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Kedves Győrzámolyiak!
Ön, Kedves Olvasó, a 2022-ben 
megjelenő utolsó faluújságot 
tartja kezében. Így az év végé-
hez közeledve sokan átgondol-
ják a mögöttük álló időszakot. 
Én is ezt teszem. A 2022-es év-
ről is elmondhatjuk, hogy nem 
volt könnyű. Eseményekben, 
bánatban, örömben gazdag évet 
tudhatunk magunk mögött. A 
sok nehézség ellenére is sike-
rült tovább haladni a megkez-
dett úton. Arra kérem a kedves 
Olvasókat, hogy keressék elő a 
másik két lapot (ha nincs meg, 
sem probléma, megtalálhatóak 
a honlapon) és olvassák el újra, 
hogy ebben az évben is mennyi 
mindent sikerült elérni, fejlesz-
teni községünkben.
Engedjék meg, hogy röviden 
beszámoljunk az augusztustól 
eltelt időszakról. A kép így lesz 
teljes, egész a 2022-es évről.

Útépítés
2022-ről elmondható, hogy az 
útépítés éve volt Győrzámo-
lyon. A 1401-es állami közút 3,1 
kilométere mellett több önkor-
mányzati út is szilárd burkola-
tot kapott. Összesen 2123 mé-
tert sikerült aszfaltoztatni. Ez 
szinte csoda számba megy, a 
nehezített körülmények között. 
Rengeteg munka gyümölcsét 
arattuk le. A tavasszal elkészült 
a Dergiták útja és a Győri út 
hiányzó szakasza. Ősszel meg-
épült a Nyírfa liget, a Búzavirág 
és a Mórvető utcák, valamint a 
Diósi és Határ utak hiányzó sza-
kaszai. 
Utat forgalomba helyezni csa-
padékvíz elvezetés nélkül nem 
lehet. A fent említett utcákon 
kívül még a csapadékvíz elve-
zetése szempontjából, sok éve 
kritikus Tölgyfa és Cseresznye-
fa utcákban épült meg a rend-
szer, mely alkalmas arra, hogy 
az összegyűjtött csapadékvizet 
a zámolyi-csatornába vezesse. 
A beruházás pályázatokból 
(TOP és 3 db Magyar Falus pá-
lyázatból) és önkormányzati 
önrészből valósult meg.
Lehetőségeinkhez mérten szü- 
ntettünk meg kátyúkat az Is-

kola úton, a Majori úton, illetve 
a Gesztenye ligetben és a Sze-
rencse utcában. Megtörtént a 
Majori út padkájának feltöltése.
Folyamatban vannak az egyez-
tetések az érintett lakossággal 
a csapadékvíz elvezetés máso-
dik ütemében megvalósuló fej-
lesztésről az Akác és a dr. Pécsi 
Gyula utcákban.

Pályázat
A belügyminiszter pályázatot 
hirdetett az 5000 fő lakosság-
számot meg nem haladó tele-
pülési önkormányzatok szoci-
ális célú tűzifa vásárlásához. 
Önkormányzatunk sikeresen 
pályázott.
A támogatói okirat szerint 77 
m3/q lágy lombos tűzifa vásár-
lásához kaptunk támogatást 
977.900 Ft összegben, ami azt 
jelenti, hogy 97.790 Ft önerőt 
kell biztosítani a vásárláshoz (77 
m3/q x 1.270 Ft=97.790 Ft). Ezen 
kívül önkormányzatunk viseli a 
juttatásban részesülőkhöz tör-
ténő kiszállítás költségét.
Mindenki számára ismert, hogy 
a tűzifa ára mennyit változott 
az elmúlt időszakban. Önkor-
mányzatunk azonban igyekszik 
a rászorulókat támogatni a jö-
vőben is.

Energiaválság
Az energiaválság kezelésére, an-
nak érdekében, hogy a lakosság 
energiával való ellátása minél to-
vább zökkenőmentes lehessen, 
és az önkormányzatunktól kért 
25%-os mennyiség csökkentést 
teljesíteni tudjuk, illetve azért, 
hogy fizetni tudjuk a megnöve-
kedett energiaárakat, intézke-
dési tervet dolgoztunk ki és kü-
lönböző fejlesztéseket hajtunk 
végre. 
A Szent István út 11. szám alatt 
lévő óvoda-bölcsőde épületének 
tetejét szigeteltük és felújítot-
tuk. Megtörtént a fűtés korsze-
rűsítése, vizsgáljuk a csoportok 
hűtő-fűtő klímával való ellátá-
sát.
Sor került a Polgármesteri Hiva-
tal világítás- és fűtéskorszerűsí-
tésére is.

Felállítottunk egy stratégiai sor-
rendet miszerint szabályoztuk a 
hőfokot:
- Intézmények, rendelők 21 fok
- Hivatal 20 fok
- Sportcsarnok 15 fok
- Sportöltöző, Tűzoltószertár  
 5 fok

A közvilágításról egyeztettünk 
az környék településvezetői-
vel, az EON-nal, a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt-vel és Rendőr-
séggel.
Online kérdőíven kérdeztük 
meg a lakosság véleményét. 
A beérkezett válaszok alapján a 
végeredmény:
Támogatná-e, hogy a közvilá-
gítás bekapcsolását 60 perc-
cel későbbre, a kikapcsolást 
60 perccel korábbra időzítse a 
szolgáltató?

Támogatja-e, hogy a közvilágí-
tást 0 óra és 4 óra között telje-
sen lekapcsoljuk a településen?

   
   
   
   

NEM

IGEN

MINDEGY

NEM

IGEN

MINDEGY



3www.gyorzamoly.hu

RÓLUNK ÉS FALUNKRÓL 2022

A képviselő-testület e tárgyban 
a döntést később hozza meg.

Közösségi rendezvények
Ez az időszak is bővelkedett 
rendezvényekben. Ezekről kü-
lön számolunk be. Mire az újság 
megjelenik, már javában zajlik 
az adventi időszak. A hagyomá-
nyos gyertyagyújtásokra várjuk 
szeretettel lakóinkat. A negye-
dik gyertyagyújtás (december 
18-án 17 óra) lesz egyben a fa-
lukarácsony, ahol kisebb meg-
lepetésekkel szeretnénk ked-
veskedni a gyermekeknek.

Kedves Győrzámolyiak!
Ismét egy kihívásokkal teli év 
vár ránk. Sok a bizonytalan-
ság, nehéz tervezni. Az elmúlt 
időszak és a jövő év jelszava is 

valószínűleg az „újratervezés” 
lesz és az, hogy tudjunk alkal-
mazkodni a minket érő renge-
teg változáshoz. 
Életünkben mindig is fontos 
szerepe volt a takarékoskodás-
nak, de most kiemelt helyet kell, 
hogy kapjon. Fontos az ajándék, 
ez nem kérdéses (főleg a ki-
sebbek számára), de gondoljuk 
végig, hogy mi a legfontosabb 
karácsonykor! Nem az, hogy ki-
adásaink ugrásszerűen megnő-
jenek, és hatalmas terheket rak-
janak a családi kasszára, hanem 
az, hogy együtt legyünk (bár-
mennyire közhelyesen hang- 
zik) és minőségi időt töltsünk 
egymással. Vegyük észre, hogy 
mennyi jó dolog vesz körül ben-
nünket és mennyi hálával tar-
tozunk ezért.

Mit kívánok Önöknek az új évre? 

„Mindenből eleget!” és a leg-
fontosabbat: jó egészséget!

Mit kívánok Győrzámolynak 
2023-ra? 

Intézményeink zavartalan mű-
ködését, minél több sikeres pá-
lyázatot, fejlesztéseket, aktív 
községünkért tenni akaró em-
bereket, közösségeket!

ÁLDOTT KARÁCSONYI  
ÜNNEPEKET ÉS BÉKÉS  

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK  
MINDENKINEK!

 Pulai Nikoletta
 Győrzámoly
 polgármestere 

Tájékoztatás az idegenforgalmi adó bevezetéséről
Győrzámoly Község Önkormány-
zata 2023. január 1-ei hatállyal 
bevezeti illetékességi területén az 
idegenforgalmi adót.

Adókötelezettség, az adó alanya
Adókötelezettség terheli azt a 
magánszemélyt, aki nem állandó 
lakosként az önkormányzat ille-
tékességi területén legalább egy 
vendégéjszakát eltölt.

Az adó alapja
Az idegenforgalmi adó alapja a 
megkezdett vendégéjszakák szá-

ma.

Az adó mértéke
Az idegenforgalmi adó mértéke 
személyenként és vendégéjsza-
kánként 400 Ft.

Az adó beszedésére kötelezett
Az idegenforgalmi adót a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény 
34. § (1) bekezdése alapján a szál-
láshely ellenérték fejében történő 
átengedése esetén a szállásdíjjal 
együtt a szállásadó, a szálláshely 
vagy bármely más ingatlan ingye-

nesen történő átengedése ese-
tén a szálláshellyel, ingatlannal 
rendelkezni jogosult az ott-tar-
tózkodás utolsó napján (a továb-
biakban együtt: adóbeszedésre 
kötelezett) szedi be. A fizetendő 
idegenforgalmi adót az adóbesze-
désre kötelezett akkor is tartozik 
befizetni, ha annak beszedését el-
mulasztotta.

 dr. Torma Viktória
 jegyző
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Út átadó

Október 21-én, a győrzámolyi-
ak biztonságát elősegítő projekt 
megvalósulását ünnepeltük. Az 
álom, mely mind a forgalombiz-
tonság és mind a közbiztonság 
szempontjából hiánypótló és ége-
tő beruházás volt. A 1401-es út 
győrzámolyi szakaszának felújítá-
sa és a kamerarendszer megvaló-
sítása.
„2019-ben két nagy céllal vágtam 
neki a polgármesteri hivatásnak. 
Ezt a megválasztott képviselő 
testület maximálisan támogat-
ta, támogatja azóta is. Az egyik a 
1401-es közút győrzámolyi szaka-
szának, - amit mi csak országút-
nak hívunk - a felújítása volt. 2019 
őszén még senki nem láthatta 
előre azt a sok nehézséget, ami-
vel azóta is folyamatosan szembe 

kell nézni. És ennek ellenére si-
került megvalósítani! Mi magya-
rok kivételes emberek vagyunk, a 
nehézségek közepette is tudunk 
jól teljesíteni! A közös út össze-
köt bennünket!  Talán nem nagy 
túlzással mondhatom azt, hogy a 
1401-es közút győrzámolyi szaka-
szának felújítására nem csak a fa-
luban élők, hanem a szigetköziek 
nagy része is várt már. A Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. beruházásá-
ban, hazai központi költségvetési 

forrásból a Magyar Falu Útfelújí-
tási Program keretében újulha-
tott meg a 1401-es közút, 3071 
méter hosszú győrzámolyi sza-
kasza. A beruházás összköltsége: 
bruttó 1 013 491 655 FT
A Zámolyi Csatornán lévő híd is 
felújításra került, ami mellé egy új 
járdaszakasz is épült, így gyalogos 
összeköttetés létesült a két tele-
pülésrész között úgy, hogy nem 
kell átkelni a 1401-es út hatalmas 
forgalmat lebonyolító szakaszán. 
A másik ilyen, szintén a település 
lakóinak biztonságos közlekedé-
sét szolgáló változás a két új gya-
logátkelőhely megépítése volt. 
Ehhez önkormányzatunk 5 802 
000 forinttal járult hozzá.
Az 1401-es szigetközi út győrzá-
molyi szakaszának felújítására a 
Magyar Közút által kiírt közbe-
szerzést a Strabag nyerte meg - 
tavasszal kezdődött a kivitelezés, 
mely 120 napot vett igénybe. Kü-
lön köszönet a Strabag Kft. veze-
tőinek, munkatársainak, akik türe-
lemmel viselték a felújítással járó 
lakossági panaszokat. Igyekeztek 
minden problémát orvosolni és a 
lehető leghamarabb reagálni, He-
gyi Dezső művezető úr szinte már 
a falu lakosának tekintheti magát, 
olyan sok emberrel volt kénytelen 
megismerkedni.
Szeretném megköszönni a lako-
soknak, szigetközben élőknek, és 
az út használóinak, hogy a közel 
négy hónapos munka alatt a több-
ség segítette az úton dolgozókat, 
valamint türelemmel viselte a fel-
újítással járó útlezárásokat. Másik 
nagy álom, mely a közbiztonság 
jobbá tételét hivatott elősegíte-

ni, egy kamerarendszer telepítése 
volt, mely a covid alatt valósult 
meg Győrzámolyon. Ünnepélyes 
átadását azonban a járványhely-
zet akkor megakadályozta. Ezért 
most, kihasználva az alkalmat, 
az útfelújítással együtt ezt is 
megünnepeljük. A 21 kamerából 
álló térfigyelő rendszer, melyből 
a falu elején és végén elhelyezett 
kamera rendszámtábla rögzíté-
sére és felismerésére is alkalmas, 
összesen 14 379 297,-Ft volt. Vi-
dékfejlesztési program keretén 
belül a Szigetközi Mosoni Sík Le-
ader Egyesület pályázatán 5 millió 
forintot nyert községünk, a többit 
az önkormányzat saját erőből biz-
tosította. A rendőrség vezetőivel 
közösen kerestük meg és jártuk 
be azokat a helyszíneket, ahova 
a kamerák kikerültek, ezenfelül 
a rendőrséggel településünk egy 
együttműködési megállapodást 
kötött. A kamerák már több eset-
ben segítették a rendőrség mun-
káját és bebizonyosodott, hogy a 
térfigyelő kamerák mellett, nagy 
szükség van a rendszámtábla fel-
ismerő kamerákra is.

