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Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!
A harmadik tavasz érkezett hozzánk, mióta az Önök polgármestere lettem. Abban bíztam, hogy
az idei év már könnyebb lesz. Sikerül visszaszorítani a járványt, a
vele járó összes kellemetlenséggel együtt és elkezdődhet egy új
élet, ahol mindenki újra biztonságban érezheti magát.
Az idei év azonban mást hozott.
Újabb bizonytalanságot, félelmet,
aggódást. A szomszéd országban
kitört a háború, hatásai, következményei
kiszámíthatatlanok
ránk nézve. Győrzámoly megint
megmutatta, hogy baj esetén lehet számítani az itt lakókra. Köszönjük a rengeteg adományt,
segítséget, amit a menekültek ellátásához nyújtottak. Reményeim
szerint mire az újság megjelenik,
már béke költözik Európába, de
biztos vagyok benne, hogy az újjáépítés, a gazdaság helyreállítása
nagyon hosszú folyamat lesz.
Azonban minden nehézség ellenére a munka nem állhat meg,
nekünk folytatni kell feladataink
megoldását!
Rövid beszámoló következik
a legutolsó lapszámunk óta
történtekről:
Koronavírus
Nem kezdődött jól a 2022-es év
a vírus szempontjából. Előbb az
óvodában, majd a bölcsődében
ütette fel a fejét a fertőzés. Az
óvodában több csoport volt érintett, a bölcsődében két csoport
került karanténba. Az intézményeknek hosszú ideje gyorstesztet biztosítunk arra az esetre, ha
gyanús tünetet észlelnek. Ez az
óvintézkedés a gyakorlatban bevált. A folyamatos fertőtlenítés
mellett az érintett csoportszobákban, közösen használt helyiségekben külön fertőtlenítést is
végeztünk.
2022-ben eddig három alkalommal volt lehetőség oltást felvenni a háziorvosnál. Munkatársaink
fogják össze az egész praxis területét, 83 fő kapott helyben oltást.

Győri út hiányzó szakaszának a
szilárd útburkolata. A beruházás
összköltsége bruttó 41 664 280
Ft, ebből Magyar Falu Pályázaton
nyertünk 23 007 713 forintot, a
fennmaradó 18 656 567 forintot
az önkormányzat önerőből biztosította.
Sportcsarnok – felújítási munkák
Önkormányzatunk a 2021. évben
támogatást nyert a Belügyminisztérium által kiírt önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázaton
a tornacsarnok belső felújítására,
mely tartalmazza az öltözők és
azok előterei, tusolók, szaniterek,
folyosó (lépcső), és beltéri nyílászárók felújítását, valamint a világítótestek korszerűsítését.
A pályázati támogatás 16 038 124
Ft, ehhez önkormányzatunk 2 830
258 Ft önrészt biztosított. A fejlesztés összértéke 18 868 382 Ft,
a támogatási intenzitás mértéke
85%.
Február 25-én megtörtént a műszaki átadás. Kijelenthetjük, hogy
egy modern, korszerű, XXI. századhoz méltó környezetet tudunk
biztosítani a használóknak.
Hálásan köszönöm a Kalmár Építőipai Szolgáltató Kft.-nek, Kalmár Ádámnak és csapatának,
valamint az Extreme Elektrik Kft.nek, Szanyi Péternek és csapatának a minőségi, precíz, pontos
szakszerű munkát.
Örüljünk együtt a szép, megújult
sportcsarnoknak és vigyázzunk rá
közösen!

1401-es út győrzámolyi
szakaszának felújítása
A fejlesztést a Magyar Közút végzi, a Magyar Falu Program kerete
biztosítja a költségeket.
A felújítási munkák 2022. március
16-án megkezdődtek. A projekt
kivitelezésére 120 naptári nap
áll rendelkezésre, a kivitelezési munkák befejezése 2022. július közepére várható. A projektre
megkötött vállalkozási szerződés
értelmében a jelzett útszakasz
Fejlesztések
bruttó 1,01 milliárd forintból újul
meg.
Útépítés
Az 1401 j. út 3+789-6+860 km szelElkészült a Dergiták útjának és a vények közötti szakasza profil2

marást és lokális pályaszerkezet
cserét követő 2 réteg aszfalt burkolat megerősítésre kerül sor, 3,1
km hosszúságban. Győrzámoly
belterületén a Szent István utcai
csomópontban csapadékcsatorna felújítására és új csapadékcsatorna építésére kerül sor, a
szakaszon található 4 db buszöböl pár elbontás után átépítésre
kerül, illetve a szakaszon található beton szegélyek is átépítésre
kerülnek. Az 1401 j. úton két darab új gyalogátkelőhely is létesül,
a Győri úti csomópontnál, illetve
a Határ úti csomópont közelében.
Ezen munkafolyamatok munkaidőben okoznak félpályás útszűkületet, ahol jelzőőrös forgalom
irányítás segíti a közúti forgalom
balesetmentes lebonyolítását. A
legnagyobb beavatkozás a Zámolyi-csatorna feletti híd felújítása,
a Szabadság utca és a Erdősor út
között. A híd felújításával párhuzamosan a Széchenyi utca és az
Ancsali út között jobb oldalon, a
buszmegállótól, a gyalogos közlekedés biztonságának növelése
érdekében új járda szakasz építésére is sor kerül.
A kivitelezést végző STRABAG Általános Építő Kft. az útfelújítási
munkák miatt a közúti forgalomban résztvevők és az érintett szakaszon az ingatlan tulajdonosok
szíves megértését és türelmét
kéri.
Biztos vagyok benne, hogy végül
megéri a kellemetlenségek elviselése, annak érdekében, hogy
egy megújult úton járhatunk. De
már most felhívom azoknak a figyelmét, akiket az új út esetleges
www. gyorzamo ly.h u
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gyorshajtásra késztet, ne tegye,
komoly árat fizethet a pillanatnyi
időnyereségért.
Kunszigeti Szennyvíztisztító
telep fejlesztése
Konzorciumi
együttműködési
megállapodást írtunk alá a KEHOP-2.2.2 kódszámú pályázatra,
ami sikeres lett, így 7,3 milliárdból bővül a kunszigeti szennyvíztisztító, mely beruházás kilenc
község (Öttevény, Kunsziget,
Győrzámoly, Győrladamér, Dunaszeg, Dunaszentpál, Mecsér, Mosonszolnok, Lébény) életét teszi
könnyebbé a jövőben.
Óvodai fejlesztések
- új kazánok beszerzése a Szent
István út 11. alatti épületbe
3 507 486 Ft
- takarítógép beszerzése
876 780 Ft
- Szent István u. 6. szám alatti
óvoda kerítésének építése
885 000 Ft
- játszótér (2 db fészekhinta,
csővázas pad, hulladékgyűjtő)
1 780 540 Ft
- polikarbonát előtető beszerzése
95 000 Ft
Az utolsó palakerítés is elbontásra került, így elmondhatjuk, hogy
az intézményeink körül már nincs
veszélyes anyagot tartalmazó kerítés.
Tűzoltószertár
Nyugdíjas klub tagjainak nagy
örömére megtörtént az épületben lévő vizesblokk járólapozása,
csempézése, illetve megoldódott
a dugulás okozta gond is.
Pályázatok:
December 22-én kaptuk a hírt,
hogy a Magyar Falu Programban
a Nyírfa liget I. szakszára (278,48
m) 14 321 119 forintot nyertünk.
Nagyon köszönjük dr. Nagy István
országgyűlési képviselőnek a segítséget!
A 2022. év első hónapjai aktív pályázatírással teltek számunkra. A
következő pályázatokat adtuk be:
- a Belügyminisztérium által kiwww. gyor zam oly.hu

