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Húsvét ünnepe közeledik, de 
ez idén más lesz, mint a többi. 
A kereszténység legnagyobb 
ünnepére most mindenki ott-
hon, szűk családja körében 
tud készülni. Sajnos az elmúlt 
hetek eseményei most min-
denkit az otthon maradásra 
kérnek. 
Nagyon büszke vagyok a tele-
pülés lakóira, hiszen ezekben a 
megpróbáltatásokkal teli na-
pokban, ami mögöttünk van, 
együtt, összefogva vettük fel 
a harcot a koronavírus járvány 
terjedésével szemben. 
Köszönöm, hogy ennyi önzet-
len, jószándékú ember él a fa-
luban, aki időt és energiát nem 
sajnálva veszi ki a részét a vé-
dekezésből.
A falu varrónőinek köszönhe-
tően több, mint 2.000 masz-
kot sikerült gyártani, melyből 
jutott minden házba legalább 
egy, de az önkormányzat kerí-
tésére kihelyezve még tudtak 
vinni azok is, akiknek szüksé-
gük volt rá. A sok segítségnek 
köszönhetően a győri Petz 
Aladár Megyei Oktató Kórház-
ba is tudtunk maszkot juttatni.
Az idősekre is fokozott figyel-
met fordítottunk, ezért jött 
létre a „fogadj örökbe egy ut-
cát” kezdeményezés, melynek 
keretében önkéntesek segíte-
nek az utcában lakó szépko-
rúaknak. Köszönöm az ő mun-
kájukat is! Konyhánk dolgozói 
is erőn felül teljesítettek az 
elmúlt napokban. Köszönöm a 
munkájukat!
Nagy örömmel tölt el, hogy 
egyre több ház ablakában je-
lennek meg a hála piros szí-
vei, ezzel is kifejezve azoknak 
a köszönetet, akik értünk dol-
goznak és nem tehetik meg 
azt, hogy otthon maradjanak. 
S mi mivel tudjuk segíteni az ő 
munkájukat? Azzal, hogy ott-
hon maradunk!
Nem láthatjuk, mikor lesz vége 
a COVID-19 okozta krízis hely-
zetnek, de kérek minden lakót, 
hogy mint eddig, most is foko-
zottan figyeljen saját és kör-
nyezete egészségére és tartsa 

be a Kormány és az Operatív 
Törzs intézkedéseit.
A rendkívüli összefogásról a 
Győr Plusz Televízió és a Kis-
alföld napilap is tudósított, 
ezeket a médiumok honlapján 
megtekinthetik.
Az élet viszont nem áll meg 
és ebben a helyzetben is azon 
dolgozunk munkatársaimmal, 
képviselő társaimmal együtt, 
hogy a falu fejlődése ne álljon 
meg.
Igyekszem néhány mondatban 
összefoglalni az elmúlt idő-
szak történéseit:

Polgárőrség újra alakulása
Kezdeményezésemre újjáéledt 
a polgárőrség. A sok önkéntes 
jelentkezőnek köszönhetően 
márciusban sikerült elindíta-
ni azt a folyamatot, mely által 
hivatalos egyesületté válhat. 
Örömmel számolok be róla, 
hogy március 12-én megtar-
totta hivatalos alakuló ülé-
sét a Győrzámolyi Polgárőr 
Egyesület, melynek elnöke 
Medgyesi Eszter, a két cso-
portvezető Gazdig Zsolt és 
Horváth Edit lett. Amint a hi-
vatalos dokumentumok elké-
szülnek, az egyesület elkezd-
heti a munkát. 

Testvértelepülés-program
Pályázatot nyújtottunk be 
a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt-hez a Testvér-települési 
programok és együttműködé-
sek pályázati felhívásra Győr-
zámoly és Székelyszentkirály 
30 éves testvérkapcsolatának 
megünneplése érdekében. A 
pályázaton 1.983 ezer forintot 
igényeltünk annak érdekében, 
hogy 2020. június 26-30. kö-
zött méltó módon megünne-
pelhessük a testvérkapcsola-
tot és annak kerek fennállását. 
A pályázati támogatást az 
alábbi célok megvalósítása ér-
dekében igényeltük: emlékmű 
állítás Győrzámolyon, erdélyi 
vendégek Győrzámolyra és 
haza utaztatása, az elszálláso-
lásuk és a vendéglátásuk költ-
ségei, közös kirándulás Bősre, 

Pozsonyba, az ünnepségso-
rozat videó- és fényképdo-
kumentációjának elkészítése.  
A program megrendezése a 
járványhelyzetre való tekin-
tettel valószínűsíthetően egy 
későbbi időpontban fog meg-
valósulni. 

Folytatódtak az egyeztetések
Januárban folytatódtak a 
megbeszélések az 1401 sz. 
utat elkerülő út szükségessé-
géről. A megbeszélésen részt 
vett dr. Nagy István miniszter 
úr és Németh Zoltán a megyei 
közgyűlés elnöke is. A minisz-
ter úr biztosította a telepü-
lések vezetőit, hogy a kérést 
tolmácsolni fogja a miniszter-
elnök úr felé is. A következő 
egyeztetés február 18-án volt, 
ekkor Németh Zoltán elnök úr 
és Végh Csaba megyei főépí-
tész, a Lechner Tudásközpont 
munkatársai voltak jelen. A 
megbeszélés fő célja, az elke-
rülőre kivezető községi utak, 
illetve a tervezett útnak a 14-
es útba való becsatlakozásá-
nak kijelölése volt. Sikerült 
közös álláspontot kialakítani, 
ezzel jelentős lépést tettünk  
a megvalósulás felé.
Az úttal kapcsolatos előter-
jesztést február 21-én tárgyal-
ta és fogadta el a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Közgyűlés. 
Erről a közgyűlésről Győr Plusz 
Média beszámolt, a Győri Hí-
rek-Oxygén Média pedig egy 
riportot készített. 
A tervezett határidők a jár-

Kedves Győrzámolyiak! Kedves Lakótársaim!
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ványhelyzet miatt módosul-
nak, de a legfőbb cél, hogy 
minél előbb folytatódhasson 
az elkerülő úttal kapcsolatos 
előkészítő munka. 