 Pulai Nikoletta
 polgármester

2022. november 12-én a Győrzá-
molyi Polgárőr Egyesület szer-
vezésében megrendezésre ke-
rült az első nagy helyi Bolhapiac. 
A piacon műszaki termékek kivé-
telével bármi eladásra kerülhe-
tett. Már az első alkalommal 25-
en jelentkeztek a felhívásra. A 
piacot szeretnénk rendszeressé 

tenné, annak pontos dátumáról 
tájékoztatni fogjuk a lakosságot.
Helyszín: Győrzámoly, Sportpá-
lyánál lévő sátor
Előzetes regisztráció szükséges!

Amerikai foci
Ugyanebben az időpontban tar-
totta a pályán a mérkőzését Szi-

getköz Bandits és a Vs Budapest 
Cowbells, U15-ös amerikai foci 
csapata. A mérkőzést 30-20 
arányban a szigetköziek nyerték! 
Jó hangulatú, remek mérkőzés 
volt, akit érdekel ez a sporttág 
az keresse fel a csapat FB olda-
lát, csatlakozzon nézőként vagy 
játékosként a csapathoz!

Első győrzámolyi Bolhapiac!
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Idősek napja

Október 14-én ünnepeltük köz-
ségünkben a Szépkorú lakótár-
sainkat! Fantasztikus este volt. 
Tapintható volt az egymás iránti 
szeretet, az összetartozás, a bol-
dogság, a vidámság és a hála ér-
zése! 
Mint egy szemvillanás úgy eltelt 
ismét egy év az életünkből, tavaly 
ilyenkor nem gondoltuk, hogy is-
mét nehéz helyzetben leszünk, de 
most nem egy covid járvány miatt, 
hanem a világban dúló harcok, és 
az egymás megnemértése miatt. 
Sajnos úgy tűnik, hogy az embe-
riség nem tanul a hibáiból, hiába a 
hangzatos szavak, hogy a múltból  
kellene tanulni, úgy tűnik ezt még 
gyakorolnunk kell!
A külsőségek világát éljük, és saj-
nos egyre jobban megfeledkezünk 
olyan emberi értékekről és tulaj-
donságokról, mint a hit, az élet-
tapasztalat, a bölcsesség, vagy 
ami talán a legszembetűnőbb a 
türelem. Ezeket a tulajdonságo-
kat csakis a kor előrehaladtával 
lehet megszerezni, és ezeket az 
értékeket csakis Önök adhatják 
át nekünk. Nehéz időszak van mö-
göttünk, és lehet, hogy egy még 

nehezebb időszak vár ránk. Tü-
relmük, kitartásuk és hitük már 
többször átsegítette Önöket a 
nehéz időszakon, és ebből erőt 
merítve kicsit bizakodva nézünk 
mi is most előre. Köszönjük, hogy 
megőrizték és megőrzik nekünk 
településünk erkölcsi kincseit, az 
emberi lét legfontosabb értékeit. 
Vigyázzanak továbbra is ránk, ve-
zessenek az úton és kérem, mu-
tassanak továbbra is példát. A va-
lós, élethosszig tartó kincsekről, 
a szeretetről és tiszteletről Önök 
jobban és többet tudnának me-
sélni, mint én, hiszen Önök azok, 
a kedves Szépkorúak, akik őrzik 
még a lángot, akiktől mi is meg-

tanulhattuk, mit jelent értékesen, 
becsülettel élni.
Az időseknapja egy igazi közössé-
gi megmozdulás, ahol senki nem 
akarja kihúzni magát a feladat alól, 
hanem csak azt kérdezi, mikor és 
hova kell menni! Nagyon köszön-
jük, a segítséget az intézménye-
inkben dolgozóknak és a gyere-
keknek: Győrzámolyi Tündérrózsa 
Óvodának, Petőfi Sándor Álta-
lános Iskolának, a győrzámolyi 
konyhán dolgozóknak valamint 
Szűr Zoltánnak és csapatának.  
Az este fellépője Nyertes Zsuzsa 
volt, aki közvetlenségével, ked-
vességével elvarázsolta a hallga-
tókat. 

Márai Sándor soraival élve kívá-
nom Önöknek, hogy családtagjaik 
szeretete aranyozza be hétköz-
napjaikat és ünnepeiket, ajándé-
kozzák meg Önöket vidámsággal, 
békességgel, figyelmükkel, szere-
tetükkel és tisztelettel kívánom, 
hogy derűsen és jó egészségben 
töltse a pihenés éveit települé-
sünk minden szépkorú lakója!
Bízom benne, jövőre személyesen 
ünneplünk újra.

 Pulai Nikoletta
 polgármester

“És mégis, ma is, így is, örökké mennyit ad az élet!
Csendesen adja, két kézzel, a reggelt és a délutánt,

az alkonyt és a csillagokat, a fák fülledt illatát,
a folyó zöld hullámát, egy emberi szempár visszfényét,

a magányt és a lármát!
Mennyit ad, milyen gazdag vagyok, minden napszakban,

minden pillanatban! 
Ajándék ez, csodálatos ajándék.

A földig hajolok, úgy köszönöm meg.”
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Bemutatkozom
Szeretettel köszöntöm az újság 
olvasóit!
A nevem Bros Gergely és Dr. Ve-
res András megyésfőpásztor 
szándéka szerint az önök telepü-
lésére kerültem plébánosnak ez 
év augusztusában. 
Tatáról származom, ami Komá-
rom-Esztergom megye legszebb 
városa. Édesapám és édesanyám 
lengyel származásúak, így gye-
rekkoromtól fogva nem csak a 
lengyel nyelv ismeretére, hanem 
a vallásos nevelésemre is nagy 
hangsúlyt fektettek. Tatán vé-
geztem az általános és a közép-
iskolai tanulmányaimat, illetve a 
későbbiekben a katona éveimet 
is itt töltöttem. Gyermekkorom-
ban rendszeresen ministráltam, 
és már akkor nagyon megszeret-
tem az Egyház világát. Serdülő 
koromban hitem meggyengült és 
a vallásomat sem gyakoroltam 
rendszeresen. Vissza emlékezve 
életem ezen időszakára ma már 
látom, hogy szüleimnek mekko-
ra szomorúságot okoztam ezzel. 
Ezért ők mindent megtettek an-
nak érdekében, hogy valahogy 
visszataláljak az Istenhez, hithez, 
Egyházhoz. 
Ekkor ismerkedtem meg akko-
ri plébánosommal Kótai László 

atyával, aki tekintélyével és bi-
zalmával újra közelebb segített 
Istenhez, és rámutatott Krisztus 
Evangéliumának nagyszerűsé-
gére. Újra kezdtem hittanra jár-
ni, ministrálni és igyekezetem az 
egyházközség aktív tagjává lenni. 
Az itt töltött évek alatt megsze-
rettem a Szentírás és a lelkiségi 
könyvek olvasását és elkezdtem 
megtanulni, mit jelent az Evangé-
lium tanítása szerint élni. Itt érett 
meg bennem az a gondolat, hogy 
Isten hívására válaszolva, jelent-
kezzem a Győri Papnevelő Inté-
zetbe. 
A szemináriumi évek alatt meg-
erősödtem hitemben és hivatá-
somban. 2005 június 24. szentelt 
pappá Dr. Pápai Lajos megyés-
püspök úr, Isten nagyobb dicső-
ségére és az emberek szolgála-
tára. Papi jelmondatomat Szent 
Pál Apostolnak a Rómaiakhoz írt 
leveléből választottam: „Az is-
tenszeretőknek minden a javukra 
válik.”(Rom 8,28) Eddigi életem-
ben, Isten kegyelméből magam 
is többször megtapasztalhattam 
azt az igazságot, amit ezek a sza-
vak rejtenek. 
 Lelkipásztori éve-
im alatt egyre inkább erősödött 
bennem az a tudat, hogy nincsen 

szebb dolog a világon, mint egyre 
mélyebben megismerni Istent és 
barátságát megosztani másokkal. 
Mert az Istennel kötött egyre szo-
rosabb közösségben érti meg az 
ember, hogy minden érte van, és 
a legfontosabb dolog az életben, 
hogy erről a Szeretetről tanúsá-
got tegyen, akár alkalmas akár al-
kalmatlan. Erre törekedtem eddi-
gi állomáshelyeimen Sopronban, 
Bükön, Nagylózson és Komárom-
ban, és szeretném ezt folytatni itt 
Győrzámolyon, Győrladaméron 
és Győrújfalun is.

 Bros Gergely 
 plébános

Advent a várakozás időszaka
Az adventi idő egy évről évre visz-
szatérő időszak, ami arra hivatott, 
hogy segítsen bennünket elme-
rülni Isten az ember iránt érzett 
szeretetében. Lehetőséget kínál 
az elmélyülésre ebben a szere-
tettben, ha valóban böjttel és 
imádsággal töltjük ki ezt az időt.
A mélység üzenete ez: várako-
zásban élünk, de évről évre lehe-
tőséget kapunk arra, hogy meg-
szenteljük ezt a várakozást. Mert 
„meg kell tanulnunk vágyakozni 
az után, ami a miénk.”  Márpedig 
az égő türelemmel várakozóké a 
Teljesség.
 „Az adventi várakozás lényege 
szerint: várakozás arra, Aki van. 
Ahogy a szeretet misztériuma 
sem egyéb, mint vágyakozás az 
után, aki van, aki a miénk. Persze 
erről a vágyakozásról és várako-
zásról csak dadogva tudunk be-

szélni. Annál is inkább, mivel Isten 
valóban megtestesült közöttünk, 
vállalva a lét minden súlyát és 
megosztottságát... Advent idején 
mi arra várakozunk és az után vá-
gyódhatunk: ami megtörtént, és 
akit kétezer esztendeje jól-rosz-
szul a kezünk között tartunk. Vá-
gyódunk utána és várakozunk rá, 
azzal, hogy Isten beleszületett az 
időbe, módunkban áll kiemelkedni 
az időből.
„Az adventi várakozás hasonlít 
a megemlékezéshez. Valójában 
azonban minden távolabb áll tőle. 
Valódi várakozás. Pontosan úgy, 
ahogy a szeretet mindennél va-
lóságosabban vágyakozik az után, 
akit magához ölel és örök újszü-
löttként a karjai között tart.” (Pi-
linszky János: A várakozás szent-
sége)
Ne feledjük! Az olthatatlan vágyat 

és a remény csíráját a teremtés-
kor a szívünkbe ültették. Ezeket 
ünnepeljük Adventben, hogy égő 
türelemmel várhassuk annak be-
teljesedését. Értünk jön, biztosan, 
mert szeret bennünket.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok 
áldott és kegyelmekben gazdag 
adventet.

 Bros Gergely 
 plébános
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Megyerikum
Örömmel tájékoztatom a lakoso-
kat, hogy a  Megyei Értéktár Bizott-
ság elnökének dr. Pető Péternek, 
és Kertész Józsefnek a segítségé-
vel, a Győrzámoly, Patkányosi szi-
vattyútelep és szivornya a megye-
rikumok közé került!
Köszönöm a Talent Plant Kft. mun-
katársainak, hogy díjmentesen el-
készítették a felmérést!
Hatalmas öröm és megtiszteltetés, 
hogy most már Győrzámoly is büsz-
kélkedhet egy megyerikummal! 

