.11. Bochkor Diána
Németh Liza 2020.09.23. Tókos Annamária
Németh Flóra 2020.09.27. Kovács Barbara
Szabados Nóra Renáta 2020.09.28. dr Farkas Orsolya
Groz Mátyás József 2020.10.01. Szűcs Márta
Vadász Balázs 2020.10.07. Vlasics Edina
Hamzai Zara Linda 2020.10.13. Nagy Marianna Rita
Jámbor Anna Róza 2020.10.15. Édel Rebeka
Nyári Doma 2020.10.16. Szilbek Marianna
Gumbel Hunor 2020.10.16. Dömötör Tímea
Szalay Áron 2020.10.25. Horváth Nikolett
Kutyik Miló Zalán 2020.10.25. Závori Melinda
Bagi Levente 2020.10.27. Pék Andrea
Gyűrű Botond 2020.10.27. Sári Annamária
Udvardi Hunor 2020.10.30. Vörös Zsófia
Abonyi Áron András 2020.11.01. Fonay Réka Edit
Görözdi Donát 2020.11.02. Nagy Ágnes
Nagy Boglárka 2020.11.02. Csendes Szilvia
Bana Hanna 2020.11.04. Solymosi Éva
Szigeti Dorka 2020.11.16. dr Knapp Réka
Szigeti Sára 2020.11.16. dr Knapp Réka
Vörös Odett 2020.11.18. Pozsgai Patrícia
Kovács Ármin 2020.11.24. Győri Veronika
Wittner István Bende 2020.11.28. Vida Vivien
Kónya Anna Róza 2020.12.05. Ponty Erika Magdolna
Unger Benett Balázs 2020.12.13. Ferenc Tímea
Müller Lili 2020.12.15. Győri Gabriella
Tóth Dominik 2020.12.19. Dupcsik Viktória
Gerebenics Fanni 2020.12.22. Czirák Melinda
Madarasi Léna 2020.12.31. Balázs Ildikó
Császár Léna 2021.01.07. Major Kitti
Bors Anna Réka 2021.01.12. Gálfalvi Anna Orsolya
Lendvai Mihály 2021.01.14. Nagy Veronika Mária
Lendvai Bertalan 2021.01.14. Nagy Veronika Mária
Horváth Dorka 2021.01.24. Süveges Tímea Judit
Szlamka János Kende 2021.01.25. Lugosi Veronika
Tiszlér-Bognár Hella 2021.02.16. Bognár Eszter Klára

HALÁLOZÁSOK SZÜLETETT ELHUNYT

Kerényi Zoltán György 1956. 2020.06.10.
Marksz Dávid 1995. 2020.06.22.
Gömbös Ferenc 1954. 2020.08.09.
Ficza László 1954. 2020.08.12.
Virbán Jánosné 1947. 2020.08.23.

ANYAKÖNYVI HÍREK
           

Gál Ferenc 1937. 2020.08.24.
Sáhó József 1954. 2020.08.25.
Szilágyi Margit 1933. 2020.08.25.
Kurja Jenőné 1955. 2020.08.31.
Udvardi Tibor 1940. 2020.09.03.
Halász Csaba 1959. 2020.09.13.
Mogyorós György József 1948. 2020.09.21.
Kulicskó Vincéné 1934. 2020.09.28.
Fátrai Béla Gyula 1959. 2020.10.02.
Lantai Sándor 1928. 2020.10.02.
Szántó Jenőné 1964. 2020.10.04.
Varga Béláné 1922. 2020.10.07.
Bábics Ferenc 1948. 2020.10.07.
Maux László 1955. 2020.10.09.
Dittrich Géza 1964. 2020.10.11.
Apatoczky Józsefné 1929. 2020.10.12.
Dobrovicsné Nagy Ibolya 1949. 2020.10.13.
Kugli József 1948. 2020.10.15.
Rácz Vlagyimir 1952. 2020.10.16.
Mészáros Tibor István 1952. 2020.10.18.
Sághi László József 1950. 2020.10.21.
Balogh Aranka Zsuzsanna 1968. 2020.10.22.
Ötvös József Zoltán 1929. 2020.10.24.
Skaper László Ágoston 1960. 2020.10.25.
Sándor Lajosné 1944. 2020.10.26.
Erős János 1959. 2020.10.29.
Eiszenberger Mária 1929. 2020.11.01.
Váradi János 1954. 2020.11.04.
Cseszregi Józsefné 1930. 2020.11.09.
Horváth László Péter 1965. 2020.11.14.
Krivos József 1958. 2020.11.14.
Máté Sándor 1947. 2020.11.15.
Miletics Ferencné 1937. 2020.11.17.
Kőhalmi Róbert 1943. 2020.11.19.
Tóth József 1951. 2020.11.18.
Kozma Lászlóné 1931. 2020.11.18.
Kulicskó Ferenc László 1946. 2020.11.20.
Tóth Sándor 1954. 2020.11.21.
Győri Béla Tivadar 1945. 2020.11.23.
Bardóczy Barnabás 1982. 2020.11.25.
Sziráczki Tünde 1959. 2020.11.25.
Dani Mónika 1975 2020.12.03.
Bús-Barna László 1955. 2020.12.07.
Polovitzer Tiborné 1938. 2020.12.13.
Benke Klaudia Henrietta 1993. 2020.12.21.
Bán-Korsós Attila 1963. 2020.12.23.
Kiss János 1934. 2020.12.27.
Bita István Zsolt 1970. 2020.12.27.
Józsa Zoltán 1981. 2020.12.27.
Mucsi Gézáné 1928. 2021.01.09.
Venter Miklósné 1942. 2021.01.19.
Tillmann Károly 1947. 2021.01.19.
Tamasits Dezsőné 1934. 2021.01.24.
Pék József Lajos 1944. 2021.01 08.
dr.Horváth Tibor Imréné 1933. 2021.01.13.
Csizmadia Józsefné 1960. 2021.01.15.
Szinay Márton Miklós 1952. 2021.01.28.
Pőcze Kálmánné 1926. 2021.02.01.
Magyar Mihályné 1926. 2021.02.04.
Matusz Mihályné 1933. 2021.02.24.
Puskás Lajosné 1933. 2021.01.24.
Nyári Miklós 1936. 2021.02.26.



„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 szétszedés-
összerakás 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!

Tel.: 30/266-3311, 30/286-2968 
Nyitva tartás: H–P 8–17-ig, Szo: 8–12-ig 

E-mail: naposgumi@gmail.com

SZENTIVÁNI 
ÁLLATORVOSI
RENDELŐ

Szentiváni állatorvosi rendelőben
cica ivartalanítási akció április elsejéig.  

Kedvezményes áron!

•	Kisállatok védőoltása, féregtelenítése, chip behelyezé-
se és regisztrációja

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

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

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

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