Rendhagyó megemlékezés
A rendkívüli helyzetnek kö-
szönhetően községünkben 
sem rendeztük meg nyilváno-
san a március 15-ei ünnepsé-
geket. De nem feledkeztünk 
meg a hősökről, így zárt kör-
ben, a helyi önkéntes tűzol-
tókkal közösen helyeztem ki 
a megemlékezés koszorúit a 
központban található hősi em-
lékműnél. Tisztelet a hősök-
nek!

Köszönet a leköszönő képvi-
selőknek
A jelenlegi képviselő-testület 
egy ünnepi délutánon köszö-
netét fejezte ki az elmúlt cik-
lus képviselő-testületi tag- 
jainak. A jó hangulatú beszél-
getésen a tapasztalat átadás 
mellett az előző testület tagjai 
biztosították a jelenlegi tes-
tületet, hogy bármilyen kér-
désben számíthatnak rájuk és 
segítenek, amiben tudnak, hi-
szen együtt, közösen épülhet 
tovább községünk.

Magyar Falu Program
A Kormány ebben az évben 
is elindította a Magyar Falu 
Programot. Több egyeztetés 
is volt a térség polgármeste-
reivel.  Településünk egy utca 
aszfaltozására és orvosi mű-
szerekre adja be pályázatát.

Intézményfejlesztés
Szükség van a nyolcadik óvo-
dai csoport kialakítására, így 
az intézményvezetőkkel kö-
zösen, a képviselő-testület 
támogatásával a Szent Lász-
ló utcai bölcsőde bővítése 
mellett döntöttünk. Itt két 
bölcsődei csoport kap he-
lyet. A Szent István u. 11. szám 
alatti épületben felszabaduló 
bölcsődei csoport pedig az új, 
nyolcadik óvodai csoportnak 
fog otthont adni.

Elindítottuk az iskola új épü-
letében lévő tetőtér kialakítás 
tervezését is, itt két osztály-
terem kap helyet. Reményeink 
szerint ezek a fejlesztések az 
új tanévre megvalósulnak! 
A Szent István utcai óvoda 
épületében kiépítésre került a 
beépített tűzjelző rendszer. 

Közművesítés, telekkialakítás
A Szerencse utcában és a 
Gesztenye ligetben az ön-
kormányzat beruházásában 
megvalósultak a közművek 
(víz-, szennyvízcsatorna, gáz, 
villany). Megtörtént a Patkó 
utcai közvilágítás kiépítésé-
nek előkészítése. A kivitelező 
ígérete szerint májusra várha-
tó a megvalósítás. Az Erdősor 
utcában folytatódtak a telek-
kialakítással kapcsolatos fel-
adatok, hamarosan az értéke-
sítés fázisába lépünk.

Községszépítő, segítő  
tevékenység
A karácsonyfagyűjtő akció si-
keres volt. A település lakosai 
nagy számban, kulturáltan he-
lyezték el a dekorációtól men-
tes fenyőfákat a régi vendéglő 
udvarán. Köszönöm mindenki-
nek az együttműködést! A falu 
gondnoksága több lépésben, 
heteken belül elszállítja a fá-
kat a gyűjtőhelyről és szabá-
lyos keretek között megsem-
misíti azokat.
A tavasz beköszöntével a fa- 
és cserje metszési munkálatok 
is esedékesek. Szakemberre 
bíztuk a megoldást. Az elsőd- 
leges feladat, hogy a viharvert, 
öreg, korhadt fák mihamarabb 
kivágásra kerüljenek. A hang-
hatásokért elnézésüket kér-
jük, de a balesetek elkerülése 
végett fontos ezen munkála-
tok elvégzése. A tervek között 
szerepel tavasszal a kivágott 
fák pótlása, friss facsemeték 
ültetése. 

Szelektív hulladékgyűjtő
A képviselő-testület a Szent 
László-Liget út kereszteződé-

sében lévő szelektív hulladék-
gyűjtő szigetet - kerítés épí-
tését követően - áthelyezte a 
Majori útra. Annak érdekében, 
hogy valamennyire enyhüljön 
a nyomás a két szigeten, illet-
ve a megnövekedett lakosság 
számára jobb lehetőségeket 
biztosítsunk, tavasszal két 
további hulladék sziget kerül 
kialakításra a településen. En-
nek időpontja a jelenlegi hely-
zetben kérdőjeles. Az illegális 
szemétlerakáson ért lakótár-
saink eddig szóbeli figyelmez-
tetést kaptak, ezek után vi-
szont a szemetelés rendőrségi 
feljelentést és bírságot von 
maga után. Kérek mindenkit 
a hulladékszigetek rendelte-
tésszerű használatra!

Megtisztult a Patkó utca és 
környéke
Március 7-én megtörtént 
a Patkó utca és környéké-
nek megtisztítása. Köszönöm 
azoknak, akik magukénak 
érezték a problémát és aktív 
résztvevői voltak a megmoz-
dulásnak!  Köszönöm, hogy 
még a kivitelezőkben is part-
nerre találtam és a közösen 
összegyűjtött hulladék elszál-
lítását is volt, aki magára vál-
lalta!
Talán a legfontosabb, hogy 
februárban elkészült közsé-
günk költségvetése. A kép-
viselő-testület jó gazdaként 
igyekezett a legjobban meg-
oldani ezt a feladatot. Viszont 
arra kell számítani, hogy a 
kialakult krízishelyzet miatt 
azt át kell dolgoznunk. Arra 
fogunk törekedni, hogy mind 
önkormányzatunk, mind lakó-
inak anyagi biztonságát meg-
őrizzük!

Szeretettel kívánok minden-
kinek, áldott, békés, boldog 
húsvéti ünnepeket!

