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GYŐRSZENTIVÁNI

Az elmúlt időben többen 
kérdezték, hogy mikor kezdőd-
nek a korábban jelzett útfel-
újítások? Győr Város Útkezelő 
Szervezeténél kapott tájékoz-
tatás szerint az Ausztriából 
bérelt géplánc szeptember 
folyamán érkezik Győrszent-
ivánra, ahol a munkát a Nagy-
hegy 3. ütemével kezdik, majd 
a Vasút sornak Mogyorós u. 
és az állomás közötti szaka-
szával folytatják. Utóbbinál az 
út szélesítése, ill. kiegyenlítése 
is szükséges, főleg a vasútál-
lomás előtti szakaszon.  Jár-
daépítés lesz a Körtéri Óvoda 
és Bölcsőde előtt, mellyel 
egyidőben a vízelvezetés és a 
parkoló kiépítése is megtörté-
nik. Szintén lesz járdafelújítás 
a Mogyorós u. egyik szakaszán, 
valamint a Váci Mihály úton 
is. Augusztus végén a kertvá-
rosi munkák is elkezdődnek.  
A Fenyő utcában mart aszfalt 
kerül bedolgozásra, az Alpesi 
út első részén melegaszfalt, az 
ezt követő kisebb szakaszon 
mart aszfalt és felületi zárás 
kerül kivitelezésre, akárcsak a 
Kishegy végi szakaszon. 

Szintén lesz útjavítás az 
Erdősoron, a Galagonya utcá-
ban, a Rigó utcában, a Szkíta 
utcában, és a Tölös utcában.

Tervekben szerepel még 
további 2 belterületi utca aszfal-
tozása is, mely a rendelkezésre 
álló pénzügyi fedezet pontos 
ismeretében valósulhat meg. 

A körtéri lakók jelezték, 
hogy a piactéren található 
nyárfák szálló „vattacsomói” 

berUházások,
útjavítások, fakivágás

sokak szerint allergének, és 
a terület tisztántartását is 
megnehezítik. A GYŐRSZOL 
városüzemeltetési igazgatójá-
val és a területgazdával vég-
zett bejáráson megállapításra 
került, hogy több fa estében 
szükséges a száraz ágak eltá-
volítása, valamint az öreg fák 
kivágása, és helyettük újak 
telepítése is célszerű. Ennek 
érdekében ősszel elkezdődik 
a kitermelés, mely nem teljes 
„tarvágás” lesz, hanem üte-
mezett formában fog történni, 
és így 3 év alatt lesz cserélve 
a faállomány. Ennek egyebek 
mellett esztétikai okai vannak.    

Rövidesen elkezdődik a Kör 
téri tó mellett a futópálya épí-
tése is. A rugalmas, gumíro-
zott felülettel ellátott pályán 
lesznek kiöblösödések, melyek 
a későbbiekben kitelepítésre 
kerülő kültéri sporteszközök-
nek adnak helyet.

A beruházás a kisebb volu-
menű munkák keretéből és a 
GYŐRSZOL támogatásával 
valósul meg. 

Szeretném a buszvárók cse-
réjét is folytatni. A tervek sze-
rint két újabb buszváró kerül 
kiépítésre, melyek remélem 
nem fognak a vandalizmus 
célpontjául szolgálni. 

Lakóhelyünk, Győrszentiván 
szépülése sajnos nem min-
denkit érdekel, nem mindenki 
értékeli…

A Törökverő úti játszótér 
melletti pihenőt sokszor hasz-
nálják olyan személyek, akik 
dobozokat, üvegeket, zacskó-

kat és egyéb szemetet hagy-
nak hátra.

A Kör téri tó mellett sokszor 
hasonló igénytelenség tapasz-
talható, mely után jóérzésű 
emberek, vagy közmunkások 
tesznek rendet. 

Sajnos a szelektív szigetek-
nél sem jobb a helyzet. A kon-
ténereket dézsmálók szétdobál-

ják a hulladékot, amit akarnak 
elviszik, a többit hátrahagyják.

Kérem a tisztelt lakosságot, 
hogy amennyiben ilyen maga-
tartást tapasztalnak bátran 
tegyék szóvá, hogy a szeme-
tet mindenki az arra szolgáló 
helyre vigye.

dr. Sík Sándor
önkormányzati képviselő

Az átalakítás, felújítás és 
bővítés legfontosabb tartalmi 
elemei:

• Az érintett épületrész-
ben teljes gépészeti és vil-
lamos felújítás, valamint új 
szellőztető rendszer kiala-
kítására került sor.

• Az energetikai felújítás keretein belül megvalósult az 
épület teljes fűtési rendszerének cseréje, korszerűsítése.

• A projekt keretein belül az épület akadálymentesítése 
is megvalósult, annak érdekében, hogy a közlekedés a 
rendelőkbe, illetve a rendelők között minél egyszerűbben 
megoldható legyen.

• A rendelők korszerűsödtek, a vizesblokk – női, férfi, 
személyzeti és akadálymentes illemhelyek – kialakítása 
a rendelőkhöz kapcsoltan külön-külön megoldottá vált.

2018. szeptember 3-tól újra a Győr, Kör tér 79. szám 
alatti rendelőben látják el feladataikat:

• Dr. Gál Zoltán felnőtt háziorvos
• Dr. Török László  fogorvos
• Dr. Petrovicz Éva házi gyermekorvos
• Dr. Simon Edina házi gyermekorvos
• Csupor Tímea védőnő
• Sipőczné Nagy Andrea védőnő
• Tujmer Judit védőnő
Az orvosok és védőnők rendelési, tanácsadási ideje vál-

tozatlan marad.
A rendelési időkről és a lakosságot érintő információk-

ról folyamatosan lehet tájékozódni a www.eeszi.hu webol-
dalon a lakossági tájékoztató menüpont alatt, valamint a 
kihelyezésre kerülő tájékoztató anyagokon. 

elkészült
az orvosi rendelő
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Idén is a Szentiván-éji 
Varázslatok fesztivál alkal-
mával került átadásra a 
Városrész Szolgálatáért 
Díj, oklevél és emlékérem. 
A díjat Győr Megyei Jogú 
Város Önkormányzata ala-
pította, melynek célja, hogy 
a városrészért különösen 
sokat tett polgárok közcé-
lú tevékenységét elismerje, 
díjazza.

A polgármester Úr idén 
Stók Zsolt rendőr fő törzs-
zászlóst részesítette az elis-
merésben, melyet dr. Sik Sándor önkormányzati képvi-
selő adott át a rendezvény alkalmával. A laudáció során 
ismertette, hogy másfél évtizedes tevékenysége során 
folyamatosan, szolgálati időn túl is a lakosság rendelke-
zésére áll. Aktívan részt vett a kerékpárok megjelölésében 
és nyilvántartásában, a rendezvények biztosításában, az 
új polgárőrség megalakításának támogatásában, és az 
iskolások közlekedésének segítésében. 

Munkájához további sikereket és jó egészséget kívánunk.
dr. Sík Sándor, önkormányzati képviselő 

Városrész
szolgálaTáérT DÍj

2018. év
Számtalan alkalommal 

érkezik megkeresés a 
la kos ság részéről, hogy az 
ingat lanokról közterületre 
vezetett víz miatt nehéz a 
közlekedés a járdán, vagy 
a gyalogútra benyúló ágak 
zavarják a közlekedést. Ter-
mészetesen nem csupán 
járdáról van szó, hanem a 
külterületen az út szelvé-
nyébe belógó indákról és 
a közlekedést zavaró, vagy 
pusztán esztétikailag kifo-
gásolható burjánzó növény-
zetről is. Ha valaki szóvá 
teszi az elhanyagolt álla-
potot, sokszor az a válasz, 
hogy nem az ő területe, 
gondoskodjon róla a tulaj-

donos (önkormányzat). A  
felmerülő viták és a felada-
tok tisztázása  érdekében 
csatolom az önkormányzat 
közterületekre vonatkozó 
hatályos rendeletét, mely 
leírja, hogy az ingatlan terü-
letén keletkező csapadékvíz 
elhelyezése az ingatlanon 
belül kötelező (tetőről, bur-
kolt felületekről folyó csa-
padékvíz, hólé), valamint az 
ingatlan melletti területek 
kezelése (fűnyírás, ároktisz-
títás) szintén az ingatlantu-
lajdonos feladata külterüle-
ten, belterületen egyaránt. 

A rendelet megismerésé-
vel számos szomszédvita 
megelőzhető, rendezhető.

Születésnapja alkalmából 
július 17-én köszöntöttük ott-
honában a 90 éves Gábriel 
Imrénét.

Az ünnepélyes köszönté-
sen az önkormányzat részéről 
Madarász Tiborné, az infor-
mációs iroda vezetője, Boros 
Attila, Czifrik Imre és Ecker 
Gyula, a Tanácsadó Testület 
tagjai valamint személyem 
vett részt.

Tolmácsoltam Orbán Viktor 
miniszterelnök úr köszöntő 
sorait, majd átadtuk az emlék-
lapot egy kis édesség és virág-
csokor kíséretében. A látogatás 
a régi emlékek felidézésével 
folytatódott a sok növény által 
kellemesen árnyékolt teraszon.  
A beszélgetést most is azzal a 
„fenyegetéssel” zártuk, hogy 5 
év múlva ismét jövünk, immár 
a 95.születésnap köszöntésére.

Ezúton is kívánunk jó 
egészséget és további boldog 
éveket!

dr. Sík Sándor
önkormányzati képviselő

Köszöntés

ingaTlantulajdonosok 

figyelmébe!

