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Kedves Győrzámolyiak!
Eltelt a nyár nagyobb része, a közeledő ősz és tél sok bizonytalanságot tartogat számunkra. Már
biztosnak látszik, hogy a családoknak és az önkormányzatnak is
új nehézségekkel kell szembe nézni és meg kell ragadni a spórolás
minden lehetőségét. Egyre nehezebb lesz kigazdálkodni a dráguló
energia árakat, az élelmiszereket
és még sorolhatnám tovább.
Reményeim szerint a kötelező feladataink megoldása mellett marad még lehetőség fejlesztésre is,
de sajnos ez még nem mondható
biztosra.
Addig is örüljünk közösen az eddig elért eredményeknek, illetve
az elkészült és folyamatban lévő
fejlesztéseknek:
1401-es út győrzámolyi
szakaszának felújítása
Elkészült az út, aminek építése
nem kevés Facebook posztot váltott ki. Azt mondom, csak örülni
lehet, hogy ilyen szép, igényesen
kivitelezett úttal lett gazdagabb
községünk. Tudom, hogy okozott
kellemetlenséget az építése a
mindennapokban, de azt gondolom mindig időben megkaptuk a
tájékoztatást a kivitelezőtől és lehetett számolni a megnövekedett
utazási idővel. Azt is tapasztaltam, hogy a kivitelező igyekezett
megoldani az érintett lakosság
problémáit.
És, hogy mit kaptunk cserében a
türelmünkért, a kellemetlenség
elviselésért?
- Győrújfalu-Győrladamér között egy teljesen felújított útszakaszt
- felújított, megszépült csatorna
hidat
- mind a nyolc buszmegállóöböl
átépítését
- a meglévő zebrák mellé két új
zebrát, ezzel is biztonságosabbá téve az átkelést a problémás
útszakaszokon (régi lakossági
igény teljesült ezzel)
- gyalogjárdát az Ancsali úttól
a Széchenyi úti buszmegállóig (szintén régi lakossági igény
volt)
- Szent István úti csomóponttól
kezdődően a csapadékelvezető
csatorna felújítását
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- új útpadkát
- új jelzőtáblákat
Köszönettel tartozunk a Magyar
Közútnak Nonprofit Zrt-nek a sikeres pályázat megírásáért, a lebonyolításért és dr. Nagy István
országgyűlési
képviselőnknek,
hogy támogatta a pályázatot. A
Strabag Általános Építő Kft-nek
a kivitelezésért és önkormányzatunkkal való együttműködésért.
Emellett köszönetemet fejezem
ki mindazoknak, akik ezen az útszakaszon dolgoztak. Az építésvezetőnek, művezetőnek, az útépítőknek. Sokszor embertelen
körülmények között is igyekeztek
helytállni. Dacoltak hideggel, meleggel egyaránt, ideértve a türelmetlen, idegeskedő, szitkozódó
közlekedőket is.
Köszönöm azoknak a lakóknak,
közlekedőknek, akik türelemmel,
együttműködve viselték el ezeket
a heteket. Mert igen, szerencsére
arra is volt példa, hogy valakik a
40 fokos melegben vizet vittek a
munkásoknak vagy szó nélkül türelmesen várakoztak a dugókban.
Összességében megállapítható,
hogy községünk ezzel az építkezéssel nagyot lépett előre fejlődésben.
Még több útépítés
2022-ben újra sikeresen pályáztunk és nyertünk 13.004.000 Ftot Magyar Falu Program keretében a Nyírfa liget II. szakaszának
megépítésére.
Folyamatban van a közbeszerzési
eljárás és reményeink szerint az
újság megjelenésére már aláírt
szerződésünk lesz a kivitelezővel
is. Ezután elkezdődhet a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése
a Cseresznyefa, Tölgyfa, Búzavirág és Mórvető utcákban. Szilárd
útburkolat épül a Búzavirág, a
Mórvető utcákban, valamint a Diósi és a Határ út még hiányzó szakaszán, illetve a Nyírfa ligetben.
Nem útépítés, de a biztonságos
közlekedés megteremtésének érdekében, új közlekedési táblák kerültek ki az Iskola útra, illetve az
iskola elé felfestésre került egy
figyelemfelhívó átvezetés piros
festékkel és sárga pöttyökkel.

Szúnyoghelyzet
Mint ismeretes, a kémiai szúnyoggyérítés a katasztrófavédelem
feladata. Ennek időpontjáról a
honlapjukon lehet tájékozódni, de
az önkormányzat is igyekszik időben kiértesíteni a lakosságot.
A képviselő-testület - az önkormányzat saját önerejéből finanszírozva - biológiai szúnyoggyérítést rendelt meg a községünkben,
melyre ezidáig két alkalommal került sor. A biológiai gyérítés a lárvákat célozza meg, megelőzésnek
számít. Nincs egészségkárosító
hatása sem emberre, sem más
élőlényre.
Kérem a lakosságot, hogy saját környezetünkben is tegyenek
meg mindent azért, hogy kevesebb szúnyoggal találkozzunk!
A „szúnyogspecialisták” a következő tanácsokat adták:
- öntözéskor, főleg, ahol automata öntözés van figyeljünk
arra, hogy ne keletkezzenek
tocsogók,
- az öntözésre használt összegyűjtött vizet figyeljük, amint
az első lárvát meglátjuk rögtön
öntözzük el a vizet és szárítsuk
ki az edényt (külön felhívta a figyelmünket, hogy lárvák „rafináltak”, amint meglátják közelíteni az embert, rögtön a hordó
aljára húzódnak, érdemes rövid
ideig mozdulatlanná dermedni,
akkor újra megmutatják magukat, már egy lárva esetében is
érdemes így eljárni)
- ne hagyjuk a füvet, gazt 50-60
cm-nél nagyobbra megnőni.
Amivel azonban mindenkinek tisztában kell lennie: Szigetközben
www. gyorzamo ly.h u
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élünk és itt mindig voltak, vannak nálva szervezték ezeket a programokat: az önkormányzati munkaés lesznek is szúnyogok!
társaknak, a civil szervezeteknek,
és minden önkéntesnek, aki idejét
Közösségi programok
Az elmúlt hónapok közösségi áldozta arra, hogy segítse a progprogramokban gazdagok voltak. ramok zavartalan lebonyolítását.
Ezekről külön számolunk be. Itt
megragadva az alkalmat szeret- Augusztus 20-án ünnepeljük Maném megköszönöm azoknak a gyarország születésnapját, Szent
munkáját, akik energiát nem saj- István király ünnepét, az állama-

lapítás napját. Kívánok mindenkinek a nyár hátralévő napjaira
kellemes kikapcsolódást, a gyermekeknek pedig jó készülődést az
iskolára.
Pulai Nikoletta
Győrzámoly
polgármestere

Ismételten a településkép szabályairól
2018. január 1-jén hatályba lépett
a településkép védelméről szóló
18/2017. (XII. 20.) önkormányzati
rendelet, mely az idei évben módosításra került. A helyi építési
szabályzatról szóló 6/2016. (VI. 6.)
önkormányzati rendelet mellett
ez a másik fontos szabálygyűjtemény, amit az építkezések, építések esetén figyelembe kell venni.
Még mindig azt tapasztaljuk, hogy
az építkezők nem veszik figyelembe a rendelet előírásait és azzal
érvelnek pl. egy garázs, melléképület megépítése esetén, hogy
„azt mondták az építési hatóságon, hogy erre nem kell engedély”.
Ezzel a hatóság csak azt fejezte
ki, hogy az a hatáskörébe tartozó
építési engedély nélkül építhető,
de nem azt, hogy arra semmiféle
engedély nem szükséges. Az ilyen
építmények építése településképi bejelentési kötelezettség alá
tartozik községünkben, ami kvázi
építési engedélynek minősül és
azt az önkormányzat adja ki. A
településképi bejelentési eljárás
nem az engedélyezési eljárásokat
megelőzően jelenik meg, hanem az
építésügyi hatósági engedélyhez,
valamint egyszerű bejelentéshez
nem kötött építési tevékenységek vonatkozásában biztosít az
önkormányzatnak eszközt arra,
hogy kontroll alatt tartsa a telkek
beépítését és ellenőrizze a maximális beépíthetőség betartását.
Az önkormányzat ezzel a jogintézménnyel kívánja biztosítani azt,
hogy ne jelenhessenek meg építési helyen kívüli építmények, amik
negatívan befolyásolják a településképet, illetve okot adhatnak a
szomszéddal való vitára akkor, ha
az oldalhatáros beépítésnél nem
www.gyor zam oly.hu

az építési helyen belül, hanem
pl. az oldalkertbe, közvetlenül a
szomszéd háza mellé helyeznek
el egy garázst, figyelmen kívül
hagyva azt, hogy az oldalkertbe,
illetve az előkertbe nem lehet építeni. A rendelet ezen túlmenően
foglalkozik a helyi védettséggel, a
növényzet telepítésével, a reklámokkal, cégérekkel, műszaki berendezésekkel.
Az alábbiakban összefoglaljuk,
hogy mely eljárásokat mikor kell
megindítani.
1. Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció

zési eljárást megelőzően;
b) rendeltetéstől függetlenül,
a tervezési területen a 300 m2
beépített területet meghaladó
építmény esetében;
c) a helyi egyedi védelem alatt
álló építmény átalakítása, bővítése esetében;
d) a helyi egyedi védelem alatt
álló építmény szomszédságában
lévő építmény esetében;
e) településképi szempontból
meghatározó területen lévő
építmény esetében;
f) közterületen vagy közlekedési
területen lévő építmény esetében.

3. Településképi bejelentési
Mikor?:
eljárás
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció köte- Mikor?:
lező minden olyan építési tevé- a) az építésügyi és építés-felkenység esetén, mely a lakóépület ügyeleti hatósági eljárásokról és
építésének egyszerű bejelentésé- ellenőrzésekről, valamint az épíről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm. tésügyi hatósági szolgáltatásról
rendelet hatálya alá esik, kivéve szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm.
a településképi véleményeztetés rendelet 1. számú mellékletének
és településképi bejelentési köte- 1.-18.; 21.; 22.; 24.; 25.; 27.; 29.; 32.
lezés alá vont eseteket. Ez azt je- pontjaiban felsorolt, alábbi épílenti, hogy 2022. augusztusától az tési engedély nélkül végezhető
építési bejelentést megelőzően építési tevékenységek esetében:
minden lakóépület építése előtt
kötelező az önkormányzatnál
1. Építmény átalakítása, felújíszakmai konzultációt kezdemétása, helyreállítása, korszerűnyezni. Amennyiben ezt az építtesítése, homlokzatának megváltő elmulasztja, településképi bírtoztatása, kivéve zártsorú vagy
sággal sújtható.
ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csat2. Településképi véleményezési
lakozó építmény alapozását
eljárás
vagy tartószerkezetét is érintik.
1a. Meglévő építmény hasznos
Mikor?:
alapterületet nem növelő bővía) minden építési/fennmaradási
tése, kivéve a lapostetős épület
engedélyezési eljárással érintett
magastetővel történő bővítéépítmény esetén, az engedélyesét.
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2. Meglévő építmény utólagos
hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat
felületképzésének megváltoztatása.
3. Meglévő építményben új
égéstermék-elvezető kémény
létesítése.
4. Új, önálló (homlokzati falhoz
rögzített vagy szabadon álló)
égéstermék-elvezető kémény
építése melynek magassága a
6,0 m-t nem haladja meg.
5. Kizárólag az épület homlokzatához rögzített előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése,
elhelyezése.
6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.
7. A 14. pont e) alpontjában és
a 29. pontban foglaltak figyelembevételével a kereskedelmi,
vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek
mérete az építési tevékenység
után sem haladja meg a nettó
20,0 m2 alapterületet.
8. Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése,
bővítése, amelynek mérete az
építési tevékenység után sem
haladja meg a 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot, lapostetős épület esetén a
3,5 m homlokzatmagasságot.
9. Önálló reklámtartó építmény,
valamint gépjármű-üzemanyag
egységárának feltüntetésére
szolgáló oszlop vagy tábla építése, elhelyezése.
10. Temető területén:
a) sírbolt, urnasírbolt építése,
bővítése, melynek mérete az
építési tevékenység után sem
haladja meg a nettó 50 m2 alapterületet, vagy a 3,0 m magasságot,
b) urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése.
11. Szobor, emlékmű, kereszt,
emlékjel építése, elhelyezése,
ha annak a talapzatával együtt
mért magassága nem haladja
meg a 6,0 m-t.
12. Emlékfal építése, amelynek
talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0
m-t.
13. Park, játszótér, sportpálya
megfelelőségi igazolással - vagy
2013. július 1-je után gyártott
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szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező műtárgyainak építése, egyéb
építési tevékenység végzése.
14.
Megfelelőség-igazolással - vagy 2013. július 1-je után
gyártott szerkezetek esetében
teljesítménynyilatkozattal
rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig fennálló
a) rendezvényeket kiszolgáló
színpad, színpadi tető, lelátó,
mutatványos,
szórakoztató,
vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló
építmény,
b) kiállítási vagy elsősegélyt
nyújtó építmény,
c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
d) ideiglenes fedett lovarda,
e) legfeljebb 50 fő egyidejű tartózkodására alkalmas - az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
szerinti - állvány jellegű építmény
építése.
15. Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése.
16. Növénytermesztésre és
gombatermesztésre szolgáló
fóliasátor építése, bővítése.
17. A 6,0 m vagy annál kisebb
magasságú, a 60 m3 vagy annál
kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem
veszélyes anyagot tartalmazó,
nyomástartó edénynek nem
minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez
szükséges építmény építése,
bővítése.
18. A magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó
építése.
21. Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, valamint
zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács
építése, bővítése.
22. Mobil illemhely, mobil
mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék, illemhely
(kivéve csoportos illemhely) elhelyezése, építése, bővítése.
24. Építménynek minősülő, háztartási hulladék elhelyezésére
szolgáló hulladékgyűjtő és - tá-