 Pulai Nikoletta 
 Győrzámoly
 polgármestere
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Furcsa egy helyzet elé állított 
bennünket a Sors, mondjuk szeb-
ben az Élet vagy esetleg az éle-
tünk és ez utolsó már kisbetűvel. 
Magam is nehezen értelmezem, 
most még csak a személyes hely-
zetem. Nem tehetem azt, amit 
egyébként tennem kell. Nem arról 
kell lemondanom, ami felesleges, 
hanem most arról, ami egyébként 
a kötelességem. Egészen ponto-
san húsvétkor ünnepelve hirdet-
ni a templomban a legcsodásabb 
liturgiába építve, hogy a sír üres 
és győzött az Élet. Hirdetem most 
magamnak és talán egy kicsit Ne-
ked is kedves olvasó, mégiscsak 
győzött az élet. Hogyan? Nem 
logikusan..., a helyzetből nem kö-
vetkezően..., megváltozva..., de 
mégis...

Mária Magdolna odaérve a sírhoz, 
látta hogy a követ elhengerítette 
valaki, és miután látta ezt, szalad 
az apostolokhoz, és azt mondja… 
nem tudom, föltűnt-e, hogy azt 
mondja a szent író, hogy „Látta, 
hogy elhengerítette valaki a kö-
vet…”. Majd mit visz hírül a tanít-
ványoknak? Azt, hogy: „Elvitték 
Jézus holttestét. Nem tudom, 
hogy hova tették.” Az egyikből a 
másik egyáltalán nem következik. 
Az asszony látja, hogy a követ el-
hengerítették. De akkor sem látja 
azt, hogy valaki elvitte a holttes-
tét, és akkor sem látja azt, hogy 
valahova azt elrakták, vagy eltet-
ték. Miért akartam ezt kihangsú-
lyozni? Azért, mert ez annyira jól 
mutatja azt, hogy amit készpénz-
nek veszünk, vagy realitásnak 
tartunk, hogy szalad az asszony, 
és hírül viszi azt, -  „Valaki elvitte 
az Úr holttestét, valahova rakta, 
nem tudom, hol van... “ - hogy mi 
történt itt, miközben abból semmi 
sincsen úgy. Az, ahogyan ő látja a 
múltat, hogy mi hogyan történt, 
semmi sem pontosan úgy van. 
Sőt, a lényeg egyáltalán nem úgy 
van.

Az apostol a következőt mondta: 
„Krisztussal együtt föltámadta-
tok.” A szentírásból ihletett szent-
mise szövegekben is a föltáma-
dásunkról nem csak jövő időben 
beszélünk, hanem múlt időben 

is. Krisztussal együtt már föltá-
madtunk. Ez mit jelent? Hogy a 
hit fényénél egyszer csak törté-
nik velünk valami, amiről eddig azt 
gondoltuk, tudjuk, hogy mi tör-
tént. Rájövünk, hogy na, az a leg-
kevésbé a valóság, és számunkra 
valósággá lesz valami, amiről így 
beszélhetünk, hogy egyszer csak 
a jövő felől elkezdjük látni a jelent 
és a múltat, – a jövő felől. Amikor 
a jövőm felől elkezdem látni a je-
lent és a múltat, akkor teljesen 
más fényben látok, és egészen 
más dolgokra csodálkozom rá.
 
Amikor ér bennünket valami sze-
rencsétlenség, valami nehézség, 
lehet, hogy most épp a korona-
vírus, az életnek valami drámai-
sága, és újból és újból föltesszük 
a kérdést: Miért? Miért történt 
velem? Miért ez, miért így, és mi-
ért most? Mivel érdemeltem ki, 
és miért büntet? És Jézussal meg 
miért kellett ez megtörténjen? 
Hát nem szereti őt az Isten? Miért 
bánt vele így? Ezekre a kérdések-
re egyáltalán nem kapunk választ. 
Miért?

Nem azért vagyunk igazán rosz-
szul, mert az élet drámai, hanem 
azért, mert nem látjuk a jövő fe-
lől. Amikor elkezdünk a jövő fe-
lől látni, egyszer csak a múltnak 
a megértése, hogy mi, miért és 
hogyan történik, egészen mássá 
lesz. Nem azért, mert a miért kér-
désekre válaszokat tudunk adni, 
hanem azért, mert kinőjük azo-
kat. Egyszer csak más kérdése-
ink lesznek. Eddig azt kérdeztem: 
„De hova rakta, és miért tette el, 
és miért kellett ennek így len-
nie?” Egyszer csak megváltozik 
ez a kérdés, és a következőt kér-
dezem. Most már nem az érdekel 
engem, hogy miért történnek igaz 
emberekkel rossz dolgok, hanem 
az, hogy amikor igaz emberekkel 
rossz dolgok történnek, miért 
maradnak igazak? Már nem érde-
kel, hogy megváltoztat-e ez a ví-
rus minket, hanem hogy én meg-
változom-e?

 Takács Ferenc
 plébános

Azért mégiscsak HÚSVÉT!!!
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Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. 
december 31-ig van lehetőség az 
engedély nélkül, vagy engedélytől 
eltérően létesített fúrt és ásott 
kutak bejelentésére az Ország- 
gyűlés döntése értelmében. Aki 
ezen időpontig nem kér fennma-
radási engedélyt az engedély nél-
küli fúrt vagy ásott kútra, annak 
2021. január 1. napját követően 
vízgazdálkodási bírságot kell fi-
zetnie. A bírság a vízgazdálkodás-
ról szóló 1995. évi LVII. tv. (Vgtv) 
alapján magánszemély esetében 
300 ezer forintig terjedhet.
A szabályozás hátterében az áll, 
hogy Magyarország ivóvízellátása 
95%-ban a felszín alatti vízkészle-
tekből történik. A vízkészlet véges 
természeti erőforrás, melyet csak 
olyan mértékben szabad igénybe 
venni, hogy a vízkivétel és a víz 
pótlódásának egyensúlya minő-
ségi károsodás nélkül megma-
radjon. A fenntartható vízgazdál-
kodást jelentősen veszélyezteti 
az engedély nélküli kutak nagy 
száma, amelyek jelentős részét 
ráadásul jogosulatlan kútfúrók 
szakszerűtlenül alakították át.
A Vgtv. 29. § (7) bekezdése értel-
mében „mentesül a vízgazdálko-
dási bírság megfizetése alól az a 
létesítő vagy üzemeltető, aki az 
egyes belügyi tárgyú és más kap-
csolódó törvények módosításáról 
szóló 2018. évi CXXI. törvény ha-
tálybalépését megelőzően enge-
dély nélkül vagy engedélytől el-
térően létesített vagy üzemeltet 
felszín alatti vízkivételt biztosító 
vízilétesítményt, ha a vízjogi fenn-
maradási engedélyezési eljárást 
2020. december 31-ig kérelmezi.”