Győr Megyei 
Jogú Város 

önkormányzata 
Közgyűlésének 

68/2003. (Xii. 19.) 
ök. rendelete a 
köztisztaságról

9.§ 7
(1) A tulajdonos, használó 

gondoskodik: 
a) az épület tetőzetéről az 

esővíz, a hólé járdára 
csorgásának megaka dá-
lyo zá sáról, a hó eltakarí-
tásáról,

b) az ingatlanon keletkező 
csapadékvíz, hólé saját 
területen való el ve ze-
té séről, el he lye zé sé ről, 
szakszerű, kiépített 
vízelvezetés megléte 
esetén az abba történő 
bevezetésről, 

c) a gyalogjárdára kinyúló 
ágak, bokrok megfelelő 
nyeséséről, az épület 
előtt lévő fák lehullott 
lombjának takarításáról,

d) a járdán, valamint a 
járda és az úttest között 
felburjánzó gaz eltávolí-
tásáról a burkolat rongá-
lása nélkül, 

e) az ingatlannal határos 
járdaszakasz, továbbá ha 
a járda mellett területsáv 
is van, az úttestig terjedő 
teljes terület gondozásáról 
és tisztántartásról, 

f) a járdaszakasz melletti 
kiépített vagy kiépítetlen 
nyílt árok gondozásáról 
és tisztántartásról, vala-
mint 

g) járda hiányában az úttes-
tig terjedő teljes terül-
etsáv, továbbá ha a járda 
mellett zöldsáv is van, 
az úttestig terjedő teljes 
terület gondozásáról és 
tisztántartásáról. 

(2) A tulajdonos, használó 
gondozási és tisztán-
tartási kötelezettsége 
az ingatlan valamennyi 
oldalára kiterjed.

dr. Sík Sándor 
önkormányzati képviselő

•
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Lakásépítés, autóvásárlás, 
kárrendezés, megtakarítás, 

nyugdíj, utazás?
A munkában és a magán 
életben is egymás társai 

vagyunk.

Több, mint 20 éves
szakmai múlttal állunk
régi-és új Ügyfeleink 

rendelkezésére,
hogy segítsünk céljaik 

megvalósításában.

KedVes üGyFeleinK!
petrovicz eszter és Horváth tibor zsolt,

az Allianz Hungária Biztosító Zrt. tanácsadói vagyunk. 
Augusztus 1-jén Győrszentivánon, a Kör tér 65. szám alatt

MeGnyitottuK irodánKat.

Forduljanak hozzánk bizalommal!

 Horváth tibor zsolt: 30/491-5196
petrovicz eszter: 30/552-7568

a végzet lándzsája 
Magyarországon

Ha fel kéne sorolni I. István 
(1000–1038) uralmi jelvénye-
it, nemzeti talizmánjainkat 
mindenki úgy kezdené, hogy 
a korona, a jogar, az ország-
alma, a palást, a kard. Ezek 
voltak a legfontosabb tárgyak. 
Ezek hogy helyezkedtek el 
az államalapító királyunkon: 
fején a Szent Korona, palást 
a vállán, baljában az ország-
alma, jobbjában a jogar, dere-
kán a kard. Viszont a korabeli 
ábrázolásokon az uralkodó 
nem így jelent meg a nyilvá-
nosság előtt. I. István ural-
kodása kezdetén jobbjában 
nem a jogart tartja, hanem 
egy lándzsát! Ez a lándzsa 
egy hosszú nyéllel rendelke-
ző, levél alakú heggyel bíró 
fegyver volt. Hová tűnt el ez a 

MagYarok
szubjektív őstörténeti sorozat

lándzsa? Nyoma veszett! Nem 
beszélnek róla, az írás sem 
említi úgy tűnik, mintha nem 
is létezett volna! Mi történt 
valójában, hogy így nyomta-
lanul a semmi homályába 
vész egy nagyon fontos erek-
lye, hatalmi jelvény. Felmerül 
a kérdések sorozata: hogyan 
került államalapító királyunk 
birtokába ez a fegyver? Kitől 
kapta, honnan származik, és 
miért tűnt el? Azt már biz-
tosan tudni lehet I. István 
lándzsájával kapcsolatban. 
Először a koronázási paláston 
jelenik meg egy frank típu-
sú szárnyas lándzsa látható. 
Aztán egy ezüst dénáron, 
amit I. István a trónra jutása 
után elsőként veretett.Ennek 
az egyik oldalán a felirat imi-
gyen szól: LANCEA REGIS, 
ami annyit tesz, hogy a „király 
lándzsája”. Ezt az ezüst dénárt 

a királyi lándzsa tiszteletére 
verették. Az ilyen fegyver az 
uralkodó fegfontosabb méltó-
ság jelvénye volt! Feltételezni 
lehet, hogy a lándzsa még 
magával a Szent Koronával 
is egyenrangúnak számított. 
Az érmén még a következő-
ket látjuk: a LANCEA REGIS 
feliratos oldalon egy lándzsát 
tartó kéz látható, Árpád sávos 
zászlóval. A másik oldalon 
egy ábra, ami egy templo-
mot, alatta a felirat REGIA 
CIVITAS ( királyi város).

Az égen egy árva gólya-
madár köröz méltósággal 
a tarlók felett. A perzselő 
melegtől reszket a levegő. 
Mindenféle alakzatok vibrál-
nak a horizonton. Szöcskék, 
bogarak percegő koncertet 
adnak elő a fű között, ami 
a melegtől teljesen megsár-
gult. Már csak a nagy gazok 
zöldellnek az erdő szélén. 
Talány, hogy honnan kap-
nak nedvességet, az erőt a 
fennmaradáshoz. Furcsán 
lélegzik az erdő is ebben a 
rekkenő hőségben.

A szellő néha-néha meg-
rebben, de csak még mele-
gebb levegőt áramoltat a 
vidékre. Felhő még mutató-
ba sincs az égen. Megyek le 
a folyóra. Az új majori úton 
kerekezek, ahol egy nagy 
kavicsbánya keletkezett nem 
is oly régen. Morfondírozok, 
micsoda jó kis szabadidő 
parkot és fürdőt lehetne itt 
létrehozni! A táj rehabili-
tációja is megoldódna és a 
szentivániak is jól járnának. 
Régebben rebesgették, hogy 
az erdőben le van fojtva egy 
meleg vizű termálkút, hogy-
ha az igaz lenne igen csak 
megnőne Szentiván látoga-
tottsága. Itt folyik a Duna 
a település mellett. Valaha 
gyermekkoromban is idejár-
tunk fürödni. Olyan tiszta 
volt a vize, hogy a szélén 
forrásokat kapartunk ki, 
amiből simán lehetett inni. 

Tehát a királyi lándzsát a 
hittérítéssel, a krisztusi esz-
mével hozták összefüggés-
be. Még valami, ami nagyon 
érdekes és szokatlan, hogy 
az első államilag veretett 
pénzt nem az állam fejének, 
hanem egy tárgynak szente-
lik! Későbbi forrásaink miért 
hallgatnak róla? Hogy tűnhet 
el egy ország nemzeti ereklyé-
je úgy, hogy még emléke is a 
homályba vész.

Folytatás következik.
Vollai István

A hal is sokkal több volt 
benne mint mostanság, 
főleg szilva orrú keszeget 
tudtunk fogni, amit ott 
helyben megpucoltunk, és 
paprikás lisztben beforgat-
va megsütöttük, és jó ízűen 
megettünk. Idefele meg tör-
tünk egy-két cső kukoricát, 
amit a Tsz kukoricásából 
vettünk kölcsön szintén a 
parázs között megpirítot-
tunk, ami isteni finom volt. 
Azzal szórakoztunk, hogy 
gyékényt vágtunk a part 
menti vízben, összekötöttük 
kévébe, és azzal úsztattunk 
át a túloldalára a folyónak. 
Fent a parton volt egy kato-
nai megfigyelő, ahova fel-
másztunk, onnan aztán a 
fák felett nagyon messze el 
lehetett látni a folyó felett. 
A fürdés szüneteiben ágat 
metszettünk a fűzfáról, ami-
ből fűzfasípot készítettünk, 
amivel kitűnően el lehetett 
szórakozni. Ami egyértel-
mű volt, hogy akkoriban 
minden sihedernek már volt 
bicskája, gyufája, madzagja, 
sója, paprikás lisztje a halsü-
téshez ezen kellékek nélkül 
nem indultunk el sehova. 
Tudtunk játszani, imádtuk 
a természetet, a jó levegőt. 
Nem volt mobiltelefonunk, 
laptopunk, de tudtunk egy-
mással beszélgetni, játszani, 
és volt egy boldog gyermek-
korunk!

Vollai István

Nyárutó
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Három évvel ezelőtt nyilvá-
nos pályázat alapján bekerül-
tem a bírósági ülnökök körébe.