adott az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2022. évi pályázata,
mely tartalmazza:
- Szent István út 11. alatt lévő
óvoda-bölcsőde épület tetőcseréjét
- mind a 8 óvodai csoport padlóburkolatának cseréjét
- a Szent István út 6. szám
alatti óvoda épület világításának korszerűsítését
A megpályázott összeg: 13 256
414 Ft, ehhez 697 706 Ft önerőt
kell biztosítani, azaz a támogatási
intenzitás 95%-os.
- a Magyar Falu Programban a
Nyírfa liget II. szakaszának építésére adtunk be pályázatot, 13 004
281 forint összegben
- A Magyar Falu Program szolgálati lakás építésére is pályáztunk,
összesen 27 994 999 Ft-ra
- A 2022. évi Hungarikum pályázaton a Falumúzeum felújítására
pályáztunk, mely tartalmazza:
- a jelenlegi beton padozat
burkolását
- új bejárat kialakítását
- kiállító terek kialakításához
paravánok, táblák beszerzését
- 50 darab széket a rendezvényekhez
A pályázat összege: 4 000 000 Ft
- Szociális célú tüzelőanyag vásárlására is pályáztunk
- 99 erdei köbméter lágy lombos tűzifa vásárlására, mely-

nek értéke 1 131 570 forint,
ehhez 125 730 Ft önrészt kell
biztosítani.
- A TOP Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató
humán infrastruktúra fejlesztése” című projekt keretében két új
óvodai csoport és óvodai közösségi tér kialakítására, valamint új
konyha építésére adtunk be pályázatot.
A beadott pályázatok után sem
dőlünk hátra. Várjuk az eredményeket és folyamatosan keressük
a további pályázási lehetőségeket.
A közösségi programokról külön
számolunk be. Bíztatok mindenkit, hogy vegyenek részt a községi
rendezvényeken, legyen az önkormányzati-, sport-, vagy egyéb
civil szervezet által szervezett.
„Az első húsvét megtanította nekünk: az élet soha nem ér véget, a
szeretet soha nem hal meg!”
Kate McGahan
Áldott, békés húsvéti ünnepeket
kívánok Mindenkinek!
Pulai Nikoletta
Győrzámoly
polgármestere
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Közterületek karbantartása, tisztán tartása - Kinek a feladata?
A közterület régen, a közösség által a szokásjog alapján használt,
közösség által közösen rendben
tartott területeket jelentette, ma
jogi fogalom, melynek használatát jogszabályok szabályozzák.
Ilyen szabályozás már a római jog
óta létezik olyan egyszerű oknál
fogva, hogy sehol a világban nem
lehet azt megvalósítani, hogy a
közösségi célokat szolgáló közterületek egy időben, egyforma
minőségben legyenek takarítva,
kaszálva, síkosság mentesítve,
stb. Ennek megvalósítására olyan
emberi létszámot kellene alkalmazni és olyan technikai megoldásokat kellene igénybe venni,
aminek a finanszírozása lehetetlen. Ezért alakult ki a történelem
során azon szabályozás, hogy a
magántulajdonú ingatlanok előtti
közterületeket a tulajdonosoknak kell gondozni, városokban és
a vidéki településeken egyaránt.
Bár a terület tulajdonjogilag nem
a lakosságé, de élettér és közös
használat szempontjából igen. Ez
egyébként tekinthető a tényleges tulajdonos (önkormányzat) és
a használó (ingatlan tulajdonos)

között egy kölcsönös
megállapodásnak is, hiszen az adott ingatlantulajdonos „használja” a
területet, amiért cserébe köteles a köz érdekében gondoskodni annak
megfelelő állapotáról.
Hazánkban ezt jelenleg
egy 1986 óta hatályos
rendelet egyértelműen
rögzíti, melynek betartása mindenkinek kötelező, egyben közösségi
érdek.
vábbá a tulajdonában lévő inMik is ezek a szabályok?
gatlan körüli közterületen ta• Az ingatlan tulajdonosának,
lálható járdaszakasz melletti
kezelőjének, használójának a
folyókák és csatornanyílások
feladata az ingatlan előtti jár(csapadékvíz-elvezető árkok)
daszakasz (járda hiányában egy
tisztítása, gyomtalanítása, tométer széles területsáv, illetővábbá a járműbehajtó átereszeleg ha a járda mellett zöldsáv is
inek rendszeres karbantartása,
van, az úttestig terjedő teljes
tisztítása, gyommentesítése és
terület) tisztán tartása. Köteles
a csapadékvíz zavartalan lefoaz ehhez a területhez tartozó
lyásának biztosítása.
gyepfelület, virágágyás, illetve Kérjük, hogy a fentiek betartásáfák gondozásáról, a kapu- és ról egymás és a köz érdekében
garázsbejáró sártalanításáról, szíveskedjenek gondoskodni.
hó- és jégmentesítéséről gondoskodni.
dr. Torma Viktória
• A tulajdonos kötelessége tojegyző

Rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól
A győrzámolyi Képviselő-testület februári ülésén fogadta el a
közösségi együttélés alapvető
szabályairól szóló önkormányzati rendeletet, mely 2022. július 1.
napján lép hatályba.

zösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit.
A Képviselő-testület ezen felhatalmazás alapján alkotta meg a
rendeletet, melybe a tapasztalatok alapján leggyakrabban előA Magyarország helyi önkormány- forduló, közösségi együttélési
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. szabályokat sértő magatartások
törvény (Mötv.) 8. § (1) bekezdése kerülnek szankcionálásra.
a) - b) pontja értelmében a helyi
közösség tagjai a helyi önkor- Így a jövőben eljárás indítható azmányzás alanyaként kötelesek zal szemben, aki nem gondoskoöngondoskodással enyhíteni a dik:
közösségre háruló terheket, ké- • az ingatlana rovar- és rágcsáló
pességeik és lehetőségeik szerint
irtásáról,
hozzájárulni a közösségi feladatok • a közterületre nyúló fák, más
ellátásához; valamint betartani és
növények, élő sövények galybetartatni a közösségi együttélés
lyazásáról, a járda járhatóvá
alapvető szabályait.
tételéről,
• az ingatlanán található elöreAz Mötv. alapján a helyi önkorgedett vagy beteg fa kivágásámányzat képviselő-testülete felról,
hatalmazást kapott arra, hogy • az ingatlana gyomnövényektől,
rendeletben határozza meg a kögaztól való mentesítéséről,
4

• a házszámtáblák elkészíttetéséről és kihelyezéséről.
Eljárás indítható azzal szemben is,
aki a csapadék-, és szennyvízelvezető rendszert megszünteti, megrongálja, állagát megváltoztatja,
és azzal szemben is, aki üzemképtelen vagy hatósági jelzéssel nem
rendelkező járművet közterületen
tárol.
A bírság összege esetenként természetes személy esetében kétszázezer forintig, jogi személy és
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében kétmillió
forintig terjedhet.
A rendeletet teljes terjedelmében
megtalálják a www.gyorzamoly.
hu/onkormanyzat/rendeletek oldalon.
dr. Torma Viktória
jegyző
www. gyorzamo ly.h u