roló, sorompó, árnyékoló elhelyezése.
25. Telken belüli közmű becsatlakozási és -pótló műtárgy építése.
27. Zászlótartó oszlop (zászlórúd) építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 6,0
métert nem haladja meg.
29. A 7. pontban és a 14. pont
e) alpontjában foglaltak figyelembevételével a magasles, vadetető, erdei építmény, kilátó
építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső pontja
az 5,0 m-t nem haladja meg.
32. Közterületen, filmforgatáshoz kapcsolódó építmény építése.
b) minden olyan építménynek
nem minősülő, de huzamos emberi tartózkodásra alkalmas mobil eszköz (konténer, lakókocsi,
sátor stb.) 30 napot meghaladó
időtartamra terjedő és valamilyen emberi tevékenység céljára
(raktározás, árusítás) szolgáló
letelepítése esetében;
c) meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén,
valamint az önálló rendeltetési
egységek számának változásakor,
d) a településkép védelméről
szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm.
rendeletben szereplő általános
településképi
követelmények
tekintetében a reklámok és reklámhordozók elhelyezésénél.
A fentebb felsorolt építmények
ugyan építéshatósági engedély
nélkül építhetők, de az építés
megkezdése előtt az építtetőnek
településképi bejelentési eljárást
kell kezdeményeznie az önkormányzatnál.
Ennek elmulasztása vagy be nem
tartása esetén a mulasztókkal
szemben településképi kötelezés
adható ki és akár 1 millió forintig
terjedő bírságra is számíthatnak.
Példa:
Ha a településen nem lakó-, hanem üdülőépületet kívánnak építeni oda, ahol ezt az övezeti jel
lehetővé teszi, akkor az építési
www. gyorzamo ly.h u

RÓLUNK ÉS FALUNKRÓL

2022

terjedelmében a https://www.
gyorzamoly.hu/onkormanyzat/
rendeletek mappában érhető el
- felsorolja, hogy az egyes eljárás
típusokhoz milyen mellékleteket
kell csatolni. Az önkormányzat
honlapjáról a kérelem nyomtatványok letölthetőek (https://www.
gyorzamoly.hu/onkormanyzat/
letoltheto-nyomtatvanyok) melyet papír alapon az önkormányzat címére, vagy elektronikus
Építkezések, építések előtt tehát üzenetben a jegyzo@gyorzamoly.
mindenképpen érdemes tájéko- hu e-mail címre küldhetnek meg.
zódni. A rendelet - mely teljes Kérjük, hogy az e-mail üzenet méengedély köteles, az építési hatóságnál kell az eljárást kezdeményezni, melyhez előzetesen önkormányzatunktól településképi
véleményt kell kérni.
Ha egy stéget, vagy tárolót, kívánnak építeni, ami huzamosabb emberi tartózkodásra nem alkalmas,
akkor településképi bejelentési
eljárást kell lefolytatni és csak ezt
követően történhet az építés.

rete az 5 MB nagyságot ne érje el.
Az építési engedélyezési eljárások
esetén a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya
illetékes településünkön, az építési hatóság a Győr, Árpád u. 32.
szám alatt található és a 96/795199, 96/795-656 és 96/795-609
telefonszámon érhető el.
dr. Torma Viktória
jegyző

Sírhelymegváltás a temetőben
Kedves Hozzátartozók!
2022. július 1-jén hatályba lépett
a temetőről és a temetkezésről
szóló 16/2021. (XI. 20.) önkormányzati rendelet, melynek alapján a győrzámolyi temetőben a
temetkezési helyet díjfizetés ellenében lehet megváltani. A jelenleg hatályos szabályok szerint
a temetési helyek megváltási és
újraváltási díjai:
1. egyes sírhely:
8.000,-Ft + áfa/sírhely/25 év
2. kettes sírhely:
16.000,-Ft + áfa/sírhely/25 év
3. urnasír:
8.000,-Ft + áfa/sírhely/25 év
4. urnafülke:
8.000,-Ft + áfa/sírhely/25 év
5. sírbolt (kripta):
80.000,-Ft + áfa/sírbolt/60 év
6. rátemetés vagy urnás rátemetés esetén a sírhely díja: a mindenkori sírhelydíjnak a lejárati
időre számított időarányos része
(pl.: Kettes sírhelybe rátemetés
történik a sírhelymegváltás 10.

évében, azaz a megváltási időből ban nincs mód a személyes befimég 15 év hátravan. Ez esetben zetésre! Felhívjuk a figyelmüket
9.600,-Ft+áfa a rátemetés díja.) arra, hogy az első időszakban
többen fogják felkeresni a hivaA megállapított díjat az alábbiak talt, így mindenkitől türelmet kérünk, mert a számla kiállítása és
szerint lehet megfizetni:
1. Átutalással történő fizetés a készpénzes fizetés időigényes
esetén kérjük, hogy a gazdalko- folyamat. A személyes befizetés
das@gyorzamoly.hu e-mail címen pontos időpontjai, melynek kérjük
szíveskedjenek jelezni, hogy mely betartását:
hozzátartozójuk után történne
a sírhelymegváltás és pontosan 2022. év
ki a számla fizető. Amennyiben a szeptember 5. hétfő
sírhely és az elhunyt személye az október 3. hétfő
e-mail váltást követően pontosan november 7. hétfő
beazonosítható, munkatársunk december 5. hétfő
számlát állít ki a sírhelymegváltásról, amit az abban foglalt ha- 2023. év
táridőig átutalással lehet megfi- január 2. hétfő
február 6. hétfő
zetni.
március 6. hétfő
2. Személyesen a Győrzámolyi április 3. hétfő
Polgármesteri Hivatalban szepdr. Torma Viktória
tembertől kezdődően minden
jegyző
hónap első hétfőjén 8.00-16.00
óra között. Ettől eltérő időpont-

Költészet napja
azok elolvasása után pedig, az Horváth Patrik, Varga Szilárd
ott levő pecséttel le kellett pe- Levente, Hoffmann Csinszka
csételni a gyűjtőlapot!
Gratulálunk minden résztveA játék nagyon sikeres volt, 50 vőnek!
gyermek dobta be a lepecsételt
Borbély Ildikó
lapot a gyűjtőládába.
A feladat egyszerű volt, a tér- 3 fiatal kapta meg a fődíjat ami
kép alapján meg kellett keres- egy-egy 5.000 Ft-os vásárlási
ni a kifüggesztett verseket, utalvány volt!
Áprilisban a költészet napja
alkalmából ismételten játékra
hívtuk a lakosságot. A könyvesház volt a kiindulópont, ott
találhattak a gyerekek térképet és pecsétgyűjtő lapot.

www.gyor zam oly.hu
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A házszámok megállapításáról
Győrzámolyon a házszámok megállapítása kérelemre, jegyzői határozatban történik. A kérelmet
új ingatlan esetén akkor lehet benyújtani, ha az építési hatóság hatósági bizonyítvánnyal vagy használatbavételi engedéllyel igazolta
az ingatlan felépültének megtörténtét, a földmérő elkészítette a
változási vázrajzot, azt beadták
a földhivatalba és ott kérelmezték az épület feltüntetésének
tényét. Ezt követően a Polgármesteri Hivatalban tudnak házszámot igényelni, melyhez szükséges kérelem nyomtatványt az
önkormányzat weboldaláról tudják letölteni: https://www.gyor-

zamoly.hu/onkormanyzat/letoltheto-nyomtatvanyok
A házszám határozattal történő
megállapítása azért szükséges,
mert a felépült ingatlanok ekkor
kerülnek a központi címregiszterbe és ekkortól válnak alkalmassá arra, hogy állandó lakóhelyet
vagy tartózkodási helyet lehessen
létesíteni az adott címen.
A házszámot megállapító határozatban minden esetben előírásra kerül, hogy a házszámot saját
költségükön ki kell tenni, úgy,
hogy az a közterületről jól látható
legyen.
A 2022. július 1-től hatályos közösségi együttélés szabályairól

szóló rendelet szerint a közösségi együttélés alapvető szabályait
megsérti és 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható az, aki a
házszámtábla kihelyezéséről, karbantartásáról nem gondoskodik.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a
házszámtáblák kihelyezését – figyelemmel a közelgő népszámlálásra is – ellenőrizni fogjuk és
azon ingatlanok esetében, ahol a
házszámtáblát nem helyezték ki, a
rendeletben előírt szankció alkalmazására kerül sor.
dr. Torma Viktória
jegyző

Tájékoztató a 2022. évi népszámlálásról
2022-ben 16. alkalommal rendeznek Magyarország területén teljes
körű népszámlálást. Ez egy olyan
egyedülálló statisztikai adatfelvétel, amely egyidejűleg biztosítja a szükséges adatok teljességét
és területi részletezettségét. Az
egyetlen olyan adatforrás, amely
teljes körű képet nyújt a népesség
és a lakásállomány jellemzőiről.
A népszámlálás időtartama
Október 1. és 16. között önállóan
online lehet kitölteni a kérdőíveket.
Október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel
azokat a háztartásokat, amelyek
október 16-ig nem töltötték ki online a kérdőívet.
November 21. és 28. között a település jegyzőjénél tehetnek ennek
eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok, akik november
20-ig ezt nem tették meg.
A népszámlálás eszmei időpontja 2022. október 1-je 0 óra, azaz
az ekkor fennálló állapotot alapul
véve kell a kérdőív kérdéseit megválaszolni.
Postai felkérő levél
A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérő levelet küld
szeptember utolsó napjaiban.
A népszámlálás nem a bejelentett6

ség szerinti, hanem a tényleges
élethelyzetet méri fel. Az, hogy kik
élnek az adott lakcímen, a kitöltött
kérdőívekből derül majd ki, előzetesen nem ismert, ezért a felkérő
levél nem névre szól, csak a lakás
címe (házszámig) szerepel a címzésben.
Annak érdekében, hogy a felkérő
levelek minden háztartásba eljussanak, kérjük, még a népszámlálás előtt gondoskodjanak arról,
hogy házuk falán vagy a kerítésen
látható legyen a házszám. Ezzel
nagymértékben megkönnyítik a
felkérő leveleket kézbesítők munkáját.
Kérjük, őrizze meg a felkérőlevelet!
A felkérő levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk
mellett egy 12 jegyű belépési kód
is található, ennek segítségével
tudja minden háztartás önállóan,
interneten kitölteni a kérdőívet.
A szociális, felsőoktatási vagy más
bentlakásos intézményben lakók
az intézmény vezetőjétől kapják
meg a felkérő levelet, míg a fedél
nélkül élőket szociális munkások
segítik a népszámlálásban való
részvétel során.