Nagyon érdekelt a bírósági 
munka, ezért örömmel indul-
tam neki ennek a számomra 
ismeretlen tevékenységnek. 
A törvényszékre kerültem 
beosztásra, ahol az élet elleni, 
a kiemelt, és a jelentős értékű 
gazdasági ügyeket tárgyalják. 
Mint a világ más bíróságainál 
(kivéve az esküdtbíróságokat), 
a bíró és az ülnökök alkotják a 
bírói tanácsot. A bíró ismeri a 
törvényt, a szakmai munka reá 
hárul. Az ülnökök adják neki 
segítségül az élet tapasztalatu-
kat, egészséges jogérzéküket, a 
civil életben végzett munkata-
pasztalatukat és erkölcsi meg-
látásaikat. A bíróság ítéletét is 
úgy hírdetik ki, hogy a bíró és a 
két ülnök aláírásának szerepel-
nie kell az ítéleten. Kérdezési, 
véleményezési és indítványo-
zási jogai vannak az ülnökök-
nek. Nem csak szemlélőként, 
hanem aktívan részt vesznek a 
Bírói Tanács munkájában. Leg-
fontosabb feladatuk azonban 
az ítéletek kialakításánál van. 
Hiszen a törvények mérlegelési 
lehetőséget biztosítanak, így az 
ülnökök véleményükkel komo-

lyan befolyásolni tudják az íté-
letet. Az eltelt ülnöki munkám 
alatt mindössze egyszer for-
dult elő véleménykülönbség az 
ülnökök és a bíró között. Ezt 
a helyzetet az utolsó tárgya-
lás előtt az élet megoldotta. A 
bűnös vagy nem bűnös kérdés 
úgy dőlt el, hogy Ausztriában 
újfent megcsípték az ártatlan-
nak látszó dílert, nagyon nagy 
mennyiségű kábítószerrel.

A bírói munkáról mindíg is 
gondoltam, hogy nehéz feladat, 
de most munka közben láthat-
tam igazán, mennyire keveset 
tudtam erről eddig. Annyira 
sokféle dologhoz kell érteniük 
„csúcs szinten”, hogy felsorol-
ni is nehéz. A kötelező szak-
tudományok ismerete mellett 
nagyon jó logikai készség, hely-
zetfelismerő képesség, kiváló 
memória, hosszú ideig fenn-
tartható koncentráló képesség, 
stb... Mindezen tulajdonságok 
mellett még tudnia kell ember-
nek maradni a sok-sok törvényi 
előírás, a paragrafusok útvesz-
tőjében is. Kellemesen csalód-
tam, mert kivétel nélkül olyan 
bírókat ismerhettem meg, akik 
nagyon emberségesek, empati-
kusak, megértőek. Nyoma sem 
volt soha semmiféle rosszindu-

latnak, revans vételnek. Még 
a legkegyetlenebb gyilkosokkal 
szemben is meg tudták őriz-
ni higgadtságukat. Pedig több 
olyan szituáció is előfordult, 
amikor az ember már józan 
ésszel nem tudja felfogni a hal-
lottakat, látottakat.

A bírói tanács – bíró és két 
ülnök – ellenpólusa a vádlot-
tak padja. Bizony tartogatott 
sok kellemetlen, brutális, 
vérfagyasztó, embertelen 
momentumot. Némely tárgya-
lásra a bevezetés is sokkoló. 
Csinos utcai ruhában, deko-
ratív női vádlott, lábán lánccal 
összekötve, keze összebilin-
cselve, hozzácsatolva a dere-
kán lévő lelakatolt övhöz, ami 
egy vezetőszárral kapcsolódik 
a börtönőrhöz. Tyúklépésben 
érkezik, ahogy a lábát össze-
kötő lánc engedi. A látottak 
az ember lelkét hosszabb-rövi-
debb időre gúzsba kötik. Majd 
a tárgyalások alatt megtapasz-
talt rettenetek kijózanítólag 
hatnak: anyuka megölte a 
gyermekét, pótapuka szét-
rúgta nevelt fia máját, a két-
éves gyermek meghalt, mert 
ivott az otthagyott dízelolaj-
ból. Nehéz és még nehezebb 
ügyek: gyilkosság, erőszak, 

durvaság, felelőtlenség. Plusz 
ehhez még a kábítószeres 
ügyek, ezekkel is rendkívül 
szigorú a törvény. Némelyik 
elkövető nem akarta elhin-
ni, milyen súlyos büntetést 
kapott emiatt. Rákérdezett: 
megint kettő, vagy tizenkettő?

Elmondhatom, hogy nagyon 
sokat tanultam a tárgyalások 
állandó résztvevői, a szakértők 
jóvoltából is. Nélkülözhetetlen 
ismereteik nélkül aligha lehet-
ne igazságos ítéletet hozni. 
Legtöbbször az orvosszakértők 
tudását kellett igénybe venni, 
a számítógépes szakértő, a 
nyomszakértő és a botanikai 
szakértő, stb. mellett. Bizonyos 
dolgokat csak ők tudnak eldön-
teni, és egy-egy szakértésük 
perdöntő lehet. A legapróbb 
részletekig elmagyarázzák 
döntéseiket, így aztán komoly 
szakmai előadások színtere is 
a tárgyalás. A DNS szakér-
tő előadása arról, hogy miért 
csak X rabolhatta ki az ékszer-
boltot, vagy a gyilkos személye 
miért nem lehetett senki más, 
mint a vádlott.

Az általam tisztelt ügyvédek 
sora volt még nagyon érdekes. 
Eddig róluk sem tudtam sokat, 
főként nem ilyen súlyos ügyek 
kapcsán. Hallhattam néhány 
brilliáns védőbeszédet. Ennek 
alapján mondhatom: tényleg 
nem mindegy, ki az ügyvéded. 
Még a lehetetlent is megpró-
bálják védencük érdekében.

Nem akarom fárasztani 
a kedves olvasót további tör-
ténetekkel, hiszen mindez 
már múlt időben van, mert az 
ülnöki munkának vége. Az új 
törvénykezési előírások szerint 
ez év júliusától nem kellenek 
ülnökök, csak a fiatalkorúak 
és a katonák ügyeinek tárgya-
lásakor. A bírók pozitívan érté-
kelték az ülnöki tevékenységet, 
egyikük így fogalmazott: nem 
mindegy hogy például nyolc 
vádlottal szemben egyedül ülök 
a bírói pulpituson, vagy magam 
mellett tudhatom két ember 
józan megfigyelését, ítéletét, 
erkölcsi támogatását. Velük 
együtt az ülnökök is nagyon 
sajnálják, hogy ennek az intéz-
ménynek immár VÉGE.

Karli László írása és rajza
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A Wass Albert Irodalmi és 
Polgári Klub tagjai ez év júni-
us 26-án egy paksi kirándu-
láson vettek részt. A látogatás 
célja az atomerőmű megisme-
rése és a Makovecz Imre által 
tervezett Szentlélek templom 
megtekintése volt. 40 fős cso-
portunk tagjainak személyi 
adatait előre meg kellett kül-
deni az erőműnek a szigorú 
beléptetési szabályok miatt, s 
a személyek tekintetében a 
látogatási időpont előtti két 
hétben már változtatni nem 
lehetett.

A csapat 7-kor indult Szent-
ivánról és az M1, M0 vala-
mint M6-os autópályán 
haladva időben érkezett meg 
Paksra a Szentlélek templom-
hoz. A döntően fa-szerkeze-
ti elemekből készült, valódi 
palával borított, a jellegzetes 
„Makovecz” stílusú épület 
megvalósításának történe-
téről a templom plébánosa 
tájékoztatott bennünket. A 
két elkülöníthető oldalhajó-
val és főhajóval rendelkező 
beltérben mind az oltárkép, 
mind a szenteket ábrázoló 
szobrok igényesen kidolgozott 
fafaragásúak voltak.

A templom megtekintését 
követően az Atomenergetikai 
Múzeumhoz utaztunk, ahol 
fiatal kísérőnk kalauzolta 
végig csoportunkat. Az elő-
csarnokban neves atomtudó-
sok képeit, ereklyéit láthat-
tuk, többek közt a magyar 
származású, magát haláláig 
magyarnak valló Teller Ede 
zongoráját.

A kiállító csarnokban végig 
követhettük az atomhasadás-
ból származó energia békés 
célú felhasználásának állo-
másait, fejlődési fokozatait, 
a négy reaktort működte-
tő jelenlegi atomerőmű lét-
rejöttének történetét. Falra 
rögzített szemléltető eszkö-
zön mutatták be a jelenleg 
is üzemelő reaktorok műkö-
dési rendszerét, hogy alakul 
át a „hasadó-energia” hője a 
primér nyomott vízrendsze-
ren keresztül a szekunder víz-
körön át, a gőzturbinák által 
hajtott generátorokban képző-
dött elektromos energiává.

A múzeumból átmentünk 
az atomerőmű üzemi terüle-
tére, ahová komoly személyi 
ellenőrzést követően léphet-
tünk be. Innét másik cso-
portvezetővel és több kisérő-
személlyel folytattuk utun-
kat. Először a vezérlőtermet 
tekinthettük meg egy üvegfal 
mögül kb egy emelet magas-
ságból. A látvány lenyűgöző 
és impozáns volt. Itt veze-
tőnk elmondta, hogy a négy 
vezérlőpult mögött ülő sze-
mélyek az egyetemi tanul-
mányaikat követően 6-7 évig 
tanulják az üzemellenőrzést 
végző műszerek működését, 
jelzéseit, irányítását. Egy-egy 
vezérpultnál ülő személy tel-
jes felelősséggel ellenőrzi a 
primér vízrendszer, a szekun-
der vízrendszer, a reaktor és 
az áramfejlesztés működését, 
s ha szükséges, beavatkoznak. 
A 4 felügyelő munkáját egy 
főfelügyelő ellenőrzi, akinek 
korlátlan beavakozási hatal-
ma van! (Neki 10 év gyakorla-
tának kell lennie)

Tovább lépcsőzve felfelé, 
(kb. 10 emelet magasságában) 

füldugókat és munkavédelmi 
sisakot kaptunk és közvetlen 
az üzemben megtekinthet-
tük működés közben a teljes 
rendszert. A rend és tiszta-
ság patikával mérhető volt. 
A zajt a 3000 ford./perccel 
forgó turbinák és generátorok 
biztosították. Az élmény fan-
tasztikus.

