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Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!
A 2019. október 13-i önkormányzati választással véget
ért, az izgalmakkal teli kampány.
Hálás szívvel köszönöm, hogy
többségük nekem szavazott
bizalmat. Mindent megteszek
érte, hogy bebizonyítsam, jó
döntést hoztak, megválasztásom szeretett falunk fejlődését szolgálja majd.
Meggyőződésem ugyanakkor,
hogy - képességeim, lelkesedésem, eltökéltségem megléte mellett-, csak úgy leszünk,
leszek, képes látványos eredményeket elérni, ha a falu
nagytöbbségét magam mögött tudhatom.
Örömmel és hálásan fogadok
bárkit, aki legutóbb nem engem támogatott!
Tisztelettel, hívom és várom,
leköszönt polgármesterünket,
polgármester- és képviselőjelöltjeinket, támogatóikat. Elképzeléseikkel, meglátásaikkal, kapcsolataikkal, segítsék
közös otthonunk, Győrzámoly
fejlődését. Folytassuk együtt
a megkezdett munkát!
Az elmúlt időszak történései
megválasztásom óta:
Új padozata van
a tornacsarnoknak
2019. november 6-ra, mindöszsze 3 hét alatt, elkészült a padlócsere, a tornacsarnokban. A
sportolók örömmel használják, és nagyon dicsérik a Szerva-Bár Kft munkáját. A kivitelezés közel 14.803.130,-Ft-ból
valósult meg, a műszaki ellenőrzés 127.000,-Ft-ba került.
A község által elkészített és
Győrzámolyi Sportklub által
benyújtott pályázatnak köszönhetően, a költségek harmadát, 5.000.000,-Ft-ot úgy
nyerte a falu, mely utóbbi öszszeget, elszámolást követően
kapja meg.
Új honlap készül
Rövid időn belül, sok hasznos
információ, aktualitás és érdekesség között böngészhetnek
2

az internet használók. Községünk új honlapjának elkészítésén, folyamatosan dolgozunk.
Kiszélesítették a Diósi utat
Rohamosan fejlődő településünk útjai egyre nagyobb forgalmat bonyolítanak le, így a Diósi út kiszélesítése, a közelben
lakók mindennapjait teszi biztonságosabbá, kényelmesebbé.
Eltűnt az avar a házak elől
Rövid időn belül, kétszer is elszállították az avart a házaktól, megszabadítva a lakókat, a Képviselő-testület döntése értelmében módosul. Plébános
szél fujta levélkupacoktól.
úrral egyeztetve, a kerékIdősek napja
páros pihenő, a kápolnától,
Nagy szeretettel és őszinte a templom kertbe kerül majd.
tisztelettel vártuk a nagyikat, nagypapákat, nyugdíjaso- Fontos egyeztetések
kat, november 15-én az idősek
napján. Jóleső érzéssel nyug- Megbeszélést kezdeményeztáztuk, hogy a meghívottak tem Győrladamér, Győrújfalu
közül többen visszajeleztek. és Dunaszeg polgármestereTetszett a műsorunk és finom ivel. Az újonnan megválasznak találták a felszolgált ünne- tott elöljárók, megkeresésepi vacsoránkat.
met nagy örömmel fogadták.
Mindegyikük osztotta megTornacsarnok új rendje
győződésemet, hogy munkánk
Győrzámoly sportéletének ve- összehangolásával, közös érzetői számoltak be a helyi dekérvényesítéssel, pályázaegyesület szakmai és anyagi tokkal, többre jutunk.
helyzetéről.
Közösen egyeztettünk és meg- Egyik legfontosabb témaként
változtattuk a tornacsarnok a 1401 számú út, lassan tartbeosztását. Az új rend szerint, hatatlan közlekedési helyzetét
elsőként a helyi sportkörök vitattuk meg. A Győrt, felőlünk
beszélhetik meg, mikor akarják elkerülő út nyomvonalával, és
használni, délutáni sportolás- községeink
tehermentesítéra.
sével kapcsolatban közös nyiDöntésünk hátterében, nem az latkozatot fogalmazzunk meg,
idegen bérlők kiszorítása a cél, amelyet eljuttatunk Dr. Nagy
- őket, új időpontokban, ezután Istvánnak, a térség országis szeretettel várjuk - hanem a gyűlési képviselőjének.
Győrzámolyiak elsőbbségének
biztosítása és a tornacsar- Találkozó Győr-Moson-Sopron
nok jobb kihasználása áll. Re- Megye Elnökével kezdeményeményeink szerint, a megújult zésemre, Németh Zoltán Elnök
tornacsarnok kelendő lesz és úr gratulált megválasztásommegtelik bérlőkkel, az eddigi hoz és szíves tájékoztatást
üres időszakokban.
adott az aktuális TOP-os pályázatokról. Megbeszélésünkön,
SacraVelo pályázat
itt is kiemelt hangsúlyt kapott
A pályázatnak köszönhetően a Győri észak-nyugati elkerülő
kerékpáros pihenőt alakítha- út. Tájékoztattam, szomszédos
tunk ki, melynek helyszíne a polgármesterekkel megfogalwww. gyorzamo ly.h u
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mazott közös nyilatkozatról.
Helyzetünket átérezve javasolta, hogy a nyilatkozatot terjesszük be a megyei közgyűlés
elé, hogy azt ott is megtárgyalhassák.
Térfigyelő kamerarendszer
Megérkezett
az
előleg
2.499.956,-Ft összegben a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére.
Lehetséges kivitelezőket kutattunk fel, hogy a telepítést
minél előbb megkezdhessük. A
legjobb megoldás érdekében a
pontos helyszíneket újragondoljuk, hogy a kamerák a leghasznosabb, legveszélyeztetebb helyekre kerüljenek. Ezzel
kapcsolatban
megkerestük,
a kimlei LEADER Egyesületet,
akik megosztották tapasztalataikat velünk.