RÓLUNK ÉS FALUNKRÓL

2022

GYŐRZÁMOLYI TÜNDÉRRÓZSA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
Híreink, eseményeink
Intézményünkben kiemelt jelentőséggel bír a hagyományok
ápolása, a gyermekek hagyományőrző szemléletének formálása, melyeket évről-évre
megvalósítunk, bővítünk. A téli
időszak, illetve a télutó, tavaszváró hónapokban is számos hagyományőrző jeles napot elevenítettünk fel a gyerekekkel:
Komatálat hoztam…”
Régen a fontosabb eseményekre, mint a lakodalom, búcsú, karácsony előtt hagyomány volt a
disznóvágás. Általában a disznóhízlalás befejezését a téli hónapokra tették, hogy a romlékony
hús egy részét a nagy hideg miatt
hosszabb ideig eltarthassák. A
falusi népszokások közül a családon belül a disznóvágás volt az
egyik legtöbb embert megmozgató esemény.
Hagyományosan november 30a, András napja a disznótorok
kezdete. A munka zömét a férfiak
végezték, az asszonyok feladata
a béltisztítás mellett, főleg a sütés-főzés volt.
Megsütötték reggelire a hagymás vért, főztek a friss húsból
levest, töltött káposztát, sütöttek húst, hurkát, kolbászt. Este
disznótoros vacsora volt a munkában résztvevőknek, de azok
is elmentek látogatóba, akiket
nem hívtak. A vacsora ideje alatt
jártak a kántálók. „Disznó farka,
füle, orra, jöjjenek ma disznótorba, lesz ott enni, innivaló, én va-

gyok a hívogató.”- szólt
a rigmus.
A Süni csoportos gyerekek megismerkedtek
a disznóölés mozzanataival, étkeivel, szokásaival. Régi szokás volt
a komatál küldés, amit
az óvónő segítségével megismerhettek a
gyerekek. Vidékenként
sokféleképpen zajlott
ez a szokás, általában
kisgyermek születésekor a gyerekágyas anyának kedveskedtek vele. Disznóöléskor,
amikor bőségesen jutottak finom falatok az asztalra, barátságuk jeléül is küldtek komatálat az
emberek komájuknak, barátjuknak. Mi is ezt a szép szokást elevenítettük fel a bőségtálunkkal,
amivel a szomszédos csoportokba járó pajtásainkat vendégeltük
meg.
„Komatálat hoztam, meg is aranyoztam, ha nem tetszik komának, küldje vissza komának!”
Farsangi mulatság
Farsangi időszakunk keretén
belül őriztük, felelevenítettük a
farsangi népszokásokat. A gyerekek nagyon várták már, hogy
átváltozhassanak, belebújhassanak valakinek a bőrébe. Sokat énekeltünk, táncoltunk, és
különböző ügyességi játékokkal
egészítettük ki a mulatságot.
Természetesen a sok-sok farsangi finomság elfogyasztása

sem maradt el az ünnepi asztalokról.
Télkergetés
Az egyik legelterjedtebb téltemetési és tavaszváró szokás volt
a kiszézés. A kisze, kiszőce, többnyire menyecskének öltöztetett
szalmabáb volt, amely a telet, az
ínséget, a betegséget jelképezte.
Abban az időben, lányok készítették a bábut szalmából, menyecskének öltöztetve, ruháját
egyes vidékeken a frissen férjhez
ment asszonyoktól kölcsönözték, máshol csúnya gúnyákba
öltöztették. A kiszebábot aztán
végig vitték a falun, le a folyóhoz
hangos kántálással, énekléssel,
hangszerekkel zajongva.
A menetben az eladósorban lévő
lányok mehettek elől, utánuk a
kisebbek. A folyóparton levetkőztették, majd a vízbe vetették
a kiszét. Egyúttal behozták a tavaszt, a bőséget, az egészséget.
Azokban a falvakban, ahol nem
volt víz, ott elégették a bábut.
Idén tél végén nagy örömünkre Győrzámolyon is újra éledt
e hagyomány, mellyel párhuzamosan óvodánk apraja-nagyja is
felidézte ezt a régi népszokást. A
gyerekekkel a közösen elkészített szalmabábot hangos zörgés,
kántálás, éneklés közepette jelképesen vízbe vetettük az óvoda
udvarán. A Maci és a Katica csoportosok a Duna parton égették el a kiszebábút, elűzve vele a
zord telet.
Újrapapír napja
Intézményünk leendő Zöld –
Óvodaként fokozott figyelmet
fordít a természetvédelemre, a

www. gyor zam oly.hu
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gyermekek
környezettudatos
nevelésére. Március 1-je az Újrapapír napja, melyet egyre több
oktatási intézmény ünnepel országszerte, kapcsolódva a különböző környezetvédelmi egyesületekhez, szervezetekhez. E
jeles nap felhívja a figyelmünket
a pazarló papírfogyasztási szokásokra, az újrahasznosítás fontosságára. A szelektíven gyűjtött
papírhulladékokból a feldolgozás során újra papírtermékeket
gyártanak. Ez a folyamat kevésbé terheli meg természetes környezetünket.
A hét folyamán különböző típusú
hulladékok varázsolódtak újjá a
gyerekek kezei között, ezzel is az
újrafelhasználás elvét közvetítve
feléjük. A tevékenységek közben
megismerkedtek a hulladékok típusaival, a szelektálással, annak
hasznosságával.

2022

Kérjük az érdeklődő kisgyermekes szülőket, amennyiben
a 2022-2023-as nevelési évben igénybe szeretnék venni a
bölcsődei ellátást, minél előbb
jelentkezzenek a Bölcsődevezetőnél a 06-20/324-7002-es
telefonszámon, vagy e-mailben:
bolcsode@gyorzamoly.hu

Esetleges kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! Nagy
szeretettel várjuk a leendő óvodás és bölcsődés kisgyermekeket, a Kedves Szülőket!
Benkőné
Krankovits Melinda
intézményvezető

Mese előadás
A hagyományokhoz híven idén
újra megrendezésre került a Bóbita Színjátszó fesztivál immár
XVII. alkalommal Győrladaméron. Óvodánkat idén az Őzike
csoportos gyerekek nyolc fős
csoportja képviselte. Egyik kedvenc meséjüket: A gomba alatt
c. mesét adták elő. Nagy lelkesedéssel és szorgalommal készültünk az eseményre, melynek meg
is lett a gyümölcse, hiszen egy
magabiztos, színvonalas, derűs
hangulatú előadást láthattunk.
A nap végén minden részt vevő
óvodai csoport és kisgyermek
kapott ajándékot, emléklapot. A
közösen átélt örömteli, felejthetetlen pillanatokkal gazdagodva tértünk haza. Ez alkalommal
is nagyon ügyesen szerepeltek
gyermekeink, büszkék vagyunk
rájuk!
Beiratkozás
A 2022/2023. nevelési évre történő beiratkozás módja a tavalyi
évhez hasonlóan elektronikus
formában történik. Kérjük, hogy
2022.04.20-27-ig, az óvoda honlapjáról letölthető jelentkezési
lapot kitöltve küldjék el az óvoda
e-mail címére:
gyorzamolyovi@wave-net.hu
Telefonos elérhetőségünk:
06-20 340 4064
6
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Győrzámoly összefogott!
Hálás szívvel köszönöm, hogy
a falu központjába kihelyezett
kupakgyűjtő szívet munkatársainknak rendszeresen kell üríteni! Fantasztikus érzés, hogy
ilyen sokan veszik a fáradtságot és nem a szemétbe dobják,
hanem a jótékony célra ajánlják
fel az összegyűjtött kupakokat!
A gyűjtés továbbra is folytatódik!
Az itt olvasható levélben az
alapítvány elnöke köszöni meg
az eddig összegyűjtött kupakokat és számol be róla, hogy
milyen programok jöttek létre
az alapítvány életében az elmúlt évben.
Kedves Győrzámolyiak!
Nagyon köszönjük a sok kupakot, amit lelkesen gyűjtenek
nekünk!
Folyamatosan adjuk le a kupakokat, a műanyagfeldolgozóban újrahasznosítják őket,
mi pedig 65 Ft/kg árat kapunk
értük. Hálásak vagyunk, hogy
ezzel segítik az Egy a világunk
Alapítvány munkáját! Szeretnénk megmutatni Önöknek,
Nektek, hogy milyen programokat szerveztünk a kacifántosoknak az elmúlt évben. Sajnos a vírushelyzet miatt az év
elején és tavasszal nem tudtunk közösségi programokat
szervezni. Ebben az időszakban
az egyéni fejlesztéseket tartottuk meg, Rehabilitációs napokon vettek részt a gyerekek.
3x60 percben egyénileg gyógytornát, gyógymasszázst és
konduktív foglalkozást kaptak.
Júniustól indult a programok
sora, elsőként mesekoncertet
tartottunk a családoknak, Paár
Julcsi és zenész barátai érkeztek hozzánk a Kerekerdő című
zenés mesével. Majd egy hármas együttműködés keretében a Gyermek Táncfesztiválon
a Tünet együttes Kucok című
előadásán vettünk részt Győrben, az Apátúr házban, ahova a
győrzámolyi ovisokat is meghívtuk! Mindannyian nagyon jól
éreztük magunkat, köszönjük
www. gyor zam oly.hu