MEGYERIKUMUNK RÖVID 
ISMERTETŐJE:
Az 1927-ben épült a Patkányosi szi-
vattyútelep és szivornya, ami a Szi-
getközi belvízrendszerben a 01.03. 
számú belvízvédelmi szakaszon, a 
Patkányosi tápcsatorna torkolatá-
ban, Győrzámoly külterületén he-
lyezkedik el. 
A telepnél lehetőség van megfele-
lő dunai vízállások esetén fordított 
irányú, szivornyakénti működtetés-
re. A szivattyútelep két gépegység-
ből áll. A meghajtó diesel motorok 
három hengeres Láng gyártmányú 
KN típusúak. A motorok indítása 
sűrített levegővel történik.
Szivattyúteljesítmény: 2 x 1,1 = 2,2 m3/s 
Motorteljesítmény: 2 x 71 kW (2 x 96 LE) 

Története:
Az 1892. évben a térségben levonult 
katasztrofális mértékű árvíz során 
– a Győrújfalunál történt gátszaka-
dás következtében - Alsó-szigetköz 
víz alá került. Az akkori kormány-
zat – a térségben már az 1880-as 
évektől, az árvízi katasztrófák elle-
ni védekezés céljából működő négy 
érdekeltségből - megalakította a 
Szigetközi Ármentesítő Társulatot. 
Az 1897 és 1899-ben bekövetkezett 
gátszakadások okozta óriási károk 
hatásai miatt a Társulat elhatároz-
ta, hogy az ármentesítés kérdését 
a térségben egységesen kezeli. Az 
árvízvédelmi biztonság növelése 
érdekében elhatározták, hogy a 
töltéseket a Nagy-Duna és a Mo-
soni-Duna mentén megerősítik. A 
munkálatok ilyen szempontok sze-
rint el is kezdődtek. Az árvízvédelmi 
intézkedéseket követően a belvízle-
vezetés kérdései kerültek előtérbe. 
A munkák tekintetében új korsza-
kot jelentett gróf Khuen Héderváry 

Károly volt miniszterelnök-
nek a Társulat elnökségében 
kifejtett tevékenysége. 1910-
től a világháború kezdeté-
ig sorra épültek a gőzgépes 
szivattyútelepek /Kisbodaki 
telep, Zsejkei telep, Kisbajcsi 
telep, Győrzámolyi telep/. 
Az I. világháború kitörése a 
megkezdett folyamatokat 
félbeszakította, mert a mun-
kákat végző fizikai dolgozókat 
és az irányító mérnököket is 
a frontra vezényelték. Az I. 
világháború befejezése után a mun-
kálatok újraindításának megszerve-
zésében elévülhetetlen a szerepe 
a volt miniszterelnök, Társulati el-
nökségi tag fiának, ifj. gróf Khuen 
Héderváry Károly felsőházi tagnak 
a Szigetközi Ármentesítő Társulat 
elnökeként kifejtett tevékenységét 
illetően. Irányításával indultak újra 
nagy erőkkel a belvízmentesítési és 
ármentesítési munkák. A szénszállí-
tási nehézségek és költségek miatt 
eltérően az addigi rendszertől az új 
az új telepeket az 1920-as évektől 
kezdve a nyersolaj üzemre tervez-
ték.
Ezen elvek szerint épült meg 1926-
ban az Ásványi szivattyútelep 100 
lóerővel és 1200 liter másodper-
cenkénti vízszállítással, valamint 
1927-ben a Patkányosi telep 150 
lóerővel és 1880 liter másodper-
cenkénti vízszállítással, kompresz-
szor nélküli Diesel-motorokkal 
meghajtva.
- Ezen beruházásokat a Társulat az-
zal a célzattal valósította meg, hogy 
a Szigetköz részére olyan csatorna-
hálózatot és belvíz átemelő telepe-
ket létesítsen, amelyek alkalmasak 
arra, hogy ezen a termékeny terü-
leten a mezőgazdasági termelést 
biztosabb alapokra helyezzék.
- A szivattyútelep a Szigetközi bel-
vízrendszerben a számú belvíz-
védelmi szakaszon, a Patkányosi 
tápcsatorna torkolatában, Győr-
zámoly külterületén helyezkedik el. 
A telepnél lehetőség van megfele-
lő dunai vízállások esetén fordított 
irányú, szivornyakénti működtetés-
re. A szivattyútelep két gépegység-
ből áll. A meghajtó diesel motorok 
három hengeres Láng gyártmányú 
KN típusúak. A beépített szivattyúk 
típusa Ganz centrifugál. A motorok 

indítása sűrített levegővel történik. 
A szivattyúk teljesítménye 2 * 1,1 = 
2,2 m3/s A motorok teljesítménye 2 
* 71 kw (2 x 96 LE) Motorfordulat-
szám 270 ford/perc
- A telepet eredetileg is úgy tervez-
ték meg és alakították ki, hogy ked-
vező külvízállások esetén a beépí-
tett 1100 mm átmérőjű szivornyán 
keresztül vizet lehet vezetni a hul-
lámtérből a mentett oldalra. A szi-
vattyútelep jelenleg is rendszerben 
van, üzemképes. 
A KEOP Európai Uniós program 
keretében megvalósult Szigetközi 
mentett oldali és hullámtéri vízpót-
ló rendszer ökológiai célú tovább-
fejlesztése tárgyú projekt által 2014 
évben a hullámtéren végrehajtott 
fejlesztések illetve a telepen beépí-
tett szivornya gépészeti felújításá-
nak együttes hatására lehetővé vált 
a folyamatos üzemű szivornyázás. 
Ezáltal a Patkányosi szivattyútelep 
és szivornya a szigetközi mentett 
oldali vízpótló rendszer egyik kulcs-
műtárgyává vált. 
A patkányosi szivattyútelepet a 
Kulturális Örökségvédelmi Hiva- 
tal Soproni Regionális Iroda a 
410/2849/2004 számú határozatá-
val, ideiglenes védelem alá helyezte, 
majd a 11/2006. (V.9.) NKÖM rende-
let ipari műemlékké nyilvánította.
Jelenleg is működő szivattyútelep 
és szivornya a múlt században épült 
vízimérnöki létesítmények közül a 
Nagy- Duna menti ár- és belvízve-
szély elhárításában van/volt szere-
pe
Hely: Győrzámoly, Patkányos pusz-
ta 0241 hrsz.-ú terület

 Pulai Nikoletta
 polgármester



8 www.gyorzamoly.hu

RÓLUNK ÉS FALUNKRÓL 2022

II.Szigetköz Tájegységi Értéknap
Szeptember 23-án a győrzámolyi 
sportpályán levő rendezvénysá-
tor adott otthont a kiállításnak. 
A rendezvény a Hungaricum Bi-
zottság, a Szigetközi Natúrpark 
és az Agrárminisztérium támoga-
tásával jött létre. A program célja, 
hogy a településeink megmutas-
sák természeti, kulturális, gaszt-
ronómiai értékeiket, megismerjük 
a térség megyerikumait és a már 
19 értékkel bíró Szigetköz Tájegy-
ség Értéktárat. Az eseményen 
tiszteltét tette Dr. Pető Péter A 
Szigetköz Natúrpark Egyesület 
elnöke, és Dr. Nagy István or-
szággyűlési képviselő.
 A következő települések mutat-
ták be értékeiket a rendezvényen: 
Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, 
Dunaszeg, Gönyű, Győrladamér, 
Győrzámoly, Halászi, Kimle, Kis-
bodak, Lipót, Rajka.
A jelenlévők gasztroasztalon is-
merkedhettek a helyi ízekkel.
Győrzámolyon köszönthettük: dr. 
Nagy István agrárminiszter urat, 
országgyűlési képviselőnket, dr. 
Pető Pétert, a megyei közgyűlés 
alelnökét, a Megyei Értéktár Bi-
zottság elnökét, Lendvai Ivánnét 
a Szigetközi Tájegységi Értéktár 
Bizottság elnökét, a bizottság 
tagjait, számos szigetközi polgár-
mestert, népművészettel foglal-
kozó szakembereket és számos 
érdeklődőt.
Nekünk szigetközi embereknek 
nagyon fontos, hogy megőrizhes-
sük identitásunkat. Ennek legfon-
tosabb eszköze értékeink megőr-
zése. 
A gazdagon megpakolt asztalokat 
látva, nyugodtan kijelenthettük: 
Ezek vagyunk mi szigetközi embe-
rek és van mit letennünk az asz-
talra. 
A feladat pedig adott ezeket az 
értékeket ápolni, megőrizni az 
utókornak. 
Hiszem, hogy nekünk itt élőknek 
tudnunk kell kik vagyunk, mert 
van múltunk, jelenünk és jövőnk!
Úgy gondolom, hogy saját érté-
kasztalunk bemutatása, amivel 
készültünk a II. Szigetközi Tájegy-
ségi Értéknapra, megérdemel egy 
külön posztot!
Igyekeztünk minél több értéket 
felvonultatni, hiszen ezeken ke-

resztül tudjuk megmutatni kik va-
gyunk, de természetesen mesz-
sze nem sikerült bemutatnunk az 
összes kincsünket. A jövőben is 
törekedni fogunk arra, hogy minél 
többen, minél jobban megismer-
hessék községünk értékeit!
A felvonultatott értékek bemuta-
tása:
Bors serfőzde
1992-ben családi vállalkozásként 
alapították a „Likócsi serfőzde 
és söröző”-t, majd Győrzámo-
lyi serfőzde néven (Cervisia Kft.) 
2009 óta működik településün-
kön. A tulajdonos, Bors László és 
családja lelkiismeretes, igényes 
munkája és kiváló termékei szer-
te az országban ismertté teszik és 
öregbítik Győrzámoly hírnevét. A 
kerékpáros turizmusnak köszön-
hetően külföldi vendégek is meg-
ismerhetik, megkóstolhatják a 
falu kézműves söreit.
Clematis Szappan Szalon
Nemzeti parki termék védjegy-
gyel ellátott termék, méltán lehet 
büszke rá Győrzámoly, ahol előál-
lítják. Magas minőségű, minél kö-
zelebbről, a természet terhelése 
nélkül beszerzett, gondosan vá-
logatott alapanyagokkal dolgozik 
a vállalkozás. A szappan termé-
szetes összetevőivel hozzájárul 

használói egészségének megőr-
zéséhez is, és híven képviseli az el 
nem évülő igazságot: fűben, fában 
orvosság van.
Cseri Antal
Fiatalkorában kiemelkedő ered-
ményeket ért el országosan  hosz-
szútávfutásban, de sajnos a csa-
ládfő apa az ”úri mulatság”-nak 
tartott sportot nem jó szemmel 
nézte. Ezért, az apai szigor miatt, 
kimagasló tehetségét a sport te-
rületén nem volt módjában tovább 
kamatoztatni. A faluban működő 
színjátszókör oszlopos tagjaként 
mulattatta a nagyérdemű közön-
séget. Remek humorának köszön-
hetően komikus főszerepeket 
osztottak rá. Legnagyobb szen-
vedélye azonban a fotózás volt. 
Képeivel sok díjat nyert országos 
szinten is. Állandó meghívottja 
volt a környékbeli lakodalmak-
nak, főbb eseményeknek. Mivel 
ez időtájt kevesen rendelkeztek 
fényképezőgéppel, egyedülállóan 
mutatta be az 1930-as évektől a 
falusi mindennapok mozzanatait, 
valamint az ünnepek eseményeit.
Gasztróasztal
Itt kapott helyet Csizmadia Zol-
tánné Ila káposztás- almás- tö-
kösmáskos rétese, Szűr Zoltán 
csülköskáposztája és gulyásleve-
se.
Káposzta
A szigetközi káposzta termelés 
hosszú múltra tekint vissza. A 
18.században már feljegyzések 
tanúskodtak arról, hogy dereg-
lyéken szállították a termést Zá-
molyról Bajáig, Orsováig. A győri 
piacon is keresett áru volt a zá-
molyi káposzta. A paraszti világ-
ban kalákában ültették, művelték, 
dunai vízzel öntözték a káposz-
tát. Az MGTSZ idején a savanyú 
káposzta készítésről is messze 
földön híres lett a falu. A kiváló 
zámolyi termőföld a káposztának 
is kedvezett. A TSZ-ben dolgozó 
asszonyok lábbal(gumicsizmában) 
gyúrták a káposztát, óriás hor-
dókban,amikbe csak létrán tud-
tak bemenni. Ma már csak néhány 
család viszi tovább a híres zámolyi 
káposzta termesztés, savanyí-
tás örökségét. Az értékasztalon 
a Klauz család termékeiből talál-
hattak az érdeklődők!