2019

Szemétügy!
Gondok a hulladékszállításban. A GYHG Nonprofit Kft.
vezetője, találkozásunkkor elmondta, hogy a folyamatos
munkaerőhiány miatt jelenleg
nincs esély a szolgáltatás javítására.
Elmondta, hogy a hosszabb
távú tervük az, hogy a házaktól viszik el a szelektíven gyűjtött szemetet és a jelenleg kiválasztott hat település után
ebbe a rendszerbe továbbiakat
vonnak be. Addig sem céljuk,
hogy a meglévő hulladékszigeteket bővítsék, mert ismerik a
használatának körülményeit,
annak összes negatív vetületével.

pirenden tartjuk, hiszen a hulladékszállítás rendezése legfontosabb választási ígéreteim
között szerepel.
Kollégáim, képviselőtársaim és
a magam nevében békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánok, kedves mindnyájuknak!
Ne legyen magányos egyikőnk
se Győrzámolyon! Kapjon mindenki egy falatnyi szeretetet,
ezen a gyönyörű ünnepen, az
Újév pedig hozzon egységet, békességet!
Pulai Nikoletta
Győrzámoly
polgármestere

Ettől függetlenül a problémát
képviselőinkkel továbbra is na-

Tájékoztatás szociális támogatásokról
Az idei évben az eddig
megszokottakhoz képest megváltoztak a 70 év felettiek
részére nyújtott támogatás,
valamint
az
iskolakezdési
támogatás felvételének szabályai. A szociális igazgatásról
és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény ugyanis a
képviselő-testületnek arra ad
felhatalmazást, hogy szociális
rászorultság esetén állapítson meg a jogosultak számára
önkormányzati
rendeletben
települési támogatást.
Arra nincs törvényi felhatalmazása a képviselő-testületnek, hogy szociális rászorultságtól függetlenül, jövedelmi, vagyoni viszonyokra
tekintet nélkül biztosítson
támogatást. A Kúria több
döntésében is kimondta, hogy
a szociális támogatások nem
függetleníthetők a szociális
jellegtől, a törvényben rögzített
rászorultsági
elvtől.
www.gyor zam oly.hu

Erre tekintettel az előző
képviselő-testület az idei év
októberében,
a
vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően
megállapította a 70 év felettiek részére adható támogatás
és az iskolakezdési támogatás
felvételének szabályait, melynek értelmében a jövőben ezek
a támogatások csak kérelem
alapján állapíthatók meg, az
alábbi feltételek esetében:
Iskolakezdési támogatásra
jogosultak:
- a családban az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 8-szorosát (228.000,Ft),
egyedülálló
törvényes
képviselő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 9-szeresét
(256.500,Ft), vagy