Egy erre a célra létrehozott
zárt rendszerű, online felületen,
amelybe a felkérő levélben szereplő egyedi, 12 jegyű belépési kóddal
lehet belépni.
Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek
részt, amelynek keretében az online kitöltési időszak alatt naponta
5 db 100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsolnak ki a kitöltők
között.
Azokat a háztartásokat, amelyek
október 16-ig nem töltik ki interneten a kérdőívet, számlálóbiztosok keresik fel október 17. és november 20. között.
Akik november 20-ig nem teljesítik adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. között
a település jegyzőjénél jelentkezve
tehetnek ennek eleget.
A népszámlálási kérdőív kitöltése
egy átlagos háztartásban körülbelül 30 percet vesz igénybe.

Forrás:
A kérdőív kitöltése
https://nepszamlalas2022.hu
A népszámlálási kérdőívet önállóan, interneten keresztül október 1.
dr. Torma Viktória
és 16. között lehet kitölteni.
jegyző
www. gyorzamo ly.h u
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A Duna és a Hargita ölelésében született barátság
Több, mint harminc éves múltra
tekint vissza a Duna ölelésében
fekvő Győrzámoly és az erdélyi
Hargiták lábánál lévő Székelyszentkirály települések kapcsolata. A barátság kialakulásáról, a
fennálló kapcsolatról és meganynyi élményről az egyik alapítóval,
Szűr Zoltánnéval, Magdi nénivel
beszélgettünk.
Győrzámoly és Székelyszentkirály testvértelepülési kapcsolatának kialakulásához egészen az
1990-es évbe kell visszautaznunk.
„Harminchárom évvel ezelőtt, Pozsonyi Péter barátunk hathatós
segítségével alakult ki a kapcsolat a Hargita lábánál fekvő Székelyszentkirállyal.” – kezdte Magdi néni. „1990 nyarán egy öttagú
székelyszentkirályi
küldöttség
érkezett Győrzámolyra, akik már
egy meghívóval érkeztek hozzánk.
Egy évre rá, mi győrzámolyiak viszonoztuk az ő látogatásukat és
egy 20 fős küldöttséggel érkeztünk meg 1991-ben Székelyszentkirályra. Ez a két találkozás indította el ezt a kapcsolatot, melyből
a két település testvér kapcsolata
született.”
A győrzámolyiak és a székelyek
hamar szívükbe zárták egymást,
és egy több száz kilométeren át
ívelő barátság vette kezdetét immáron 32 évvel ezelőtt.
„A látogatások évről évre ismétlődtek, egyik évben mi utaztunk
Székelyföldre, másikban székely
barátaink látogattak el hozzánk.
Egyre több család csatlakozott,
volt, hogy közel százan utaztunk
Erdélybe. 2000-ben volt testvérkapcsolatunk 10. évfordulója, amit
itt Győrzámolyon tartottunk. A
jubileumi évfordulót közel százan
ünnepeltük meg. Erre a kerek ünnepre kaptuk székely testvéreinktől a templomunk előtt felállított
székely kaput, amit Berze László
mester készített számunkra, és
ami a mai napig barátságunk jelképe.”
2010-ben ünnepelte a két község
a 20 éves kapcsolatát, ekkor győrzámolyiak indultak útnak Erdélybe, ahol egy fergeteges ünnepség
kereteink belül ünnepelte meg a
két település a két évtizede tarwww.gyor zam oly.hu

tó barátságot. Az évek teltek, és
egy-két kapcsolat meg is szakadt,
de vannak a mai napig élő kapcsolatok, ezt jól példázza Magdi néni
és családja, akik a mai napig szoros, már-már rokoni kapcsolatba
állnak, még az 1990-ben megismert családdal. „A kezdetektől
fogva szoros barátság alakult ki
az erdélyi családdal, amit mára
már szinte rokoni kapcsolatnak
mondhatok. Amikor elkezdtük kiépíteni a kapcsolatot, heti szinten levelet váltottunk egymással.
Pénteken érkezett a levél, melyben minden történésről beszámolt Eszter néni, én pedig írtam a
választ neki. Most már könnyebb,
hiszen a technika fejlődése mindenhol megfigyelhető, így a kapcsolattartás is egyszerűbb.”
Az együtt töltött idő alatt rengeteg élménnyel is gazdagodtak,
mind a Győrzámolyra, mind pedig Székelyszentkirályra érkezők.
„Minden utazás alkalmával a közös élmények megélése, az együtt
töltött idő volt a legfontosabb. Mi
zámolyiak, megismertük Hargita
megye szépségeit, barátainknak
pedig Győr-Moson-Sopron megye és Magyarország kincseit mutattuk meg. Elmondhatatlan, és
leírhatatlan élménnyel gazdagodtunk, és itt leginkább az örök barátságokra gondolok. 2006-ban
mikor itt voltak barátaink, Bándi Márta, aki a kezdetektől fogva
Székelyföldről ápolta a kapcsolatot, nem tudott jelen lenni, de
egy szívhez szóló idézetet küldött

nekünk, mely elmond mindent.”
– mesélte Magdi néni csillogó
szemmel, kinek történeteit hallgatva az ember át tudta élni azt
a szeretetet, amit a két település
lakói adtak egymásnak. Nem érződött a távolság, nem volt határ
mely elválasztotta egymástól a
barátokat, a magyar embereket.
2020-ban ünnepelte barátságának a harminc éves évfordulóját
a két közösség, de az erre az alkalomra tervezett ünnepségnek
gátat szabott a koronavírus járvány. Pedig ünnepléssel fogadta
volna Győrzámoly a székely testvéreket, hiszen a falu központjában felállított Trianoni emlékmű,
még csak csonka, hiszen barátaink hozzák mellé a kopjafát, amivel teljessé válik az emlékmű, és
az összetartozást szimbolizálja.
Most 2022-ben, falunk Búcsújakor, Szent László napon egy székely küldöttség érkezett győrzámolyra, hogy a kapcsolatot
továbbra is életben tudja tartani
a két település. A két község vezetője egyeztetett a lehetséges
együttműködésről, hogy újra székely testvéreinket fogadhassuk
Győrzámolyon, és győrzámolyiak
utazhassanak Székelyszentkirályra. Az együtt töltött pár nap mindenkiben maradandó élményt hagyott, és az elhatározást, hogy a
meglévő kapcsolatot tovább kell
öregbíteni.
Pulai Saci
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Községünk új díszpolgára
Győrzámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Takács Ferenc úrnak, a
Győrzámolyi Római Katolikus
Plébánia plébánosának, a községben 24 évig tartó papi szolgálata elismeréseként díszpolgári címet adományozott.
A címmel együtt járó emlékplakettet és elismerést a
templom Szent László napi
búcsúja tiszteletére tartott
szentmisét követően adta át
Pulai Nikoletta polgármester
és dr. Torma Viktória jegyző.

Első Győrzámolyi Értéktár Nap
Hatalmas öröm számunkra, hogy a
hungarikum pályázaton nyert támogatásból megvalósult a Győrzámolyi Kincsestár című könyv
megjelenése! Sok munka, izgalom, lelkesedés eredménye,
egy csodálatos új kiadvány!

Április 9-én ünnepelni hívtuk
a győrzámolyiakat! Ünnepelni,
hogy megszületett egy hiánypótló kiadvány, ami megjeleníti kik
vagyunk mi zámolyiak, mire lehetünk büszkék, mi az, amit örököltünk elődeinktől és mi az, amit
örökül hagyunk utódainkra.

meg, hogy legyenek olyan eszközeink, amiket használva bárhol
meg tudjuk mutatni Győrzámoly
értékeit. Így született meg a képeslap, a banner állványos kiállítás, a fotók, sőt memóriajáték és
színező is.
Közös mottónk:

A Győrzámolyi Települési
Értéktár első rendezvényén, bemutatásra került a Győrzámolyi Kincsestár című könyv. Az
eseményen ünnepi előadást tartott dr. Pető Péter a megyei közgyűlés
alelnöke, a GY-M-S Megyei Értéktár Bizottság
elnöke. A zeneiskolások
és a Mosolyország Színkör előadása színesítette
a programot.
A 2021. évi Hungarikum
pályázaton 3,4 millió forintot nyertünk „A múlt
itt él. Ismerjük meg!”
címmel beadott pályázatunkon. Köszönet a
támogatásért dr. Nagy
Istvánnak országgyűlési
képviselőnknek!
A kiadvány mellett, még
célként
fogalmaztuk
8

„Tudjuk kik vagyunk, mert van
múltunk, jelenünk és jövőnk!”
Legyünk büszkék arra, hogy olyan
csodálatos helyen élünk, ami kincsekben ilyen gazdag! Legyünk
büszkék arra, hogy győrzámolyiak vagyunk!
A könyv és a képeslap az Önkormányzatnál folyamatosan beszerezhető!
Hálás szívvel mondok köszönetet
a Győrzámolyi Települési Értéktár
Bizottság tagjainak, a kiadványban szereplő anyag gyűjtőinek,
készítőinek, a szerkesztőknek
és mindenkinek, aki munkájával
hozzájárult, hogy megszülethessen ez a szép, igényes kiadvány.
Pulai Nikoletta
Győrzámoly
polgármestere
www. gyorzamo ly.h u
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Tisztelt Győrzámolyiak, kedves híveim!
Szerettem volna mindent összefoglalni, summás, és méltó lenni. Közös és gazdag emlékeinken,
élményeinken gondolkodni. Nem
megy, nem ment, mert minden
olyan mérhetetlenül gazdag és
hatalmas, ami velünk történt. 24
esztendő után, most mégis meg
kell állnom, állnunk. Közös életünk ezen pontján mindenekelőtt
hálát szeretnék adni, annak Aki
meghívott, és bennünket egy családdá alkotott. Köszönöm, hogy
egykor, szinte mint egy gyermeket, 26 évesen befogadtatok, elfogadtatok, megszerettetek, egymás gyengeségeit megismerve is
hordoztatok szívetekben.
Köszönettel adózunk egymásnak,
hiszen tudom, egymás nélkül nehéz, legalábbis lényegesen nehezebb lett volna az az áldozatos
szolgálat, amelyet igyekeztünk
lelkiismeretesen végezni. Mindenkor arra törekedtem, hogy szeretetet, megértést és békét vigyek
közétek. Bocsássátok meg, ha
emberi gyengeségeim miatt ez
éppen nem sikerült.
Külön köszönöm a tartalmas sorokat, amelyeket oly sokan leírtatok, elmondtatok vagy a szívetekben őriztek az elmúlt hetekben,
amióta megtudtam, megtudtátok
azt, hogy másfelé kell tovább lépnünk.