ezúton is a családoknak, akik
részt vettek velünk ezen az igazán interaktív előadáson! Júliusban megtartottuk az ötödik,
jubileumi, egyhetes napközis
integrált táborunkat, ezúttal
Micimackó és barátaival játszottak a gyerekek. A helyszín a
győrzámolyi Egészségház multifunkcionális terme volt, aminek a díjmentes használatát
nagyon köszönjük Győrzámoly
községnek. A nyári szünetben
integrált zeneterápiás foglalkozásokat is tartottunk, ezek a
napok is, akárcsak a tábor, nagyon jól sikerültek. Nyár végén
pedig ismét Rehabilitációs napokon vehettek részt a gyerekek. Szeptemberben meseösvényen jártunk a gyerekekkel
a nyúli pincesoron – itt is integráltan, helyi családokkal -,
majd egy nagyot mulattunk a
Szél fiai Fogadóban. Az iskolai őszi szünetben folytattuk a
nyáron megkezdett „munkát”,
zeneterápiás napokon vettünk
részt, szintén integráltan. Novemberben zsonglőrök látogattak hozzánk, és egy kis időre a gyerekek is zsonglőrökké
válhattak. Advent második vasárnapján Németh Dénes és
zenekara adott nekünk hang-

versenyt. Őket hallgatva már
rögtön karácsonyi hangulatba
is kerültünk. Az év végén, november-decemberben lezajlott
a IV. negyedévi Rehabilitációs
programunk is. Az év második
felétől már a futóversenyeken
is rajthoz tudtunk állni, célba
értünk a kacifántosokkal Répcelakon, Győrben, Sopronban
és a börcsi jótékonysági Mikulás futáson is.
2022. május 20. napjáig a szja
1 % felajánlásával is támogathatnak minket.
Fontos: a gyermeket nevelő
családok is tehetnek felajánlást, mert az állam állami támogatás formájában el fogja
utalni a felajánlott 1 % összegeket a civil szervezeteknek.
De csak azt tudja elutalni, amit
felajánlottak!
Adószámunk: 18284627-1-08
Az elmúlt években a felajánlható összegnek közel 50 %-áról
rendelkeztek az adófizetők,
50 % az államkasszában maradt.
Ne hagyjuk ott, éljünk a felajánlás lehetőségével!
Kovács Nóra
az alapítvány vezetője
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A Sír üres – döbbenet – találkozás - felismerés
A húsvéti örömhír arról tudósít,
hogy mennek az asszonyok, a tanítványok, és találkoznak az üres
sírral, a félelem mellett, a bennük kialakult megdöbbenéssel,
és találkoznak Jézus Krisztussal. Szeretném azt hangsúlyozni,
hogy Krisztussal találkoznak, ami
elindít bennük valamit, de nem a
Feltámadottal találkoznak. Rengeteg tapasztalat, nagyon sok
kérdés – kételkedés, gazdag élmények, amelyek bennük vannak,
de ez még kevés, valaminek még
nagyon lassan, hosszasan ki kell
alakulnia a szíveikben.
Ezért, ez a történet leginkább
az a történet, ami megszólíthat
bennünket abból a szempontból,
hogyha bármikor, és bármilyen
módon van bennünk bizonytalanság, kétely, mert van, mondjuk ki őszintén, bennem is, hogy
hogyan is van a föltámadás. Tudom, vallom a találkozásunkat
a szentáldozásban a föltámadt
Krisztussal, de kifejeződik az a
töprengés, és vívódás nem egyszer, sok szempontból nehézség, hogy: „annyira jó lenne úgy
szemtől szemben, hát annyira jó
lenne”. Ezért ez a történet azoknak is szól, akik azt mondják: „Én
nem hiszek” ( lásd: Tamás ), vagy
azoknak, akik azt mondják: „Hiszek, hiszek, de annyira jó lenne
sokkal világosabban, egyértelműbben látni, tapintani, találkozni”. Amit először tapasztaltak a
tanítványok a feltámadás hitéből
az az, hogy az Isten szeret minket, hogy a hit jön az Istentől, de
örömhír csak akkor lesz belőle,

ha én is szeretem az Istent. Nem
úgy van, hogy a föltámadás örömét adja Isten, mi pedig hát, jó,
akkor együtt örülünk vele. Nem
a föltámadás ténye jön Istentől, a feltámadás örömhírében a
hír az, amit Jézus tesz, ez az Ő
feltámadása. Örömhír úgy lesz
belőle, hogy mi kapcsolódunk
hozzá, hogy válaszolunk rá. Ez
egészen pontosan olyan, mint
amikor valaki kiáll és elmondja,
hogy „mennyire szeretem a feleségem”. Ez egy nagyon fontos
hír, és mondjuk ez egy tény, ez
így van. De mikor lesz ez örömhír? Ha ez a valaki azt is mondja, képzeljétek el, ”a feleségem is
mennyire szeret engem”. Mennyire szeret engem a feleségem és
én viszontszeretem őt. Mennyire
szeret engem az Isten és én viszontszeretem őt, na ez a találkozás, megtapasztalás, örömhír.
Mindehhez hozzájön az a gyönyörűség, hogy Isten jeleket ad,