- a családban három vagy több
gyermeket nevelnek,
- vagy a családban tartósan
beteg gyermeket nevelnek.
70 év felettiek részére akkor
adható évi egyszeri támogatás
(várhatóan minden év novemberében), ha győrzámolyi állandó lakóhellyel rendelkezik,
a tárgyév december 31-ig a
70. életévét betölti és kérelme
alapján megállapítható, hogy
a családjában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének
8-szorosát (228.000,-Ft), egyedülálló esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 9-szeresét
(256.500,Ft).
Győrzámoly Község
Önkormányzata
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Advent - Karácsony
Mi várunk Valakit, vagy Valaki minket vár?
„Csöndes” napok köszöntek ránk.
Sötét hajnalok, roráték ideje.
A várakozás hetei. Sötétben botorkálunk, de biztosan tudjuk, hogy
megérkezünk a fénybe, és eljön,
akit várunk, a fényben meglátjuk,
aki minket vár. Meg akarom ragadni
a megszentelt időt, bele szeretnék
kapaszkodni a csöndbe, hallgatni
Isten hallgatását, várását. Segítse
a csöndbe való belépést Pilinszky
János imája:
„Add, Istenem, hogy a világ kisimuljon és elcsendesedjen bennem
és mindenkiben. Hogy az éjszaka
csöndjében asztalodhoz ülhessek,
ahhoz az asztalhoz, ami mellől senki se hiányozhat. Ahhoz az asztalhoz, hol a Nappal és a csillagokkal
együtt a hétköznapok is kialszanak,
s egyedül a te békéd világít. Igen,
hogy helyet foglalhassak már most
egy rövid időre annál az eljövendő
asztalnál, amit egy öröklétre megígértél, s aminek egyedül a te békéd
a lámpása, eledele és terítéke.
(…) Add, hogy imámban ne kérjek
semmit, de annál inkább hallhassalak és hallgassalak Téged.”

Kétezer évvel ezelőtt határtalan szeretetével Isten önmagát
adta nekünk. Védtelen kisgyermek
formájában közénk jött, belesimult
Mária karjaiba, és azóta is újból
és újból megszületik oltárainkon.
„Itt vagyok, tietek vagyok, bízom
bennetek!” Élő ajándék. Szent hivatásunk, hogy Isten képére és hasonlatosságára átalakuljunk. Mi magunk is ajándékot adjunk, ajándékká
váljunk. Igazából minden szavunk,
tettünk Isten simogató áldása,
ajándéka kellene hogy legyen. En-

nél szebb, gyönyörűségesebb hivatás nincs. Az Ember célja a földön
az ajándékokat osztó, maga is
ajándékká váló Isten képére és hasonlatosságára átalakulni, ajándékká, áldássá válni. Kívánom, hogy így
várakozzunk, mert így várnak, így
ajándékozzunk, mert így ajándékoz
meg Ő.
Áldott, békés szent karácsonyt
kívánok mindenkinek!
Takács Ferenc
plébános

Márton-napi felvonulás és barkácsolás az óvodában
Néhány évvel ezelőtt hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg óvodánkban az első
Márton napi felvonulást. November 11-ét megelőző héten a
csoportok
p
Márton napi
p dalokat
tanultak, legkisebbjeink az Őzike
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csoportos gyerekek libás süteményt is készítettek. Idén kicsit
változtatva, a szülőkkel közösen
készítettük a lámpásokat egy vidám barkácsolós délután keretében, amelyekkel sötétedés után,
énekelve tettünk egy rövid kerü-

lőt az óvoda körüli utcákban. Az
este zárásaként a templomban
Szent Márton-napi szertartás
volt, ahol a szülők és érdeklődők a gyerekekkel együtt vettek
részt.

www. gyorzamo ly.h u
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Iskolapad 2019.
Tisztelt Szülők, győrzámolyi Polgárok, kedves Gyerekek!
A 2019. év iskola eredményeit, eseményeit szeretném megosztani
Önökkel.
A 2018/19-es tanévet 237 tanulóval zártuk. Nyolcadikos tanulóink
közül 2 fő szakközépiskolában, 20
fő szakgimnáziumban, 5 fő pedig
gimnáziumban folytatja tovább tanulmányait. Tanév végén a nyolc
éves teljesítményük alapján három
tanuló, Nyikos Kata, Bacskai Alíz és
Géczi Ádám vehették át a tanévzáró
ünnepségen az iskola „Érdemes
diák”-ja címmel együtt járó emlékplakettet.