www.gyor zam oly.hu

Egyik közös élményünk leiratát
hozom elétek, hogy hogyan éltünk, hogy hogyan kell élnünk továbbra is. Sankt Gallenkirch: úgy
hatvanan biztosan emlékeznek
rá. Akkor kaptam egy mondatot:
Mindenkinek megvan a maga busza… Margit, köszönöm. „Egyik
közös zarándoklatunk alkalmával,
amikor hazafelé tartottunk átült
hozzánk a kisbuszba vezetni. Jó
pilóta volt, száguldottunk hazafelé Zalaegerszegen át. Dudálva
a vadaknak az éjszakába, hogy ne
most akarjanak átkelni az úton.
Mert ennek a busznak mennie kell,
vágtatnia, hogy éppen megelőzze
a nagy buszt, hogy mindenkitől el
tudjon még búcsúzni… és majdnem sikerült, minimális volt
a lemaradás. Akkor
nem volt elégedett,
mert az a küldetés,
amit a fejébe vett
nem sikerült. De micsoda út volt nekünk,
és ez számított! Akkor mondtam, mindenkinek megvan a
maga busza… Van egy
kiindulási hely és van
egy célállomás, közben pedig utasok és
megállóhelyek. Vannak klassz sofőrök.
Jó volt abban a
buszban utazni – és
itt már a plébániára

gondolok – de most utazásunk elválik. Valószínűleg más az utunk,
de útjaink még számtalanszor keresztezhetik egymást, és halkan
jegyzem meg, remélem fogják is.”
Legyen erőnk új sofőrnek, és új
utasoknak lenni. Legyünk bérletesek, vonaljegyesek, stoppolók,
esetleg bliccelők – tegyük tartalmassá egymás útját. A célállomást érjük el, és előzzük meg azt
a nagy buszt a földi életet. Soha
nem felejtem közös utazásunk élményeit, magállóhelyeit. Őrzöm
lelkemben a mindennapi utakat,
szentmiséket,
szentségimádási
napokat, közösségi programjainkat, építkezéseinket, beszélgetéseket, elmélkedéseket, azt a
rengeteg imát, emberséget, személyesen azt, amit velem együtt
megéltetek. Köszönöm csodálatos volt.
Végül ismét utódomra gondolok,
Gergely atyára, Isten és emberszerető életére. Kérlek benneteket, imádkozzatok érte és értem
is. Legyen örömmel teli a jövőtök,
plébániánk közössége megmarad
és még nagyobb utakra lesz képes.
Isten áldása és a Boldogságos oltalma legyen Veletek!
Ferenc atya
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Babamasszázs
A kisbabák számára létfontosságú a testi érintés, melynek egyik,
tudatosan végzett formája a babamasszázs. Remek közös program, hasznosan együtt töltött idő
nemcsak az anyukáknak, hanem
akár az apukáknak is.
A babmasszázs egy több ezer éves
múltra visszatekintő hagyományokra épülő, szeretetteljes érintés. Hatásai közül legfontosabb a
szülő és a baba közötti kötődés
elmélyítése, a baba jelzéseinek,
szükségleteinek a megértése, a
szülői érzések megerősítése. A
babamasszázs nem csak arra tökéletes, hogy segítsünk vele a
hasfájáson, hanem segíti a kisbabák érzelmi és lelki fejlődését is. A
szeretetteljes érintés, az együtt
töltött boldog percek elősegítik az oxitocin termelését, amely

nemcsak a baba – mama kapcsolatot erősíti, hanem az anyatej
termelésére is jótékony hatással
van.
Az élettani hatások közül kiemelkednek a következők:
- erősíti a szülő-gyermek kapcsolatot
- erősíti az immunrendszer működését
- serkenti a vérkeringést, a növekedést
- az emésztésre, a légzésre is jó
hatással van
- a masszírozott babák nyugodtabbak, jobban is alszanak
- nyugodt lelkiállapotot okoz
mamának, babának egyaránt
Minimális előkészületekre, nyugodt környezetre, jó minőségű
hidegen sajtolt növényi olajra,
valamint napi negyed órára van

szükség a masszázs jótékony hatásainak elérésére.
Az elmúlt években csoportfoglalkozások keretében segítettem
elsajátítani a masszázs fogásokat
a szülőknek. A részt vevő, második, harmadik babával is visszatérő családoktól kapott pozitív
tapasztalatok alapján szeretettel
ajánlom a szülőknek a babamaszszázs elsajátítását.
Ősztől ismét ingyenes csoportfoglalkozások keretében várják a
védőnők a győrzámolyi kismamákat.
Bősze Anita
védőnő
Nemzetközi
Csecsemőmasszázs
oktató

Időszerű a kéményseprés
2018. január elsejétől megszűnt
az egylakásos ingatlanok (családi házak és a társasházzá nem
alakult többlakásos ingatlanok)
kötelező
kéményellenőrzése.
Ekkortól az ingatlan tulajdonosának feladata gondoskodni az
égéstermék-elvezetők általános
tisztíttatásáról és ellenőriztetéséről. A kéményseprőipari munka
elvégeztetésének ajánlott üteme
a szilárd tüzelőanyaggal működő berendezésekhez kapcsolódó kémények, valamint tartalék
kémények esetén évente egy, a
gázüzemű és a zárt rendszerű
tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények vagy kéményrendszerek, illetve tartalék kémények esetén kétévente egy, míg
az égéstermék-elvezetők teljes
nyomvonalának műszaki felülvizsgálata négyévente egy alkalom.
A Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari szervezete 2016.
július elseje óta ellátási területén
kizárólagos szolgáltatója minden
olyan családi háznak, amely tulajdonosa természetes személy
(magánszemély) és az ingatlan10

ba nincs semmilyen gazdálkodó szervezet (pl.: Kft., Bt., egyéni
vállalkozás) székhelye, telephelye,
fióktelepe, levelezési címe bejelentve.
Az állampolgárok időpontfoglalással igényelhetik a vizsgálatot. A kéményseprő az igényhez
igazodva, az állampolgárral előre
egyeztetett időpontban végzi az
ellenőrzést. Az általános ellenőrzés a törvény által ajánlott időszakokra – azaz szilárd tüzelőanyaggal működő berendezésekhez
kapcsolódó égéstermék-elvezetők, valamint tartalék kémények
esetében évente egyszer, a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kémények vagy kéményrendszerek,
illetve tartalék kémények esetén
kétévente egyszer – díjmentes.
Amennyiben valaki az ajánlottnál
gyakrabban tart igényt a szolgáltatásra, úgy azt megrendelésként
bármikor kezdeményezheti az
ügyfélszolgálatnál. A soron kívüli
ellenőrzés díjköteles.
Az ellenőrzés több mint bizalmi
kérdés, az otthonuk és szeretteik biztonsága a tét. Ne kössenek
kompromisszumot! Hívják a szak-

embereket, tegyék lehetővé a kéményseprő bejutását az ingatlanba, közreműködésükkel segítsék
a kéményellenőrzést és az előírt
feladatok elvégzését, személyes
adataiknak a megadásával pedig
járuljanak hozzá a kémények és
kéménytulajdonosok adatbázisának folyamatos frissítéséhez.
A kéményellenőrzésre online is
foglalhatnak időpontot:
https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
A gazdálkodó szervezetek a kéményseprést a KÉTÜSZ Győr Kftnél kérhetik:
Kétüsz Győr Kft.
9024 Kéményseprő u. 6. fszt. 1.
96 / 411 611
E-mail: info@ketuszgyor.hu
Hétfő - Szerda: 07:00 - 15:00
Csütörtök: 08:00 - 19:00
(16:00 - 19:00 ügyeleti szám:
+36 30 403 9837)
Péntek: 07:00 - 14:00
Forrás: kemenysepres.katasztrofavedelem.hu; www.ketuszgyor.hu
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Tisztelt Ebtartók!
Győrzámoly Község Önkormányzata az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 42/B. §-a alapján az önkormányzati ebrendészeti feladatok ellátása céljából, az állat
tartója és más személyek jogainak, személyi biztonságának és
tulajdonának védelme, valamint
a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásai miatt, a jogszabályban meghatározott adattartalommal ebösszeírást végez.

gyűjtőládába helyezve,
- levélpostai úton megküldve
(9172 Győrzámoly, Rákóczi út
45.), vagy
- szkennelve az onkormanyzat.
gyorzamoly@gmail.com e-mail címre megküldve (az üzenet
tárgyában kérjük megjelölni
„ebösszeírás”)
- ügyfélkapun keresztül megküldve az e-papír szolgáltatást
igénybe véve https://epapir.
gov.hu

Az eb tulajdonosa vagy az eb
tartója az ebösszeíráskor határidőben köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési
önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeírás időtartama:
2022. szeptember 1. –
2022. október 31.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot kell
kitölteni és az(oka)t aláírva a Polgármesteri Hivatalba eljuttatni:
- személyesen a hivatalban lévő

Az ebösszeíró adatlap papír alapon igényelhető a hivatalban és
letölthető a www.gyorzamoly.hu
oldalról.
Felhívom egyúttal az ebtulajdonosok figyelmét arra, hogy:

esetén az ebtartó minimálisan
45.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, ezért kérem,
hogy aki e kötelezettségének
még nem tett eleget, az eböszszeírási adatlap kitöltése előtt
azt szíveskedjen pótolni.
- Az ebösszeírásnál a mikrochippel ellátott és az állatorvosnál
korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már
szereplő, valamint a bilétával
rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is
be kell jelenteni.
- Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az
adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Kérem szíves együttműködésüket
- 2013. január 1-jétől - a hivat- az ebösszeírás sikeres lebonyolíkozott törvény szerint - a négy tása érdekében.
hónaposnál idősebb ebeket
dr. Torma Viktória
traszponderrel (mikrochippel)
jegyző
megjelölve lehet csak tartani. A jogszabály megsértése

Tavaszi LendületNap
Ha szeretsz sportolni!
Ha szeretnél mozogni, de eddig
nem tudtad mit válassz?
Ha szeretsz versenyezni, akkor
itt a helyed!
Hirdettük áprilisban és megvalósult a LendületNap, ami a zord
idő ellenére nagyon jól sikerült. A
napot egy „Kishitner”, „Nagyhitner” futókörrel kezdtük majd a
tornacsarnok megnyitó ünnepsége vette kezdetét, ahol beszédet mondott dr. Nagy István agrárminiszter és egyben felavatta
a megújult vizesblokkokat, teremvilágítást. Elfogadta meghívásunkat több ismert, sikeres,
helybeli sportoló is, Görbicz Anita, Vincze Ottó, Kadler Viktor,
Dubi Attila, akikkel kis, mini interjúk keretében ismerkedhettünk meg. A délelőtt folyamán
lehetőség volt egy csomó sportot, sporteszközt kipróbálni. Hajnal Zsuzsa segített ellazulni, jóga
www.gyor zam oly.hu

segítségével, de aki a pörgősebb
mozgásra vágyott azt Pőcze Timi
köredzése biztosan felrázta! A
helyi sportot Dubi Attila és a kendósai képviselték egy kedvcsináló
bemutatóval, valamint a győrzámolyi Sport SE is készült, ügyességi játékokkal, ennek levezénylését Frank Dávid végezte. Remek,
játékos akadályversenypályával
készültek az óvoda dolgozói, valamint az iskola testnevelő tanárai
is, mindenki élvezte a kihívásokkal
teli pályákat. A kinti programok is
nagyon népszerűek voltak. Lehetőség volt kipróbálni a K4 vízisport
egyesületnek köszönhetően az
ergometert, de népszerű volt a
rendőrség által biztosított kerékpáros akadálypálya is. A X-TREME
TRIÁL SHOW nagy sikert és hatalmas izgalmat adott a nézőknek,
ahol több akadályon, volt, hogy
emberek felett kellett átugorniuk
a kerékpárjaikkal.
A szomszédból Győrladamérról

érkeztek az amerikai foci képviselői, Baldauf Attila vezetésével,
bemutattak pár számunkra veszélyesnek tűnő ütközést. A nap
végén Borosné Erika relax maszszázsa hozott felüdülést, illetve
Pőcze Timi Latin beat bemutatója, ami igazán fergeteges hangulatot hozott!
Egész nap lehetőség volt megméretni a vércukor, PSA, és koleszterin szintünket.
Remélem semmi nem maradt ki
a napból, ami igazán pörgősre sikerült! És, hogy mi volt a célunk?
Bemutatni a helyi és környékbeli
sportolási lehetőségeket. Öszszehozni az edzőket, klubokat a
leendő tagokkal, és, hogy persze
közösséget építsünk!
Hihetetlen, de a fentieken kívül még számos lehetőség van
Győrzámolyon és a környéken,
amit reméljük a következő alkalommal be is tudunk mutatni.
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Majális
Családias légkörben került
megrendezésre a győrzámolyi
majális. Nehéz a versenyt felvenni ilyenkor a nagyobb városokban megrendezésre kerülő
eseményekkel, de úgy érezzük,
hogy a rendezvény elérte célját.
Jó pár család választotta a helyi
lehetőséget és látogatott ki az
iskolaudvaron megrendezésre
kerülő majálisra. A nap a májusfa felállításával kezdődött, a
régi szokások szerint feldíszítve, felszalagozva. Az események két helyszínen zajlottak, a
tornacsarnokban utcai focibajnokság vette kezdetét, ahol a
legjobb csapat a dr.Pécsi Gyula
utcából állt össze. Az udvaron
pedig kezdődtek a játékos vetélkedők, lehetőség volt kipróbálni a rodeó bikát, de volt légvár,
népi ügyességi játék, kreatív sa-

rok, ahol Anyák napjára készítettünk kis szíveket, amelyekből a
temetőbe is helyeztünk ki, hogy
szeretett édesanyák, nagyszülők,
dédik sírját díszítsék. A nap végét
egy koncerttel zártuk, a Mosolyra Hangolók előadásában.

