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Megpróbáltatásokkal teli hó-
napokon vagyunk túl, mind 
községi, mind egyéni szinten 
egyaránt. Nem mehetünk el 
a vírus szülte helyzet mellett 
szótlanul. Először is köszönet-
tel tartozom a lakosságnak, 
hogy együttműködően áll-
tak az önkormányzat kérései 
mellé és tartották be azokat 
az irányelveket, amit a vész-
helyzetben hozott a hivatal. 
Nem sikerült volna ilyen ered-
ményesen a védekezés, ha a 
lakosság nem mutatott volna 
hajlandóságot az együttműkö-
désre. Szeretném megköszön-
ni mindenkinek, aki valami-
lyen módon hozzájárult ahhoz, 
hogy együtt közösen sikerült 
a kormány által hirdetett ve-
szélyhelyzetben gondoskodni, 
odafigyelni a veszélyeztetett 
korosztályba tartozó lakótár-
sainkra.  Számomra ebben az 
időszakban még jobban meg-
mutatkozott, hogy olyan te-
lepülésen élünk, ahol a lakók 
nem közömbösek egymás 
iránt és a legnagyobb bajban 
összefognak.
Engedjék meg, hogy röviden 
beszámoljak arról, hogy mi-
lyen feladatok, munkák való-
sultak meg, ebben a pandémi-
ával terhelt időszakban!

Pályázatok

A veszélyhelyzet időszakában 
sem kerültek felfüggesztésre 
a meghirdetett pályázatok. A 
Magyar Falu Programban pá-
lyázatot nyújtottunk be orvo-
si eszközök beszerzésére és a 
Búzavirág utca építésére. 
Az alábbi orvosi eszközökre 
nyertünk 459.698,-Ft támoga-
tást:
- Nővértáska felszerelve 
- Színlátásvizsgáló könyv 

Velhagen 
- Vérnyomásmérő Rieste 

 Precisa 
- Magasságmérő falra  

szerelhető
- Otoszkóp KaWe Piccolight 
- 24 órás vérnyomásmérő  

készülék

A Búzavirág utca aszfaltozá-
sára 15 908 572 forintot nyer-
tünk.
A Bölcsőde 3. csoportjának 
kialakítására 2019-ben beadott 
TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00022 
azonosítószámú pályázatot 80 
millió forint összeggel támo-
gatták.
A Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések c.  
TOP-2.1.3-16-GM1-2019-00009 
azonosító számú, belterüle-
ti csapadékvíz elvezetését 
(Tölgyfa u., Cseresznyefa u., 
Búzavirág u., Mórvető u.) cél-
zó pályázaton 50 millió forint 
támogatást nyertünk. A támo-
gatási szerződések megkötése 
folyamatban van. 
Négy pályázatunk van még be-
adva, remélhetőleg ott is ha-
marosan jó hírekről számolha-
tunk be!

Felújítások, beruházások, 
korszerűsítések

Megvalósult a Patkó utcá-
ban a közvilágítás kiépítése. 
Megtörtént a Torna-
csarnokban a szété-
gett villamos elosz-
tó felújítása. A Szent 
István utca 11-ben 
lévő óvoda-bölcsőde 
épületében elkészült 
a beépített tűzjelző 
rendszer és megkap-
tuk annak használat-
ba vételi engedélyét 
a Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságtól.  El-
kezdődött a Szent 
László út 3. szám alatt lévő 
Bölcsőde épület bővítése és 
az óvoda nyolcadik csoport-
jának kialakítása. Elkészült 
az Óvoda új kerítése, ami  
100%-ban pályázati pénzből 
valósult meg. Megtörtént a 
Dergiták útja - Győri út - Nyír-
fa ligetben a 30-as zónát jelző 
táblák kihelyezése. A konyhán 
megvalósult a tervezett am-
perbővítés. A község útjainak 
kátyúzása és a Major utca 
padkájának feltöltése is elké-
szült. Elkezdődött és várható-

an szeptember 21-re elkészül 
a Szerencse utca és a Geszte-
nye liget útalapja. Együttmű-
ködési megállapodást írtunk 
alá a Sporthorgász Egyesüle-
tek Győr-Moson-Sopron me-
gyei Szövetséggel, sólya lé-
tesítéséről. A helyi horgászok 
segítségével várhatólag ősz-
szel elkészülhet. Megérkeztek 
az új szelektívgyűjtő szigetek 
a településre a két új helyszín-
re, így jelenleg négy sziget áll 
a lakosság rendelkezésére. 