Iskolánk tanulói több mint húsz tanulmányi versenyen vettek részt,
ahol közel kilencvenen értek el helyezést.
A Kozma László XVII. Országos Informatika Alkalmazói Tanulmányi
Versenyen Hugyecz Roland az
országos döntőn Szászhalombattán az 5. évfolyamosok között 5.
helyezést, Szalai Bence Bendegúz a
6. évfolyamosok között 1. helyezést
ért el. Bence az 5-6. évfolyamos
tanulók között a legmagasabb
pontszámot érte el, így 2019-ben
az “Év informatikus diákja” címet is
megkapta.

A kompetenciamérés eredményeit tekintve 6. osztályosaink matematikából a megyeszékhelyi átlag
felett, szövegértésből pedig a buwww.gyor zam oly.hu

dapesti általános iskolai átlag felett teljesítettek.
Szövegértésből lényegesen jobb eredményt
országos szinten csak két községi
általános iskola tudott felmutatni
mintegy 1000 intézmény közül.
Nyolcadikos tanítványaink matematikából szintén a megyeszékhelyi átlag felett, magyarból pedig a
budapesti általános iskolai átlag
felett teljesítettek. Szövegértésből lényegesen jobb eredményt 4,
matematikából pedig 17 községi
általános iskola ért el. Országos
szintet tekintve intézményünk minden évfolyamon az iskolák több mint
90%-ánál jobb eredményt mutat.
7. osztályos tanulóink a Határtalanul program keretében 2019.
május 8-10. között a „Villámlátogatás Kárpátalján” projekt keretében tanulmányi kiránduláson vettek
részt. A meglátogatott helyiségek:
Beregszász-Mezőgecse-MunkácsSzolyva-Vereckei hágó-BeregvárTiszacsoma-Csetfelva és Nagyszőlős.
Beregszászon a Bethlen Gábor Magyar Gimnázium tanulóival és pedagógusaival találkoztunk.
Betekintést nyertünk a kárpátaljai magyar diákok életébe, közösen
elültettük a barátságfáját. Az út
során nemzeti szalagot helyeztünk
el Petőfi emléktáblájánál a munkácsi várban, a szolyvai sírkertben és
a nagyszőlősi Perényi-kastélynál
Perényi Zsigmond emléktáblájánál.
A Vereckei-hágón tanulóink koszorút helyeztek el az emlékműnél.
Az út célja maximálisan megvalósult: a nemzeti összetartozás
érzésének kialakítása, elmélyítése
és a történelmi és kulturális emlékeinek megismerése, az ott élő
magyarok sorsának, mindennapi
életének, más nemzetekkel való
együttélésének megtapasztalása.

Örömmel mondhatjuk el, hogy a folyamatos létszámnövekedés miatt
Győrzámoly Község Önkormányzata a tavaly átadott két tanterem fölé újabb két tanteremmel
bővítette az új épületrészt, mely
közel 80 millió forintos beruházást
jelentett. A tervezés és a kivitelezés
során további bővítés lehetőségére
is figyeltünk, így a tetőtér további
osztálybontásokra ad lehetőséget.
A tantermekhez az iskolabútorokat
és eszközöket a Győri Tankerület
biztosította. A 2019/20-as tanévet
8 évfolyamon 12 osztállyal 257 diák
kezdte meg iskolánkban.