9www.gyorzamoly.hu

RÓLUNK ÉS FALUNKRÓL 2022

Kelemen Milán
A nagybetűs gazdát, Milánt min-
denkit ismeri, hisz talán jelenleg 
ő az egyetlen állattartó a faluban, 
aki többféle állattal és mezőgaz-
dasági termékkel foglalkozik. Mi-
lán vallja: termőföldtől az asztalig 
kell és érdemes termelni! Elsősor-
ban kisállatokkal és ami kuriózum 
a fürjtojással, illetve fajta nemesí-
téssel foglalkozik. Egyre nagyobb 
kereslet van a háztáji dolgokra 
és ebbe az irányba próbál elmen-
ni, lehet tőle vásárolni, baromfit, 
nyulakat, birkát és persze tyúk és 
fürjtojást is. 
Kendo
1989 óta működik Célja: Győrzá-
molyon és a környékén élő közös-
ségekkel, illetve a Szigetközben 
élő fiatalokkal megismertesse, a 
távol-keleti harcművészetet és 
az érdeklődést felkeltse a kendo 
(hagyományos japán kardvívás) 
iránt. Az egyesület céljai közé tar-
tozik, hogy tagjainak - különös te-
kintettel az ifjúságra - testi, szel-
lemi, erkölcsi, közösségi életre 
nevelését elősegítse, fejlessze. A 
közös edzéseken keresztül tagjait 
egészséges életmódra, udvarias-
ságra, a szabadidő kulturált el-
töltésére nevelje, hogy a magyar 
társadalom hasznos és tevékeny 
tagjai legyenek.
Mosolyország
A Mosolyország Színkör Győrzá-
moly amatőr színtársulata, mely 
2001-ben alakult lelkes pedagó-
gusok és szülők közreműködé-
sével. Repertoárjukon kezdetben 
gyerekeknek szóló műsorok, gye-
rekdalok és megzenésített mesék 
szerepeltek, úgy mint a Hófehér-
ke és a hét törpe, a Micimackó, a 
Hupikék törpikék, az Óz, a nagy 
varázsló és a Szépség és a ször-
nyeteg.
Fontosnak tartják a magyar népi 
és egyházi hagyományokat (pl.
májusfa állítás, keresztútjárás, 
adventi gyertyagyújtás), a magyar 
nyelv ápolását. Feladatuknak ér-
zik a közösségformálást, előadá-
saikban sok gyermek kap szere-
pet, társulaton kívüli fiatalok és 
felnőttek segítik egy-egy előadás 
létrehozását és osztoznak a sike-
rekben
Rippert méz
40 év foglalkozik a család a méz 
készítésével, Rippert Sándor 
nagyapja szeretett bele a mé-

hészkedésbe, amit aztán ő tovább 
vitt, sőt felesége Ági is kitanulta a 
méhészkedést és együtt folytat-
ják ezt a tevékenységet. Jelenleg 
80 méh családjuk van, és 5-6 féle 
mézet állítanak elő. A méhlegelők 
főként helyben, a Duna árterében 
vannak tavasszal, az akác Bőny 
térségéből, a virágmézek pedig 
Győrzámoly határából származ-
nak.
Sport SE
A sportegyesület lassan 100 éve 
van jelen községünk életében. 
Biztosítja a rendszeres testmoz-
gás lehetőségét óvodástól nyug-
díjas korig. Nemcsak a sportélet-
ben, hanem különböző kulturális, 
a falu egész lakosságát megmoz-
gató eseményeken – falunap, 
adventi gyertyagyújtás, főzőver-
seny, különböző jótékonysági ak-
ciók, gyűjtések – is aktív szere-
pet játszik. Az egyesület jelenléte 
napjainkban (és remélhetőleg a 
jövőben is) meghatározó Győrzá-
moly életében.
Szigetköz Mézesműhely- 
Horváth-Dobson Eszter
„Az alkotás nem ismer kényszert - 
a művészet szabad.”- vallja Eszter. 
Munkáit legfőképpen a karácsonyi 
időszakban keresik a legtöbben, 
de egyre több egyéb alkalomra is  
mint pl.: baba látogatás, ballagás , 
házassági évforduló, munkái egye-
di tervezéssel készülnek és nem 
csak szépek hanem finomak is!

Tenisz
A Győrzámolyi Tennis Club húsz 
éve alakult, 2000-ben épült az 
első salakos teniszpálya. Több 
mint hetven gyermek jár rendsze-
resen teniszedzésre szakképzett 
edzők irányításával, helyi, győri és 
a környező településekről. Hob-
biteniszező és versenyző felnőt-
tek is rendszeresen látogatják a 
pályákat. Mint a Magyar Tenisz 
Szövetség tagja, több versenyzőt 
kineveltünk, akik győri és buda-
pesti kluboknál tudtak magasabb 

szinten versenyezni. A tenisz klub 
négy salakos teniszpályával ren-
delkezik, gyönyörű környezetben, 
százéves gesztenyefák árnyéká-
ban. A pályák közül a két center-
pálya világítása lehetővé teszi az 
esti játékot is. Az energiatakaré-
kos reflektorok tökéletes meg-
oldást nyújtanak a sportoláshoz. 
Munkájuk elismeréseként 2012-
ben Áder János Köztársasági El-
nök Úrtól megkaptuk a Magyar 
Ezüst Érdemkereszt állami kitün-
tetést, mely a gyermekek oktatá-
sában, sportra nevelésében kifej-
tett tevékenységünket értékelte.
Zoltai Dia ékszer
Zoltai Diána 2016 óta Győrzá-
molyon él családjával. Az álma-
it követve, 2016-ban kezdte el 
bemutatni a nagyközönségnek 
gyöngyökből fűzött ékszereket. 
Fontosnak tartja, hogy az általa 
készített ékszerek valóban egye-
diek legyenek, ezért kis szériában 

készíti őket. Vallja, hogy minősé-
gi ékszereket kizárólag minőségi 
alapanyagokból lehet készíteni! 
Munkáihoz elsősorban japán- és 
cseh üveggyöngyöket, Swarovski 
gyöngyöket és kristályokat hasz-
nál. Munkái ma már megtalálha-
tóak mind a MESKÁn, mind pedig 
a szigetközi kézműves vásárokon.
VÉKA ROZS kézműves 
pékség-Rozsics Tímea
2017 telén kezdődött a rajongása 
a kovászos kenyerek sütése iránt. 
2018 tavaszán vett részt Ormós 
Gabi workshopján.  A rokonai és 
barátai nagy örömére sok-sok si-
keres kenyérsütési próbálkozás 
következett. A sikerek hatásá-
ra született meg az elhatározás, 
hogy ezzel szeretne foglalkozni.
A kicsi pékségben 2021 áprilisától 
szívvel-lélekkel-kovásszal készí-
ti a kenyereket, kalácsokat, ba-
getteket és péksüteményeket. A 
termékek adalékanyag-mentesen 
készülnek!

 Pulai Nikoletta
 polgármester
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Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsöde
Híreink, eseményeink

Sok szeretettel köszöntjük tele-
pülésünk lakóit!
Ismét elkezdődött az új nevelé-
si év, s már az őszi hónapokban 
számos élménydús programot 
igyekeztünk megvalósítani in-
tézményünkben, illetve aktívan 
bekapcsolódtunk a község által 
szervezett eseményekbe is. 

Vidám Családi délután a Kör-
nyezettudatosság jegyében!

Október 7-én a Tündérrózsa 
Óvoda apraja - nagyja nagy 
örömmel vette birtokba a két 
épület udvarát és a lezárt utcát.
A gyerekeket népi játszóház, vi-
dám játékos feladatok és krea-
tív foglalkozások várták az újra 
hasznosítás jegyében.
Az utcán a helyi körzeti megbí-

zott Kovács Péter és kollégái 
biztosították a helyszínt, a gye-
rekek megnézhették a ren-
dőrautót, beleülhettek, illetve 
megismerkedhettek a várva várt 
Robot zsaruval is. 
A közlekedésbiztonsági osztály 
munkatársa a gyerekeknek, ke-
rékpáros ügyességi vetélkedőt 
készített, melyekhez „police” 
feliratos bicikliket is hozott a ka-
pitányságról.

Finom sütemények és egészsé-
ges falatok egyaránt várták a 
megéhező kicsiket és nagyokat. 
Ezúton is köszönjük a Lipóti pék-
ség nagylelkű támogatását. 
A nap végén sok apró láb ropta a 
táncot Pápainé Anikó „ Így tedd 
rá” táncházára. 
Nagy örömünkre nagyon sok 
család vett részt a programon, 
köszönjük támogatásukat!

Idősek napja a Sportcsarnok-
ban

Ahogy a korábbi években, idén is 
részt vettünk az idősek napi ren-
dezvény megszervezésében és 
lebonyolításában. Kivétel nélkül, 
mindenki kivette részét a felada-
tokból. Idén a Napocska csoport 
készült őszi körjátékokból ösz-
szeállított műsorral. A gyerekek 
nagyon ügyesen szerepeltek, 
mely nagy sikert aratott ez alka-
lommal is.

Márton-napi hagyományőrző 
délután

Idén is megrendezésre került, a 
Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda 
és Bölcsőde, már hagyománnyá 
váló Márton - napi délutánja. A 
szülőket 15.30-ra vártuk, az óvo-

dai és bölcsődei csoportokba, 
közös barkácsolásra, a gyere-
kekkel. Minden csoport, az óvó-
nénik által megálmodott kis lám-
pást készített. Libás verseket, 
dalokat, már előző héten gyako-
roltunk a gyerekekkel. 16.00 óra 
után, elkezdődött a gyülekezés 
az óvoda épülete előtt, a már el-
készült kis lámpásokkal. Idén is, 
a forgalom elől lezártuk az óvo-
da épületei közötti útszakaszt, a 
rendezvény nyugodt lebonyolí-
tása érdekében. Szép dekoráci-
ók jelezték az „ünnepet”. Ebben 
az évben, a Pillangó csoport 
szervezte, e jeles napot. A lát-
vány, a színesebb program mi-
att, segítségül hívtuk a Dream-
power rendezvénytechnikát, 
akik LED falat hoztak, felajánlás-
ként. 16.30-kor, kezdetét vette a 
Márton-napi programunk. A Pil-
langós óvónéni köszöntője után, 
a gyerekek megnézhették, meg-
hallgathatták Szent Márton le-
gendáját, a LED fal segítségével. 
Ezután a Pillangó csoport rövid 
műsora következett, szintén a 
LED falon látható dalokkal, vers-
sel. A műsor után kezdetét vette, 
szokásos kis felvonulásunk, da-
lokkal, versekkel, lámpásokkal. 
Visszaérve az óvoda elé, a gye-
rekek libás dalokat nézhettek a 
Led falon, miközben szüleikkel 
együtt, fogyaszhattak a zsíros-
kenyérből, teából, amit a dadus 
nénik, pedagógiai asszisztensek, 
és a szülők kínáltak. A rendez-
vény 17.30-ig tartott, azt gon-
doljuk, hogy igazán jól sikerült. 
Sokan részt vettek, és örülünk, 
hogy Polgármester asszony is 
el tudott jönni. Mindenkinek kö-
szönjük!
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Mentovics Éva:  A szeretet ünnepén

Jégtopánban jár december,
hó leng ég és föld között,
erdők, bércek minden fája

csipkeingbe öltözött.

Csillagjárta égi úton
Hold ezüstje andalog,
hófellegek fodrán ülve
dalolnak az angyalok.

Földöntúli daluk zengő,
örömteli üzenet,

hirdeti, hogy Betlehemben
csodás kisded született.

Áhitat és öröm járja,
lengje át e szép estét,

s verjen tanyát minden szívben
szeretet és békesség.

Intézményünk nevében Áldott, 
Békés, Szeretetteljes  

Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Esztendőt kívánunk 

minden Kedves Családnak!

 Benkőné
 Krankovits Melinda
 intézményvezető 

GYŐRZÁMOLYI SE évértékelő
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy ez 
az év úgy alakul, ahogy terveztük...
Eligazolási dömpinget már csak az 
átigazolási gondjaink tetézték, de 
reménykedtünk, hogy a felforgatott, 
fiatal kirakat csapatunk felveszi a 
csoport ritmusát. Sajnos nem így 
alakult. Játékunk tetszetős, sokszor 
látványosabb, mint ellenfeleinké, de 
az sajnos nem társul eredményes-
séggel. 
Ezen próbálunk meg majd a téli fel-
készülési és átigazolási időszakban 
változtatni.
Megyei III-as csapatunk se okozott 
sok örömet a szurkolóknak, igaz e 
sorok írásakor még egy elmaradt 
mérkőzés hátravan, de ott is a pont-
szerzés már bravúr lenne. A fiatalsza-
bállyal és a korosztály sajátoságaival 
küzdő U19-es csapatunknak se ez a 
legeredményesebb éve.
A dicsőséget ebben az évben is a Női 
csapatunk hozza... Hölgyek a máso-
dik helyen állnak és a góllövő lista 
első helyén Pércsi Brigitta és rögtön 
utána Muraközi Anita áll. 
Szomorú is lehetnék, mert nem eh-
hez szoktunk. Csak én látom a játé-
kosok, edzők, segítők befektetett 
munkáját. Több mint 150 igazolt já-
tékosunk van. Utánpótlás csapataink 
a szüleikkel egész héten belakják a 
sportpályát. Lelkesen utaznak a va-
sárnapi ebéd előtt a Bozsik tornákra. 
Volt olyan hétvégi nap amikor megyei 
csapatainkban 50 fő versenyzett egy 
napon. A pálya, öltöző és környéké-
nek rendberakásánál rengeteg segítő 
önkéntes és önkormányzati dolgozó 
munkáját kell dicsérni. Nekik köszön-
hető, hogy kulturált körülmények kö-
zött tudnak a versenyzők sportolni, 
rendezett sportpályán tudjuk a ven-
dégeinket fogadni és a szimpatizán-
sok kellemes környezetben tudnak 
szurkolni.
A felnőtt csapataink eredményte-

lenségének bosszantó érzését a fan-
tasztikus kis közösségek és utánpót-
lásunk és női csapatunk sikeressége 
feledteti. Remélem jövőre az egysé-
ges csapatszellem átsegíti megyei 
csapatainkat a nehézségeken. 
És sajnos ez az év se múlt el tragédiák 
nélkül. Néhány szimpatizánsunk, csa-
pattársunk, barátunk elhunyt ebben 
az évben is. Ők mindig a gondolata-
inkban lesznek.
Zárásul csak annyit szeretnék, hogy 
büszke vagyok és nagy megtisz-
teltetés számomra, hogy ennek a 
fantasztikus sportegyesületnek az 
elnöke lehetek! Köszönöm egész 
éves munkáját, támogatását minden 
játékosunknak, edzőknek, kollégá-
nak, önkéntesünknek, tagunknak, 
szponzorjainknak, támogatóinknak, 
Polgármester asszonynak, az Önkor-
mányzat képviselőinek és munkatár-
sainknak és persze rajtuk keresztül 
családjaiknak. Pár nevet kiemelnék, 
mert kiemelkedő lelkesedéssel segí-
tették közösségünket: Csuti Róbert 
és családja, Fejes Balázs és családja, 
Fehér Károly és családja, Balázs Le-
vente és családja, Dubi Patrik és csa-
ládja, Virág Csaba és családja, Tóth 
Zoltán és családja, Benkő Fricibának, 
Vadász Péternek és biztos kihagytam 
még jó pár nagyszerű embert... nekik 
majd személyesen is megköszönöm 
és a kiemelkedők között is kiemelke-
dő Lakatos Attila és családja. 