Vezetőnk ezt követően a 
folyosó ablakából megmutat-
ta a Paks II. épülő két reak-
tor helyét. Tájékoztatásként 
elmondta, hogy a jelenlegi 
erőmű 2016-ban 16 053 Gwh 
villamos energiát termelt, 
ezzel a bruttó hazai terme-
lés 51.3 %-át biztosította. Az 
éves hazai energia-szükség-
letünk 30 %-át így is import-
ból (főként Lengyelország-
tól) tudjuk biztosítani. Csak 
zöld energiaforrással – szél 
és napenergiára alapozva – a 
folyamatos energia felhasz-
nálás nem biztosítható, ezért 
kellenek alapellátást nyúj-
tó erőművek. Ezt szolgálja a 
2030 körül leállításra kerülő 
jelenlegi reaktorok pótlására 
a megépítendő Paks II beru-

házás. Az atomerőmű tiszta 
energiát szolgáltat, CO2 kibo-
csátása nincs, mint a szén-, 
vagy gáz-energiával műkö-
dőknek. A tudomány mai 
állása szerint a lemerült fűtő-
elemek kezelése, elhelyezése 
biztonsággal megoldott. Ter-
mészetesen kiegészítő ener-
giaforrásként szükség van 
a megújuló energiaforrások 
(szél, nap) hasznosításának 
további fejlesztésére is!

A csoport tagjai fáradtan, 
éhesen, de sok új élmény-
nyel, ismerettel gazdagodva 
hagyta el az erőmű területét, 
majd negyedórával később 
(negyed 4 körül) már rendel-
hette a finom ebédet a paksi 
halászcsárdában. Hazafelé a 
buszban harmonika zenével 
tettem hangulatosabbá az 
utazást.

Ezúton szeretném megkö-
szönni mindannyiunk nevé-
ben segítőinknek Sík Sándor-
nak, Loschitz Ferencnek és 
Eckerné Mártinak, hogy ez a 
jól sikerült, tanulságos kirán-
dulás létrejöhetett.

Ecker Gyula

Paksi kirándulás
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Molnár Vid Bertalan MűVelődési Központ rendezVényei

HÓnap nap idő rendezVény neVe HelyszÍn

szepteMBer 8. XXXIII. Szentiváni Szüreti Nap MVBMK dísztér
17. 19.00 Zorán koncert MVBMK
29. 12.30 Kincskereső Egyesület családi napja Kossuth Műv. Ház 

sátor
30. Ashihara Karate verseny MVBMK

oKtÓBer 5. 19.00 Csányi Sándor egyszemélyes vígjátéka: Avagy miért ne próbáljuk
megérteni a nőket?

MVBMK

11. 10.00 Ovis Bérletes előadás. Hold Színház: Kukori és Kotkoda MVBMK
17. 18.00 Dumaszínház: Kovács András Péter fellépése MVBMK
19. 16.00 Ünnepi megemlékezés MVBMK
18. 17.00 Kéz, mely ringat és alkot: helyi amatőr alkotók kiállítása Kossuth Műv. Ház 
7. Mi a pálya? Elektronikai pályaválasztási nap MVBMK

noVeMBer 10. 19.00 Bánfalvy Stúdió – A miniszter félrelép című előadás MVBMK
29. 10.00 Ovis Bérletes előadás: Aranykapu együttes Várakozás című koncertje MVBMK
30. 17.00 Alma együttes koncertje MVBMK

deCeMBer 2. Országos Cheeleader Bajnokság régiós versenye MVBMK
8. Szentiván SE évzáró gála MVBMK

7–8. 16.00 Adventi hétvége a dísztéren Dísztér
7. 19.00 „Sztárkarácsony” – ünnepi koncert a Stúdió 11 Zenekar közreműködésével. 

Fellépnek: Koós Réka, Csonka András, Szulák Andrea és Majsai Gábor
MVBMK

9. 15.00 „Karácsonyi álom” Jótékonysági koncert Kautzky Armand színművész 
adventi műsora

Templom

15. 11.00 Másha és a medve című mese színpadi változata MVBMK
29–30. Kaméleon focikupa MVBMK
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Váci iskola 

Királyok
és fejedelmek útján
Vácis Diákok erdélyben

 2018. május 15-én erdély-
be indultunk, a Határtalanul 
program keretében.

Másfél évvel előtte osz-
tályfőnökünk Takácsné Tóth 
Abonyi Márta a Határtalanul 
pályázatot mindkét 7. osztály 
részére elkészítette. Izgatottan 
vártuk a híreket, vajon mehe-
tünk-e Erdélybe.

Mikor megtudtuk, hogy 
nyert a pályázatunk lázas 
készülődésbe kezdett az évfo-
lyamunk. Mindkét osztály 
csapatokra oszlott, és a kirán-
dulásunk céljairól, illetve az 
utazás alatt megemlített fon-
tosabb személyekről (mint 
például Mátyás király, vagy 
Bethlen Gábor) készítettünk 
kisebb előadásokat. 

Ezen kívül rendkívüli osz-
tályfőnöki órákat tartottunk, 
melyeken összegyűlt a két 
osztály, és kaptunk néhány jó 
tanácsot a viselkedésről, na 
meg azt is megtudtuk, hogy 
még a mai napig is, milyen sok 
magyar él a határon túl. 

Május 15-én, hajnali 5 órakor 
megindultunk az iskola elől. 
Elég hosszú út állt előttünk, leg-
alább 7 órányi utazás a buszon. 

Az első célpontunk Nagysza-
lonta volt, ahol ellátogattunk az 
Arany János Emlékmúzeum-
ba. Ezen a helyszínen nagyon 
sokat tudhattunk meg a költő 
életéről; még a székét is meg-
tekinthettük. 

Ezek után Nagyvárad követ-
kezett. Meglátogattuk a szé-
kesegyházat, majd a városban 
sétáltunk, méghozzá a zuhogó 

Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek

Az új kenyér elkészültét ele-
ink a KENYÉRÜNNEPEN 
ünnepelték. Ennek az igazi 
időpontja nem ismert, de nem 
kizárt, hogy augusztus 20-án 
tartották. Ilyenkor egy- egy falu 
közösségének minden tagja 
evett a kenyerekből. Forrása-
ink tanúsága szerint, ez egy 
vidám társasági összejövetel 
volt, nyugodtan nevezhetjük 
szeretetlakomának is. Amikor 
a kenyérünnepről először olvas-

ŐsVallásUnk egyik
jeles ünnepe – Kenyérünnep

tam, eszembe jutott, hogy volt 
a magyar történelemben egy 
olyan időszak, amikor a kom-
munista hatalom – háttérbe 
akarván szorítani Szent István 
kultuszát – 1949-ben „átnevez-
te” az ünnepet az Új Kenyér 
Napjává, és ekkor tulajdonkép-
pen a jeles ősi nevét hozták visz-
sza, pedig nem hinném, hogy 
ennek tudatában lettek volna.

(Forrás: Zavaczki jános)
Vollai István

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

Valamikor a ködös múlt-
ban ismerkedtünk meg.

Ő olyan erdőt-mezőt járó, 
szikár, nyakas kun volt. Én 
egy romlott urbánus. Azért 
elfértünk egymás mellett 
a Szentiváni Krónika szer-
kesztőségi ülésein,Góczán 
Karcsi bácsi verbuválta csa-
patban. Akkoriban történt, 
amikor mások a Damaszku-
szi úton hitet cserélve, keres-
ve kóricáltak.

Mi a frissen alapított, helyi 
lap hasábjain próbálgat-
tuk az írás tudományát. A 
hályogkovácsok jó szándéká-
val tettük közzé cikkeinket.

Napi ügyes-bajos emberi 
dolgokról írt, móriczos derű-
vel. Néha a múltban révedve, 
ami neki is a gyermekkort 
jelentette. Veres Péter-i Sinka 
István-i bölcselettel alkotott.

Peregtek az évek. Útjaink 
hol szétváltak, hol ismét 

találkoztak. Szorgalmasan 
vitte verseit, elbeszéléseit a 
szerkesztőségbe. 

A Kisalföld lapjain is meg-
jelentek művei, kis színesei. 
Könyvet jelentetett meg. 
Publikált a Tűzvirág antoló-
giában. Történetei változtak, 
de szereplői mindig a kis-
emberek maradtak a maguk 
csetlő-botló igazság keresé-
sével. Sokszor csodáltam 
szinte gyermeki tisztaságát, 
hevületét alkotásaiban.

Régen találkoztunk. Rég 
láttam…

A napokban hallottam, 
hogy elment. Az első döb-
benet után a hitetlenkedés. 
Nem lehet! Nem igaz!Igaz. 

Mondják: „ideje van 
a születésnek, ideje van a 
halálnak is.”

Egy ember elment. Legyen 
neki könnyű a föld!

Laskai János

elment egy ember
Kuklis József emlékére
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Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek • Iskolai hírek 

Kísérleti tábor 
a Váci iskolában

esőben. Megnéztük a Fekete 
Sas Palotát, majd a főteret is. 
Miután itt is végeztünk, pár óra 
utazás várt még ránk, míg el 
nem értünk a Király-hágóhoz, 
s még onnan is sokat utaztunk 
Torockóig. 

Számomra ez a hely volt a 
legszebb, s itt éreztem a leg-
jobban magam. A szállásunk a 
Székelykővel szemben helyez-
kedett el, így csodás volt az a 
környezet, ahol két napig meg-
szálltunk. A második napon 
korán, de frissen keltünk, és a 
reggeli után már indultunk is a 
Tordai hasadékhoz. 