Az engedély nélkül létesített ku-
tak fennmaradási engedélyezé-
sével kapcsolatos legfontosabb 
tudnivalók: 
A kutak megépítéséhez, átalakítá-
sához, üzemeltetéséhez és meg-
szüntetéséhez vízjogi engedély 
szükséges. Abban az esetben, ha a 
vízkivételt biztosító kút vízjogi en-
gedély nélkül, vagy attól eltérően 
került megépítésre, fennmaradási 
engedélyt kell kérni.

Fennmaradási engedélyezési el-
járást kell lefolytatni, mind az 

ásott, mind a fúrt kutakra, vagyis 
minden olyan kútra, amit enge-
dély nélkül létesítettek.

A vízgazdálkodási hatósági jog-
kör gyakorlásáról szóló 72/1996. 
(V. 22.) Kormány rendelet 24. § 
(1) bekezdése értelmében a jegy-
ző engedélye szükséges olyan kút 
létesítéséhez, üzemeltetéséhez, 
fennmaradásához és megszünte-
téséhez, amely a következő felté-
teleket együttesen teljesíti:
• a vízbázisok, a távlati vízbázisok, 

valamint az ivóvízellátást szol-
gáló vízilétesítmények védel-
méről szóló kormányrendelet 
szerint kijelölt, kijelölés alatt 
álló, illetve előzetesen lehatá-
rolt belső, külső és hidrogeo-
lógiai védőidom, védőterület, 
valamint karszt- vagy rétegvíz 
készlet igénybevétele, érintése 
nélkül, és 500 m3/év vízigénybe- 
vétellel kizárólag talajvízkész-
let vagy parti szűrésű vízkészlet 
felhasználásával üzemel,

• épülettel, vagy annak építésére 
jogosító hatósági határozattal, 
egyszerű bejelentéssel rendel-
kező ingatlanon van, és a ma-
gánszemélyek részéről a házi 
ivóvízigény és a háztartási igé-
nyek kielégítését szolgálja,

• nem gazdasági célú vízigényt 
szolgál.

Minden egyéb esetben a Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság hatás-
körébe tartozik a kút üzemelteté-
si és fennmaradási engedélyezési 
eljárása.
A vízgazdálkodási tárgyú minisz-
teri rendeletek módosításáról 
szóló 43/2019. (XII. 14.) BM rende-
let több módosítást is tartalmaz, 
amely érinti a kerti kutakat, illetve 
azok telkének tulajdonosait is.
A jogszabály előírja, hogy a fel-
szín alatti vízilétesítmények he-
lyét meg kell határozni. Ebbe a 
körbe tartoznak a települési ön-
kormányzat jegyzőjének enge-
délyéhez kötött kutak is. A jegy-
ző azokat a kutakat engedélyezi, 
amelyekből évi 500 köbméternél 
kevesebb talajvizet vesznek ki egy 
olyan telken, amelyen ház – vagy 
házra építési engedély – van. Ti-
pikusan ilyenek a kerti öntözésre 
használt kutak, illetve a házi szük-

ségletre szolgáló kutak is, de az 
utóbbiaknál be kell vizsgáltatni 
a víz minőségét is. A jegyző által 
engedélyezett kutak helyét víz-
szintes koordinátákkal – vagy az 
egységes országos vetületi rend-
szerben (EOV), vagy pedig a föld-
rajzi szélesség és hosszúság meg-
adásával – kell megjelölni.

Fontos változás, hogy a jegyző 
által engedélyezendő kutak ter-
vezésére nem vonatkozik az az 
előírás, amely szerint a terveket 
csak a külön rendeletben előírt 
jogosultsággal rendelkező ter-
vező készítheti, ezekre a kutakra 
nem kell tervet készíttetni. 

A beadandó dokumentáción a fel-
szín alatti vízkészletekbe törté-
nő beavatkozás és a vízkútfúrás 
szakmai követelményeiről szóló 
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 
(a továbbiakban: KvVM rendelet) 
13. §-ban megjelölt szakember 
nyilatkozata szükséges. 

Fúrt kutaknál magánszemély ké-
relmező esetében a jegyzői en-
gedélyes talajvízre, parti szűrésű 
vízre szűrőzött kúthoz NEM kell 
tervezői végzettség, NEM kell 
MMK tagság, elég, ha a dokumen-
tumot kútfúrási jogosultsággal 
rendelkező szakember írja alá.

Ásott kút engedélyezéséhez,  
fennmaradási   engedély   ügy-
intézéséhez NEM kell kútfúró 
végzettség, e kutakra vonatkozó 
kérelmeket a tulajdonos is enge-
délyeztetheti és aláírhatja.
A fennmaradási engedély irán-
ti kérelemnek (ami letölthető a 
www.gyorzamoly.hu oldalról) tar-
talmazni kell a BM rendelet által 
előírt adatokat, illetve fénykép-
felvételt a kútról és környezeté-
ről.
Az eljárás a vízügyi és a vízvédelmi 
hatósági eljárások igazgatási szol-
gáltatási díjairól szóló 13/2015. 
(III. 31.) BM rendelet 1. mellék-
let 58a pontja alapján mentes az 
igazgatási szolgáltatási díjfizetési 
kötelezettség alól.