Karácsonyi gondolatok
Embert próbáló és személyiséget for-
máló időket élünk. A XXI. század első 
két évtizede gyors változásokkal tört 
ránk. Háború és a válságok árnyéká-
ban felértékelődik a közösségekben 
(család, baráti közösség, sport, mun-
kahely, hitközösség, nemzet,..) törté-
nő együttműködés szerepe és saját 
magunk értékrendje, attitűdje.
Nap mint nap újabb és újabb kihívá-

sokkal kell szembenéznünk és ezek-
re a nehézségekre a lehető legjobb 
válaszokat próbáljuk adni. Számos 
esetben ezek a kihívások meghalad-
ják egyéni lehetőségeinket, képessé-
geinket.
De a mindennapi problémáknak el 
kell, hogy halványuljanak, ha kigyúl-
nak az ünnepi fények. 
A karácsony a legszebb, legbensősé-
gesebb ünnepünk, lehetőséget nyújt 
arra, hogy a szeretet és az összetar-
tozás jegyében gyertyát gyújtsunk. 
Ilyenkor van igazán alkalmunk arra, 
hogy rohanó világunkban egy kis szü-
netet tartsunk és szeretteink köré-
ben békésen, meghitten ünnepeljünk.
Az adventi időszak kiváló alkalom le-
het lelkünk és kapcsolataink rende-
zésére.
Legjobb alkalom a félreértések, meg-
bántások tisztázására. Ne azon gon-
dolkozzunk, kinek kell kezdeményez-
nie. A sorsfordító események nem 
tőlünk távol, hanem itt a hétköznapi 
életünk egyszerűségében történnek. 
A karácsonyi készülődés emelkedet-
tebb, ünnepélyesebb hangulatában 
térjünk vissza az örök emberi érté-
kekhez: a családhoz, a hithez, éljük 
meg közösen az együvé tartozás, az 
egymásra figyelés melengető érzé-
sét.
Az ünnepek alatt csendesedjünk le 
és halljuk meg üzenetét! Zárjuk ki lel-
künkből és elménkből a hangos kül-
világot. Tudom nehéz, de próbáljunk 
meg a rohanó hétköznapjainkat is így 
megélni!
Kollégáim és a kis közösségünk nevé-
ben áldott, békés, szeretetteljes ka-
rácsonyi ünnepeket és egészségben, 
sikerekben gazdag boldog új évet kí-
vánunk. 

 Granát Gábor
 Győrzámolyi SE 
 elnöke
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Őszi versenyek a Győrzámolyi Tennis Clubnál
2022. szeptember 24. őszi férfi egyéni  teniszverseny:

I. hely: Balogh Márió  II. hely: Németh Gábor III. hely: Vadász István

Október 1-jén rendeztük őszi gyermek kispályás teniszversenyünket, ahol

I. hely: Maczali Marcell  II. hely: Kozma Lucy  III. hely: Pozsgai Szonja

Gratulálunk minden résztvevőnek és helyezettnek.

Október 2-án férfi páros versenyünk került lebonyolításra, ahol 12 páros küzdött a vándorkupáért!

I. hely: Kugler Károly - Balogh Mario
II. helyt: Bita Deli - Nisóczi Botond
III. hely: Németh Gergő - Németh Gábor
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Október 8-án rendeztük meg idei, utolsó teniszversenyünket , ahol a 12 - 14 éves korosztály mérette meg 
magát!

5-6. osztály:
I. hely: Gyimesi Márk  II. hely: Brieber Eszter III. hely: Schreiner Dóra

7-8. osztály:
I. hely: Baráth Bence  II. hely: Angyal Miklós III. hely: Pálóczi - Varga Lívia

Gratulálunk minden résztvevőnek!

Az edzések folytatódnak fedett pályán  a téli időszakban.  Tavasszal várunk minden tenisz kedvelő gyerme-
ket és felnőttet a templom melletti salakos pályákon.
Áldott ünnepeket és egészségben, sportban eltöltött új esztendőt kívánok, a tennis club nevében a falu 
minden lakójának! 

 Karácsonyné Mayer Éva
 Győrzámolyi
 KTC tennis club

Országos Junior Kendo Bajnokság
A Szigetközi Junior Kendo klub az 
elmúlt időszakban két versenyen 
is részt vett.
A győrzámolyi egyesület 5 főt 
nevezett az Országos Junior 
Kendo Bajnokság, így ott minden 
kategóriában volt indulója.

- „A” Gyermek kategória: 8 -10 
éves korig (fiú-lány vegyes) 

  • 2. helyezett -  Székely Áron
- „B” Serdülő: 11 – 13 éves korig 

(fiú-lány vegyes, fokozat  
korlátozás nélkül)

  • Fighting spirit - legjobb  
  küzdő díj - Anda Gellért

- „C” Ifjúsági : 14 – 17 éves korig 
(fokozat korlátozás nélkül,  
fiú-lány vegyes)

  • 3. helyezett - Szabó Botond
- „D” Kihon – páncél nélküliek:  – 

17 éves korig
  • Fighting spirit - legjobb küz- 

  dő díj – Abdulrazzak Szúra
  • 3. helyezett – Bombicz Péter

Ezt követően a 37. Kendo Orszá-
gos Egyéni Bajnokságra került 
sor Budapesten.
Erre a rangos eseményre 9 főt 
neveztünk.
- B” Serdülő: 11 – 13 éves korig 

(fiú-lány vegyes, fokozat  
korlátozás nélkül)

  • Fighting spirit - legjobb  
  küzdő díj - Anda Gellért

- „C” Ifjúsági : 14 – 17 éves korig 
(fokozat korlátozás nélkül,  
fiú-lány vegyes)

  • 3. helyezett - Szabó Botond
  • 3. helyezett – Horváth  

  Marcell
- „D” Kihon – páncél nélküliek:  – 

18 éves korig
  • Fighting spirit - legjobb  

  küzdő díj – Dubi Mátyás
  • 3. helyezett –  

 Abdulrazzak Szúra

Az edző Dubi Attila így vélekedett 
a verseny eredményről: „Nagyon 

örülök, mert a verseny kime-
netele után látszott, hogy min-
den kendoka kihozta magából, 
amit tud.” A tréner így folytatta: 
„Büszke vagyok a versenyzőimre, 
mert az elmúlt időszak nem volt 
egyszerű számukra sem, de szé-
pen dolgoztak. A felkészülést és 
az edzéseket folytatjuk ameddig 
tudjuk…”

Edzéseinket a győrzámolyi tor-
nacsarnokban tartjuk hétfőn: 
18.00-tól 20.00-ig és pénteken 
17.30-tól 19.30-ig. Ha szeretnéd 
kikapcsolni a mai rohanó vilá-
got, és rátalálni önmagadra, tedd 
meg az első lépést:

JELENTKEZZ!
Szigetköz Junior Kendo Klub
Dubi Attila
dubiattila@gmail.com
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Győrzámolyi K4 Vízisport Egyesület

2020-ban azzal a céllal jött létre 
az egyesület, hogy Győrzámolyon 
is tudjunk további sportolási lehe-
tőséget biztosítani az itt élőknek. 
2021 őszén sikerült elindulni az 
edzésekkel egy kis csapat gyer-
mekkel a Zámolyi- csatornán. 
Néhány régi hajóval, és egy öltö-
zősátorral kezdtük meg a munkát. 
Több mint 30 fiatal ismerkedett 
meg a kajakozással. 
Az Önkormányzattal, a Győrzá-
molyi Petőfi Sándor Általános 
Iskolával és a Győrzámolyi Spor-
tegyesülettel kötött együttmű-
ködési megállapodás segítsé-
gével több pályázaton indultunk 
támogatásért. Így sikerült bőví-
teni az eszközparkunkat. Kaja-
kokkal, SUP-okkal, túra kenukkal 
készülhetünk a következő nyárra. 
2022-ben sportolóink részt vet-
tek a Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ség versenyrendszerében. Ezeken 

a versenyeken értékes tapasz-
talatokat, élményeket szereztek 
gyerekeink, sőt voltak, akik érem-
mel a nyakukban büszkén jöhet-
tek haza. 
Az elmúlt egy évben igyekeztünk a 
település programjain is megmu-
tatni magunkat. Mindig örülünk a 
felkéréseknek! Szívesen vettünk 
részt a Sángli Gyöpi Bogrács Pik-
niken, az iskolai sportnapon, a 
Fittzámoly programsorozaton, és 
tartottunk több bemutató edzést 
a Dunaparton. Ezeken sokan ki-
próbálták a kajakot, túrakenut, 
SUP-ot. Több környező település 
meghívásának is eleget tettünk.
Ez év őszén, újabb mérföldkőhöz 
érkeztünk. Kadler családnak kö-
szönhetően 2 konténert tudtunk 
telepíteni a Duna partra. Nem 
voltak jó állapotban, de azonnal 
kaptunk segítséget több támo-
gatótól, és a szülőktől. Ma már 
felújított állapotban, boldogan 
használják a sportolók a belőlük 
kialakított hajótárolót és öltözőt.
Szeretnénk további két konté-
nerrel bővíteni „vízitelepünket”, 
annak érdekében, hogy minden 
kajakozni vágyónak helyet tud-
junk biztosítani. Célunk egy olyan 
családbarát közösség kialakítása, 
ahol nem csak a gyerekek, de a 
felnőttek is szívesen töltik az ide-

jüket. Most folytatjuk a csoporttal 
a téli alapozó munkát az Önkor-
mányzat multifunkciós termében, 
és a szabadban.  Nyártól - ter-
veink szerint - már várjuk azokat 
is, akik alkalmanként kibérelnék 
sporteszközeinket. 
Tavasztól már tudjuk fogadni az 
adók 1%-át, amivel tudják segíte-
ni működésünket. Természetesen 
örömmel veszünk minden támo-
gatást.
Elérhetőségeink:
Telefon:  
Kadler Viktor 
+36 70 3317993
Kincses-Uzsaly Anna 
+36 70 3805233
E-mail:   
kajakkenugyorzamoly@gmail,com
Facebook:  
https://www.facebook.com/K4v-
segyorzamoly

Máltai Csoport

Ingyenes kulturális programot 
szervezett, a Győrzámolyi Máltai 
Csoport augusztus végén.
Lehetőségünk adódott a Köszön-
jük Magyarország pályázatban, két 
kulturális rendezvényt megpá-
lyázni. A pályázatot megnyertük, 
önrèsze nem volt, így ingyenesen 
nézhették meg az érdeklődők a 
Győrzámolyi Sportcsarnokban.
Sün Sári világgá megy címmel, 
gyerekeknek szóló mese volt lát-
ható, majd Pilinszky versek hang-
zottak el balettel és zenei háttér-
rel kiegészítve felnőttek részére.
Szerencsére, sok gyermek és fel-
nőtt is eljött megtekinteni a prog-
ramokat. A csarnok megtelt a né-
zőkkel.

Úgy gondoltuk, jelenlegi nehéz 
gazdasági helyzetben, nagy se-
gítség lehet, ha a drága jegyárak 
helyett, ingyen juthatnak falunk 
gyerekei, felnőttek is kulturális, 

művészeti élményhez! Jó vissza-
jelzéseket kaptunk.
Kisgyerekek azt mondták: Máskor 
is legyen! Nagyon jó volt! Örül-
tünk!
Mivel az útiköltséget pályázaton 
nem nyertünk, így a művészek 
ideutazását nekünk kellett fizetni. 
Ebben nagy segítséget kaptunk a 
helyi vállalkozóktól, s néhány ma-
gánszemély felajánlásával hamar 
összegyűlt a kért összeg. Tiszte-
lettel köszönjük nekik ezután is!
Köszönjük meg, Pulái Nikoletta 
polgármester asszonynak is a se-
gítségét!