Már most, kezdje meg mindenki
az edzést, és jövőre még több
csapatot várunk egy közös focizásra!
Borbély Ildikó

Gyereknap
Május végén került megrendezésre a gyermeknap Győrzámolyon. Hatalmas öröm volt
hallani, hogy „ez egy igazi gyermekparadicsom”, „itt minden
gyermek maximálisan kiszórakozhatja magát”!
Rengeteg lehetőség közül választhattak a gyerekek, voltak
színpadi bemutatók, bohócok,
táncos-énekes fellépések, tombola, kézműves asztalok. Az elmaradhatatlan légvárak, lovas
séta, katonai bemutató, játszóház, sőt az egyik asztalnál társasozni is lehetett!
Az ételeket az önkormányzat
dolgozói készítették az édességet pedig a szülők, nagyszülők,
palacsintából közel 500 db, süteményből 200 db került kiosztásra!
Köszönjük mindenkinek, akik valamilyen formában támogatták
a rendezvény sikerét, beleértve az anyagi támogatásokat és
egyéb felajánlásokat is!
12
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Búcsú és Falunap
Az idei év volt a második alkalom,
hogy meg tudtuk tartani a rendezvényt az eredeti, azaz a júniusi időpontban. Az események 2 napig tartottak, és két különböző helyszínen
zajlottak. A búcsú Győrzámolyon
hosszú éveken keresztül, augusztus
20-a volt, sokan nem értették, hogy
miért került át június hónapra. A búcsú a falu templom védőszentjének
névnapjához kötődik, azaz Győrzámolyon június 27-hez, Szent László
napjához. Az augusztus 20-i búcsúnap meghonosulásának oka, hogy
az ünnep eredetileg jóval az aratási,
betakarítási időszak elé esett, június
végére. Az embereknek sem ideje,
sem pénze nem volt arra, hogy ünnepeljenek, így azt áttették augusztus hónapra. Napjainkban már nincs
ennyire szorosan hozzákötve a falu
lakossága a betakarítási, aratási
időszakhoz, ezért került vissza az
ünnep az eredeti időpontra. Régebben a búcsúra idegenek rendszerint
csak a szomszédos falvakból jöttek, mert ez a mai napig elsősorban
a falu ünnepe, melyre igyekeznek
azok is hazajönni, akik más faluba,

www.gyor zam oly.hu

esetleg más országrészbe származtak el. A családok és a falu egész
közössége találkozik ezeken az öszszejöveteleken. Mindenki igyekezett
erre az időszakra a házát is kicsinosítani, kifestetni, kaput lefesteni. A
legjobb ételeket készítették ekkor
a háziasszonyok, és ezekkel látták
vendégül a rokonságot, volt hogy
15-20 fő is összeverődött. Manapság már jóval egyszerűbb ez az ünnep, sokan nem is tudják már, hogy
pontosan mikor van és mi a lényege. Az idei búcsúval megpróbáltuk
a régi hagyományokat megtartani
és újakat is teremteni, hisz másak
lettek az igények, amelyekhez megpróbálunk igazodni. A szombati nap
a szórakozásé volt, igazi búcsúi kirakodással, fellépőkkel, bállal. Az idei
évben felhívásunkra öt jubiláló pár
jelentkezett.
Hatalmas öröm és megtiszteltetés,
hogy köszönthettük a 60. és 50. házassági évfordulójukat ünneplő párokat Győrzámoly egész lakóközössége nevében.
60. házassági évfordulójukat, azaz
a gyémántlakodalmukat ünneplő
Szendi Sándort és Szendi Sándorné
Magdus nénit.
Ebben az évben négy párt köszönthettük az 50. házassági évfordulójuk, azaz az aranylakodalmuk alkalmából.
Csuti Vincét és Csuti Vincéné Teri
nénit
Kelemen Andrást és Kelemen Andrásné Irénke nénit
Kurucz Istvánt és Kurucz Istvánné
Ilonka nénit
Nagy Ferencet és Nagy Ferencné
Rózsi nénit

Kívánunk jó egészséget, sok boldogságot! Leljék örömüket a családjukban és fogják egymás kezét
ameddig csak lehetséges!
Ezután köszöntöttük a testvértelepülésünkrőln Székelyszentkirályról
érkező barátainkat. Tíz fő, köztük a
polgármester és az alpolgármester vállalta, hogy megteszi a hosszú
utat Győrzámolyig. A delgáció tagja
Kovács Jónás Ilona, akit mindenki
Bogyóként ismer, mondott egy igazán megható, szívhez szóló köszöntőt.
Vasárnap délelőtt egy gyönyörű
szentmisén vehettek részt a hívek,
ami után egy szeretetvendégség
vette kezdetét, bográcsos ételek,
sütemények és egy 5 emeletes torta is felvágásra került. Az igazán
kitartóak délután 17 óráig ültek a
templomkertben és beszélgettek.
Köszönjük a szervezőknek ezt a szép
ünnepet!
Délután a Sportpályán folytattuk
a búcsút, a legjobban várt fellépő
ValMar betegségre hivatkozva lemondta a fellépést az időpont előtt
1 héttel. Okozott némi aggodalmat,
hogy a Ki ez a lány énekeseit ki fogja
helyettesíteni. A választás a Nemezalányra esett, ami jó döntés volt,
mivel rengetegen eljöttek és nézték meg a műsorukat. Az estét retro-partyval zártuk, ahol régi dalok
csendültek fel. A két napban igazán
megtalálhatta mindenki a számára megfelelő programot. Reméljük
jövőre még többen kilátogatnak az
eseményre és megbarátkozunk ezzel a júniusi időponttal.
13
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Iskolapad 2021-22. tanév
A 2021-22. tanév iskola eredményeit, eseményeit szeretném
megosztani Önökkel.
A tanévet 290 tanulóval zártuk.
Közös munkánk eredményeként
intézményi szinten 4,37 tanulmányi átlagot értünk el. 59 tanulónak kitűnő, 44 tanulónak pedig
jeles szintű lett a bizonyítványa.
Az idei tanévben 8 éves kiemelkedő tanulmányi munkája, valamint
példamutató magatartása és
szorgalma alapján Kin Boglárka a
tanévzáró ünnepségen vette át az
iskola „Érdemes diák”-ja címmel
együtt járó emlékplakettet.
Nyolcadikos tanulóink közül 6
fő gimnáziumban, 18 fő technikumban, 3 fő pedig szakképző
iskolában folytatja tovább tanulmányait. Az átlag feletti továbbtanulási arány a magas szintű
tanórai munkáknak és a középiskolai felkészítő foglalkozásoknak
(matematika, magyar és fizika) is
köszönhető. Tanulóink az idei tanévben az írásbeli felvételi vizsgákon magasan az országos átlag
felett teljesítettek. Kiemelném,
hogy matematikából közel 7 ponttal, magyarból 5 ponttal (országos
összesített eredmény felett 11,7
ponttal) az átlag felett teljesíteni
egy „átlagos” általános iskolában
országos szinten is kiemelkedő és
szinte egyedülálló teljesítmény.
Az iskolai oktató munka másik
objektív fokmérője a továbbtanulási mutatók mellett a kompe-

tenciamérésen elért
eredmények. A mérésben
alkalmazott
feladatok nem a tudástartalom elsajátításának
mértékét
mérik, a felmérés nem
az adott tanév ismeretanyagának
számonkérése,
hanem
azt vizsgálja, hogy a
diákok a közoktatásban addig elsajátított
ismereteket
milyen
mértékben tudják alkalmazni a
mindennapi életből vett feladatok
megoldásában. A 2021. évi mérés
eredményeit az Oktatási Hivatal
2022. június 13-án tette közzé.
A kompetenciamérés eredményeit az alábbi grafikonokon te-

Matematika 6. osztály

Szövegértés 6. osztály
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A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya
Az Önök intézményében
Országosan
Általános iskolákban
Községi általános iskolákban
Városi általános iskolákban
Megyeszékhelyi általános iskolákban
Budapesti általános iskolákban
8 évfolyamos gimnáziumokban

1516
1468
1462
1428
1450
1491
1510
1609

(1448;1603)
(1467;1470)
(1461;1463)
(1426;1429)
(1448;1451)
(1489;1493)
(1508;1513)
(1605;1614)
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kinthetik meg. Iskolánk tanulói
minden évfolyamon az országos
átlag felett teljesítettek, sőt minden mérési szinten meghaladták
a budapesti általános iskolák átlagát is.

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya
Az Önök intézményében
Országosan
Általános iskolákban
Községi általános iskolákban
Városi általános iskolákban
Megyeszékhelyi általános iskolákban
Budapesti általános iskolákban
8 évfolyamos gimnáziumokban

1566
1478
1471
1427
1458
1507
1527
1639

(1509;1629)
(1477;1479)
(1470;1472)
(1425;1429)
(1456;1460)
(1504;1510)
(1523;1530)
(1634;1643)

www. gyorzamo ly.h u

RÓLUNK ÉS FALUNKRÓL

2022

Matematika 8. osztály

Szövegértés 8. osztály
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A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya
Az Önök intézményében
Országosan
Általános iskolákban
SZHÍD program Általános iskolákban
Községi általános iskolákban
Városi általános iskolákban
Megyeszékhelyi általános iskolákban
Budapesti általános iskolákban
8 évfolyamos gimnáziumokban
6 évfolyamos gimnáziumokban

1653
1609
1592
1338
1548
1580
1628
1651
1764
1765

(1608;1709)
(1608;1610)
(1591;1593)
(1327;1351)
(1546;1550)
(1578;1582)
(1625;1630)
(1648;1653)
(1760;1768)
(1762;1769)

Továbbra is kiemelten kezeljük a
készség- és képességfejlesztést,
minden évfolyamon felzárkóztató ill. tehetségfejlesztő órákat
biztosítunk. Számos tanulmányi
versenyre nevezzük a tehetséges
tanulókat.
A felzárkóztató foglalkozások
eredményei nem ennyire „látványosak”, viszont nagy sikernek
könyveljük el, ha pl. egy tanuló a
közepes osztályzatát jóra tudja
javítani. Célunk, hogy mindenki
a képességei szerint teljesítsen,
épp ezért előfordulhat, hogy egy
gyengébb osztályzat több munkát takar, mint egy jobb. Ezeket az
erőfeszítéseket folyamatosan értékelnünk kell.
Két év után ismét meg tudtuk tartani a 6. és 8. évfolyamon a belső
vizsgákat, ahova tanulóink nagy
része felkészülten érkezett.
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A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya
Az Önök intézményében
Országosan
Általános iskolákban
SZHÍD program Általános iskolákban
Községi általános iskolákban
Városi általános iskolákban
Megyeszékhelyi általános iskolákban
Budapesti általános iskolákban
8 évfolyamos gimnáziumokban
6 évfolyamos gimnáziumokban

Megyei Angolverseny
- Bacskai Adrienn
7. osztály V. helyezés
Győrladaméri Körzeti
Matematikaverseny
- Pál Katalin
2. osztály I. hely
- Tóth Bianka
3. osztály I. hely
- Gerstner Bence
3. osztály II. hely
- Pál Krisztina
4. osztály II. hely
- Németh Anna
5. osztály I. hely
- Kin Boglárka
8. osztály II. hely
Zrínyi Ilona Matematika
Verseny megyei forduló
- 2. osztály csapatverseny
II. hely: Varga Flóra,
Pál Katalin, Bujtás Iringó
- Bujtás Iringó
2. osztály III. hely
- Kin Boglárka
Versenyeredményeink:
8. osztály IV. hely
Győrladaméri anyanyelvi verseny
- Kin Boglárka
8. osztály II. helyezés
- Bóta Réka
7. osztály II. helyezés
- Földes Nándor
6. osztály I. helyezés
- Nádas Réka
6. osztály III. helyezés
- Pál Krisztina
4. osztály I. helyezés
- Speulta Olivér
3. osztály III. helyezés
Kisbajcsi Logikus
- Pál Katalin
2. osztály I. helyezés matematikus verseny
- Pál Katalin 2. osztály I. hely
- Dömötör Liliána
- Gintli Vitéz 2. osztály II. hely
2. osztály II. helyezés
www.gyor zam oly.hu
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1640
1590
1571
1320
1523
1561
1610
1629
1749
1760