 dr. Torma Viktória
 jegyző

A kutak fennmaradási engedélyéről
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Nehéz bármit is írni, ebben a 
szokatlan helyzetben. Hányszor 
belegondoltam abba, hogy apá-
ink, nagyapáink 2 világháborút is 
megértek, mi megússzuk háború 
nélkül? Sajnos nem. Egy láthatat-
lan ellenséggel vettük fel a harcot, 
nem tudjuk mikor és kire csap le. 
Most nehéz mindenkinek. A kilá-
tástalanság, szeretteink féltése, 
az aggódás mindenhol jelen van.  
Én hiszem, hogy most mi, kisem-
berek is sokat tehetünk, hogy ez 
ne váljon rémálommá. Mindenki-
nek meg kell találni az otthonlét-
ben rejlő szépséget és értékeket. 
Kérek mindenkit, hogy saját maga  
és mások egészségének megvé-
dése érdekében maradjanak ott-
hon, tartsák be az utasításokat!  
A képviselőtestület a Győrzámo-
lyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcső-
de bezárása mellett döntött. Már-
cius 16-tól üres az óvoda, nincs 
gyerekzsivaj a csoportokban és 
az udvaron. A bölcsődében egy 
kisgyermek felügyeletét látják el 
a bölcsődei dolgozók, a konyha 
azóta is folyamatosan üzemel.  Az 
igényeknek megfelelően biztosít-
juk a bölcsődei, az óvodai, isko-
lai és külsős étkeztetést is. Nagy 
gonddal próbáltuk megszervezni 
ezt a feladatot, ebben a vészhely-
zetben. Az utasításoknak megfe-
lelően, a fokozott higiéniás körül-
mények megteremtése mellett 
nagy hangsúlyt fordítottunk az 
emberi érintkezések minimalizá-
lására. A konyháról az ételt csak 
egyszer használatos dobozban le-
het elvinni, melyet az önkormány-
zat biztosít. Az ételkiadás a két 
ember közötti távolság betartá-
sával, szájmaszk és kesztyű hasz-
nálatával történik.  Minden 60 
év feletti vendégünknek házhoz 
szállítjuk az ebédet. Első alkalom-
mal történő kiszállításkor rövid 
levélben felajánlottuk a segítsé-
günket, amit most is szeretnék 
megismételni. Bármiben segíte-
ni tudunk, kérem jelezzék mun-
katársainknak, illetve Bognárné 
Koteczki Ibolyának telefonon, a 
20/340-4064 számon. 
Az iskolás távoktatás beindításá-
val egy időben elkezdtük az „ovis 
távnevelést”, mely során a szülők-
nek próbálnak segíteni az óvónők 

a gyermekek otthoni foglalkoz-
tatásában. A szülők visszajelzései 
arról tanúskodnak, hogy nagy se-
gítség számukra ez a fajta együtt-
működés.

Néhány információ az óvodai 
beíratásról
 Az óvoda és a község honlapján 
megjelent a hirdetmény a helyi 
óvodai beíratásról. Községünk 
speciális helyzete miatt (sokan 
költöznek a faluba) szükségét lát-
tuk a törvényen túli adatkérésnek. 
Kérdés esetén forduljanak hoz- 
zám bizalommal a 20/340-4064 
számon.
Pontos rendelkezés erről:
„Az emberi erőforrások minisz-
tere – a veszélyhelyzet kihirde-
téséről szóló 40/2020. (III. 11.) 
Korm. rendeletre figyelemmel 
– a 2020/2021. nevelési, illetve 
tanévre történő óvodai, valamint 
általános iskolai beiratkozásról 
szóló 7/2020. (III. 25) EMMI hatá-
rozatában (a továbbiakban:
EMMI határozat) a 2020/2021. ne-
velési évre történő óvodai beirat-
kozások vonatkozásában egyedi 
eljárási szabályokat határozott 
meg.
A kötelező felvételt biztosító óvo-
da – szükség szerint a település 
többi kötelező felvételt biztosí-
tó óvodájával és fenntartójával 

egyeztetett módon – a fenntar-
tójától kapott lista alapján 2020. 
április 21-ig felveszi a felvételi 
körzetébe tartozó valamennyi 
olyan gyermeket, akik vonatkozá-
sában nem érkezett hozzá jelzés 
arról, hogy másik óvoda felvette 
volna őket. Ezekben az esetekben 
a beiratkozáshoz szükséges ira-
tok bemutatására a gyermek első 
óvodai nevelésének napján kerül 
majd sor.”

Iskolai beíratáshoz fontos 
információ 
Az óvodának nem kell szakvéle-
ményt kiállítani, amit eddig az is-
kolai beíratáshoz vinni kellett!

Mentovics Éva, erre a helyzetre 
írt versét szeretném közzé ten-
ni, ami pontosan megfogalmazza 
az óvodában dolgozók érzéseit. 
Csak nyomatékot szeretnék adni 
a versben elhangzottaknak.

Tárt karokkal, egészségesen vá-
runk minden kicsi gyermeket és 
szüleiket!

Virtuális öleléssel kívánok min-
denkinek jó egészséget és kitar-
tást! 

 Bognárné Koteczki Ibolya
 óvodavezető

Kedves Győrzámolyi lakosok!

Mentovics Éva
Hiányoztok, kicsinyeim!

Csend borult az óvodára,
minden játék hallgatag,

mesekönyvünk szép meséi
mit tehetnek? Alszanak.

Nem építünk magas tornyot,
nem ringatunk babákat,

együttlétünk szép emléke
lengi csak be szobánkat.

Hiányoztok, kicsinyeim,
lányok, fiúk, mindenki.

Nem tudunk most együtt lenni,
gyöngyöt fűzni, színezni.

Hiányzik a duruzsolás,
csengő szavak, ölelés,

sok huncutság, ezer kérdés,
a felhőtlen nevetés.

Hiányoznak a kókáink,
tízóraik, ebédek...

Délután, az alvás előtt
most a szülők mesélnek.

Távol vagytok, mégis közel,
bár varázslat nincs ebben,

mindannyian együtt vagytok
idebenn, a szívemben.

Belátónak kell most lennünk,
türelmesnek, okosnak,

othonunk nyújt biztonságot,
s ez mindennél fontosabb.