 Majorné Szabó Bernadett
 Máltai Csoport
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Hogyan lettem BIO kertész?

Avagy út Győr belvárosából Ma-
gyarország legszebb konyhakert-
je pályázatig.
Köszönettel vettem a felkérést 
polgármester asszonytól, hogy 
képviseljem falunkat egy orszá-
gos megmérettetésen.
Noha igazi győri lánynak tartom 
magam, a természet közelsége és 
szeretete gyermekkorom óta ve-
lem van. 
Nagyszüleim mindig gazdálkod-
tak a kiskertben és megtermel-
ték a család számára szükséges 
zöldségeket és gyümölcsöket. 
Nagyapám kályhás mester révén 
könyvekből képezte magát profi 
kertésszé. Elevenen élnek ben-
nem a náluk töltött nyarak . Ö 
ültette el bennem a gazdálkodás 
szeretetét.
Kisgyermekes anyaként már fon-
tos szempont volt, hogy vegyszer 
mentes, friss alapanyagokból főz-
zek. Rendszeresen jártam a piaco-
kat, ahol a minőség mellett mindig 
szakítottunk időt a beszélgetésre 
is az árusokkal. Megtapasztaltam 
nem kell a sok különleges, világ 
más tájáról behozott mindenféle 
zöldség- gyümölcs. Amit én ter-
melek, a miénk az csak egészsé-
ges lehet nincs tele vegyszerrel, 
mesterséges ízfokozókkal.
2019-ben egyik napról a másikra 
elhatároztuk, eladjuk a révfalui 
családi házat és vidékre költö-
zünk. Beleszerettünk kis közsé-
günk Duna – parti telkébe, ami 
ráadásul olyan méretekkel, be-
napozottsággal rendelkezett, ami 
alkalmassá tette a gazdálkodásra. 
Kialakítottuk a szabályos angol 
kertre jellemző fix  parcellákat, 
emelt  ágyásokat. Természete-
sen beleástuk magunkat a vegy-
szermentes, biointenzív gazdál-
kodás rejtelmeibe. Folyamatosan 

képzésekre jártunk és kutattuk a 
legmegbízhatóbb beszerzési for-
rásokat. A téli tervezést követően 
indulhatott a palántázás.
Igy lett egy darab földből a vegy-
szer mentes konyhakertünk, 
amelyből mára, legnagyobb bol-
dogságunkra a környékbeli csalá-
dokat is el tudjuk látni.
- Kis területen nagy mennyiségű 

zöldséget termelünk biointenzív 
módszerekkel

- Komposztmulcsos ágyásokat 
használunk, a komposztot ma-
gunk állítjuk elő. ennek rétege 
évről évre növekszik és mára 
elérte azt a szintet, amelyben 
könnyen termelhetünk.

-  A talajra, mint élő szervezetre 
tekintünk és javításával teremt-
jük meg a zöldségek számára az 
eszmei tápanyag felvételt.

- Nem alkalmazunk ásást csak 

talaj lazítást és a gyomkezde-
ményeket evvel a módszerrel 
időben távolíthatjuk el. Az ásás 
mellőzésével nem forgatjuk 
mélyre a már felhalmozott érté-
kes tápanyagokat.

- Vetéstervet, betakarítás naplót 
készítünk és vetésforgót alkal-
mazunk.

- Szigorúan vegyszermentesen 
gazdálkodunk, biológiai növény-
védelemmel

- Növénytársításokkal védeke-
zünk a kártevők ellen.

- Esővizet gyűjtünk 
- Kerti tavunk kiegészíti az öntö-

zővizet élőhelyet ad és támo-
gatja a biológiai diverzitást 

- Talajtakarással védjük növénye-
inket a kiszáradástól, szélsősé-
ges időjárástól

- Magunk palántázunk, így végig 
kísérhetjük a növény eredetét 
és fejlődését a magvetéstől a 

betakarításig
- A virágoskerttel élőhelyet bizto-

sítunk a rovaroknak, madarak-
nak 

A kerti munka számunkra a leg-
jobb kikapcsolódás. 
Munkák eredmény ízletes nap ér-
lelte zöldségek és gyümölcsök.
 Felülírhatatlan a boldogság és 
büszkeség mikor visszajelzést ka-
punk.
A legnagyobb eredményt szá-
momra mégis az jelenti, hogy si-
került a család étkezési szokása-
in is változtatni. Olyan ételeket 
is fogyasztunk, amiket ha nem 
termelnénk, talán meg se vásá-
rolnánk. Változatosan étkezünk 
kilépve a konyhakertbe csábító a 
látvány, illat és az íz.
A befőzéssel, fagyasztással, sa-
vanyítással és szárítással pedig 
egész évben élvezzük a munkánk 
gyümölcsét.

 Aki jól bánik a termőfölddel az 
egész biztosan tudatosabban fog 
működni tágabb környezetében 
és a bolygónk szempontjából is 
fenntarthatóbb életet fog élni.
Ha van kedvetek, látogassatok 
el hozzánk egy jó beszélgetésre 
vagy tapasztalat cserére.
Táplálékunk legyen orvosságunk!

 Pozsgai Katalin
 Soóska Biokert
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Gasztro műsor 

Októberben nagy öröm érte közsé-
günket, az Ízőrzők stábja Győrzá-
molyon forgatott. Remélem sikerült 
Győrzámoly hírnevét tovább öregbí-
teni. Hálás köszönet, minden részt-

vevőnek, akik lelkesen készítették 
el az ételeket! Akik közreműködtek: 
Máder Beáta, Máder Jánosné Ró-
zsika, Csizmadia Zoltánné Ila, Viola 
Vilmosné Zsuzsa, Tóth Józsefné Ani.

A műsor decemberben, a Duna Te-
levízióban lesz látható. Az adás pon-
tos időpontjáról később adunk hírt.

Szíve-nyelve leves (Máder Beáta)

Hozzávalók:
 •  Sertés szív és nyelv (adagonként 20 dkg hússal kell számolni)
 • Durva szemű só
 • Pörkölt alaphoz
 - Vöröshagyma
 - Fokhagyma
 - Paprika
 - Paradicsom
 - Őrölt pirospaprika
 - Bors
 - Babérlevél
 - Kevés mustár
 • Burgonya
 • Tejföl

Előkészítés:
Szíveket, nyelveket alaposan meg kell mosni, megtisztítani, szíveket kettévágni. Mindegyik húst kb. 1,5 cm - 
enként bevagdalni, úgy hogy ne essen szét. Durva szemű sóval alaposan besózni. Nem úgy, mintha ételt íze-
sítenénk, hanem annak az 5-6-szorosa mennyiséggel. A só fogja szétmarni a rostokat. Az alaposan besózott 
húsokat egy nagy edényben 4-6 napig pácolni kell, naponta egyszer átforgatni. Egy nap után lé fog rajta állni, 
de ezt nem öntjük le. A pácolás után alaposan át kell mosni, kétszer 20 percig tiszta vízben áztatni. 
Főzés:
A húsokat kockára vágjuk, és egy pörköltet  készítünk belőle.
A vöröshagymát zsíron megdinszteljük,  rátesszük a pirospaprikát, majd az összekockázott húst. Sok le-
vet fog ereszteni így eleinte nem kell alá vizet önteni. Ízesítjük borssal, fokhagymával, paprikával, paradi-
csommal, babérlevéllel, egy kevés mustárral. Sót nem teszünk rá, mert a húsban éppen annyi só marad, 
amennyire az ételnek szüksége van! 
Amikor a pörkölt elkészült,a húsok megpuhultak, hosszú lére engedjük, és kockára vágott burgonya kerül 
bele.
Amikor a krumpli megfőtt, sok tejföllel behabarjuk. 
Pörkölt formában jól elrakható, akár fagyasztható is. Így érdemes nagyobb adagot készíteni és kisebb 
adagokban lefagyasztani.

Rétegezett csirkemell (Tóth Józsefné Ani)

Hozzávalók:
 • 1 kg burgonya
 • 6 szelet csirkemell
 • 3 db tojás
 • 3 evőkanál tejföl
 • 4 gerezd fokhagyma
 • 1 csokor petrezselyem
 • 15 dkg reszelt sajt
 • Só, bors

Elkészítés:
A burgonyát vékonyan felkarikázzuk. A tejfölt a sóval, borssal, átnyomott fokhagymával, tojásokkal, és az 
aprított petrezselyemzölddel összekeverjük. Egy tepsibe rakjuk a felkarikázott burgonyát és megsózzuk. A 
csirkemell szeleteket beleforgatjuk a masszába és ráfektetjük a burgonya karikákra. Így rétegezzük két-
szer. A megmaradt masszát ráöntjük és reszelt sajttal megszórjuk. 190 fokon ,kb. 30 percig sütjük.
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Kukoricagombóc túróval (Csizmadia Zoltánné Ila)

Hozzávalók:
 • 2 evőkanál kukorica dara
 • 6 evőkanál kukorica liszt
 • 2 dl víz
 • 1 tojás sárgája
 • 25 dkg túró
 • 1 teáskanál só
 • 20 dkg füstölt szalonna
 • Tejföl ízlés szerint
 • 2 dkg vaj
 • 1 db póréhagyma
 • 1 evőkanál méz

Elkészítés:
A lisztet, a darát a vizet és a sót egy tálban összekeverjük és egy órát pihentetetjük. Hozzákeverjük a tojás 
sárgáját, és a túrót. Egy lábasban vizet forralunk és a masszából kézzel gombócokat formázunk. A for-
rásban lévő vízbe tesszük, amikor feljön a víz tetejére, még kb.4-5 percig főzzük. A megfőtt gombócokat 
lecsepegtetjük. A szalonnát felkockázzuk és zsírjára pirítjuk. A póréhagymát felaprítjuk és a vajon megpá-
roljuk. Hozzákeverjük a mézet és egy kicsit pirítjuk vele, de vigyázni kell, mert gyorsan megég. Tálalásnál 
a gombócokat egy tálra szedjük, a tetejére és mellé, ízlés szerint tejfölt locsolunk. Megszórjuk a szalonna 
kockákkal és a mézes hagymával. El lehet készíteni édesen, édes tejföllel, fahéjjal, porcukorral, de akár egy 
halpaprikás kiegészítője is lehet.

Szigetközi diós kifli (Máder Jánosné Rózsika)

Hozzávalók:
 • 4 tojás sárgája
 • 20 dkg zsír
 • 2 dl tejföl
 • 0,5 kg liszt
 • Pici só

Elkészítés:
A hozzávalókat összegyúrjuk, simára kidolgozzuk. A tésztát négy 
részre osztjuk és levestészta vastagságura nyúltjuk.  A kinyújtott 
tésztalapot vékonyan megkenjük olvasztott zsírral és meghintjük liszttel és bejgli formára felcsavarjuk. A 
tészta addig pihen, amíg a tölteléket elkészítjük.

Töltelék:
 • 4 tojás fehérje habbá verve
 • 30 dkg darált dió
 • 20 dkg porcukor
 • 3-4 evőkanál barack lekvár

A hozzávalókat összeforgatjuk. 
A tészta rudat 15-16 darabra elvagdossuk és a darabokat egyenként négyszög alakúra, vékonyra sodorjuk. 
Közepére halmozunk a töltelékből és kifli formára tekerjük. Egyszerre csak egy rúddal dolgozzunk.
A megtöltött kifliket sütőpapírral bélelt tepsire rakjuk és 200 fokra előmelegített sütőben sütjük. Nagyon 
fontos,hogy a zsíros/vajas tésztákat mindig forró sütőbe tegyük,így lesz csak puha és leveles. A megsült 
kifliket porcukorral szórjuk.

Részeges pogácsa (Viola Vilmosné Zsuzsa)

50 dkg liszt,3 dl tej, 3 dkg élesztő, 1 csapott ek. cukor, 2 tojássár-
gája, 1 kupica pálinka 
Élesztőt a tejjel felfuttatni, majd a hozzávalókat a vaj kivételével 
össze kell gyúrni. Kisodorjuk, ráreszelünk 1 vajat, 20 percet pi-
hentetjük majd hajtogatjuk ezt  3x végezzük el. Kinyújtjuk, kiszag-
gatjuk a tetejét megkenjük tojásfehérjével, megszórjuk szotyival, 
sajttal és 20-30 perc alatt megsütjük.
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Kutyasétáltatási etikett
Az utóbbi időben több panaszbe-
jelentés is érkezett önkormány-
zatunkhoz a nem megfelelő ku-
tyasétáltatás miatt.
A legfőbb problémát általában az 
jelenti, hogy egyesek póráz nélkül 
engedik kedvenceiket a közterü-
letekre, holott ez tilos.
Az alábbiakban összefoglaljuk a 
kulturált és szabályos kutyasétál-
tatás szabályait:
1. Belterület közterületén - kivé-

ve az ebek futtatására kijelölt 
területet - ebet csak pórázon 
lehet sétáltatni. Közterületen 
ebet csak olyan személy vezet-
het, aki az eb irányítására, keze-
lésére és féken tartására is ké-
pes. Aki póráz nélkül sétáltatja 
a kutyáját, az elköveti a szabály-
sértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szó-
ló 2012. évi II. törvény 193. §-a 
szerint „veszélyeztetés kutyá-
val” szabálysértést. Felhívjuk 

a figyelmet, hogy a közterület 
már a kapun kilépve elkezdődik. 