(1592;1693)
(1589;1591)
(1570;1573)
(1306;1339)
(1521;1525)
(1560;1563)
(1607;1612)
(1626;1631)
(1746;1754)
(1757;1763)

- Speulta Olivér
3. osztály II. hely
- Márkus Ádám
3. osztály III. hely
- Fodróczi Fanni
6. osztály III. hely
XX.Kozma László Országos
Informatika Alkalmazói Tanulmányi Verseny országos döntő
- Cserháti Regő Bálint
6. osztály országos II. hely
- Csapatverseny
8. évfolyam országos IV. hely:
Hugyecz Roland, Sághi Szilárd,
Szabó Bence

Tilai emléktorna Kunsziget:
labdarúgás III. hely
Játékos sportverseny területi
forduló V. hely (felkészítő pedagógus Zabó Attila)
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márc. 15., adventi gyertyagyújA tanév során számos esemétás, összetartozás napja)
nyen, rendezvényen vehettek
részt tanulóink.
• osztályprogramok (kerékpárEmellett a Diákönkormányzat áltúrák, klubdélutánok, mozilátal szervezett rendezvények, az
togatás, állatkert, Terror Háza…
osztályprogramok,
tanulmányi
stb.)
kirándulások, táborok segítik az • úszásoktatás (4-6. osztályok)
iskola közösségének fejlődését. A Intézményünk a nyár folyamán
teljesség igénye nélkül:
számos táborozási lehetőséget
• őszi tanulmányi kirándulás a biztosított tanulóink számára:
Bakonyba
• 3. osztály Bakonybél erdei is• Európai Diáksport Napja
kola (3 nap)
• kihelyezett tanórák a Mobilis- • 4. osztály Ravazd erdei iskola (3
ban
nap)
• kirándulás a Bűvösvölgybe
• Sporttábor két turnusban júni(5-6. o.)
us 27-július 7. (42 fő)
• papírgyűjtés (ősszel és tavasz- • Erzsébet-táborok 4 turnus
szal)
június 27-július 8. (132 tanu• tavaszi tanulmányi kirándulás
ló, elnyert támogatás nettó
• színvonalas megemlékezések
2.640.000 Ft)
iskolai és községi ünnepségeken • Balatoni-tábor július 4-9. (60
fő)
(okt. 6., okt. 23., idősek napja,

Iskolánk iránt továbbra is nagy az
érdeklődés, viszont mivel a 202223-as tanévre elértük a felvehető
maximális létszám határát (320
fő), a körzetes tanulókon kívül
csak a különleges helyzetű tanulókat tudtuk már fogadni a beíratás, valamint az átjelentkezések
során.
Köszönjük a Győri Tankerületi
Központnak és Győrzámoly Község Önkormányzatának, hogy az
idei tanévben is támogatták iskolánkat.
A nyár hátralévő részére kellemes
pihenést, nyaralást és felhőtlen
szórakozást kívánok!
Németh László
igazgató

Szigetközi Junior Kendo Klub
A klubunk már 1989 óta működik
Győrzámolyon. Hogy mi is az a
kendo?
Válasz: a kard útja - a vívás japán
harcművészete.
A kendó egy fizikailag és szellemileg is erőt próbáló tevékenység,
mely a kemény harcművészeteket
ötvözi a sportos fizikai elemekkel.
A kendót gyakorlók más néven
a kendókák, vagyis „akik kendót
gyakorolnak”, vagy kensik, vagyis
„kardos emberek”.
A kendót a hagyományosan megtervezett öltözetben és védőpáncélban gyakorolják (bógu), egy
vagy két bambusz kardot forgatva
(sinai) fegyverként. A kendó úgy is
tekinthető, mint egy japán kardvívási stílus. A kendóban a mozgások különböznek az európai vívástól, mert eltérő a kard formája
csakúgy, mint a mód, ahogyan azt
használják. A nyugati stílusú vívástól eltérően a kendó vágásokat illetve szúrásokat alkalmaz a sinai
meghatározott élével és csúcsával.
A kendó eszméje az emberi természet fegyelmezése a japán kard
alapelveinek elsajátítása által.
A kendó gyakorlásának célja: az
elme és a test formálása, az életerős szellem művelése a helyes és
szigorú gyakorlás révén, a fejlődésre való törekvés a kendó mű16

vészetében, az emberi becsület és
udvariasság tiszteletben tartása, a
másokkal való őszinte bánásmód,
valamint örökké tartó törekvés
önmagunk művelésére.
Ezáltal a kendó gyakorlója képessé válik, hogy szeresse hazáját és
embertársait, hozzájáruljon a kultúra fejlődéséhez, és előmozdítsa
a békét és a jólétet minden ember
között.
A klubunk jelenleg 15 fővel működik.
Éppen komoly felkészülés zajlik
az edzéseinken, mert egy rangos
eseményre a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi HUNGÁRIA KUP-ra gyakorlunk.
Több kategóriában is indulunk, de
a legfontosabb ebből mégis a csapatbajnokság.

A nemrég megrendezett Országos
Csapatbajnokságon elért előkelő 3. hely sok lökést adhat a ránk
váró küzdelmekben. Nagyon szép
eredmény ez a dobogós hely, amit
elértek a kendókák, mert egy új
csapattal vívták ki ezt maguknak.
Szeretettel várunk mindenkit
edzéseinken, amiket Dubi Attila edző és Dubi Sándor vezetnek.
6-7 éves kortól várjuk a jelentkezőket akik szeretnék kikapcsolni
a mai rohanó világot, és rátalálni
önmagatokra, tedd meg az első lépést: JELENTKEZZ!
Hely: Győrzámolyi tornacsarnok
Időpontok: hétfő 18.00-20.00-ig
péntek 17.30-19.30-ig
Edző: Dubi Attila
Tel.: +36706115239
www. gyorzamo ly.h u
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Duna parti bográcsozás a Móvári Máltai Csoport,
és a Győrzámolyi Máltai csoport részvételével
2022. július 15-én meghívtuk
Győrzámolyra vendégségbe a
Móvári Máltai Csoportot.
A közös összejövetel célja munka
tapasztalataink kicserélése.
Aktuális gondjaink, feladataink
megbeszélése .
Ami a Duna parton kötetlenül egy
bogrács pörkölt megfőzése után
történt.
Mi győrzámolyiak saját készítésű
süteménnyel is kedveskedtünk a
móvári társainknak.
A rendezvény elején szeretettel
köszöntöttük kedves vendégeinket.
Majd rövid, hegedűn előadott elő
zenével színesítettük a programot!
Ezután elfogyasztottuk a finom
vacsorát a kedves, festői Duna
parton.
A bogrács pörkölt után a helyi

Horgász Egyesülettől kapott halat is feltálaltuk. Nagyon guszta
és igen ízletes volt. Hálásan köszönjük nekik!
Mi jól eső érzessél mondtuk el,
hogy szerencsére a helyi Önkormányzatnak, a helyi képviselő testületnek, katolikus plébánosunknak, a helyi Sport Egyesületnek,
s a Győrzámolyi Horgász Egyesületnek is élvezzük a támogatását!
Ami nagyon jól esik nekünk!
S minden feladatunkhoz, terve-

inkhez szövetségeseket találunk
itt helyben. S így könnyebb, s
eredményesebb a munkánk!
Az általunk támogatott rászoruló családok, személyek, nagyon
hálásak, sokszor kapunk tőlük
őszinte köszönő szavakat!
A Móvári Csoport is számos helyi
szervezettel ápolt jó kapcsolatá-

ról számolt be hozzánk hasonlóan! Egymást segítve végzik segítő
munkájukat!
Kapcsolatunkat a jövőben is szeretnénk erősíteni a móvári csoporttal!
Mert együtt könnyebb, egymástól
mindig lehe tés nem szégyen tanulni!
S persze a két település közelségé is könnyebbé teszi a kapcsolat
építést!
Nagyon kellemes nyarat kívánunk
mindenkinek az évszak hátralevő
részében! Meg nagyon jó egészséget is!
Majorné
Szabó Bernadett

Utazó Digitális Élményközpont
Június 14-én ellátogatott
Győrzámolyra az Utazó Digitális Élményközpont!
Az ingyenes bemutatón a kilátogatók megtekinthették és
kipróbálhatták többek között
a Lego robotot, VR szemüveget, 3D nyomtatót. A program
betekintést adott a gyermekeknek, hogy milyen technikai
újdonságok vannak fejlesztés
alatt, pl. 3D nyomtató egy olyan
eszköz, mely háromdimenziós tárgyakat képes nyomtatni digitális modellekből. A 3D
nyomtatás nem annyira új keletű dolog, már 1980-ból vannak példái ennek a nyomtatási
módnak, jelenleg prototípusok
www.gyor zam oly.hu

készítésére használják, de ipari
alkalmazása is kilátásban van.
A legújabb trendek szerint pedig az otthoni 3D nyomtatás is
megvalósítható álom lesz. Hogy
mire is lenne jó egy 3D printer
otthon? Például pótalkatrészek

saját magunk általi előállítása, egyedi játékok, személyes
tárgyak készítése valósulhat meg ezzel a technológiával otthonunk falai közt. VR
szemüveg pedig otthonunkból
elvisz bárhova, amit a fantáziánk megenged. Mit szeretnék
látni? A tenger mélyét? A Hold
felszínét? Esetleg az emberi
szervezet legtitkosabb zugait, amit sosem láthatnánk teljes valójában? Netán szeretnénk egy izgalmas akció játék
főszereplője lenni úgy, hogy
szinte benne vagyunk a játékban? Mindezt megtehetjük a
VR szemüveggel.
17

RÓLUNK ÉS FALUNKRÓL

2022

Hova tovább?
Minden év végén a győrzámolyi
iskolából újabb osztály lép ki és
tesz lépést a felnőtté válás felé.
Ilyen korban a továbbtanulás kérdése talán az első nagy döntés,
amit egy tinédzser diáknak meg
kell hoznia. Az idei ballagó osztály
osztályfőnökét, Andorka Andrásnét, Zsóka nénit hívtuk segítségül, hogy válaszoljon néhány gyakori kérdésre.
Az egész osztály Győr városát
választotta az új iskolája helyszíneként (Győrben 27 középfokú
végzettséget adó iskola várja a tovább tanuló diákokat). Ami viszont
eltért a tanulók között az az volt,
hogy ki, milyen oktatásban akart
rész venni a továbbiakban. Az osztály létszáma 27 fő volt, 6 diák választotta a gimnáziumot, ők mostantól a Révai, a Czuczor, az Apor
és a Prohászka padjaiban sajátítják majd el a tananyagot. Akiknek
már határozott elképzelése volt,
azok szakgimnáziumokba illetve
technikumokba jelentkeztek (18
diák tanul tovább technikumban,
ami régen szakgimnázium volt). 6
fő Jedlik Ányos, 4 fő Bercsényi, 2
fő Hild József, 3 fő Krúdy Gyula,
1 fő Baross Gábor, 1 fő Deák Ferenc és egy tanítvány a Pattantyús
Ábrahám Technikumba fog szeptembertől tanulni, 3 tanuló megy
szakképzőbe, Veres Péter, Gábor
László, Kossuth Lajos iskolákat

választották. A diákoknak felvételikor lehetőségük volt több iskolát
is megjelölni. Nagy öröm, hogy az
osztály 80%-a felvételt nyert az
első helyre választott iskolába.
Mindenkinek voltak álmai, de ezeket az álmokat össze kellet vetni
a tanulmányi eredményeikkel és
személyes tapasztalatokkal és ez
alapján helyes döntést hozni.
A tanulók részt vehettek pályaorientációs délutánon, valamint a
középiskolák által megszervezett
nyílt napokon is, amik igazán hasznosnak bizonyultak. A tanulók saját tanáraiktól is maximális támogatást kaptak, rábeszélés nélkül
terelgették őket a jó út felé. Zsóka nénit, mint a ballagók osztályfőnökét is megkérdeztük, hogy ő
milyen tanácsot adna a gyerekeknek, akik a jövőben búcsúzni fognak az általános iskola kapuitól