Továbbra is kiemelten kezeljük a
készség- és képességfejlesztést,
minden évfolyamon felzárkóztató
illetve 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 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 mindig és folyamatosan értékelnünk kell.
Emellett a Diákönkormányzat által
szervezett rendezvények, az osztályprogramok, tanulmányi kirándulások, táborok segítik az iskola
közösségének fejlődését.
A teljesség igénye nélkül:
• őszi tanulmányi
kirándulás a Bakonyba
• Európai Diáksport Napja
• kihelyezett tanórák a Mobilisba
(2-8. évfolyamokon)
• adventi tanulmányi út német
nyelvet tanuló diákoknak
5
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Eisenstadtba
• papírgyűjtés (ősszel és tavasszal)
• Mikulás-buli
• farsang az alsó és felső tagozaton
• tavaszi tanulmányi kirándulás
• színvonalas megemlékezések
iskolai és községi ünnepségeken
(okt. 6., 23., karácsony, márc. 15.)
• színházlátogatás
• osztályprogramok (kerékpártúrák, klubdélutánok, mozilátogatás, állatkert, Terror
Háza, Bűvösvölgy stb.)

2019

• úszásoktatás (4-6. osztályok)
• nyári táborozás a Balatonon,
ravazdi Erdei iskola
Köszönjük Horváth Gábor Polgármester Úrnak és a leköszönő képviselőtestület tagjainak, hogy iskolánkat az idei évben is nagymértékben támogatta Győrzámoly Község
Önkormányzata.
Bízom benne, hogy Pulai Nikoletta
Polgármester Asszony és az újonnan megválasztott képviselőtes-

tület tagjai továbbra is támogatják
intézményünket.
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet
kívánnak a Győrzámolyi Petőfi Sándor Általános Iskola dolgozói és a
tanulói!
Németh László
igazgató

SZIGETKÖZI JUNIOR KENDO KLUB
Klubunk 30 éve Győrzámolyon
működő távol-keleti harcművészettel, hagyományos japán kardvívással a KENDO-val, versenyzői
szinten foglalkozó sportegyesület.
Mit ad a kendo az egyesület
tagjainak?
A kendo segíti a tagok egészségmegőrzését, fejleszti képességeiket.
A testi, szellemi, erkölcsi, közösségi
életre nevelést kiemelt feladatnak
tekintjük. Elméleti és gyakorlati oktatás keretében tanulnak a sportolók.
Klubunk a képviselt harcművészetben
magas szintű képzést és országos
szintű utánpótlást biztosít.
- Magyarországi, nemzetközi
versenyeken való részvétel!
- Táborok, toborzók, bemutatók!
- A sporthoz kapcsolódó
programokon való részvételi
lehetőségeket!
Az egyesület célja a magyar és japán
nép közötti kulturális kapcsolatok
ápolása, új kapcsolatok keresése, a
két ország hagyományainak ápolása és megismertetése. Minden évben japán diákokat lát vendégül az
egyesület, mely során a közös edzés
mellett a külföldi diákok és kultúrájuk megismerésére is lehetőséget
biztosítunk.
Eredményeink, edzőink:
Az edzéseket Dubi Attila (klubvezető), Dubi Sándor és Babos Gábor
vezeti.
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Edzőink kiemelkedő eredményekkel
rendelkeznek hazai és nemzetközi
színtéren is. Kétszeres Világbajnoki
3. helyezettek, a magyar nemzeti
válogatott oszlopos tagjai, valamint Magyar Bajnokok és Európa
Bajnokok.
Ifjúsági kategória:
2. hely: Élő Zsombor
Férfi kategória:
1. hely: Dubi Attila
Edzések helyszíne:
Győrzámolyi Tornacsarnok
9172 Győrzámoly, Rákóczi út 32.
Magyar egyéni bajnokságon - minden kategóriában amiben indítunk Edzések időpontjai:
Hétfőnként
18.00 – 20.00
versenyzőket - az első három hePéntekenként
17.30 – 19.30
lyezett között mindig szerepel
Érdeklődni és jelentkezni a helyszíSZJKK tag.
nen, vagy telefonon is lehet.
Az országos csapatverseny első Dubi Attila: 06308171038
helyezettjeként már tizenötször Horváthné Szabó Zsófia:
vette át klubunk a győztesnek járó 06208004013
aranyérmet, így hazánkban a leg- A felszerelést a klub biztosítja a
tagok számára, a havi tagdíj 4000
sikeresebb klubnak mondható.
Junior válogatott versenyzőink Ft.
is részt vettek a 2019 évben Bel- A kendo egy komoly és kemény
grádban megrendezett Európa Baj- sport, de sok gyakorlással és
nokságon. Ugyanitt Babos Gábor edzéssel jelentős eredményeket leedzőnk második helyen végzett a het elérni, mint ahogy a fenti példa
is mutatja. Amennyiben szeretnél
férfi egyéni versenyszámban.
Országos magyar bajnokságon az egy jó csapatban sportolni várjuk
idei évben több dobogós helyezést jelentkezésedet!
is elértünk:
Dubi Attila
Serdülő kategória:
SZJKK edzője és elnöke
3. hely: Horváth Marcell
3. hely: Orosz Ábel
www. gyorzamo ly.h u
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Győrzámolyi KTC Tennis Club
A részvevők ebédre szarvaspörkölttel lettek megvendégelve, az első
három helyezett pedig kupát vihetett haza, illetve a győztes egy évig
birtokolja a vándorkupát is.
A WHB által szponzorált versenye- Az Európai Diáksport Nap keretéken közel 90 fő indult amatőr és profi ben a győrzámolyi általános iskola diákjai a Győrzámolyi Tennis
teniszversenyzők kategóriájában.
Club teniszpályáira is ellátogattak,
hogy Karácsonyné Mayer Éva edző
Amatőr - páros kategória:
I.Kugler Károly - Balogh Márió
II.Nisóczi Botond - Németh Gábor
III.Tamási Renátó - Bazsó Máté
Győrzámolyi KTC Tennis Club 2019.
őszi szezonzáró teniszversenyeit
október hónapban, ragyogó napsütéses időben rendezte meg.