2. Közterületen az eb tulajdono-
sának biztosítania kell, hogy az 
eb sem más állatot, sem em-
bert harapásával ne veszélyez-
tethessen.

3. Szájkosarat használni az előző-
ek végrehajtása érdekében - ha 
törvény, kormányrendelet vagy 
miniszteri rendelet a szájkosár 
használatát nem írja elő - kizá-
rólag az egyed jellemzően ag-
resszív magatartásának isme-
rete esetén kell.

4. Az állatban félelmet keltő, erős 
fény- vagy hanghatással járó 
tevékenységek, időjárási jelen-
ségek teljes időtartama alatt, 
különösen az év azon szaká-
ban, amikor a polgári célú piro-
technikai tevékenységek fel-
ügyeletéről szóló jogszabály 
szerinti pirotechnikai termékek 
engedély, bejelentés nélkül is 
felhasználhatók, az állat tartó-

jának gondoskodnia kell az állat 
félelmében történő elszökésé-
nek megakadályozásáról és tö-
rekednie kell az állat megnyug-
tatására.

5. A veszettség elleni védekezés 
miatt az oltási könyvet is ma-
gunkkal kellene vinni, de ehe-
lyett jó megoldás lehet az oltást 
igazoló, nyakörvre szerelhető 
lap is.

6. És mielőtt a kutyánk „dolga vé-
geztével” odébbállna, mi ne áll-
junk odébb, hanem szedjük fel 
a „végterméket”, egyrészt mert 
kötelező, másrészt, hogy ezzel 
se bosszantsuk feleslegesen 
azt, aki az adott közterületet 
karban tartja. 

 
Ezek nem csak azért fontosak, 
mert ezek a „szabályok”, hanem 
azért is, hogy az apróbb kellemet-
lenségeken túl nagyobb tragédiák 
se következhessenek be egy-egy 
gazdi gondatlansága miatt.

 dr. Torma Viktória 
 jegyző

Kedves Könyvtár Látogatók! ANGOL

Könyvtárunk nyitva tartása 
2022 november 1-től megvál-
tozott!
A téli nyitvatartásinkkal min-
den hétfőn 14-20 óra közt vár-
juk a kedves olvasókat!
Aki ebben az időpontban nem 
tud eljönni a Könyvtárunkba, 
az se búslakodjon, nem marad 
könyv nélkül!
Könyvtárunk online is elérhető 
a www.gyorzamoly.nanlib.hu 
weboldalon. Válassza ki a kí-

ANGOL NYELVTANFOLYAM 
JANUÁRTÓL - délelőttönként, 
felnőtteknek - kezdő és újra-
kezdő szinten - kis létszámú 

csoportban (max 2-3 fő)  
beszédcentrikus, jó hangulatú, 

változatos órák.

Részletek és jelentkezés:  
Nick Annamária  
angol nyelvtanàr 

20/2722633

vánt könyvet, majd lépjen be 
az új, szintén november 1-től 
induló Győrzámolyi Könyvtár 
Facebook közösségi térbe. A 
Győrzámolyi Könyvtár olvasói, 
zárt Facebook csoportban, pe-
dig lehetőség van az egyéni ké-
rések teljesítésére is.

 Berg Éva 
 könyvtáros
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Hogyan tovább….?

Mostanában sokan teszik fel ezt 
kérdést lakásuk, házuk korszerű-
sítésével kapcsolatban. Az emel-
kedő költségek mindannyiunkat 
érintenek, a háztartások ener-
giaigénye sokszorosa a néhány 
évtizeddel, de akár a néhány év-
vel ezelőttihez képest is. Sokak-
ban merül fel jogosan a gondolat, 
hogy hogyan lehetne otthonun-
kat a változó energiaáraktól füg-
getleníteni. Háztartási méretek-
ben gondolkodva figyelembe véve 
a műszaki, megvalósíthatósági 
és megtérülési szempontokat 
egyértelműen a napelem a leg-
jobb megoldás, amiről mostaná-
ban számos információ kering a 
médiában és a közösségi felüle-
teken. Ezek között az informáci-
ók között néha nehéz eligazodni 
ezért most megpróbálunk kicsit 
segíteni.
Hogyan működik? A napelemek 
a beeső fény intenzitásától füg-
gően egyenáramot állítanak elő. 
Mivel az egyenáram nem alkalmas 
elektromos eszközeink működ-
tetésére és a hálózatba való be-
táplálásra ezért szükségünk van 
egy készülékre, ami az egyenára-
mot váltóárammá alakítja ezt a 
készüléket nevezzük inverternek. 
Amikor a napelemek termelnek 
az inverter a keletkezett elektro-
mos áramot először otthonunk 
energiaigényének kiszolgálására 
fordítja, míg a maradék fel nem 
használt mennyiséget a hálózatba 
és/vagy egy telepített akkumulá-
torba irányítja. 
A betáplálás módjától függően 

beszélhetünk hálózatra kapcsolt, 
hibrid vagy szigetüzemű nape-
lemrendszerekről (ezek lakossá-
gi célra jelenleg nem ajánlottak, 
csak ahol nem áll rendelkezésre 
egyáltalán hálózat.) az elszámolás 
módja pedig lehet szaldó és brut-
tó elszámolás. Mik is ezek? Néz-
zük sorjában. Magyarországon 
egy a napelem rendszerek tele-
pítésének kedvező 2022. október 
31-ig. érvényben lévő jogszabály-
nak köszönhetően szinte kivétel 
nélkül minden háztartási méretű 
kiserőmű (max. 50 KVA teljesít-
ményű) hálózatra kapcsolt szaldó 
elszámolású. Ez annyit jelent, hogy 
a telepítést követen a szolgáltató-
val kötött szerződés értelmében 
a szolgáltató korlátlanul köteles 
volt átvenni és ingyenesen tárol-
ni a megtermelt energiát, amit a 
felhasználó a felhasználásának 
függvényében vételezett vissza a 
hálózatból. Egymással a szolgál-
tató által telepített úgynevezett 
ad/vesz órával számoltak el, évi 
egyszeri leolvasással teljesítmény 
alapon. Jól optimalizált rendsze-
rek esetén így villanyszámlánk 
nullázható volt. A szaldó elszámo-
lásra az EU területén egy uniós 
rendelet miatt 2023. december 
31-ig van lehetőség. 2024. janu-
ár 1-től a helyét átveszi a bruttó 
elszámolás, aminek értelmében a 
szerződő felek nem teljesítmény, 
hanem piaci alapon számolnak el 
egymással. A felhasználó az ál-
tala termelt felesleges energiát 
eladja, míg a számára szükséges 
energiát megveszi a szolgálta-
tótól. Hogy ez milyen feltételek 
mentén fog történni még nem 
tudjuk, mert Magyarországon 
ilyen szabályozás még nem volt. 
A jelenleg érvényben lévő, 2022. 
november 1-től hatályos rendel-
kezések szerint a 2022. október 
31-ig szolgáltatói engedéllyel ren-
delkező vagy addig engedélyezte-
tési eljárást indított ügyfelek még 
a régi szaldó elszámolással üze-
meltethetnek és/vagy telepíthet-
nek rendszereket. Az ezután indí-
tott kérelmek alapján telepített 
rendszerekre a betáplálás ideig-
lenesen felfüggesztésre kerül a 
hálózat nem megfelelő műszaki 

állapotára hivatkozva, ami egyes 
helyeken valóban problémát je-
lent, de nem az egész ország terü-
letén. A műszaki probléma leegy-
szerűsítve az, hogy ahhoz, hogy 
az inverter a feleslegesen meg-
termelt energiát be tudja táplálni 
a hálózatba, magasabb feszültsé-
gen kell, hogy dolgozzon, mint ami 
Magyarországon a névleges háló-
zati feszültség. Ez 230V ±10%. Mi-
vel a napelemek csak napközben 
termelnek áramot, amit jellem-
zően este vagy hétvégén fogunk 
felhasználni (amikor otthon va-
gyunk) bizonyos időszakokban a 
telepített inverterek megemelhe-
tik a hálózati feszültséget, aminek 
számos negatív következménye 
lehet (pl. tönkre mehetnek be-
rendezéseink). Bár az inverterek 
túlfeszültség védelemmel vannak 
ellátva a túl sok, egy azonos körre 
kötött rendszerek meghibásodá-
sokat okozhatnak. Probléma még 
az is, hogy a kedvező szabályozás-
nak köszönhetően sok a túlmé-
retezett rendszer (jó lesz az majd 
még alapon) amit egyes helyeken 
valóban nem bír el a hálózat. 
Mi lehet a megoldás? Hosz-
szútávon mindenképp szükség 
lesz a felhasználási szokásaink 
megváltoztatására, otthonunk 
okosítására. Ma már szinte min-
den háztartási nagyfogyasztónk 
időzíthető így azok akkor is tud-
nak működni amikor napközben 
nem vagyunk otthon így a nap-
elemek nem termelnek felesle-
gesen. Egy kisebb 5-10 Kw tá-
roló kapacitású akkumulátorral 
kiegészítve pedig az esti, éjszakai 
időszakot is az esetek nagy több-
ségében kiválthatjuk. Az általunk 
forgalmazott hibrid inverterek 
erre alkalmasak és bár a telepítés 
költségei ezáltal emelkednek (bár 
innentől kezdve nem feltétlenül 
szükséges nagyobb rendszereket 
kiépíteni) mindenképpen érde-
mes elgondolkodni rajta. Miért? 
A napelemekre a gyártók 25 év 
teljesítménygaranciát vállalnak 
ami azt jelenti, hogy még akkor is 
képesek lesznek 85%-os hatásfo-
kon termelni. Az inverterekre 12 
év a gyártói garancia, de ez nem 
azt jelenti, hogy akkor el is rom-
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lanak. Ekkora időintervallumban 
szinte biztos, hogy az energiaárak 
emelkedni fognak így a megtérü-
lés még így is biztos, nem beszél-
ve a környezetünkre gyakorolt 
hatásról. Új építésű ingatlanok-
nál mindenképpen javasolt, hisz 
az egész költségvetéshez képest 
elenyésző a bekerülése és a jelen-
legi szabályozás is csak átmeneti. 
A hálózati betáplálás lehetősége 
nem véglegesen szűnt meg így, ha 
újraindul már kész rendszerünk 
van. 
Hogyan kezdjük el? Ha eldöntöt-
tünk, hogy telepíteni szeretnénk 
mindenképpen szükség lesz egy 
helyszíni felmérésre. A látottak 
alapján közel 100%-os biztonság-
gal meg tudjuk mondani, hogy a 
telepítés helyén a rendszer meny-
nyi áramot fog termelni akár havi 
bontásban is. A helyszíni felmérés 
során megvizsgáljuk, hogy lehet-
séges-e a rendszertelepítés. Régi 
házaknál ez különösen fontos. 
Bizonyos típusú tetőkre csak na-
gyon nehezen vagy egyáltalán 
nem (pl. palatető) tudunk telepí-
teni. Amennyiben nem megfelelő 
a villanyóra úgy a szolgáltatóval 
egy szabványosítási folyamatot is 
el kell indítani, aminek a költsége 
jelentős több 100 ezer forint le-
het. 2.5 Kw-nál nagyobb teljesít-
ményű invertereknél amennyiben 
az ingatlanban csak egy fázis van 
úgy fázisbővítésre is szükség lesz, 
ami akár új mérőhely kialakítását 
is szükségessé teszi.  Útban lévő 
fák kivágásával is lehet számolni, 
aminek szintén lehetnek költsé-
gei. Ha minden rendben indítható 
a folyamat. Az ígéretek szerint az 
engedélyeztetési folyamat fel-
gyorsul, de tudni kell, hogy ok-
tóberben közel 100 ezer igény 
érkezett a szolgáltatókhoz, ami-
nek elbírálása jelentős csúszás-
ban van. Amíg ezek nem futnak ki 
szinte biztos, hogy nem gyorsul 
fel a folyamat. (Aki ez év október 
31-ig beadta igényét, az engedély 
birtokában 1 éve lesz telepíteni 
rendszerét) A jelenlegi szabályok 
alapján mindennél fontosabb lesz 
a helyes optimalizálás, hogy mire 
szeretnénk használni a rendsze-
rünket, milyen ritmusban élünk, 