a szeretet jeleit. Ez azt is jelenti, hogy a feltámadás bennünk
örömmé nem azáltal lesz, hogy
azt valaki igazolja nekünk, mint
valami bizonyosságot, elénk teszi,
igazolva és bizonyítva. Nem ezáltal lesz, hanem az által, hogy elég
érzékenyek vagyunk a jelekre, a
szeretetre. Jelek: üres sír, leplek, élmények, Isten tapasztalat,
találkozások, szeretet. Amikor a
tanítványok mennek és fogadja
őket az üres sír, mikor lehull a lepel, és ott van a kendő, a közösen átélt élmények, és a találkozások, akkor válik bennük szépen
világossá, hogy keresik ott, és
megtalálják itt belül a szívükben.
Kapcsolatunkban az Istennel ez
jelenti az igazi fordulatot, Húsvéti
fordulat, hogy az ember egyszer
csak rádöbben arra, hogy amiről
azt gondolta ott van, az itt van,
hogy ami fontos volt, az már egyáltalán nem fontos.
A feltámadás arra hív meg bennünket, hogy felismerjük, hogy
benne vagyunk, hogy az bennünk
lehet élő és eleven. A feltámadásból ki ne hagyjuk magunkat!
Végérvényesen lássuk azt, hogy
a feltámadás az a tény, amit az
Isten ajándékoz nekünk, az öröm
pedig azáltal jön létre, hogy felismerjük, hogy abból mi részesedni
akarunk, és ki nem akarunk maradni belőle, válaszolunk rá.
Boldog felismerést, feltámadást
kívánok mindenkinek!
Ferenc atya
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Adományozás
Januárban két gyűjtést is szerveztünk, és tettük közzé a felhívást. Az első felhívásunkban
kértük, hogy aki tud, segítsen,
főként élelmiszerekkel a győrzámolyi családokon. A gyűjtésre érkezett felajánlásokat négy
család kapta meg.
Ezzel párhuzamosan, egy viszonylag új kezdeményezéshez
is csatlakoztunk, a ”Nem luxustáska” kampányhoz. Ennek kapcsán vártuk a női táskákat, amelyekben alapvető higiéniához
szükséges dolgokat kellett elhelyezni. A beérkezett táskákat
egy győri gyűjtőhelyre szállítottuk be és onnét továbbították
az ország több pontjára. Minden
várakozásunkat felülmúlt a beérkező 25 db megpakolt táska.
A táskák egy részében elhelyeztünk egy-egy levelezőlapot is,

kérve, hogy küldje vissza, és írja
le, hogy hova került az adomány,
eddig öt visszajelzés érkezett, a
győri Kossuth utcai családsegítő
női lakóihoz került a csomagok
egy része. Megható volt olvasni,
hogy egy ilyen kis „semmiséggel”
milyen örömöt tudtunk okozni másoknak. Nagyon köszönjük
mindenkinek, aki hozzájárult ehhez!
Ekkor még nem is gondoltuk,
hogy egy sokkal nagyobb ös�szefogás is szükséges lesz, és
segítenünk kell a szomszédos
országban élő ukrán és kárpátaljai embereknek. A felhívás óta,
rengeteg csomagot, felajánlást
kaptunk, aminek egy részét Halmos-Polyánki Anett képviselő
asszony és barátai juttatta el a
rászorulóknak. Jutott az adományból a győri Karitasz szerve-

zetnek is. Továbbra is várjuk a
felajánlásokat, amiket folyamatosan juttatunk el a rászoruló
embereknek.
Borbély Ildikó

Mikulás itt is, ott is…
December 6. a gyerekek legjobban várt ünnepe, amikor
nem csak elképzelik, hogy kitől
jön az ajándék, hanem találkozhatnak is a Mikulással és annak
segítőivel! Délelőtt a bölcsődébe és az óvodába motoron
érkezett, az iskolában pedig az
alsósok vidám műsorban találkozhattak vele. Délután pedig a templomkertbe hintóval
jött, majd dacolva a hideggel
három órán keresztül várta a
kicsiket. Fantasztikus élmény
volt a sok vidám gyerekarc,
és az a bátorság, amivel sokan

szavaltak és énekeltek a Mikulásnak. Önkormányzatunk közel 800 csomagot osztott szét
a bölcsődében, óvodában, iskolában és a templomkertben.
A kicsik örömmel vették birtokba az adventi játszóházat és
használták ki a lovashintózás
lehetőségét! Köszönjük azoknak, akik felajánlásukat, munkájukat, idejüket nem sajnálva
lehetővé tették, ezt a szuper
napot! Jövőre visszavárjuk a
Mikulást és segítőit!
Borbély Ildikó

Konténer
Tisztelt Lakosok!
Örömmel értesítem Önöket,
hogy ismét sikerült egy régi
problémát orvosolni, és a temető részére vásároltunk 2 db
konténert a temetői hulladék
www. gyor zam oly.hu

gyűjtésére. Bízunk benne, hogy a
jelenlegi ott levő hulladék elszállítása után, mindenki a gyűjtőkonténerben helyezi a hulladékot
és a temetőnk rendezettebb képet fog mutatni.
Kérünk mindenkit, hogy a hulla-

dékot helyezzék mindig a gyűjtőbe, hogy NE keletkezzenek
újabb gyűjtőpontok a temetőben, ami megnehezíti a dolgozóink munkáját!
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Falevelek begyűjtése
Az elmúlt évekhez hasonlóan
önkormányzatunk újra megszervezte a falevelek begyűjtését. Az önkormányzat munkatársai az utcára, zsákba kitett
avart (kizárólag falevelet) elszállították és azokat összegyűjtötték. Sajnos ennek begyűjtésével

kapcsolatban sok kritika érkezett
az Önkormányzat fele. A testület ezért úgy határozott, hogy az
idei évben nem tervezzük ennek
gyűjtését. Lehetőség van a hulladékudvarban való elhelyezésre,
a barna fedeles kukatárolókban
való elhelyezésre, vagy az Or-

szágos Katasztrófavédelmi Felügyelet honlapján engedélyezett tűzgyújtási napokon annak
ártalmatlanítására!

és a helyi sportklubokkal közösen igyekszünk havonta sportprogramokat biztosítani minden
korosztálynak. Részletek folyamatosan a honlapokon.
Köszönjük a győrzámolyi konyhán dolgozóknak, hogy minden

alkalommal részt vettek és segítettek! Hálás köszönet mindenkinek, aki munkájával, adományával hozzájárult a szép,
tartalmas együttléthez!

https://tuzgyujtasitilalom.
nebih.gov.hu/

Advent
Karácsony előtti négy vasárnap
hirdettük meg, hogy készüljünk
a közös ünnepre és a rohanó
hétköznapokban szánjunk legalább egy órát az ünnepre való
felkészülésre. Az időjárás sajnos
szinte egyik alkalommal sem
volt túl kedvező, volt eső, szél
és hideg is ezeken a vasárnap
délutánokon. Szerencsénkre, a
kilátogatókat nem rettentettek
vissza egyik alkalommal sem,
így örömmel fogadtuk az óvodások, iskolások, civil szervezetek
a Mosolyország színkör és az
önkormányzat dolgozóinak műsorát. A műsor után felmelegítettük magunkat egy kis teával,
forralt borral – ami minden alkalommal elfogyott. Lehetőség
volt ajándékokat is vásárolni a
helyszínen a helyi és környékbeli kézművesek segítségével.
Az utolsó adventi vasárnapra
hirdettük meg a „Mikulás után
futást” ami bevezetője volt a
2022-es évben megrendezendő
sporteseményeknek. 2022-es
évben szeretnénk a lakosságot
megmozgatni a szó minden értelmében. Civilszervezetekkel

Borbély Ildikó

Véradás február hónapban
Szinte már szokásosnak mondható a februári véradás községünkben, a covid megbetegedések miatt, sokan nem tudtak
eljönni, így a véradók száma
kevesebb volt a vártnál, 39 fő
10

adott vért, ami a jelenlegi helyzetet tekintve, nagyon szép szám! 5
fő sajnos különböző okok miatt
nem tudott vért adni- köszönjük
nekik is, és várjuk őket legközelebb!