segítségével megismerkedjenek a
tenisz sportág alapjaival.
Vidám hangulatban, nagy érdeklődéssel vettek részt a játékos bemutatón, mely minden gyermeknek
örömet okozott.
Karacsonynè Mayer Éva
edző

Amatőr - egyéni kategória:
I.Kugler Károly
II.Nisóczi Botond
III.Németh Gábor
Meghívott profi versenyzők
páros kategória:
I.Neuberger LászlóNeuberger Ákos
II.Sallay Zoltán - Jáky István
III.Hebling Gábor Kamocsai Máté
Meghívott profi versenyzők
egyéni kategória:
I.Hebling Gábor
II.Jakab Csaba
III.Neuberger Ákos

www.gyor zam oly.hu
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Győrzámolyi Sportegyesület
Női együttesünk az őszt a
dobogó legtetején zárja Női
kispályás bajnokságban. A lányoknak nem is sikerülhetett
volna jobban ez a szezon. Ugyanis veretlenül 8 győzelemmel és
egy döntetlennel magabiztosan
vezetik a tabellát. Külön öröm
hogy játékosunk, Muraközi Anita pedig 20 lőtt találattal az első
De nézzük mi történt az ősszel… helyen áll a góllövő listán.
Beköszöntött a téli szünet a
Győrzámolyi Sportegyesületnél. Izgalmas és tartalmas őszi
szezon után mind a négy felnőtt
csapatunk és a Rosszcsont Focisuli apró palántái mérsékelt
edzéseket végeznek, hogy a
tavasznak nagy lendülettel
vághassanak neki.

Egyesületünk utánpótlása a
Rossz-csont focisuli is mozgalmas és tartalmas őszt tudhat
maga mögött.
Az U-7-es korosztály Vadász Petivel, U-9-es gyerkőcök Frank
Dáviddal és az U-11-es fiúk Buthi
Róberttel sok Bozsik fesztiválon
és tornán vettek részt. Mindegyik csapat lelkesen és szépen
játszva vett részt az összes megmérettetésen. Juhász Matias, a
Focisuli koordinátora elmondta:

Újonnan alakult Megyes III-as
csapatunk az őszt a dobogó 11.
helyén zárta 12 ponttal. A lelkes
társaság 3 győzelem és 3 döntetlen mellett 7 vereséget szenvedett el. Viszont összességében
büszkék lehetünk rájuk, hiszen
nagy lelkesedéssel és erőbedobással állnak hozzá mind
az edzéshez, mind a mérkőzésekhez. A bajnokság második
felére pedig már érződött, hogy
kezdenek összeszokni a srácok.