Az időjárás miatt sajnos nem 
tudtunk sétálni is ott, de láthat-
tuk, és ez volt a lényeg. Amint 
kicsit csillapodott az eső, leszáll-
tunk a buszról, és készítettünk 
ott egy csoportképet. Következő 
állomásunk a Tordai sóbánya 
volt, ahol sok érdekességet tud-
hattunk meg arról, hogy régen 
hogyan bányászták a sót, illetve 
egy csodás közeg tárult a sze-
meink elé. Itt eltöltöttünk leg-
alább két órát, és már indultunk 
is tovább Kolozsvárra. 

Itt az idegenvezetőnk nagyon 
sokat mesélt nekünk, ezek után 
pedig megnéztük a Mátyás 
szobrot, a Szent Mihály temp-

Iskolánkban harmadik éve 
hagyomány, hogy nyáron kísér-
leti tábort szervezek 3-tól 7. osz-
tályig, ugyanis vannak olyan 
gyerekek, aki nem szeretnek 
idegen helyen aludni, s azokat 
a napközis táborokat részesítik 

után szódabikarbóna, ecet és 
ételfesték segítségével tényleg 
kitört a vulkán. Megnéztük, 
hogyan lehet víz alatt tűzijáté-
kot látni.

Harmadik napon Koncz 
Vera tanárnővel és a tanulók-
kal bementünk a Mobilisbe, 
ahol olyan kémiai kísérleteket 
láthattunk, amelyeket iskolai 
körülmények között nincs lehe-
tőségünk kipróbálni. Végül 5 
fős csapatokban kipróbálhattuk 
a pánik szobát is. Itt különféle 
feladatok megoldásával 30 per-
cük volt arra, hogy megfejtsék 
a feladatokat és kiszabaduljanak 
a szobából. A feladatok nehezek 
voltak, s sajnos nem sikerült egy 
csapatnak sem kiszabadulni. 

28-án ételkísérletekkel 
ismerkedtünk meg. Lufival 
kísérleteztünk és játszottunk. 
Tekéztünk a Kék golyó étte-
remben. Délután közös foci-

előnyben, ahol 8-tól 16 óráig 
lehetnek, estére viszont haza-
mehetnek. 

Ebben a tanévben elhatároz-
tam, hogy június 25–28-ig tar-
tok egy kémiai tábort iskolánk-
ban. Úgy gondolom, hogy sok 
olyan tanuló van, akik kevésbé 
szeretik a reál tárgyakat (fizika, 
kémia), viszont érdekes kísér-
letekkel meg lehet szerettetni 
ezeket is. A tábori program 
megvalósításával elsődleges 
célom egyszerűbb és bonyolul-
tabb fizikai, kémiai kísérletek 
bemutatása volt. Természetesen 
minden diáknak volt lehetősége 
a kipróbálásra tanári felügye-
let mellett. Remélem a távoli 

célom is megvalósult, mégpe-
dig az, hogy a táborban részt 
vevő gyerekek szeretni fogják a 
„mumus” tantárgyakat. 

A tábor minden napján meg-
volt a feladat. Első napon megis-
merkedtünk a kísérletezés sza-
bályaival, eszközeivel. Kiosztot-
tam az anyagokat, eszközöket 
melyeket utolsó napon haza is 
vihettek. Több kísérletet hajtot-
tunk végre égő gyufával. Márti 
néninél vendégeskedtünk, aki 
megmutatta nekik a jurtát. 
Megtanította a gyerekeket íjaz-
ni, csillagot dobálni és a rovás 
írást értelmezni.

26-án vulkán napot tartot-
tunk. Vulkáni kúp készítése 

lomot, s nem utolsó sorban 
Hunyadi Mátyás szülőházát, 
majd visszautaztunk Torockó-
ra. Ekkor kaptunk egy kis időt 
szabad elfoglaltságra. Volt, aki 
vásárolt, aki pihent, és aki fel-
térképezte a pompás területet. 

Vacsora előtt meglátogattuk 
a pár házzal odébb lévő toroc-
kói gyermekotthont. Bepil-
lantást nyerhettünk, a Dévai 
Szent Ferenc Alapítvány, Kis 
Szent Teréz Gyermekotthon 
életébe. Vittünk a gyerekek-
nek ajándékot is; plüssöket, 
könyveket, kisebb játékokat. 
A búcsúzás előtt közös képet 
készítettünk az ottani gyere-
kekkel, aztán újra visszatér-
tünk a szállásunkra. Vacsora 
után még sokan kint marad-
tunk a szabadlevegőn, hisz 
a naplementét nem lehetett 
kihagyni, egyszerűen csodá-
latos volt! 

A harmadik nap reggelén 
felpakoltunk a buszra, mivel 
el kellett hagynunk Torockót; 
az éjszakát már máshol kel-
lett töltenünk. Miután ezzel 
végeztünk, Torockó történetéről 
mesélt nekünk az idegenveze-
tőnk, Roberta. Meglátogattuk a 
Néprajzi Múzeumot, ahol sok 
érdekes dolog volt megtekint-

hető. Végleg búcsút intettünk 
Torockónak, hogy Gyulafehér-
vár felé vehessük utunkat.

 Előtte megálltunk Nagy-
enyeden, ahol az ódon várfalak 
mellett sétáltunk a városban. 
Itt megnéztük a Bethlen Gábor 
Kollégiumot. Tanáraink tréfá-
san biztattak bennünket, hogy 
keressük a két fűzfát! Idegenve-
zetőnk a kollégiumban tanuló 
diákokról is mesélt nekünk. 

Ezek után következett Gyu-
lafehérvár. Ellátogattunk Kelet-
Európa legnagyobb várába, 
amely szintén nagyon szép 
volt. A vár területén találha-
tó székesegyházban megren-
dülve álltunk Hunyadi János, 
Hunyadi László, János Zsig-
mond és Izabella királyné szar-
kofágja előtt. Itt megkoszorúz-
tuk az első erdélyi fejedelem 
sírját. Ezek után napunk utolsó 
állomása következett, egyben a 
szállásunk is: Alvinc.

Alvincon lepakoltunk, és 
elmentünk Fráter György 
kastélyához. Az ottaniak úgy 
tartják, hogy a kastélyban szel-
lemek kísértenek. Visszasétál-
tunk a szállásunkra, és vacso-
ráig elütöttük az időt. Vacsora 
után csapatokat alapítottunk, s 
kitöltöttünk egy kvízt a kirán-

dulásunkról, és le kellett raj-
zolnunk azt a helyet, ami a leg-
jobban tetszett nekünk. Egy 
órán keresztül csinálhattuk, 
utána pedig mentünk készü-
lődni a lefekvéshez. 

A negyedik napon Vajda-
hunyad várához látogattunk, 
amely olyan gyönyörű volt, 
akár a mesékben szereplő 
várak. Bent érdekfeszítő dolgo-
kat mesélt az idegenvezetőnk, 
majd szabadon engedtek min-
ket, hogy felfedezzük a várat. 
Nagyon sok izgalmas helyiség 
volt, viszont a kínzókamra 
elsőnek félelmetesnek bizo-
nyult. Vár után vár következett, 
azaz Déva várát néztük meg. 
Nos, igen, nagy csalódásunkra 
a felvonó nem üzemelt, gyalog 
pedig túl sokáig tartott volna 
felérni, ezért itt kevesebb időt 
töltöttünk. Ezután pedig végre 
elindultunk haza! A hazafelé 
vezető út közben megnéztünk 
két és fél filmet, s este 7 órakor 
végleg hazaértünk. 

Jó volt végre itthon lenni, de 
közben Erdélyt is hiányoltuk, 
hisz ez a négy nap felejthetet-
len élményeket ajándékozott 
nekünk.

Marosi Alexandra
7.a osztályos tanuló
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Pedagógusnap alkalmá-
ból Csanakiné Várhegyi 
Adrienn a Győri Tanker-
ületi Központ igazgató-
jának ELISMERŐ OKLE-
VELÉT kapta kiemelkedő 
szakmai munkájáért.

Adrienn még csak két 
éve – 2016 szeptemberé-
től – iskolánk, a Győri Váci 
Mihály Általános Iskola 
pedagógusa mégis, ily rövid 
idő alatt is, az egész tan-
testület elismerését kivívta. 
Egyetemi tanulmányai mel-
lett, minden szinten helyt 
áll az intézményi munka 
minden területén is.

Gyógypedagógusként fel-
zár kóztatás területén kiemel-
kedő munkát végez. Felka-
rolja, és maximális odafi-
gyeléssel, empátiával segíti 
a különleges bánásmódot 
igénylő tanulókat. Az SNI 
tanulók számára meghirde-
tett versenyekre készíti fel 
és viszi tanítványait. Admi-
nisztratív munkája is példa-
értékű, pontos, precíz, nap-
rakész.

Rendkívül sokoldalú kol-
léga. Aktívan részt vesz, 
segíti az intézmény pályá-
zati munkáját.

Innovatív, agilis gondol-
kodásával segíti az intéz-
ményünket. A Békés Isko-
lák programjának a koordi-
nátora, a Békés Iskola regi-
onális vezetőségi tagja. Az 
iskolánkban működő Békí-
tő team vezetőjeként kiváló 
ötletekkel járul a program 
sikeréhez. A Békés Isko-
lák program keretén belül 
iskolai kampányokat indí-
tott és menedzselt az alábbi 
témákban:

„Nyugalom díjat” alapított 
az iskola azon tanulói szá-
mára, akik kiérdemelték.

Elindította az „Angyalok 
hava” kampány keretében 
az „Ő egy angyal” prog-
ramot, melynek végén a 
„Legangyalibb osztály” és 

iskolásként az „Ő egy Föld-
re szállt angyal!” címeket 
lehetett elnyerni.