és ezt felelte: „Tanuljanak, tanuljanak, tanuljanak! Használjanak ki
minden felvételivel kapcsolatos
lehetőséget. Reálisan válasszanak szakmát, majd ehhez iskolát”.
A négy évet a csodálatos szülői
közösség már csak szebbé tudta
tenni. Nagyszerű társaság volt,
pár gyerek kivételével már óvodás koruk óta együtt koptatta
kisvonatokat és babákat, majd az
iskolapadot. Hat évesen még szorongva lépték át az iskola küszöbét, valami új, ismeretlen világba
kerülve. Kezdetben a félénk kisfiúkból, kislányokból mára már céltudatos, és álmaikat megvalósítani vágyó fiatalokká váltak. Végül
mind a 27 tanuló elégedetten, de
búsan intett búcsút a győrzámolyi általános iskolának.
Holubecz Kitti

Elektronikai hulladékok gyűjtése
Április hónapban hirdettük meg,
hogy lehetőség van leadni a használaton kívüli elektronikai hulladékokat. A gyűjtés sikeres volt,
hisz összesen 5.476 kg került leadásra. A hulladékokat a feldolgozó szétszedi, fémeket - vasat,
rezet és alumíniumot - kinyerik,
amelyeket kohászati feldolgozás
után nyersanyagként hasznosítanak újra a termelésben. Terveink közt szerepel, hogy a jövőben
évente legalább egy alkalommal
lehetőség lesz ezek leadására.
A leadható termékek köre: nagy
háztartási gépek: mosógépek,
18

centrifugák, bojlerek, mosogatógépek, klímák, sütők, mikrohullámú sütők, hűtők (álló, ládák),
LCD monitor, LCD TV, Plazma TV,
kis háztartási gépek: botmixer,
kávéfőző, vízforraló, szendvicssütő, számítógép, laptop, klaviatúra, nyomtató, scanner, régi
vezetékes telefonok, mobiltelefonok, telefontöltők szórakoztató
elektronika: DVD lejátszó, magnó,
kontroller, stb., barkácsgépek:
fúró, flex, sarokcsiszoló, kerti eszközök: elektromos, motoros fűnyíró, fűkasza, szegélynyíró, láncfűrész, sporteszközök: futógép,

szobabicikli, orvosi műszerek:
vérnyomásmérő, vércukormérők, egyéb digitális orvosi eszköz
családonként 1 db Régi képcsöves televízió.
Önkormányzatunk kiemelt célja,
a tiszta rendes környezet megteremtése, a hulladék megfelelő helyre való eljuttatása. Ennek
fontos lépcsője volt az elektronikai hulladékgyűjtés, mellyel a
lakosságnak szerettünk volna
segítséget nyújtani. A hatalmas
mennyiség jelzi, hogy valóban
szükség volt a szervezésre.
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Mozgalmas nyár a Győrzámolyi Tennis Clubnál
Versenyekkel és táborokkal színes nyári napokon vagyunk túl a
tenisz klub négy salakos tenisz
pályáin.
Egy forró júniusi hétvégén – dacolva a forrósággal – mérték öszsze tudásukat a tenisz klub gyermek korosztály versenyzői.
A 8-10 évesek kispályás mérkőzéseken, a 12 éves korosztály pedig
nagypályán bizonyította az edzéseken elsajátított tudást.
Jó volt látni, milyen komolyan
vették a gyerekek a versenyt, a
játékosság mellett.
Bíztak magukban, összeszedettek voltak, hiszen a tenisz az egyik
legnagyobb koncentrációt igény- ta az érdeklődésének megfelelő
legjobb elfoglaltságokat:
lő egyéni sportág.
- Aki még soha nem fogott teniszütőt, megtanulta az ala8-9 éves korosztály:
pokat. Teniszezni tudó társaik
I. Kozma Lucy
nagy csatákat vívtak „nap mint
II. Szanyi Vivien
nap” egymással.
III. Földes Borbála
- Pihenésképpen kézműves fog10 éves korosztály:
lalkozásokon is részt vehettek:
I. Farkas Flóra
korongozás, nemezelés, textilII. Miklós Medárd
III. Zseni Anna
12 éves korosztály:
I. Szűcs Richárd
II. Gyimesi Márk
III. Schreiner Dóra
Júliusban, a tenisz táborok ideje
alatt kisebb- nagyobb gyerkőcök
töltötték meg a pályákat, akik nagyon gazdag programban vehettek részt.
5-16 év között mindenki megtalál-

-

-

www.gyor zam oly.hu

kép festés is szerepelt a programban.
Motorcsónakázás az ásványi
Holt-Duna ágon és a sárkányhajózás Győrben a Radó-sziget körül, nagy sikert aratott a
gyerekek körében.
Lovaglás, minigolfozás a kisebb
gyerkőcök kedvence volt, míg
a gokartozásban a nagyobbak próbálhatták ki gyorsasági
szenvedélyüket.
Kerékpárral túrázni mentünk,
melynek végcélja a szalonnasütés volt. Elfáradva, jól
esett látni a boldogan sütögető arcokat a finom falatok majszolása közben.
A táborokat tenisz- és minigolf
versenyekkel zártuk, ahol na-

gyon szoros versenyben, turnusonként az alábbi eredmények születtek:
I. turnus
I. Földes Borbála
II. Kozlovszky Zsombor
III. Vadász Nimród
II. turnus
I. Pozsgai Szonja
II. Baráth Bence
III. Giorgio Massardi
Az edzések, teniszpálya bérlések
augusztusban is folytatódnak,
szeptembertől pedig teljes erőbedobással készülünk az őszi teniszversenyekre.
Várjuk a sportolni vágyó felnőtteket is teniszpályáinkon, pályabérlési lehetőséggel, tenisz-

oktatással, hogy minél többen
megismerjék ezt a szép sportot,
mely 5-80 éves kor között űzhető, fitten tartja a testet és a szellemet.
Karácsonyné Mayer Éva
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A Győrzámolyi Nyugdíjas Klub utóbbi hónapjai is
bővelkedtek eseményekben
Sajnos a koronavírus még mindig éreztette hatását, betegségek
tették nehézzé a közösségi tevékenységeket. Ennek ellenére is a
rendszeres találkozások alapját
a klubnapok jelentették. Ezek az
összejövetelek mindig családias
hangulatúak, erős az egymás iránti aggodalom, törődés. Jól esik elmondani egymásnak a gondokat,
bajokat, de az örömteli családi
eseményeket, történéseket is.
Ünnepi hangulatot is tudunk teremteni közös ünneplésekkel, ami
a mellékelt fotón is látszik.

gunk törekszik aktívan részt venni
a falu életében, programjaiban.
Fontos eseménynek számított a
májusi kirándulás, amelyen szép
számmal vettek részt tagjaink.
Ezúttal utunk Nádasdladányra
és Dinnyésre vezetett. A Nádasdy-kastély különleges szépsége,
a dinnyési várkert három Guinness-rekorddal elismert létesítményei nagy hatással voltak ránk.
Örömünkre szolgált, hogy ezen a
kiránduláson részt vett a Polgármester Asszony és a Jegyző Aszszony is.

retnénk újult erővel indulni és
várjuk az új tagok jelentkezését is!
Megtiszteltetés volt számunkra,
hogy az ez évi falunap és búcsú
rendezvény sorozat résztvevőjeként az örömtánc csoportunk is
felléphetett. Úgy érezzük, hogy
táncösszeállításunk tetszett a jelenlevőknek, mert a végén velünk
együtt mozgott a közönség apraja
– nagyja.

A sokszor dalolással záruló esték
erősítik szellemi frissességünket,
segítenek elfeledni az idős kor
problémáit. Terveink megvalósításához szerencsére támogatókra is tudunk számítani. Klubtagsá-

Reménykedtünk, hogy a beindult
nordic-walking csoport tevékenységéhez a falu lakossága nagyobb aktivitással fog csatlakozni.
Jelenleg a csoport tagjait teljes
mértékben a nyugdíjas klub tagjai
alkotják, így a nyári nagy melegre
való tekintettel, mint minden más
aktivitásunkat a botozást is szüneteltetjük. Szeptembertől sze-

Jelenleg mi is nyári szünetet
tartunk. A következő összejövetelünk augusztus 29-én, hétfőn
18:00 órakor lesz.
Szívesen vesszük új tagok jelentkezését is!
Jelentkezni lehet:
Gödri Károlyné Icu: 352-382
Morocutti Bori: 352-336

Térítési díjak változása
Szeptembertől emelkednek a 434,-Ft+áfa, bruttó 551,-Ft/nap
Külső étkezők (ebéd):
konyhán fizetendő térítési díjak
799,-Ft+áfa, bruttó 1.015,-Ft/nap
Tájékoztatjuk az étkezőket, hogy a
konyhán 2022. szeptemberétől az A diétás étkezésért az alábbi térítési díjakat kell fizetni:
alábbi térítési díjakat kell fizetni:
Bölcsőde:
Bölcsőde:
1.102,-Ft+áfa, bruttó: 1.400,-Ft/nap
583,-Ft+áfa, bruttó: 740,-Ft/nap Óvoda:
Óvoda:
906,-Ft+áfa, bruttó: 1.150,-Ft/nap
433,-Ft+áfa, bruttó 550,-Ft/nap
Iskola (ebéd):
Iskola:
512,-Ft+áfa, bruttó: 650,-Ft/nap
Háromszori étkezés
(tízórai, ebéd, uzsonna):
Győrzámoly
590,-Ft+áfa, bruttó 750,-Ft/nap
Község
Önkormányzata
Kétszeri étkezés (tízórai, ebéd):
512,-Ft+áfa, bruttó 650,-Ft/nap

Július 1-én köszöntöttük Győrzámoly Község nevében 90. születésnapját ünneplő Boráros
Ernő bácsit!
Isten éltesse sokáig egészségben, boldogságban. Adjon Isten
neki sok örömet családjában, a
falu lakóközösségében, szeretett lovaiban és a győrzámolyi
határban!

Egyszeri étkezés (ebéd):
20
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Óvodai hírek és események
a meghívásnak, hiszen ezek az alkalmak lehetőséget nyújtanak számunkra, hogy a térségi óvodákkal
Jöjj el, Tavasz! Hozz meleget!
megismerkedjünk, ápoljuk, erősítHozz el minden szeretetet!
sük és lehetőség szerint bővítsük
Hozz napsütést, enyhe szellőt,
kapcsolatrendszerünket, együttVirágokat, bárányfelhőt!
működésünket.
Gyermekeinkre
Hozzál vidám madárfüttyöt,
ismét büszkék lehettünk a színvoCsemegének sok gyümölcsöt!
nalas, élménydús előadást látva,
Már nagyon vártuk a tavasz eljöve- melyet nagy tapssal, emlékplakettelét, a jó időt, a mindennapos sze- tel és ajándékokkal jutalmaztak.
mélyes találkozásokat, az együttes
élményeket, hiszen a téli hónapokban a tavalyi évhez hasonlóan
sajnos a járványhelyzet korlátozta
lehetőségeinket, megnehezítette a
K. László Szilvia: Tavaszváró

gördülékeny működést.
Az intézmény életében kiemelkedő
jelentőségűek az időről-időre viszszatérő közös események, az ünnepek, jeles napok, az értékorientált közösségi nevelés, melyben a
kisgyermek megismeri a szülőföld,
az ott élő közösséghez való tartozás élményét, a nemzeti, családi
és tárgyi kultúra értékeit, s megtanulja ezek szeretetét, védelmét.
Ünnepeinknek, szokásainknak, hagyományainknak rendkívül nagy a
közösségformáló szerepe, melyet
minden évben megtartunk, lehetőség szerint bővítünk. Meggyőződésünk, hogy jelenünk a múltban gyökerezik, és a jövőben bontakozik ki.
Március közepétől Óvodánkban
végre ismét több program, közös
esemény megvalósítására nyílt lehetőségünk:
Március 15. alkalmából minden
csoport különböző technikával készített nemzeti jelképet helyezett
el az emlékműnél, ünnepi dalok és
versek kíséretében.
Március végén került megrendezésre a Bóbita mesefesztivál Győrladaméron, melyre idén az Őzike
csoport készült, a Gomba alatt c.
meseelőadással. Nagyon örültünk
www.gyor zam oly.hu