Ha majd újból nyit a világ,
s védelmezőn csalogat,

minden ovist tárt karokkal
és boldogan várok majd.
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Matematika 6. osztály
A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő 

intézmények száma és aránya (%)

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya

Az Önök intézményében
Országosan

Általános iskolákban
Községi általános iskolákban

Városi általános iskolákban
Megyeszékhelyi általános iskolákban

Budapesti általános iskolákban
8 évfolyamos gimnáziumokban

1485 (1442;1534)
1495 (1494;1496)
1489 (1488;1490)
1450 (1448;1452)
1476 (1475;1478)
1519 (1517;1522)
1541 (1539;1543)
1633 (1629;1637)
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Szövegértés 6. osztály
A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő 

intézmények száma és aránya (%)

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya

Az Önök intézményében
Országosan

Általános iskolákban
Községi általános iskolákban

Városi általános iskolákban
Megyeszékhelyi általános iskolákban

Budapesti általános iskolákban
8 évfolyamos gimnáziumokban

1548 (1499;1618)
1499 (1498;1500)
1492 (1491;1493)
1439 (1437;1442)
1481 (1480;1483)
1532 (1529;1534)
1553 (1549;1555)
1665 (1661;1669)
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Tisztelt Szülők, győrzámolyi  
Polgárok, kedves Gyerekek!

Az idei tanév eseményeit, ered-
ményeit szeretném bemutatni 
Önöknek, Nektek.
A karácsonyi újságban megjelen-
teket nem szeretném ismételni, 
így azokról itt már nem teszek 
említést.
Az első félévben iskolánk tanul-
mányi átlaga (a készségtárgyakat 
is beszámítva) 4,2 körül alakult. 14 

tanuló kitűnő, 28 tanuló pedig je-
les eredményt ért el.
Minden tanévben nagy hangsúlyt 
fektetünk a 8. osztályosok közép-
iskolai felkészítésére. Matemati-
kából, magyarból és fizikából heti 
1 óra középiskolai előkészítő órát 
tartunk. Lehetőséget biztosítunk 
a középiskoláknak, hogy itt hely-
ben mutatkozhassanak be diák-
jaink előtt, ezzel is segítve, hogy 
könnyebben tudjanak választani a 
gyerekek a sokféle kínálatból. 

A januári központi írásbeli felvéte-
li során tanulóink az országos át-
laghoz képest közel 6 ponttal jobb 
eredményt értek el, ami nagyon 
jó eredménynek számít. Bízunk 
abban, hogy minden nyolcadikos 
tanítványunk meg fogja találni 
számítását a következő tanévben 
a középfokú intézményekben.
Az Oktatási Hivatal február 28-án 
hozta nyilvánosságra a 2019. évi 
kompetenciamérés eredményeit, 
mely a következőképpen alakult:

Iskolapad 2020

Az eredmények alapján tovább-
ra is elmondhatjuk, hogy isko-
lánk tanulóinak átlageredménye 

megközelítette, illetve túlhaladta 
a budapesti általános iskolák ké-
pességpontjait, községi iskolák 

rangsorában a legjobban teljesítő 
intézmények között vagyunk.

Matematika 8. osztály
A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő 

intézmények száma és aránya (%)

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya
Az Önök intézményében

Országosan
Általános iskolákban

SZHÍD program Általános iskolákban
Községi általános iskolákban

Városi általános iskolákban
Megyeszékhelyi általános iskolákban

Budapesti általános iskolákban
8 évfolyamos gimnáziumokban
6 évfolyamos gimnáziumokban

1725 (1675;1774)
1624 (1623;1625)
1607 (1606;1608)
1327 (1317;1336)
1563 (1561;1565)
1599 (1597;1600)
1642 (1641;1645)
1666 (1663;1669)
1766 (1762;1771)
1765 (1762;1769)
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Szövegértés 8. osztály
A szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő 

intézmények száma és aránya (%)

A tanulók átlageredménye és az átlag megbízhatósági tartománya
Az Önök intézményében

Országosan
Általános iskolákban

SZHÍD program Általános iskolákban
Községi általános iskolákban

Városi általános iskolákban
Megyeszékhelyi általános iskolákban

Budapesti általános iskolákban
8 évfolyamos gimnáziumokban
6 évfolyamos gimnáziumokban

1744 (1668;1822)
1608 (1607;1610)
1590 (1589;1591)
1310 (1297;1325)
1542 (1539;1544)
1583 (1582;1585)
1631 (1628;1634)
1644 (1641;1647)
1758 (1753;1763)
1764 (1761;1768)
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Az idei tanévben is számos ta-
nulmányi versenyen szerepeltek 
eredményesen tanítványaink:

Bolyai Anyanyelvi Csapatver-
seny megyei döntő
• 4. osztály: Fodróczi Fanni, Vágó 
 Peggi, Kótai Martina,  
 Földes Nándor V. hely
Kisbajcs-Logikus Matematikus
• Varga Ákos 2. osztály I. hely
• Pál Krisztina 2. osztály II. hely
• Cserháti Regő Bálint 4. osztály 
 I. hely
• Rohovoy Arseniy 4. osztály 
 II. hely
• Márkus Róbert 5. osztály 
 I. hely
• Ritter Vilmos 6. osztály  
 I. hely
• Kin Boglárka 6. osztály  
 II. hely
Nyúl-Pilinszky Napok
Szavalóverseny
• Pál Krisztina 2. osztály különdíj
• Tóth Bertold 6. osztály I. hely
• Buday Viktória 7. osztály I. hely
• Zoltai Balázs 8. osztály különdíj
Matematika csapatverseny
• II. hely csapat 7-8. osztály:  
 Kerekes Olivér, Szalai Bence,  
 Fülep Levente
Népdaléneklés
• Tóth Bianka 1. osztály  
 arany minősítés
• Gollovitzer Szonja 1. osztály 
  arany minősítés
• Németh Hanna 3. osztály  
 ezüst minősítés
• Speck Boglárka 7. osztály  
 ezüst minősítés
Győrladaméri körzeti  
anyanyelvi verseny
• Pál Krisztina 2. osztáy I. hely
• Földes Nándor 3. osztály II. hely
• Horváth Rebeka 3. osztály  
 I. hely
• Kin Boglárka 6. osztály I. hely 
• Ritter Vilmos 6. osztály II. hely
• Dubi Patrik 7. osztály III. hely
• Nagyvári Daniella 8. osztály  
 I. hely 
Holenda Barnabás  
Matematikaverseny
• Pál Krisztina 2. osztály X. hely
• Németh Anna 3. osztály VI. hely
• Cserháti Regő 4. osztály  
 VII. hely
Csapatverseny 4. évfolyam: 
Rohovoy Arseniy, Fodróczi Fanni, 
Cserháti Regő