Legközelebbi véradás Győrzámolyon szeptemberben várható!
Jó egészséget mindenkinek!
Borbély Ildikó
www. gyorzamo ly.h u
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„A szívekben legyen KARÁCSONY” retro kiállítás
December hónapban meghirdettünk egy retro karácsonyfadísz kiállítást, amit egy győrzámolyi anyuka Talabér Ágnes
és családja hozott létre. Ágnes
szenvedélyesen gyűjti a mai
napig az emlékeket és képes
több száz kilómétert utazni,
hogy az áhított díszt megnézze, megvásárolja. Rajongását
édesanyjától örökölte, aki emlékei szerint mindig azon volt,
hogy az ünnep és annak előkészületei a legbensőségesebbek
legyenek és ne csak küllemben, hanem lélekben is érezzék
az ünnep varázsát.
Ágnes örömmel mesélt a decemberi kiállításról:
Győrzámolyi lakos vagyok,
tavaly decemberben került
megrendezésre az első retro karácsonyi kiállításom a
Községháza emeletén „A szívekben legyen KARÁCSONY”
címmel. Bemutatásra kerültek
a régi karácsonyfadíszek és
egyéb karácsonyi tárgyak, főként a 60-as évektől kezdve.
Gyűjtési szenvedélyem 7 évvel
ezelőtt kezdődött, mikor hozzánk került a férjem pár gyerekkorából való karácsonyfadísz. Ezek a díszek indították

el bennem a régi emlékek felidézését, a gyerekkori karácsonyok hangulatát! Elkezdtem
kutatni utánuk, ismerősökön
keresztül, akik szívesen adták nekem, az általuk már nem
használt díszeket, később az
online térben is keresgéltem,
melynek hatására szintén bővült a készletem. Az évek alatt
közel 2000 darabos gyűjteményre tettem szert, így elérkezettnek láttam az időt, hogy
bemutassam őket egy kiállítás
keretében, melyre lehetőséget
kaptam a Polgármester As�szonytól! A vártnál nagyobb
érdeklődés övezte a kiállítást,
ami a médiát illeti, több TV-s,
rádiós interjú készült, illetve
szerepelt a Kisalföld újságban
és több online magazinban is!
Az interjúk mellett számomra az volt a legnagyobb öröm,
amikor személyesen hallottam
a látogatóktól, hogy felidézik a
gyerekkori karácsonyok emlékeit, sokszor hangzott el az a
mondat, hogy „ilyen nekünk is
volt”! Szintén nagyon örültem
az óvódás és iskolás csoportoknak, érdeklődve fogadták
és sok kérdést is kaptam a
régi hagyományokkal kapcso-

latban! Fontos volt számomra
az emlékek felidézése mellett,
hogy kicsit felelevenítsem a
régi hagyományokat, szokásokat és újra visszahozzuk őket
a mai generációk életébe! Úgy
érzem sikerült átadnom azokat
a gondolatokat, melyek erre
ösztönöztek, igaz ez még csak
a kezdet! A jövőben is szeretném folytatni ezt az utat, terveim közt szerepel, hogy egy
állandó kiállítást hozhassak
létre! A gyűjtés folyamatos,
kutatómunkákat végzek a témával kapcsolatban és keresem a további tárgyakat is, ha
van bárkinek régi karácsonyi
tárgya, amit nem használ, csak
itt-ott porosodik, kérem, gondoljon rám, szeretném ezeket
a tárgyakat megőrizni és megmutatni az utókornak!
Ezúton is szeretném megköszönni Pulai Nikoletta Polgármester Asszonyak, hogy létre
jöhetett ez a kiállítás, Borbély
Ildikónak és Szili-Kis Pénzes
Erzsébetnek, hogy mindenben
a segítségemre voltak és az
összes látogatónak, a kedves
sorokat a vendégkönyvben,
melyet féltve őrzök tovább!

Akik szeretnének sportolni, azok bátran hívják a következő elérhetőségeket:

Multifunkcionális terem • Győrzámoly, Rákóczi út 49/B
Hétfő

Kedd

15:00-16:00
16:30-18:45
19:00-20:00
16:00-18:45

19:00-20:00 Pőcze Timi
9:00-11:00

Szerda

Fejes Tímea
K4 Vízisport Egyesület
Boráros Liza
Szabó Pető Viktória

Vargáné Bella Tünde

15:30-17:30 Mátyus Prókai Viktória
18:00-19:00 K4 Vízisport Egyesület
19:00-20:00 Boráros Liza
Délelőtt

Csütörtök

Péntek

Keserű Brigi/Bősze Anita Baba-mama klub, torna

16:00-17:00 Szabó Pető Viktória
18:00-19:00 Gombosné Németh Kati
10:30-11:30 Hajnal Zsuzsa
15:30-16:30 Mátyus Prókai Viktória
18:15-19:15

www. gyor zam oly.hu

Fejlesztő foglalkozás gyermekeknek
Edzés
Fitfight edzés
Dynamic Dance SE
Súlytalanul (Duci senior torna
és életmód)
Zenebölcsi
Mozgásos csoport foglalkozás óvodás
korú gyermekeknek
Edzés
Fitfight edzés

Nagy Diána

Dynamic Dance SE
Jóga
Jóga
Mozgásos csoport foglalkozás óvodás
korú gyermekeknek
Zumba

06-70-271-70-13
06-70-331-79-93
06-30-642-22-97
06-70-365-86-87
06-20-383-06-54
06-20-773-37-84
06-30-999-79-11
06-70-331-79-93
06-30-642-22-97
06-20-212-77-99
06-20-467-70-40
06-70-365-86-87
06-30-245-9159
06-70329-56-76
06-30-999-79-11
06-30-282-51-50
11
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Télűző
Egy régi hagyományt elevenítettünk fel február 26-án, ami
eddig is jelen volt községünkben, de a covid miatt nem tudtunk megtartani. A Coop bolt
elől indult a csapat, síppal, dobbal, télűző zenékkel fokozva a
hangulatot.
A magyar népszokásokban egy
olyan jelentős értelmezése a
farsangnak, hogy nem csupán
a hideget és a betegségeket
igyekeztek ezáltal elűzni, a telet
„eltemetni”hanem az agrárkultusznak megfelelően a növények fejlődését elősegítő tavasz
eljöttét is „megsürgetni”. Ezek
mellett a párválasztásban is
fontos szerepet játszott, hogy a
legények és leányok ne maradjanak pártában. Ez azért is volt
erre megfelelő időszak, mert
ilyenkor még lehetett vigadozni, bálokat, sőt lakodalmakat is
tartani. Az ezt követő böjti időszakban mindezekre már nem
volt lehetőség, utána pedig már
a munka zajlott a szántóföldeken. Ezt még a nagyanyáink idejében is szigorúan betartották.

Mi sem maradtunk „ifjú pár” nélkül, a csapatot a Mosolyország
színkör tagjai vezették és a Duna
partra vonulva adtak elő egy vicces lánykérést. A rituálé végén
mindenki elhelyezhette a kiszebábot, vagy a rossz gondolatokat elűző kis feljegyzéseit, amit
meggyújtottunk és ezáltal vetettünk véget a télnek és a negatív

gondolatoknak. A rendezvény
másik fő és egyben új eleme
volt, a Dunai csobbanás, amit
9 ember mert bevállalni, köztük egy hölgy akadt, a víz ekkor
6 C°-os volt. Teázással, fánkozással zártuk az eseményt, ami
remekül sikerült így jövőre biztosan megismételjük.
Borbély Ildikó

vevőnek. A csapat tagjai szófogadóan igyekeztek elsajátítani a bot
használatát, a vele való gyaloglási technikákat.
Minden résztvevő figyelmesen
követte Morocutti Borbála által
adott instrukciókat, akinek ezúton is nagyon szépen köszönjük,
hogy segítségére volt azoknak,
akik még nem fogtak ilyen sporteszközt a kezükbe. A bemelegítés, az oktatás, a gyaloglás, illetve a lazítás után is mindenki
vidám maradt és mosolyogva indult hazafelé.
Továbbra is hangsúlyozni szükséges, hogy a nordic walking az
egyik legnépszerűbb sportnak
számít manapság, melynek segítségével kímélő módon, de hatékonyan fejlesztheted az erődet
és az állóképességedet.