Jelenleg a „Békés lép-
csők” békítő mondatainak 
megalkotásán szorgosko-
dik a Békítő team bevoná-
sával, mely munka végén 
felkerülnek majd az iskolai 
lépcsőkre a békés feliratok.

Az intézmény Teljeskörű 
Iskolai Egészségfejlesztési 
programjának egyik kidol-
gozója. A TIE csoport tag-
jaként nevéhez fűződik az 
„Egészség tanösvény” meg-
tervezése és kivitelezése. 

A WHO Egészségfejlesz-
tési programba kapcsolód-
va, a diákoknak érzékenyí-
tő programokat szervezett 
a Vakok és Gyengén látók 
Országos Szövetségének 
elnökének és a Patrónus 
Lions Club tagjainak bevo-
násával.

A tantestülettel rendkí-
vül jó kapcsolatot alakított 
ki, segítőkész, kiváló peda-
gógus és a szülők által is 
elismert szakember. Peda-
gógiai, szakmai munkájá-
val, tevékenységével maxi-
málisan hozzájárul az isko-
la jó hírének, tekintélyének 
növeléséhez.

Az iskola tantestülete
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Gratulálunk adrienn!

zás volt a program, amibe egy-
szer én is beszálltam, pedig 
a foci nem tartozik a kedvenc 
sportjaim közé. 

Fantasztikus ebédünket a 
Kis Pipa vendéglő biztosította. 
Remélem jövőre is mehetünk 
hozzájuk. Nagyon kedvesek és 
lelkiismeretesek voltak. 

Számomra nagyon fárasztó 
volt, de jól éreztem magam. 

Remélem a gyerekek ugyanezt 
gondolják. Köszönöm Répá-
siné Hajnal Csilla Igazgató 
Asszonynak, hogy engedélyez-
te a tábort! Köszönöm Vera 
néninek, hogy elkísért min-
ket a Mobilisbe! Köszönöm 
mindenkinek, aki hozzájárult 
ahhoz, hogy a gyerekek jól 
érezték magukat!

Csapóné Nebehaj Renáta

1.a Fekete Bendegúz, Horváth Benedek, Hutvágner Ádám, 
Kovács Barnabás, Könczöl Vivien, Léránt Ákos, Miletics Dóra, 
Nagy Hanna Mira, Takács Bence, Zvezdovits Donát

1.b Juranovitz Boglárka, Léber Hanna, Kun Zalán,
Németh Marcell, Erdélyi Regina, Tóth Admira, Végső Bence

2.a Hegedűs Emőke, Vajda Krisztina

2.b Mészáros Zsófia, Molnár Erik, Németh Bence

3.a Bende Nóra, Kokas Hanna, László Martin, Sándor Orsolya, 
Szép Lilien, Sipkovits Vilmos, Zsolnai Zsófia

3.b Kiss Imre, Kiss Hanna Rebeka, Takács Ágnes

4.a Csemez Zsombor, Czvitkovits Benjámin, Hutvágner Máté, 
Mészáros Eszter Liza, Szabó Bence, Pezenhoffer Ábel,
Vass János Valentino

4.b Élő Katalin, Hegedűs Levente, Horváth Boglárka,
Pogátsa Bendegúz, Takács Gergő, Zsebedits Anna, Pintér András

5.a Budai Flóra, Mecséri Aser, Keresztes Tibor, Kiss Gergely 
László, Szerencsés Máté

5.b Kránitz Tamás, Léránt Zoltán, Otoltics Vivien,
Pőcze Martin, Tóth Adrienn, Varga Vendel

6.b Csanaki Hanna, Kulcsár Martin, Kulcsár Veronika,
Németh Dorka, Szentmihályi Milán, Tóth Zalán

7.a Gyimóthy Réka, Schmeidl Balázs

7.b Gáspár Máté

8.b Nagy Ramóna 

kitűnők 2017/2018

„A félelem hangja ezt mond-
ja: „Rakj tüzet a kandallóban, 
és maradj ott a melegénél.” A 
hit hangja azonban azt mondja: 

„Lobbantsd lángra a szívedet, és 
indulj megvalósítani terveidet!”

Bob Gass
Gratulálunk!
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Móricz iskola 

Minden gyermek tehetséges. 
Csak mindegyikük más idő-

ben nyitja ki a csomagját. 
Ebben hisz iskolánk neve-

lőtestülete, és igyekszik min-
den diákot a maga szintjé-
ről továbbfejleszteni. Vannak 
olyan tanulóink, akik egyéni 

TeheTségfejleszTés,
tehetségkoordinálás a 

Móricz iskolában
fejlesztő és felzárkóztatásban 
részesülnek. Az iskola gyógy-
pedagógusai, gyógypedagógia 
asszisztensei mindent meg-
tesznek azért, hogy a rájuk 
bízott diákok hozni tudják a 
tőlük elvárható tanulmányi és 
neveltségi szintet.

Iskolánk 2018. június 
18–21. között változatos prog-
ramokkal tarkított sporttábort 
szervezett érdeklődő tanuló-
ink részére. Diákjaink min-
den nap más és más, izgal-
masnál izgalmasabb foglalko-
zásokon vehettek részt.

Hétfőn délelőtt iskolánk tor-
natermébe érkezett az Utazó 
Planetárium. Színvonalas elő-
adásokat láttunk, felkészült, 
se gí tő kész,szakemberekkel. 
A gyerekek megismerték és 
karnyújtásnyira kerültek a csil-
lagokhoz, melyek eddig elér-
hetetlennek tűntek számukra. 
Élményekkel telve távoztak. 
Mind a diákok, mind a peda-
gógusok nagyon hasznosnak 
és élvezetesnek tartották az 
előadásokat. Délután a mozgás 
került előtérbe: tánc Szandra 
nénivel, kidobó, méta játék.

Kedden délelőtt Otoltics 
Márti néni segítségével a 
nagyobbak varrással kulcstar-
tót készítettek. A kicsik Mészá-
ros Eszter tanárnővel szívó-
szálas festékszórással képeket 
varázsoltak papírra.Köszönöm 
mindkettőjük segítségét. Kis 
Pipában ebédeltünk, majd dél-

után megnéztük a Hold Szín-
ház előadásában Tom Sawyer 
kalandjait.

Szerdán buszra szálltunk 
és elutaztunk Zircre, ahol 
megtekintettük a Természet-
tudományi Múzeumot, majd 
gyalogtúra során megismer-
kedtünk az arborétum növé-
nyeivel.

Csütörtökön „megszálltuk” 
a Győri Kalandparkot, ahol 

nyári sporttábor
a Váci iskolában

másztak, íjászkodtak, lézer 
harcban mérhették össze 
tudásukat a gyerekek.

Legnagyobb örömünkre a 
táborban mind a 86 gyermek 

minden egyes nap moso-
lyogva, fáradtan, de rengeteg 
élménnyel gazdagodva tért 
haza.Reméljük jövőre is meg-
rendezhetjük a tábort!

Dányi-Hegyi Diána
tanárnő

Ezúton szeretném megkö-
szönni minden kedves peda-
gógusnak, aki segített abban, 
hogy ilyen sikeres legyen ez a 
négy nap: Tamás Rita, Rácz-
né Persler Edina, Illés-Vados 
Gyöngyvér,Hárs Anett,Erky 
Zsoltné, Pap Makrai Beatrix, 
Mátics Bódai Krisztina, Végh 
Alexandra, Neubauer Tamás, 
Kristóf Csilla, Nyergesné 
Kovacsics Anikó, Wunderné 
Németh Judit, PetőcznéKrétay 
Edit, Sólyomné Bognár Mária, 
Szlatki Szilvia, Mészáros Esz-
ter, Stoff Dóra

Répásiné Hajnal Csilla
igazgató
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Kitűnő és Jeles tanulÓK 2017/18. – MÓriCz isKola

1.a Kitűnő: Boros Rafael, Bozsoki Bálint, Mouhoubi Anis,
Szili Sára
Jeles: Bakodi László, Bozsoki Botond, Gedovics Ádám, 
Habony Márton, Patyi Erik, Tari Bendegúz

1.b Kitűnő: Baranek Hunor, Bitai Borbála, Derdák Szófia,
Farkas Boglárka, Garda Boglárka, Gyimesi Lilla,
Kránitz Luca, Neubauer Kristóf, Papanetz Barnabás,
Sárközi Zsófia, Skerlanitz Levente, Virágh Csaba
Jeles: Csukárdi Dominik, Sándor Dávid

2.a Kitűnő: Balogh Dorka, Erdős Lilien Hanna, Győri Barnabás, 
Lakatos Milán, Pintér Laura, Pőcze Ramóna, Vincze Benedek
Jeles: Bitai Zsófia, Bodó Levente, Csernyi Kristóf, 

2.b Kitűnő: Alexa Anna, Oravecz Máté, Takács Csenge, Tóth Liza
Jeles: Gortva Petra, Kiss Brigitta, Makkos Áron, Varga Dávid

3.a Kitűnő: Faragó Orsolya, Illés Bíborka, Rácz-Szili Krisztián, 
Schenk Boglárka, Virág Krisztina
Jeles: Porsche Liza

3.b Kitűnő: Blézer Zsófia, Czafik Janina, Trunka Eliza
Jeles: Bartus Liána, Csete Adrián

4.a Kitűnő: Bognár Brigitta, Harta Szonja, Józsa Luca, Tóth Eszter
Jeles: Baricza Gergő, Gábriel Anna