stb. Ezeket a kérdéseket átbeszél-
ve tudjuk meghatározni a rendszer 
méretét és árát. Amint az enge-
délyek a birtokunkban vannak és 
minden anyag a rendelkezésünkre 
áll el tudjuk kezdeni a telepítést. A 
telepítés az esetek 90 %-ban egy 
nap alatt megtörténik és általá-
ban semmilyen rombolással nem 
jár házon belül (és kívül sem). A 
telepítési határidők a nagy számú 
indított ügylet miatt a jövőben 
valószínűleg ki fognak tolódni így 
érdemes időben kezdeni.
Mennyibe kerül? Mennyi a meg-
térülés? Ezek azok a kérdések, 
amikre most nehéz válaszolni. Egy 
átlagos 5 KW-os három fázisú, 
hálózatra kapcsolt rendszer, in-
verter és napelem panel típustól, 
telepítési helytől függően kb. 2.8 
- 3.5 millió forint költséggel járt. 
Egy ekkora rendszer nagyából 5 
500 Kw áramot tud megtermelni 
így ez jelenlegi áron számolva havi 
25-26 ezer forintos villanyszámlát 
tud kiváltani. Hogy az új szabá-
lyokkal mi mennyibe fog kerülni az 
sok mindentől függ. Mit akarunk 
kiváltani? Fűteni is akarunk-e, 
vagy csak a napi szükségletein-
ket szeretnénk fedezni? Meddig 
emelkednek az energiaárak? Töl-
tünk-e otthon autót? Bár jelenleg 
még nem sok gurul az országuta-
kon egy nemrég elfogadott EU 
rendelet szerint 2035-től kiveze-
tik a belső égésű motoros autó-
kat. Ez még távolinak tűnhet, de 
itt kanyarodnék vissza az új épí-

tésű ingatlanokra, akiknek tulaj-
donosai szinte biztos, hogy a nem 
is olyan távoli jövőben elektromos 
autókkal fognak közlekedni és ha 
a napelemek életciklusát nézzük 
még a felénél sem tartunk addig-
ra. Egy átlagos elektromos autó 
fogyasztása kb. 20 Kw/100 km. 
Feltételezve, hogy egy magáncél-
ra használt autó kb. 15 000 Km-t 
tesz meg egy évben, ez 3 ezer Kw 
elektromos áram, amit még a je-
lenlegi szabályozással is azt gon-
dolom meg lehet oldani. 
Reméljük sikerült egy kicsit el-
igazodni a jelenlegi helyzetben 
és részben betekintést nyerni 
abba, hogy mire várhatunk. Egyet 
azonban ne felejtsünk! A napelem 
technológia még nagyon az ele-
jén tart, de a jövőben biztos, hogy 
megkerülhetetlen lesz. A nap ere-
je korlátlanul és ingyen rendelke-
zésre áll és nincs másik technoló-
gia, amivel ez jelenleg kinyerhető. 
Az biztos, hogy hosszabb távú 
gondolkodást igényel, de hogy is 
szól a mondás? „Aki fát ültet, bízik 
a jövőben”

Amennyiben bővebben is érdekli 
a téma szívesen veszem megke-
resését!

 Bella Csaba
 Szakértő.
 +36 70 948 9154
 bella.csaba@evoenergy.hu
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Vasvillára fel!
Október első napján rendeztük 
meg a játékos vetélkedőt, ahol 
családok, barátok mérhették ösz-
sze a tudásukat és vehettek részt 
egy felhőtlen szórakozásban.
A tavalyi évhez hasonlóan futás-
sal kezdték a bevonulást a  csa-
patok, és egy gyors regisztráció 
után kezdetét vette a 15 állomás-
ból álló verseny. Az idő nem a leg-
jobb oldalát mutatta, de legalább 
nem esett, így örömmel vett részt 
a játékokban mindenki. 
Aki nem szeretett volna a csa-
patjátékokban részt venni, annak 
lehetőssége volt, egyénileg is ki-
próbálni az íjászatot, célbadobást, 
parittyázást.
A győztes a Medvék csapata lett 
Kenedy Zsolt vezetésével, a má-
sodik helyezést az Őzikék sze-
reszték meg Barizs Mónika csa-
patkapitánnyal a harmadikak a 
Scholl street boys csapat lett Ja-
nák Emil képviseletével.
Az eredményhirdetés előtt, meg-
jutalmaztunk azokat a lakókat 
akik sokat tettek községünkért.
Elsőként Kovács Péter körzeti 
megbízottnak, címzetes rendőr-
nek, törzszászlósnak gratulál-
tunk.
Bizonyára többen hallották, hogy 
az utóbbi időben két alkalommal is 
lopásra, rongálásra került sor. El-
lopták a sportcsarnok tetejéről a 
vörösrézlemez borítást, az eresz-

csatorna egy részével együtt. Má-
sodik alkalommal azonban körzeti 
megbízottunk éberségének kö-
szönhetően rendőrkézre kerültek 
a tettesek. 
Köszöntöttük a Győrzámolyi Pol-
gárőr Egyesület legaktívabb tag-
jait: Gazdig Zsolt, Medgyesi Esz-
ter, Németh Dávid, Németh-Csay 
Danielle, Pálffy Attila, Rozsics Ár-
pád, Tolnai József!
A 2020-ban újjáalakult Polgár-
őrség nem kis gondokkal küzd. A 
legnagyobb gond a létszámhiány. 
Ennek ellenére ez a maroknyi csa-
pat nagyon aktív, minden tőlük 

telhetőt megtesznek, az összes 
rendezvényünkön részt vesznek, 
ha más szervezetek kérik őket ott 
is segítenek. 
Végül de nem utolsó sorban meg-
köszöntük azoknak a munkáját, 
akik 2020-ban „örökbefogadtak” 
egy-egy közterületet és azóta is 
gondozzák. 
 (mivel vannak, akik névtelenséget 
kértek, bővebb információ: Fogadj 
„Örökbe” Egy Közterületet Győr-
zámolyon! - Közterület örökbefo-
gadók - Győrzámoly község

Borbély Ildikó

Győrzámoly összefogott!

Soha ennyien nem jelentek meg 
a győrzámolyi véradáson, 71 
ember gondolta úgy, hogy sze-
retne vért adni másoknak! Saj-

nos 10 ember nem adhatott vért, 
alacsony hemoglobin vagy vér-
nyomás szint miatt!
Nagyon köszönjük, mindenkinek 
a részvételt, hogy akartak adni és 
tenni másokért! Csak így tovább!

Legközelebb februárban lesz 
véradás Győrzámolyon!

 Borbély Ildikó

Véradás

Novemberben  elkészült a falu-
központ őszi díszítése. Igyekez-
tünk egy kicsit a halloweent is 
belecsempészni a dekorációba! 

Nagyon köszönjük a lelkes segítők-
nek a részvételt és a segítséget! 
Ha valaki szeretne csatlakozni a 
csapathoz, azt szívesen vesszük, és 

várjuk az ötleteket és a segítsé-
get!
(borbely.ildiko@gyorzamoly.hu)

Díszítés
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Legutóbbi megjelenésünk óta született babák

Mikovich András
2022.08.12.

Egyházi Liza
 2022.09.30.

A képek közléséhez nem mindenki járul hozzá így csak  
a született gyermekek  számát írjuk ki:
augusztusban 9, szeptemberben 7, októberben 2, novemberben  
3 gyermek született falunkban.

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

Vajda Luca
2022.07.28.

Boczor Léna
2022.09.06.

Vajon kı
.
 

lesz 
a következő?

Bernáth Eliza Róza
2022.09.02.

Fotópályázat
Októberben fotópályázatot hir-
dettünk meg, aminek nem titkolt 
célja volt, hogy az összegyűlt 
képekből készüljön el a 2023-as 
naptár. A verseny elérte célját, 
rengeteg olyan képet kaptunk az 
itt élőktől, amik Győrzámoly leg-
szebb részein készültek. 
Természetesen a legtöbben a 
Duna-partot fotózták, de még-
sem tűnnek unalmasnak a fotók, 
hisz más szemszögből látja meg 
mindenki a szépséget a környe-
zetében. 16-an küldték be a leg-
jobbnak vélt képeket, amiket a 
szakmai zsűri választása alapján 
díjaztunk. 
A 12+1 fotó kiválasztásában szak-
mai szemmel Marcali Gábor és 
P.né Lakatos Klaudia segített va-

lamint Pulai Nikoletta polgármes-
ter asszony.
A három legjobb képet beküldő, 
vásárlási utalványban részesült, 
amit a Média Markt-ban tudnak 
levásárolni. 13-an pedig a helyi 
Lipóti Pékség segítségével része-
sültek jutalomban.
A naptárak hamarosan elkészül-
nek és mindenki megcsodálhatja 
a remek képeket. 

I. Nagy Judit (2.kép), 
II. Turi Koppány (1.kép), 
III. Árpás-Erdődi Gábor (3.kép),
A képeket beküldők: Ács István, 
Balogh Evelin, Borbély Tamás, Dó-
ber Gábor, Farkas Gergely, Farkas 
Róbert, Kövi Renáta, Liszkai Éva, 
Majorné Szabó Bernadett, Mé-

száros Zoltán, Szabó Zoltán, Tóth 
Izabella, Turner Zoltán.
Nagyon köszönjük mindenkinek, 
hogy részt vett a pályázaton!

Elröppent a 2022-es év is, rengeteg feladattal és kihívással kellett szembenézni. Sokszor egyszerűnek 
tűnik egy-egy rendezvény lebonyolítása, de a háttérben nagyon sok kisebb-nagyobb feladat adódik, 
amit az Önkormányzat nem, vagy csak nehezen tudna megoldani.

Nagyon köszönöm mindenkinek, aki segített ebben az évben is, és a kérésünkre segítséget nyújtottak! 
Bízom benne, hogy a 2023-as évben is számíthatunk a közösségre! 

Boldog, békés, szeretettel teli ünnepeket kívánok mindenkinek!    

Köszönet

Győrzámoly Község
Önkormányzata
Borbély Ildikó
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Győrzámolyi utcatérkép

Akiktől búcsúztunk:
Vári László  2022.07.

Farkas Tamás György 2022.09.

Bertalan Tibor 2022.09.

Sántha László 2022.09.

Pulai Ferencné 2022.10.
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Kiadja: Győrzámoly Község Önkormányzata 1200 példányszámban • Felelős kiadó: Pulai Nikoletta polgármester  
Szerkesztés, grafikai munkák: Pálffy Attila • Nyomdai kivitelezés: Palatia Nyomda, Győr

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: 07.30 - 16.00 
Kedd: ügyfélfogadás szünetel
Szerda: 08.00 - 16.00
Csütörtök  07.30 - 16.00
Péntek: ügyfélfogadás szünetel

Pénztári órák nyitvatartása:
Hétfő: 08.00 - 14.00 
Szerda: 08.00 - 14.00
Csütörtök: 08.00 - 14.00
Sírhely megváltás:
minden hónap  
első hétfőjén 08.00 - 16.00

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 - 10.00
Szerda: Győrzámoly 12.00 - 16.00
Csütörtök: Győrzámoly 8.00 - 10.00
Péntek: Győrzámoly 8.00 - 12.00
 
Rendelésre, betegvizsgálatra előzetesen 
telefonon bejelentkezni szükséges!
Állandó receptek igénylése:
receptdrban@gmail.com

Gyermekorvos
dr. Kelemen Ágnes
Mobil: +36-70-451-01-08
E-mail: kelemena.petz@hotmail.com
Szakasszisztens: Kalmárné Schmelczer
 Zsuzsanna
Rendelés helye: új egészségház 
(Győrzámoly, Rákóczi u. 49/B.)

Rendelési idő:
Hétfő: Dunaszeg 9.00 - 10.30
  Győrzámoly 10.30 - 12.00
 tanácsadás 12.00 - 13.00
Kedd: Dunaszentpál 9.00 - 10.30
  Győrladamér 10.30 - 12.00
 tanácsadás 12.00 - 13.00
Szerda: Győrzámoly 9.00 - 10.30
  Dunaszeg 10.30 - 12.00
 tanácsadás 12.00 - 13.00
Csütörtök: Győrladamér 8.30 - 10.00
  Dunaszentpál 10.00 - 11.00
  Győrzámoly 11.00 - 12.00
Péntek: Győrzámoly 9.00 - 10.30
  Dunaszeg 10.30 - 12.00

Védőnő
Bősze Anita
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

Fogászati rendelés 
dr. Szegedy Judit fogszakorvos
Telefon: 06-96-686-703
E-mail: szjuditdr@gmail.com

Rendelési idő:
Hétfő:  8.00 - 12.00
Kedd:  12.00 - 17.00
Szerda  8.00 - 12.00
Csütörtök:  12.00 - 17.00
Péntek:  8.00 - 12.00
Iskolai időszakban szerdán 
07.30 - 13.30 iskolafogászat van.

Gyógyszertár
Telefon: 06-96-686-990
E-mail: szigetkozpatika@gmail.com
Nyitvatartási idő:
Hétfőtől - Péntekig: 8.00 - 16.00

Közérdekű információk
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.

Polgárőrség 
Medgyesi Eszter 
Telefon: +36 30 957 31 26

Hulladékudvar
téli nyitvatartás:
2022. november 1 - március 31.
Kedd:  8.00 - 16.00
Szombat:  12.30 - 16.00

Könyvtár 
nyitvatartás:
2022.november 1-től 
Hétfő:  14.00 - 20.00

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