életkori sajátosságainak megfelelően verseken, meséken keresztül
tettük számukra érdekessé, érthetővé. Többféle technikával készültek a húsvét szimbólumai: tojás, nyuszik, báránykák. Az óvoda
udvarára csoportonként, csillogó
szemekkel mentünk le. Dalokkal,
mondókákkal köszöntöttük az ünnepet és a hagyományos „tojásvadászat” sem maradhatott el. A
húsvéti nyuszi udvari játékokkal
is megajándékozta a gyerekeket,
melyet nagy örömmel fogadtak és
azonnal birtokba is vettek. Ez alkalommal is sok-sok élménnyel gazdagodva tértek haza a gyerekek. E
hagyomány részévé vált óvodánkban a húsvéti sütivásár, melyet a
szülők összefogásával az idei évben
sikerült megvalósítani. Köszönjük
az Óvodaszék és a Szülői közösség
felajánlásait, segítségét, támogaÁprilis elején óvodánk csatlakozott tását ez alkalommal is!
a község szervezésében kezdeményezett „Fitt Zámoly” programhoz,
melynek keretén belül közös zenés bemelegítéssel, illetve mozgásfejlesztő állomásokkal készültünk a gyerekeknek. Nagy öröm
volt számunkra, hogy szinte minden kisgyermek bekapcsolódott a
különböző mozgásos feladatokba
és hamarosan beteltek a menetlevelek, melyért járt a megérdemelt ajándék tombola is. Örömmel
vettünk részt ez alkalommal is a Április utolsó napján szintén a tetelepülés
kezdeményezésében lepülés programjába bekapcsolódmegvalósított egészségfejlesztő va részt vettünk a Majálison, ahol a
programon, mely természetesen délelőtt folyamán különböző kreaszorosan illeszkedik intézményünk tív tevékenységeket kínáltunk fel a
részvevőknek.
célkitűzéseihez.
Idén, a madarak és fák napjával
egybekötve a több éve hagyománnyá vált közös faültetésre is
sor került, ahol a leendő iskolás
gyermekeknek emlékül közösen
fát ültettünk, illetve ballagó táblát
helyeztünk el az óvoda elé. Május

Ezt követően Húsvétra készültünk,
melyet már nagyon vártak a gyerekek. Lázasan készülődtünk a megelőző napokban, hetekben. A népi
hagyományok megismertetését,
az ünnep jelentését a gyermekek
21
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éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a természeti erőforrások
– ezen belül kiemelten az ivóvízkészlet – tudatos, fenntartható és
takarékos használatáról, védelméről; az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdításáról,
valamint a környezetvédelemről
szerezhettek hasznos információkat, új ismereteket. Ezen belül

közepe után megrendezésre kerültek az évzáró műsorok is, melyeket
egyaránt nagy-nagy szeretettel
adtak elő a csoportok.
Május végén, gyermeknap alkalmából intézményen belül és kívül
is megörvendeztettük a gyermekeket. Közös fagyizással, majd a
sportpályán megrendezésre kerülő
gyermeknapi rendezvény keretein
belül sokszínű, kézműves és egyéb
tevékenységgel, meglepetéssel készültünk számukra. A boldog gyermekarcok láttán mi is sokat töltődtünk, nagyon jó volt együtt lenni!
Június elején gyermekeink a Pannon-Víz Zrt. „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” c. projekt keretében tartott
előadásán vettek részt, ahol az

kitértek a vízbázis védelem különböző aspektusaira; a szennyezések
elkerülésére és a szennyvíztisztítás
kérdéskörére annak érdekében,
hogy a vízgazdálkodás komplex
rendszerét be tudják
mutatni. A gyerekek
kiemelt
figyelemmel, nagy érdeklődéssel hallgatták, s
kapcsolódtak bele a
tartalmas, interaktív
előadásba.
Az elmúlt időszakban Bölcsődénkben
is számos jeles napot
ünnepeltünk meg.
Lázasan készülődtünk a gyerekekkel a
Húsvéti időszakra, és

bölcsődéseinket is meglátogatta a
Nyuszi, aki sok új játékkal, valamit
édességgel lepte meg őket. Később
az Édesanyáknak készültünk egy
kis meglepetéssel, verset, dalokat
tanultunk, valamint kézzel készült
ajándékot barkácsoltak számukra a
legkisebbek is. Májusban a gyermekeket is ünnepeltük, Bölcsődénkben fagylaltot kapott minden lurkó,
majd a Község által megrendezett
Gyermeknapon is vártuk őket szeretettel játszani, kézműveskedni. A
jeles napokon túl, a bölcsődében
minden nap valamilyen foglalkozással készülünk, többek között
ének-zenei, mozgásos, irodalmi, és
vizuális nevelés keretén belül barkácsolunk, dalokat tanulunk, mesét olvasunk, tornázunk. Ezeket a
gyerekek nagyon élvezik, szeretik.
Intézményünk nevében szeretnénk
megköszönni mindazoknak a támogatását, akik -valamilyen módon is
- segítették nevelőmunkánkat, nevelési céljaink elérését!
Harakály Annamária
bölcsődevezető
Benkőné
Krankovits Melinda
intézményvezető

Hulladékgyűjtő szigetek
Sajnos gyakran visszataszító látvány fogad bennünket a hulladékgyűjtő szigetek környezetében. A
sok szemét nem csak a konténerekben, hanem a földön is landol,
ráadásul gyakran találunk a konténerek mellett háztartási hulladékot. Falunk 4 hulladéklerakó
szigetet kínál a lakosoknak (Major
út, Liget út, Szabadság út, Tölgyfa
út) ennek ellenére hétről-hétre
ez a látvány fogadja dolgozóinkat!
22

Kérjük, fokozott figyelmet szánjanak arra, hogy igényes legyen e
hulladéklerakó helyek környezete
illetve ha észleli, hogy valaki mellé dobálja a szemetet kérjük vegye
a fáradságot és figyelmeztesse az
illegális lerakót! Július 1-től életbe
lépett rendelet szerint lehetőség
van bírságolásra és biztosak lehetnek benne a szemetelők, hogy
élni is fogunk ezzel a lehetőséggel.
Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy

a község határa sem szemetes.
Nem fogjuk, hagyni, hogy a gyönyörű természeti környezetünk
hulladékgyűjtővé váljon. Több
esetben sikerült már tetten érni
az illegális szemétlerakókat a határban is, de most már ők is bírsággal súlythatók.
Ügyeljünk környezetünkre és
környezetünk higiéniájára!
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Jézus Szentséges Szíve
Idén június 24-én második alkalommal ünnepeltük meg Jézus
Szentséges Szíve ünnepét templomunkban azóta, hogy egy korábbi, évtizedeken keresztül őrzött és
ápolt, majd sokáig elfeledett hagyományt újraélesztettünk. A főünnep napja a pünkösd utáni második vasárnapot, Úrnapját követő
péntek.
Az ünnepet IX. Piusz terjesztette ki
az egész Egyházra. Jézus kereszten
átszúrt szíve a megváltó szeretet
szimbóluma. Magát az Istenembert
ünnepeljük, de úgy, ahogy szívének
szeretetét kifejezte. Jézus szíve a
megváltó isteni szeretet jelképe.
Tiszteletének alapja az, hogy Jézus
egész embersége, így Szíve is az
Isteni Személy kifejezője. A Szentírásban a szív az ember erkölcsi és
vallási személyiségének foglalata,
nem lélektani, hanem egész-emberi fogalom, ősfogalom, mely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot. Jézus szívének átszúrása és
oldalának megnyitása jelképezte a
szeretet végtelenségét, a Szentlélek elküldését és a szentségek forrását, erejét.
Alacoque Szent Margit látomásai
nyomán terjedt el Jézus szívének
azon ábrázolása, melyen Jézus
megnyitott, lángoló szívéből kereszt nő ki a szeretetből vállalt halál jelképeként.
Az egyházi ünnep győrzámolyi vo-

natkozása a második világháborúra
nyúlik vissza, amikor 1944-ben az
angolszász légierő gépei lebombázták a győri vagongyárat, aminek több száz áldozata között egy
győrzámolyi is volt. Erről, illetve a
háború okozta pusztításról a településen lakók soha nem szerettek
volna megfeledkezni, ezért hálából,
Kutasi Károly plébános úr kezdeményezésére megfogadták, hogy
Jézus Szíve napját minden évben
szentmisével, fogadalomtétellel és
körmenettel ünneplik meg. A sokáig ápolt hagyomány láncolata a kilencvenes években sajnos megszakadt, ám az újjáélesztés gondolata
az elmúlt években újra megfogalmazódott. Ennek eredményeképpen és Takács Ferenc plébánossal
egyetértésben 2021-ben ismét ünnepi szentmisét és fogadalomtételt ünnepelhettünk.
Felajánló ima Jézus Szívének!
Jézus Isteni Szíve! Térdre borulunk előtted és felajánljuk Neked az
imádást, dicséretet és dicsőítést
fogadalmi ünnepünkön. Köszönjük,
hogy megmentettél és megtartottál, Szívedbe zártál minket az elmúlt időszakban, számtalan bajt és
tragédiát elhárítottál felőlünk. Köszönöm Krisztusom, hogy elhoztad
és szívünkbe írtad az örömöt, a boldog nyugtalanságot, aki azt akarod,
hogy megosszuk másokkal boldogságunkat. Felajánlom szívemet,

hogy olyanná alakítsd, amely tele
van szeretettel, amelyből sugárzik
a jóság, és nem zárkózik el senki elől. Felajánlom szívemet, hogy
olyanná alakítsd, amely gyorsan
felejti a megbántásokat, és mindig
kész a megbocsájtásra. Felajánlom
szívemet, hogy olyanná alakítsd,
amely örülni tud a jókedvűekkel, de
együtt érez a szenvedőkkel. Felajánlom szívemet, hogy olyanná
alakítsd, amely nem ítél meg senkit,
és nem szűnik meg bizakodni. Alakítsd szívemet, Szent Szívedhez hasonlóvá kérlek, adj kegyelmet, hogy
hű gyermeked, tevékeny apostolod
lehessek ezen a világon és koronád
az örökkévalóságban. Ámen.
Rozsics Árpád

Legutóbbi megjelenésünk óta született babák

Járfás Liliána

Németh Miléna

Harsányi Hanna

Ács Kristóf

Apostol Lili

2022.04.02.

2022.05.24.

2022.06.14.

2022.06.24.

2022.07.02.

A képek közléséhez nem mindenki járul hozzá így csak
a született gyermekek számát írjuk ki:
áprilisban 5, májusban 5, júniusban 6, júliusban 2 gyermek
született falunkban.

Vajon kı.
lesz
a következő?

A falu lakosai nevében szeretettel gratulálunk a szülőknek
és jó egészséget kívánunk a családnak és a babának!

www.gyor zam oly.hu
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Akiktől búcsúztunk:
Torma István 2022.03.

Nagy Róbert 2022.05.

Galambos Árpádné 2022.04.

Németh Mihályné 2022.06.

Szabad László 2022.04.

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

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
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

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
Fogászati rendelés
telefonon bejelentkezni szükséges!
dr. Szegedy Judit fogszakorvos
Állandó receptek igénylése:
Telefon: 06-96-686-703
receptdrban@gmail.com
E-mail: szjuditdr@gmail.com
Gyermekorvos
Rendelési idő:
dr. Kelemen Ágnes
Hétfő:
8.00 - 12.00
Kedd:
12.00 - 17.00
Mobil: +36-70-451-01-08
E-mail: kelemena.petz@hotmail.com
Szerda
8.00 - 12.00
12.00 - 17.00
Szakasszisztens: Kalmárné Schmelczer Csütörtök:
Zsuzsanna
Péntek:
8.00 - 12.00
Rendelés helye: új egészségház
Iskolai időszakban szerdán
07.30 - 13.30 iskolafogászat van.
(Győrzámoly, Rákóczi u. 49/B.)
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 1200 példányszámban • Felelős kiadó: Pulai Nikoletta polgármester
Szerkesztés, grafikai munkák: Pálffy Attila • Nyomdai kivitelezés: Palatia Nyomda, Győr
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