Megyek II-es együttesünk 21
ponttal a 10 helyen állva megy a
téli pihenőre. Érdekesség, hogy a
15 mérkőzésből 7 győzelem és 8
vereség a mérleg, úgy hogy idén
egyetlenegy döntetlent sem ért
el a csapat. Legeredményesebb
játékos Kovács László aki a 15
lőtt góllal a góllövőlista 4. helyén áll.
Felnőtt csapataink számára egy A srácok egy pihenő után a
ideig a pihenésé és a játéké lesz felkészülést február elején keza főszerep, hogy a ritmusból dik majd, de a téli időszakban teazért ne essenek ki.
remtornával és edzőmérkőzések-

„Az őszi fesztiválok/tornák folyamán egyértelműen érezhető,
hogy fejlődtek a srácok és
visszagondolva mindig azt láttuk, hogy jó élményeket szereztek, jól érezték magukat A
kisebbeknek az edzések nem
érnek véget, a tornacsarnokban
készülnek tovább a gyerkőcök.”

Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap
A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

Közlemény
A
Győrzámolyi Sportegyesület (9172 Győrzámoly Szent László u. hrsz.: 104; adószám:
18531321-1-08; képviselője: Granát Gábor elnök) által a Szigetköz-Moson-sík LEADER Egyesület
TERMÉSZETI, KULTURÁLIS, TÖRTÉNELMI, ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNKET FENNTARTÓ,
ELÉRHETŐSÉGÉT JAVÍTÓ ÉS AZ IDENTITÁSTUDATOT NÖVELŐ KEZDEMÉNYEZÉSEK
TÁMOGATÁSA - VP6-19.2.1.-81-1-17 azonosító számú felhívására benyújtott „Tornacsarnok
padlójának felújítása Győrzámolyon” című pályázat megvalósult, a padlófelújítás megtörtént. A
kivitelezéshez a Vidékfejlesztési Programon belül 4.999.998,-Ft támogatást nyert a Sportegyesület.
A padló felújítás a Szerva-Bár Kft. (9082 Nyúl, Vaskapu u. 61.) kivitelezésében valósult meg.

kel tartják magukat formában.
Bízunk benne, hogy addigra minden játékosunk egészséges lesz
és egy sikeres tavaszi szezon elé
nézünk.
U-19-es csapatunk a dobogó
alsó fokán, azaz a 3 helyen végzett az őszi szezonban. Csapatunk 31 pontot szerzett a
14 forduló alatt. Összesen 10
győzelmet, 1 döntetlent és 3
vereséget tudhat maga mögött
az együttes. Bízunk benne, hogy
a tavaszi fordulókban is jól teljesítenek és bekövetkezik az,
amit a szezon elején célként
kitűztek, hogy a dobogó legfelső
fokán végezzenek. Ehhez viszont
kell a kitartás és akarat.
Köszönjük szurkolóinknak, labdarúgó csapatainknak, a teljes
utánpótlás bázisunknak, Önkormányzatnak,
partnereinknek,
támogatóinknak, edzőinknek és
segítőinknek az ebben a félévben elért sikereket, munkát,
támogatást. A pihenés időszaka
vár ránk, hogy friss lendülettel
vághassunk neki a tavaszi szezonnak.
A csapatokról a téli felkészülésről és minden más egyébről az
egyesület Facebook oldalán és a
www.gyorzamolyise.hu oldalon
tájékozódhatnak.
Békés, meghitt és szeretettel teli
ünnepeket kíván a Győrzámolyi
SE!
Granát Gábor
Győrzámolyi SE elnöke
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POLGÁRŐRSÉG TAGTOBORZÓ
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki részese szeretne lenni, hogy
•
•
•
•

Győrzámoly közbiztonsága javuljon,
segítené a közlekedőket,
hozzájárulna rendezvényeink zavartalan lebonyolításához,
vagy csak egyszerűen, szeretne, egy közösséghez tartozni!
Tehát nem csak éjszakai járőrözésről van szó,
főleg nem egész éjszakákat igénybe vevő szolgálatról.