Továbbra is várjuk a mozogni
vágyókat jelentkezéseket a 0620/521-84-81 telefonszámon
lehet megtenni.
Nagyon köszönjük a Nyugdíjasklubnak az aktív részvételt a
sálak elkészítésében! Gyönyörű munkák készültek, a gyerekek szívesen vittek volna haza
belőle! A sálakkal egy kis színt
adtunk a most még oly szürke
fáknak, reméljük jövőre is lesz
kedve a klubnak és szívesen elkészíti őket!
A Nyugdíjasklub várja a jelentkezőket, szívesen lát minden új
tagot!
Jelentkezni a következő számon lehet: 06-20-537-96-63
Morocutti Borbála

Sport

Győrzámoly
FITtzámoly

2022. február 21-én elindult a
FittZámoly keretein belül a Nordic Walking csapata 11 fővel.
A csapat tagjai lelkesen vettek részt az első órán, ahol a
nyugdíjas klub egyik – ebben
a sportágban gyakorlott tagja
végezte az oktatását a 11 részt12

www. gyorzamo ly.h u
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Kedves Győrzámolyiak!
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Győrzámolyért Alapítvány
9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.
adószám: 19111634-1-08;
bankszámla szám: 63200308-10000276

T

1%

ÉR

Kérjük Önöket gondoljanak a Győrzámolyért Alapítványra és ajánlják fel 1%-os
támogatásukat! Ebben az évben a befolyt összeget a Szerencse utcai játszótér kialakítására
szeretnénk fordítani. Nagy szükség van új játékokra, utcabútorokra, fákra, virágokra.
Tegyük együtt szebbé környezetünket! Számítunk a támogatásukra!
Az ide érkezett összeg felhasználásáról
ÁMOLY
RZ
pontosan el fogunk számolni a lakosságnak.
Ő

P Í T VÁ N

A 2020-as esztendőben felajánlott 1%-ból, 3 db köztéri padot tudtunk vásárolni, amit hamarosan ki fogunk helyezni. A befolyt összeg 150.000 Ft volt, amit nagyon köszönünk a felajánlóknak,
bízunk benne, hogy ebben az évben többen gondolnak a lakóhelyükre, és ajánlják fel az összeget.

Dohányzásról leszokást támogató csoport
Az Önkormányzat közreműködésével hirdetjük meg a lehetőséget a dohányzásról való leszokás segítése témában.
Várjuk a dohányos embereket,
akik önerőből nem tudnak lemondani a dohányzásról, vagy
még nem próbálták vagy sokszor próbálták a leszokást, de
eredménytelenül.
Évek óta használatos módszerrel szeretnénk segíteni az
egészségesebb életmód elérésében.

Hat találkozóból álló csoportos foglalkozás keretében, felnőtteknek, életkori megkötés nélkül!
A foglalkozások várhatóan április hónapban indulnak Horváth Péterné
Nelli, diplomás ápoló segítségével!
Jelentkezni a következő
telefonszámon lehetséges:
20/467-72-89

Győrzámoly
FITtzámoly

Könyvtár
Januárban elköszönt tőlünk
Kovácsné Lívi, aki pontosan 20
évig volt Győrzámoly könyvtárosa. A hosszú évek alatt Lívi
nem csak a könyvek keresésében, hanem sok esetben lelki
segítséget is nyújtott a látogatóknak. Köszönjük munkáját és
kívánunk neki hosszú és egészséges nyugdíjaséveket!

mint mondja, „a könyvek csodás
helyre visznek el, és megismertetik velünk az ismeretlen világot”.
Minden olvasni vágyó gyermeket,
felnőttet szeretettel vár!

Nyitva tartás:
Hétfő:
16:00-19:00
Kedd:
17:00-20:00
Szerda:
10:00-12:00
Csütörtök:
18:00-20:00
Új könyvtárosunk Berg Éva, Péntek:
17:00-19:00
2008-ban költözött Győrzámolyra. Dunaszegről szárma- A leltár során több könyv is sezik, gyerekkora egy részét is a lejtezésre került, ezeket a könyvSzigetközben töltötte. Szabad tárból el lehet vinni, több meseidejében szívesen kertészkedik, könyv is van közte! (Rákóczi út
és nagyon szeret olvasni, mert 45.)
www. gyor zam oly.hu
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Tisztelt Győrzámolyiak, kedves sportbarátok!
Ahhoz, hogy a szakmai munka jól
és gördülékenyen menjen, elengedhetetlen az infrastruktúrális- és technikai feltételeknek és
feladatoknak a megfelelő szinten tartása.

pályázatunkhoz tudnának támogatást biztosítani.

Minden fejlesztéssel, megírt pályázattal arra törekszünk, hogy
a megvalósulással a település
is jól járjon. A megnyert pályázatokkal, fejlesztésekkel, jótékonysági rendezvényeinkkel a
községünk, közösségünk fejlesztése a cél. Így volt ez a legutóbbi
Magyar Falu pályázatunkkal is,
amellyel Civil egyesületek eszközfejlesztését támogatták. Az
elnyert 1.541.418 forintból az
Önkormányzattal közösen karbantartott 3,5 hektáros terület
- épület, pályák, játszótér- rendben tartásához szükséges profi
vágó-, nyíróeszközöket, kertészeti kiegészítőket szereztünk
be. 2022-es évben is pályáztunk
a Magyar Falu programban, most
az épület és az irodatechnikai
feltételeinket szeretnénk XXI.
századi szintre hozni.

Utánpótlás csapataink U7, U9,
U11, U19-ben versenyeznek most,
de megegyezés született a Dunaszegi utánpótlás vezetővel, így
elmondhatom, hogy jövőre U13ban közös csapatot indítunk a
Dunaszegiekkel. Utánpótlás csapataink a jó idő beköszöntével,
már kint fognak edzeni a sportpályán. Ha szeretsz focizni, vagy
a gyerkőcöd, akkor az alábbi időpontokban tudsz, tudtok becsatlakozni az edzésekbe:

Folyamatos fejlődéshez minden lehetséges pályázatot ki
kell használnunk. Támogató cégeknek köszönjük az eddigi TAO
pályázataink támogatását. Az
idei látványcsapatsport pályázatunkhoz is keresünk cégeket,
akik a társasági adójukból a TAO

U19 Kedd, Péntek 18:00
edző: Frank Dávid

VÁRJUK CSAPATAINKBA
A FIATAL, VAGY FIATALOS
JELENTKEZŐKET:

U7 Kedd, Csütörtök 17:00
edző: Pintér Vanessza,
Vadász Péter
U9 Szerda, Csütörtök 16:30
edző: Frank Dávid, Kocsis Ádám
U11 Hétfő, Szerda, Péntek 17:00
edző: Kozma Máté, Deme Balázs

készül, de a Megyei III-ban vitézkedő csapatunkról ez nem mondható el... Itt az „apatest” és a sör
kedvelése az alapfeltétel :-) Ami
persze barokkos túlzás, de az biztos, hogy ebben a csapatunkba
enyhébb követelményekkel lehet
a kezdőbe kerülni. Szóval, ha van
kedved egy sportot, labdarúgást
kedvelő közösségbe kerülni, akkor szeretettel várunk.
De az edzői szakmával rendelkező, vagy edzői szakmát érdeklő
sportbarátok is keressenek minket bizalommal, mert a szépszámú utánpótlás játékosaink edzése folyamatos fejlesztést igényel.
Hajrá Győrzámoly!