Szigetköz Kupa
• I. hely (5-6. évfolyam)

Szigetközi Népdaléneklési  
Verseny
• Németh Hanna 3. osztály  
 arany minősítés
• Tóth Bianka 1. osztály  
 arany minősítés
• Gollovitzer Szonja 1. osztály 
  arany minősítés
• Speck Boglárka 7. osztály  
 arany minősítés
• Németh Réka 7. osztály  
 arany minősítés

„Fújdogál a szél…” Nemzetközi 
Népdaléneklési Verseny
• Tóth Bianka 1. osztályos tanuló 
  ezüst minősítés
• Gollovitzer Szonja 1. osztály  
 ezüst minősítés
• Kovács Laura 1 osztály  
 bronz minősítés
„Kisfaludy Napok” Tét
• Játékos nyelvi vetélkedő  
 csapatverseny: Bóta Réka, Kin 
  Boglárka, Ritter Vilmos  II. hely 
• Népdaléneklés 
 - Tóth Bianka 1. osztályos  
  tanuló arany minősítés
 - Gollovitzer Szonja 1. osztály  
  arany minősítés
• Matematika
 - Márkus Róbert 5. osztályos 
  tanuló I. hely
Zrínyi Ilona Matematikaverseny 
megyei döntő
• Pál Krisztina 2. osztályos  
 tanuló IX. hely
• Ritter Vilmos 6. osztályos  
 tanuló X. hely

A második félév során 
szervezett programok közül  
kettőt emelnék ki:

Felsős farsangunk témája „A kü-
lönböző korok divatja” volt. Na-
gyon színvonalas előadásokat 

láttunk, melyet az alábbi fénykép 
kiválóan illusztrál:

Az 5. és 6. osztályos tanulóink 
márciusban a  „Bűvösvölgy” mé-
diaértés-oktató központba láto-
gattak el, ahol valós körülmények 
között próbálhatták ki az újság-
írást, rádiózást, hírműsorkészí-
tést és a filmforgatást.

A járványügyi helyzet miatt március 
16-tól iskolánk áttért a tantermen 
kívüli, digitális munkarendre. Az új 
munkarend új helyzetet teremtett, 
amit csak együtt tudunk megoldani: 
mindannyiunktól több figyelmet, tü-
relmet és együttműködést igényel.
Intézményünk és az önkormányzat 
öt rászoruló tanulónak tudott esz-
közökkel segíteni, hogy ők is tudják 
teljesíteni a tantervi követelménye-
ket az új munkarend során. 
Ezúton is köszönöm kollégáim, a 
szülők és a tanulók támogató, segítő 
hozzáállását az új helyzethez.
Bízom abban, hogy mihamarabb 
egészségesen, megújult erővel ta-
lálkozhatunk az iskolában.

 Németh László 
 igazgató
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A Győrzámolyi SE életében is 
nagy változást jelentett a koro-
navírus okozta járványhelyzet. 
A tavaszi felkészülési időszak 
még tervek szerint zajlott, mind 
a négy felnőtt együttesünk az 
előzetes tervek szerint végezte 
felkészülését. 

Női csapatunk több tornán vett 
részt, melyekről rendszerint he-
lyezésekkel tértek haza. 
Megye III-as csapatunk kezdet-
ben a tornacsarnokban tartot-
ta fitten magát, kiegészülve az 
U-19-es játékosokkal. 
Megye II-es felnőtt csapatunk 
pedig a februári hónapban az 
edzések mellett minden hétvé-
gén egy edzőmérkőzéssel készí-
tette fel magát a március elejei 
kezdésre. 
A megye II-es bajnokság el is 
indult március első hétvégéjén, 

ahol Koroncóra látogatott. Itt 
felnőtt csapatunk 9–1-es ve-
reséget, míg U-19-es játékosa-
ink 1–7-es győzelmet arattak. 
A második forduló hazai pályán 
mindkét együttesnek győzelmet 
hozott Nagyszentjános ellen. Ki-
sebbek 12–1-re, míg a felnőttek 
10–2-re diadalmaskodtak. 
Március 14-én a Magyar Kor-
mány döntése értelmében a 
Győrújbaráti találkozó zárt ka-
puk mögött zajlott. Mindkét 
együttesünk vereséget szenve-
dett ezen a hétvégén, a felnőt-
tek 10–0-ra, az ifjak 4–2-re kap-
tak ki a találkozón. 
Másik két együttesünk nem tud-
ta elkezdeni a tavaszi szezont, 
hiszen a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség 2020. március 16-tól ha-
tározatlan időre felfüggesztett 
minden bajnoki sorozatot. 
Így nem tudni, hogy labdarúgó-

ink mikor léphetnek újra a szép 
zöld gyepre.
Sok erőt, egészséget és végte-
len türelmet kívánnak a Győr-
zámolyi SE játékosai, dolgozói, 
vezetősége az elkövetkezendő 
időszakra!

 Pulai Saci

Mi lesz veled bajnokság?

Tisztelt Győrzámolyiak!

A járvány komoly gazdasági válságot okoz  
és fog okozni! Arra kérek mindenkit, hogy  

VÁSÁROLJON HELYI TERMÉKET!  
Ha nincs helyi, akkor hazait és a legutolsó  

sorban külföldit!
Kérem a helyi vállalkozókat, termelőket, hogy  
jelentkezzenek telefonon, az önkormányzaton!  

Nevüket, elérhetőségüket megjelentetjük a község  
honlapján, ezzel is támogatva a helyi vállalkozásokat!

Köszönöm a lakosság együttműködését!

Pulai Nikoletta
polgármester
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Jótékonysági farsangi bált 
szerveztünk 2020. február 15-
én este a helyi Sportcsarnok-
ban.