Cél: egy jól szervezett, jól működő POLGÁRŐRSÉG létrehozása!

Toborzás helyszíne: IKSZT nagyterme (Győrzámoly, Rákóczi út 45.)
2020. január 10. 18 óra

www.gyor zam oly.hu
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Győrzámolyon 2019-ben született babák
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Fodor Dániel

Sági Emma

Pécsi Barnabás

Muszpantner Botond

2019.01.10.

2019.01.16.

2019.01.24.

2019.02.10.

Ferencz Krisztián

Végh Vivien

Scheffer Noé

Járfás Orsolya

2019.02.14.

2019.03.05.

2019.03.22.

2019.03.25.

Kiss Zente

Péterfy Ádám

Keszei Maja

Horváth zalán

2019.04.05.

2019.04.24.

2019.04.25.

2019.04.26.

www. gyorzamo ly.h u
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Perl Alíz

Léber Nolen

Kurucz Milán

Sulyok Róza

2019.05.11.

2019.05.16.

2019.05.19.

2019.05.21.

Mogyorósi Emma Lilien

Kolman Alíz

Szeghalmi Zora

Matus Nóra

2019.06.13.

2019.07.20.

2019.07.28.

2019.08.10.

Oláh Botond

Egyházi Dominik

Horváth Regő

Bakody Janka

2019.08.12.

2019.08.04.

2019.08.12.

2019.08.20.

Gáncs Milán

Thiede Christian

Rugovics-Édes Hunor

Mórocz Ábner

2019.08.20.

2019.08.22.

2019.08.28.

2019.09.04.

Mátay Levente

Németh Benjámin

Söveges Marcell

Hegedűs Hunor

2019.09.15.

2019.10.19.

2019.11.13.

2019.11.17.

www.gyor zam oly.hu
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Közérdekű információk
Polgármesteri Hivatal

Gyermekorvos

Fogászat

(+36-96- 352-122, +36-96-585-018)
gyorzamoly@gyorzamoly.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő:
8.00 – 15.00
Kedd:
nincs ügyfélfogadás
Szerda:
8.00 – 15.00
Csütörtök:
8.00 – 15.00
Péntek:
8.00 – 12.00
a Polgármesteri Hivatal küldeményei
7.00 órától - 17.00 óráig átvehetők
(Pénteken 7.00 órátó l - 13.00 óráig)

dr. Kelemen Ágnes
(+36-70-451-0108)
Hétfő:
Dunaszeg
Győrzámoly
tanácsadás
Kedd:
Dunaszentpál
Győrladamér
Szerda:
Győrzámoly
Dunaszeg
Csütörtök: Győrladamér
Dunaszentpál
Győrújfalu
Péntek: Győrzámoly
Dunaszeg

dr. Szegedy Judit fogszakorvos
(+36-96-686-703)
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.

Háziorvos
dr. Bán Barbara
(+36-96-352-028, +36-20-520-5797)
Hétfő:
Győrzámoly 8.00 - 12.00
Kedd:
Győrzámoly 8.00 - 10.00
Győrújfalu 11.00 - 13.00
Szerda:
Győrzámoly 12.00 - 16.00
Csütörtök: Győrzámoly 8.00 - 12.00
Péntek: Győrújfalu
8.00 - 10.00
Győrzámoly 11.00 - 13.00

9.00 - 10.30
10.30 - 12.00
12.00-13.00
9.00 - 10.30
10.30 - 12.00
9.00 - 10.30
10.30 - 12.00
8.30 - 10.00
10.00 - 11.30
12.00 - 13.00
9.00 - 10.30
10.30 - 12.00

Gyógyszertár
(+36-96-686-990)
Hétfőtől - Péntekig:

8.00 - 16.00

Posta
Védőnő
Bősze Anita
(+36-20-212-7799)
vedono@gyorzamoly.hu
Csecsemő- és kisgyermek tanácsadás
hétfőnként:
13.00 - 15.30
Várandós tanácsadás
keddenként:
08.00 - 11.00

(+36-96-240-214)
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Ebédidő:

7.30 - 16.30
8.00 - 16.00
8.00 - 16.00
8.00 - 16.00
8.00 - 15.00
12.00 - 12.30

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