4.b Kitűnő: Dombi Nimród, Polgár Lili, Simon Hanna
Jeles: Tóth Dorina

5.a Kitűnő: Brányi Zoltán
Jeles: Makkor Gréta, Nagy Noémi, Szép Antónia

5.b Kitűnő: Blézer Júlia
Jeles: Éles Petra, Gortva Nikolett, Horváth Denissza

6.a Kitűnő: Tóth Benedek, Virág Rebeka
Jeles: Gombos Martin, Kárpát András, Nagy Olivér,
Pócza Petra, Pőcze Márk

6.b Kitűnő: Gaál-Balogh Júlia, Sárközi Eszter
Jeles: Czafik Blanka, Horváth Boróka, Menyhárt Júlia,
Skerlanitz Izabella, Vadas Anna

7.o Kitűnő: Kollár-Nagy Melinda, Stefanits Jázmin, Tóth Anna 

8.b Kitűnő: Gábriel Tamás

a Móricz iskola
kitűnő és jeles tanulói

László, a Kenvéd Kft. tulajdo-
nos-igazgatója és professzor dr. 
Szakál Pál, a MYME Mezőgaz-
daság- és Élelmiszer-tudományi 
Karának intézetigazgatója ala-
pította az iskola 50 éves évfor-
dulója alkalmából szüleik tisz-
teletére. Szakál-díjban részesül 
legjobb tanulóként Gaál-Balogh 
Júlia 6.b. osztályos tanuló. Júlia 
első osztálytól kezdve kitűnő 
tanuló, példamutató a szorgal-
ma, magatartása, közösségi 
munkája. Kiemelkedő eredmé-
nyeket ért el városi, megyei, 
területi matematika, logika, 
magyar nyelv és rajz versenye-
ken. A MATEHETSZ tutoráltja, 
ösztöndíjasa.

Szakál-díjban részesül leg-
jobb sportolóként Bári Zoé 
6.b osztályos tanuló. Zoé első 
osztálytól kezdve kiváló tanu-
ló, példamutató a szorgalma, 
magatartása, közösségi mun-
kája. A sportban az a fajta alázat 
jellemzi, ami csak a legnagyob-
bakat. Hipp-hopp szólótáncban 
több országos verseny 1. helye-
zettje, Európa-bajnokságon 3. 
helyezett. Csapattagként több 
kiemelkedő városi esemény 
megnyitóján, gáláján szerepelt.

Az iskola nevelőtestületének 
döntése alapján Móricz-tehet-
ségdíjat olyan diákunk kaphat, 
aki egy vagy több művészeti 
ágban is kiemelkedően tehet-
séges. Móricz-tehetségdíjban 
részesült Kárpát András Zsolt 
6.a. osztályos tanuló. András 
első osztálytól kezdve kiváló 
tanuló, példamutató a szorgal-
ma, magatartása. Elsős korá-
tól tanul zenét a Liszt Ferenc 
Zeneiskolában. A zenemű-
vészet területén, szolfézsből 
és hegedűből kimagasló tel-
jesítményt nyújt évek óta. A 
MATEHETSZ tutoráltja, ösz-
töndíjasa. Az iskolai rendezvé-
nyek fő szereplője.

Iskolánk Regisztrált tehet-
ségpontként igyekszik a lehető 
legtöbbet megtenni tehetséges 
diákjainkért, pályázati lehető-
ségeket biztosítani számukra.

Rendszeresen figyeljük 
a Magyar Tehetségfejlesztő 
Szervezetek Szövetségének, a 
MATEHETSZ-nek a pályázati 
felhívásait. 

2018 januárjától két szak-
körünket is támogatja a 
MATEHETSZ. Csillagász 
szakkört, amelyet Pércsy Kor-
nélia vezetésével, angol tehet-
ségfejlesztő szakkört, Kiss Zsó-
fia vezetésével. 

2018 januárjától 3 tehetség-
fejlesztéssel foglalkozó peda-
gógus, tutor segíti, koordinál-
ja tehetséges diákjaink kibon-
takoztatását. (Kiss Zsófia, 
Né meth Zoltán, Ihász Éva) 

Örömmel adhatok arról 
hírt, hogy iskolánk 9 tanulója, 
tutoráltjaim a MATEHETSZ 

által kiírt Tehetségek Magyar-
országa elnevezésű pályázaton 
összesen 1 183 000 Ft-ot nyert 
el. Ezt az összeget minden 
diák a saját képességeinek 
kibontakoztatására, saját céljai 
elérésre szabadon költhet el. 

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

Ihász Éva
könyvtárostanár,

tehetségkoordinátor

Vannak olyan diákjaink, 
akik előbbre járnak kortársa-
iknál, hamarabb bontják ki a 
tehetségcsomagjukat. A kollé-
gáimmal együtt száznál több 
városi, megyei, nemzetközi 
versenyre neveztük be tehet-
séges diákjainkat, ahonnan 
rendszerint rangos helyezé-
sekkel térnek haza tanulóink. 
A siker diáknak, a felkészítő 
tanárt egyaránt elismerést, 
örömöt nyújt, de egyben biz-
tatást is a további tehetségfej-
lesztő munkához is. 

Különösen nagy öröm volt 
számomra, hogy én is ott 
ülhettem június 7-én a Győri 
Nemzeti Színház nézőterén, 
ahol 203 tanulót, szüleiket és 
tanáraikat látta vendégül a 
Győri Tankerületi Központ. 
A Kiválók a kiválóknak nevet 
viselő rendezvény egyfajta 
ajándék azoknak a diákoknak, 
akik városi, regionális és orszá-
gos tanulmányi versenyeken 
kimagasló eredményt értek el. 
A műsort a Győri Tánc- és Kép-
zőművészeti iskola és a Győri 
Balett szolgáltatta.

Diákjaink sikeressége mögött 
tanár és diák kitartó e gyütt mű-
ködése rejlik. 

Az együttműködés szín-
terei a délutáni szakkörök, a 
tanórán kívüli foglalkozások. 
Elmondhatjuk, hogy a Móricz 
iskolában a diákok örömmel 
töltik el a délutánjukat, hisz 
rengeteg elfoglaltság közül 
választhattak: Mese szakkör, 
gyöngyfűző, internetklub, 
rajzszakkör, média, madárba-
rát, logika, rajz, matek-logika, 
kommunikatív német, ének-
kar, sakk, matematika szakkör, 
csillagász, ugrókötél, atlétika, 
játékos torna, tánc, frizbi, atlé-
tika, labdarúgás, asztalitenisz, 
dráma-játék szakkör. 

Ezen kívül a szaktanárok 
rendszeresen készítették fel 
diákokat tantárgyukhoz kap-
csolódó szaktárgyi versenyekre. 

A tanévzáró ünnepélyen az 
idén is átadásra került iskola 
legeredményesebb tanulóját és 
legeredményesebb sportolóját 
jutalmazó Szakál-díj, mely ván-
dorkupával, serleggel és pénzju-
talommal jár. A díjat dr. Szakál 
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 a nyári szünet csak a diákok 
számára gondtalan szórako-
zás, ám a szülőknek min-
den egyes hetet végig kell 
gondolniuk, hogy gyerekeik 
hasznosan, felnőtt felügyele-
te mellett töltse el a vakációt. 

Iskolánk sokféle tábort kínált 
tanítványainknak, változatos 
élményt nyújtott nekik, és a 
szülők is biztonságban tud-
hatták gyermekeiket. Újdon-
ság az idei tanévben, hogy a 
nyári szünet első két hetét 
térítésmentesen tölthették el 
diákjaink. Erről az egyedülálló 
kezdeményezésről így számol 
be kolléganőnk: 

Intézményünk a Győri Tan-
kerületi Központ által kap-
csolódott be EFOP (Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Program) 3.3.5-17-2017-00035 
számú, „Álmodjuk újra az 
iskolát!” Korszerű Iskolai 
Közösségi Programok alkal-
mazása a Győri Tankerület-
ben című pályázatába temati-
kus napközis és bentlakásos 
programok kísérleti jellegű 
megvalósításával.

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

A program költségét a pro-
jekt fedezte, a tanulók térí-
tésmentesen kapcsolódhattak 
be, a napi négyszeri étkezést, 
a heti egy kimozdulós napon 
az útiköltséget és belépője-
gyeket, a programszolgálta-
tásokat, a bentlakásos tábor 
esetén az utazást és a heti 
szállást is beleértve.

Alsó tagozaton környezet-
védelmi és hagyományőr-
ző, felső tagozaton digitális 
és idegennyelvi témákban 
kerültek megrendezésre nap-
közis foglalkoztató tábora-
ink, melyeken a két hét alatt 
235 tanuló vett részt. Nomád 
kaland bentlakásos táborunk 
Bodajkon valósult meg 30 fel-
sős tanulóval.

Lehetőségeink szerint igye-
keztünk helyi, győrszentiváni 
programszolgáltatókat igény-
be venni napközis táboraink 
színesítése érdekében, ezek 
keretében néptáncos, kör-
nyezetvédelmi, kézműves, 
helytörténeti, gasztronómiai, 
lovas programokon szerezhet-
tek új élményeket diákjaink.

A projekt megvalósítása 
két évre szól, így majd a jövő 
tanév végén is újabb kalandra 
várjuk tanulóinkat.

Biricskai Gyöngyvér, a pályázat 
megvalósításért felelős pedagógus

A programsorozat 2018. júni-
us 18. és 25. között zajlott, nagy-
szerű lehetőséget nyújtva, hogy 
a gyerekek a nyári szünidő első 

két hetét társaikkal együttmű-
ködve, játékos formában fej-
lesszék képességeiket, érdekes 
témákban mélyítsék tudásukat.