A bál Győrzámolyi Máltai Cso-
port, a helyi Sportegyesület, és 
az Önkormányzat támogatásá-
val került megrendezésre. Ha 
visszapillantok, s összehasonlí-
tom a mostani körülménnyel az 
életünket, akkor örülök, hogy ez 
a pozitív történés akkor létre-
jöhetett! Úgy gondolom fontos, 
hogy minél több olyan rendez-
vény, legyen, ahol a falu lakói 
szórakozhatnak, beszélgethet-
nek, jól érezhetik magukat!
A legnagyobb feladat évek óta 

a jó időpont meg-
választás! Hiszen 
a böjtbe nem aka-
runk bele nyúlni, 
azonkívül a tor-
nacsarnok egyéb 
sportrendezvé-
nyeihez is alkal-
mazkodnunk kell 
időben.
S nem elhanya-
golható az a tény, 
hogy a legjellem-
zőbb fizetési nap 
közelében legyen!
Mindezek figyelembevételével 
kb. 90 ember vett részt a bálon. 
A jelenlévők legnagyobb része 
fiatal vagy középkorú volt. Rö-

vid szórakoztató 
táncműsor volt 
a bál elején az El 
Paso Győri tánc- 
csoport előadá-
sában! Majd meg-
nyílt a büfé, ahol 
főtt virslit, szend-
vicset, italokat le-
hetett kapni!
A zenét Székely 
Dénes, Bege Előd, 
s Bakonyi László 
szolgáltatta! Na-

gyon jól játszottak! Sokat tán-
coltak a résztvevők! Idősebb 
férfiak közösen nótáztak a bál 
végen! A legjobb táncosok díjat 
kaptak a szervezőktől! A szív-
küldi játékkal dalokat küldhet-
tek ismerőseiknek a bálozók a 
zenekar által. Nagyon jó volt a 
hangulat! Szerintem, aki eljött, 
annak  vidám szép estébe volt 
része! Jó volt látni sok ember 
közös örömét! Köszönjük, hogy 
eljöttetek! S részvételetekkel 
támogattátok a falu rászoruló 
lakóit! Mindenkinek jó egészsé-
get kívánok szeretettel!

 Majorné Szabó Bernadett
 Máltai csoport vezető

Jótékonysági farsangi bál

Akiktől búcsúztunk 2020. első negyedévében

Horváth Géza (Szent István út 49.) 2020. január 20.

Szanyi András (Rákóczi út 61.) 2020. február 13.

Magyar Ferencné (Kossuth út 38.) 2020. február 18.

Gáli Győző István (Iskola út 9/I.) 2020. március 1.

Újvári László Mártonné (Béke út 22.) 2020. március 1.

Nemes János  (Akác út 10.) 2020. március 14.

Füleki Józsefné (Ady út 6.) 2020. március 25.

Gavlák János András (Szent László út 52.) 2020. március 27.
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Legutóbbi megjelenésünk óta született babák

Dernóczi Zente
2019.12.06.

Apostol Panna
2019.12.25.

L. Kiss Mirtill
2020.02.15.

Csicsay Elza
2020.03.02.

Ács Jázmin
2020.03.02.

Farkas Abigél 
2019.12.27.

Leszkovich Heléna
2020.03.22.

Sági Márk
2020.03.02.

Koczka Botond 
 2020.03.07.

Tatárvári Ágoston
 2019.12.23.

Csiti Dominik
 2020.02.14.

Tanai Barnabás
2020.01.22.

Granát Gréta
2020.01.23.

Lekics Milán
2020.01.23.

Bánki Benedek
2020.01.24.

Seres Dominik
2020.01.25.

Vajon kı
.
 

lesz 
a következő?
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Polgármesteri Hivatal 
(+36-96-352-122, +36-96-585-018)
gyorzamoly@gyorzamoly.hu
Háziorvos
dr. Bán Barbara
(+36-96-352-028, +36-20-520-5797)
uvulakft@gmail.com
receptdrban@gmail.com
Gyermekorvos
dr. Kelemen Ágnes
kelemena.petz@hotmail.com

Védőnő
Bősze Anita
(+36-20-212-7799)
vedono@gyorzamoly.hu
Fogászat
dr. Szegedy Judit fogszakorvos
(+36-96-686-703)
szjuditdr@gmail.com
Gyógyszertár
(+36-96-686-990)
Hétfőtől - Péntekig: 8.00 - 16.00
szigetkozpatika@gmail.com

Közérdekű információk
Posta
(+36-96-240-214)
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

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

Hiszem, hogy sok kicsi sokra 
megy! Létre hoztunk egy csopor-
tot a facebook-on, hogy minden-
kit arra biztassunk, legyen otthon 
egy kis konyhakertje. Gazdasá-
gunk, hatalmas pofont kapott a 
járványtól, hosszú idő lesz, mire ki 
fogja heverni.
 
Amit otthon megtermelünk az a  
miénk, befektetett energiánk 
többszörösen megtérül. A cso-
port célja, hogy minél több in-
formációt szolgáltasson. Bátran 
tegyétek fel kérdéseiteket igyek-
szünk rá szakemberrel konzultál-
va válaszolni, de számítunk a tu-
dásotokra, tapasztalataitokra is, 
ezeket ezen a fórumon megoszt-
hatjuk egymással.

Kedves Győrzámolyiak! Legyél Te a KERTÉSZek ÁSZa
Győrzámolyon

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!
Kérem, akinek lehetősége van, és anyagilag hozzá tud járulni ahhoz, hogy minél több  

segítséget tudjunk nyújtani a bajbajutottaknak, a lakosságnak, adományával támogassa  
a Győrzámolyért Alapítványt!  

(9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.; adószám: 19111634-1-08;  
bankszámla szám: 63200308-10000276)  

Ha teheti, adója 1%-át is ide utalja!  
Az ide érkezett összeg felhasználásáról  

pontosan el fogunk számolni a lakosságnak!

 Pulai Nikoletta
 polgármester

 A L A P Í T VÁ NY

G
YŐRZÁMOLYÉRT

 Örömmel vesszük a fényképeket 
a munkátokról, a cseperedő nö-
vényekről és majd a betakarítás-
ról is. Később pedig lehetőség lesz 
a csoporton belül virtuális piacra 
is. Szeretettel biztatok mindenkit 
csatlakozzon! Együtt, egymásért!
A csoport neve, ahogy  
a facebook-on megtalálható:

Legyél Te 

a KERTÉSZek ÁSZA!

 Pulai Nikoletta 
 Győrzámoly
 polgármestere