De nem csak az utánpótlásba www.gyorzamolyise.hu
keresünk közösségünkhöz tar- fb.me/gyorzamolyise
tozni vágyó labdarúgást kedvelő
jelentkezőket. Megyei II-es csaGranát Gábor
patunk komoly edzésmunkával
Győrzámolyi SE elnöke

Március 15.
1848. március 15-én – az európai forradalmi hullám részeként
– Pest-Budán is kitört és vér
nélkül győzött a forradalom a
nemzeti szuverenitás és a polgári átalakulás jelszavaival („egyenlőség, szabadság, testvériség”).
Megszületett a modern parlamentáris Magyarország, és megkezdődött a szabadságharchoz
vezető folyamat, amelynek célja
a Habsburg-uralom megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása
14

volt. Két hosszú járvány sújtotta
év után Győrzámoly végre ismét
méltóképp emlékezhet a szabadság hőseire. Az ünnepség délután
négy órakor kezdődött, de az óvodások már délelőtt gyönyörűen
feldíszítették az ünnepség helyszínét. Még a mai napig is láthatjuk,
a gyerekek által kifestett nemzeti
színekben pompázó kavicsokat.
Az ünnepségen beszédet mondott
Pulai Nikoletta polgármesteras�szony majd a győrzámolyi Petőfi
Sándor Általános Iskola diákjai-

nak műsorát láthattuk. Nagyon
köszönjük nekik, és a felkészítő
pedagógusoknak a színvonalas
műsort. Az emlékműnél a koszorúkat a polgármesterasszony, az
Intézmények vezetői, valamint
a győrzámolyi Tűzoltóegyesület
parancsnoka helyezte el. Külön
emelte az ünnep hangulatát, hogy
a Tűzoltóegyesület díszegyenruhában vett részt az ünnepségen,
valóban méltóképpen sikerült
megünnepelni ezt a mindnyájunk
által fontosnak tartott ünnepet!
www. gyorzamo ly.h u
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Mindenkinek áldott, békés
boldog húsvéti ünnepeket
kíván G
 yőrzámoly Község
Képviselő testülete!
Pulai Nikoletta
polgármester

dr. Torma Viktória
jegyző

Legutóbbi megjelenésünk óta született babák

Ferencz Máté

Veres Máté

2021.07.29.

Hunyadi Noel

2021.11.03.

Fekete Olivér

2021.11.12.

2021.11.26.

Ferencz család kérésére tesszük közre

Huszár Áron
2021.12.09.

Turi Levente
2022.03.16.

2021-ben Győrzámolyon 57 gyermek született.
A képek közléséhez nem mindenki járul hozzá így csak
a született gyermekek számát írjuk ki:
januárban 2, februárban 3, márciusban 7 gyermek született falunkban.
A falu lakosai nevében szeretettel gratulálunk a szülőknek
és jó egészséget kívánunk a családnak és a babának!

www. gyor zam oly.hu

Dernóczi Mirkó
2022.02.28.

Vajon kı.

lesz
a következő?
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Akiktől búcsúztunk:

Csuti Béláné 2021.12.

Granát Károly 2021.11.

Szabóné Hornyák Ilona 2022.01.

Schreiner Róbert 2021.11.

Major Béláné 2022.01.

Paár Béla 2021.11.

Kapa János Attila 2022.02.

Bognár Józsefné 2021.12.

2021-ben Győrzámolyon 26-an hunytak el.

Közérdekű információk
Polgármesteri Hivatal
Vezetékes telefon: 06-96-352-122
06-96-585-018
Mobil: +36-20-222-41-19
E-mail: gyorzamoly@gyorzamoly.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő, Szerda, Csütörtök: 08.00 - 15.00
Péntek:
08.00 - 12.00
Kedd: ügyfélfogadás szünetel

Háziorvos
dr. Bán Barbara
Vezetékes telefon: 06-96-352-028
Mobil: +36-20-520-57-97
Rendelési idő:
Hétfő:
Győrzámoly 8.00 - 12.00
Kedd:
Győrzámoly 8.00 - 12.00
Szerda:
Győrzámoly 12.00 - 16.00
Csütörtök: Győrzámoly 8.00 - 12.00
Péntek: Győrzámoly 8.00 - 12.00

tanácsadás
Kedd:
Dunaszentpál
Győrladamér
tanácsadás
Szerda:
Győrzámoly
Dunaszeg
tanácsadás
Csütörtök: Győrladamér
Dunaszentpál
Győrújfalu
tanácsadás
Péntek: Győrzámoly
Dunaszeg

12.00 - 13.00
9.00 - 10.30
10.30 - 12.00
12.00 - 13.00
9.00 - 10.30
10.30 - 12.00
12.00 - 13.00
8.30 - 10.00
10.00 - 11.00
12.00 - 13.00
11.00 - 12.00
9.00 - 10.30
10.30 - 12.00

Védőnő
Bősze Anita, Keserü Brigitta
Telefon: +36-20-212-77-99
E-mail: vedono@gyorzamoly.hu
Csecsemő- és kisgyermek tanácsadás
hétfőnként:
13.00 - 15.30
Várandós tanácsadás
keddenként:
08.00 - 11.00

Rendelésre, betegvizsgálatra előzetesen
telefonon bejelentkezni szükséges!
Fogászati rendelés
Állandó receptek igénylése:
dr. Szegedy Judit fogszakorvos
Telefon: 06-96-686-703
receptdrban@gmail.com
E-mail: szjuditdr@gmail.com
Gyermekorvos
Rendelési idő:
Hétfő:		
8.00 - 12.00
dr. Kelemen Ágnes
Mobil: +36-70-451-01-08
Kedd:		
12.00 - 17.00
Szerda		
8.00 - 12.00
E-mail: kelemena.petz@hotmail.com
Szakasszisztens: Kalmárné Schmelczer Csütörtök:		
12.00 - 17.00
Zsuzsanna
Péntek:		
8.00 - 12.00
Rendelés helye: új egészségház
Iskolai időszakban szerdán
(Győrzámoly, Rákóczi u. 49/B.)
07.30 - 13.30 iskolafogászat van.
Rendelési idő:
Hétfő:
Dunaszeg
9.00 - 10.30 Gyógyszertár
Győrzámoly 10.30 - 12.00 Telefon: 06-96-686-990

E-mail: szigetkozpatika@gmail.com
Nyitvatartási idő:
Hétfőtől - Péntekig:
8.00 - 16.00
Postahivatal
Telefon: 06-96-240-214
Nyitvatartási idő:
Hétfő:		
7.30 - 16.30
Kedd:		
8.00 - 16.00
Szerda:		
8.00 - 16.00
Csütörtök:		
8.00 - 16.00
Péntek:		
8.00 - 15.00
Ebédidő: 		
12.00 - 12.30
Falugazdász
Kern Ármin
Telefon: +36 30 679 73 80
E-mail: kern.armin@nak.hu
9025 Győr, Csipkegyári út 2.
Hulladékudvar
nyári nyitvatartás:
2022. április 1 - október 31.
Kedd:		
10.00 - 18.00
Szombat:		
14.30 - 18.00
Családsegítő
Szili-Kisné Pénzes Erzsébet
Elérhetőség:
Telefon: +36-20-521-84-81
E-mail: csaladsegito@gyorzamoly.hu
Művelődésszervező
Borbélyné Sántha Ildikó
Elérhetőség:
E-mail:
muvelodesszervezo@gyorzamoly.hu

Kiadja: Győrzámoly Község Önkormányzata 1300 példányszámban • Felelős kiadó: Pulai Nikoletta polgármester
Szerkesztés, grafikai munkák: Pálffy Attila • Nyomdai kivitelezés: Palatia Nyomda, Győr
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