Táboraink
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2018. július 02–06. között 
került megrendezésre iskolánk-
ban az immár hagyományos 
moderntánc-tábor. Így ír erről a 
tábor szervezője Pércsy Kornélia. 

A tábor Pércsy Kornélia 
tanító vezetésével, Ott Barbara 
tanárnő segítségével jöhetett 
létre. Nagy örömünkre ebben 
az évben elfogadta meghívá-
sunkat Fekete Miklós táncmű-
vész, a Győri Nemzeti Színház 
tánckarának vezetője, akinek 
irányításával modern tánc 
koreográfiákat tanulhattak a 
résztvevők. A tábor programjai 
között szerepelt alapvető tánc-
technikák elsajátítása, lazító-
nyújtó-akrobatikus elemek 
megismerése, személyiség-
fejlesztő, csoportépítő játékok 
és vetélkedők, profi jelmezes 
fotózkodás a NoKo fotó támo-
gatásával, valamint a mozgás-
kultúra fejlesztése. A gyerekek 
saját koreográfiák készítésével 

is próbára tehették tánctudásu-
kat. Nem maradt el a hagyomá-
nyos, várva-várt vízi csata és a 
kánikulára való tekintettel a fel-
üdítő csoportos fagyizás sem.

A táborzáró bemutatóra meg-
hívtuk a kedves szülőket, hoz-
zátartozókat, elvégre a tánc elő-
adó művészet, hogy a gyerekek 
közönség előtt is bemutathassák 
a tanultakat. A tábor a vetélke-
dők díjkiosztásával zárult. Min-
den résztvevő jól megérdemelt 
ajándékaival, szép élmények 
emlékével és sok hasznos új 
ismerettel gazdagodva tért haza. 

Július 2-án Jobaházát egy 
hétig 32 elszánt sportolni, 
mozogni vágyó, a frizbi iránt 
elkötelezett diák vette birtokba.

A változatos programok 
alapja a mindennapos erőn-
léti edzés. Ezt egészítették 
ki a következők: strandolás 
a kapuvári strandon, szám-
háború, sportvetélkedő, kéz-
műves foglalkozás, edzés 
és meccs a frizbi válogatott 
tagjaival. A hét legfelejthetet-
lenebb programja a Rajkától 
Halásziig megtett evezős vízi-
túra. 

Érdekességként megemlí-
tem, hogy Kókai „Koko” Gábor 
a GYŐRI KOKO GYM MMA 
Kevert Harcművészeti Sport-
egyesület képviseletében tartott 
edzést a táborlakóknak. 

A tábori programok megvaló-
sulásában részt vállaltak a szü-
lők is: Éhn Mátyás, Gál Gréta 
édesapja, Tóth Csaba, Tóthné 
Markotics Erika. 

Köszönet érte! 
A jobaházi emberek válto-

zatlan vendégszeretettel várják 
diákjainkat. Köszönjük, szívet 
melengető érzés. 

A július 2. és 7. között meg-
valósult frizbitábor megvaló-
sulása a következő energikus 
kollégáim csapatmunkájának 
köszönhető: Bukovszyné Bog-
nár Zsuzsanna, Zádory Zsófia 
és Luka Vilmos. 

A szervező munkát Luka Vil-
mos tanár úr irányította. 

Móricz iskola tantestülete
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Győr Megyei Jogú Város  Szentiváni Részönkormányzat

Győr Megyei Jogú Város szentiváni kéthavi lapja. Szerkeszti a Szerkesztőbizottság. Felelős szer-
kesztő: Loschitz Ferenc. Cím: 9011 Győr, Déryné u. 50. E-mail: kronikaszerkesztoseg@gmail.
com. Kiadja: Győr+ Média Zrt. A névvel jelzett írásokért a szerzők vállalják a felelősséget! 

AnyAkönyVi hírEK
           

születéseK született anyJa neVe

Obinger Ádám 2018.01.28. Pataki Éva

Kovács Zalán 2018.02.02. Kiss Brigitta

Miletics Levente 2018.02.14. Kerekes Mónika

Deme Zsombor 2018.02.14. Balogh Eszter

Kormos-Takács Erik 2018.02.19. Takács Piroska

Szávicza Petra 2018.02.27. Deli Piroska

Kolompár Andzseló Izsák 2018.03.27. Kolompár Zsuzsanna

Orbán Ábel 2018.03.31. Kaufman Zsuzsanna

Ádám Lilien 2018.04.25. Benkő Noémi

Irmes-Szuhai Keve 2018.04.30. Szuhai Emese

Benke Amira Jázmin 2018.05.03. Szabó Barbara

Péntek Izabella Éva 2018.05.04. Varga Eszter

Benes Levente Zétény 2018.05.16. Polovitzer Mónika

Kovács Barnabás 2018.05.19. Győri Veronika

Fertetics Félix 2018.05.25. Otoltics Henrietta

Farkas Flóra 2018.05.26. Ollári Evelin

Hajdu Zoé 2018.05.27. Nagy Rita

Kövecses Ádám 2018.06.07. Nagy Emese

Udvardi Szabina 2018.06.07. Ihász Ramóna

Udvardi Bálint 2018.06.07. Ihász Ramóna

Békés Tamás Attila 2018.06.10. Melicharik Mónika

Horváth Hanna 2018.06.10. Süveges Tímea

Czér Júlia 2018.06.11. Hegyi Dóra

Németh Benedek 2018.06.21. Delbó Krisztina

Máder-Csuthy Konor 2018.06.28. Csuthy Henrietta

Riedler Ticián 2018.06.29. Lengyel Renáta

Végső-Mráz Áron 2018.07.04. Mráz Beatrix

Kéri Zalán 2018.07.04. Kiss Boglárka

Horváth Anna Róza 2018.07.08. Horváth Bernadett

Czanka Rella 2018.07.09. Petrovicz Nikolett

Méri Noel Valentin 2018.07.28. Rózsahegyi Ingrid

HalálozásoK született elHunyt

Petrovics Kálmánné 1941. 2018.01.11.

Pék Imre Károly 1932. 2018.01.17.

Kiss Jenő László 1956. 2018.01.16.

Felső Kálmán 1948. 2018.01.11.

Kürti Tibor 1953. 2018.01.07.

Kapuváry Jenőné 1952. 2018.01.26.

Ampli József 1924. 2018.02.02.

Fertetics András Imre 1930. 2018.02.09.

Németh Béla 1951. 2018.01.20.

Skerlanitz Iván Ferenc 1930. 2018.02.25.

Kállai Mihályné 1928. 2018.02.24.

Mültallerné Lakics Erzsébet 1937. 2018.02.23.

Rónaszéki László Józsefné 1930. 2018.02.22.

Virág Gyuláné 1925. 2018.02.18.

Egerszegi Dezső 1925. 2018.02.26.

Otoltics István 1950. 2018.03.03.

Szlatki Sándorné 1936. 2018.03.02.

Kovács Lászlóné 1930. 2018.03.13.

Pék Antal Imre 1940. 2018.03.12.

Szalai Imre 1941. 2018.03.15.

Bencsik Sándor 1935. 2018.03.14.

Ozsváth Katalin 1949. 2018.03.14.

Csala Zoltánné 1946 2018.03.23.

Gyerjék Aladár 1932. 2018.03.29.

Kovács Marianna Júlia 1946. 2018.03.30.

Polgár Zoltán 1943. 2018.04.03.

Juhász Károly 1947. 2018.04.03

Mészáros Miklósné 1941. 2018.03.28.

Király Imréné 1927. 2018.04.12.

Farkas Józsefné 1931. 2018.04.10.

Krasnyánszki Zsófia Ágnes 1993. 2018.04.15.

Bátori Józsefné 1919. 2018.04.20.

Komendo Istvánné 1929. 2018.04.26.

Pék Imre Károlyné 1934. 2018.05.07.

Zajovits Ernőné 1932. 2018.05.05.

Szabó György 1936. 2018.05.08.

Kundi Józsefné 1942. 2018.01.25.

Fajkusz Róbert 1970. 2018.06.12.

Bedő Lajosné 1945. 2018.06.22.

Bakos Róbert 1973. 2018.05.19.

Hajnal Géza 1954. 2018.05.02.

Hegyi Gézáné 1937. 2018.06.16.

Pusztai Zoltán 1943. 2018.06.12.

Tamasits Sándor 1938. 2018.05.30.

Gede Istvánné 1936. 2018.06.02.

Velő Ferenc 1941. 2018.06.01.

Sebestyén István Géza 1941. 2018.04.27.

Tolnay Józsefné 1934. 2018.07.01.

Fekete Dezsőné 1928. 2018.06.30.

Farkas Lászlóné 1927. 2018.05.31.

Gázser József 1939. 2018.07.04.

Gregorics László 1950. 2018.07.15.
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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 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

Eboltási időpontok:
kertváros, pihenő kemping előtt: szept. 8-án 9–10 óra, 

szept. 15-én 9–10 óra, kis pipa parkolónál: szept. 13-án 8–10 
és 15–17 óra között, szept. 18-án 8–10 és 15–17 óra között.

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

•	Háziállatok és kedvtelésből tartott állatok sebészeti, 
belgyógyászati ellátása, ultrahangos fogkőeltávolítás, 
állatútlevél kiállítása, microchip behelyezés és regiszt-
rálás kedvező áron, lézerterápia.

•	Műtétek elvégzését, kezeléseket az állat szállításá-
val is vállaljuk.

Dr. sík sándor, állatorvos 
20/9249241
zádorvölgyi Gabriella, 
asszisztens 20/4680813