Kérek mindenkit a rendelte-
tésszerű használatra! Sike-
resnek mondható a „Fogadj 
örökbe egy közterületet” kez-
deményezés. A mai napig 12 
közterület találta meg a gon-
dozóját. munkájukat ezúton 
is hálásan köszönöm! Sokat 
javult a település arculata, de 
van még hova fejlődni. Az ön-
kormányzat munkatársainak 
munkáját segíti immár egy új 
traktor.

Kedves Győrzámolyiak! Kedves Lakótársaim!
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Beszámoló a kamerarend-
szert érintő tárgyalásról

Csizmadia Gábor megyei ren-
dőrfőkapitánnyal és Váczi At-
tila győri rendőrkapitánnyal 
tárgyaltam a kiépítésre kerü-
lő kamerarendszerről. Közös 
cél a közbiztonság növelése, 
melynek érdekében a kame-
rák beintegrálásra kerülnek a 
rendőrségre egy együttműkö-
dési megállapodás keretében. 
Közös kérésként megfogal-
mazódott a kivitelező felé az 
1401-es útra rendszámtábla 
felismerő kamera szükséges-
sége. A megbeszélést tettek 
követték, Váczi Attilával, Né-
meth Kálmán körzeti meg-
bízottal, Horváth Lászlóval a 
Patent vezetőjével és szakem-

bereivel bejártuk a te-
lepülést, hogy a célnak 
legjobban megfelelő 
rendszer épülhessen. 
A tervek elkészültek, 
a szerződést aláírtuk 
és ez évben befeje-
ződik a kivitelezés is. 
Ezután községünk egy 
korszerű, modern kor 
igényeit maximálisan 
kielégítő kamerarendszerrel 
lesz gazdagabb.

Közösségi élet

A tervezett programok ugyan 
elmaradtak, de igyekeztünk 
valamilyen kárpótlást találni 
a lakosságnak. Május elsejére 
májusfát állítottunk a község 
főterére, vidám dekoráció-
val egyetemben. Mozgó anyák 
napi ünnepséget szerveztünk 
az édesanyák, nagymamák, 
dédik köszöntésére és átad-
tunk nekik egy ünnepi kártyát 
is. A gyerekekről sem feled-
keztünk meg, meseszereplők 
járták az utcákat, édességet 
osztogattak és elkészítették a 
kért figurát lufiból a gyermek-
napon.
Szeretném felhívni a lakosság 
figyelmét arra, hogy idén négy 
az egyben fesztivált tartunk 
szeptember 18-20-ig (abban 

az esetben, ha a körülmények 
lehetővé teszik), ami egybe-
foglalja az elmaradt rendez-
vényeket. Szeretettel hívok 
mindenkit, hogy vegyen részt 
a programokon!
Polgármesteri fogadóóráimon 
(hétfő 15-16 óra, szerda 8-9 
óra) és telefonon egyeztett 
időpontban szeretettel várok 
mindenkit, szívesen adok tájé-
koztatást, ha tudok segítséget 
a felmerült kérdésekre, prob-
lémákkal kapcsolatban.

Kívánok a nyár hátralévő ide-
jére jó pihenést, majd jár-
ványmentes iskola-, óvoda- 
és bölcsődekezdést!

 Pulai Nikoletta 
 Győrzámoly
 polgármestere

„Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,

Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk  

e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,”

(Juhász Gyula: Trianon részlet)

Csonka emlékművet avattunk 
2020. június 4-én a Trianoni bé-
kediktátum aláírásának 100. év-
fordulóján. Mért csonka? Szé- 
kelyszentkirályon a testvértele-
pülésünkön készült hozzá a fara-
gott kopjafa, ami sajnos idén az 
ismert helyzet miatt nem utazha-
tott községünkbe, de remélhető-
leg 2021-ben méltó helyére kerül.

Hálás szívvel 
mondok köszö-
netet azoknak, 
akik részt vettek 
a megemlékezé-
sen! Köszönöm, 
hogy fontosnak 
tartották a 100 
évvel ezelőtt tör- 
tént események 
felidézését!
Köszönöm Csizmadia Zoltánnak, 
hogy adományából elkészülhetett 
a győrzámolyi Trianoni emlékmű!
Köszönöm azoknak a munkáját, 
akik csodálatossá varázsolták az 
emlékmű környékét! Köszönöm a 
helyi termelőnek a muskátli ado-

mányt, a szereplőknek pedig a 
színvonalas műsort!
Vigyázzunk rá!
 
 Pulai Nikoletta 
 Győrzámoly
 polgármestere

Trianoni emlékmű avatás
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„Küldd el Uram, a bölcsessé-
get a Te nagyvoltodnak szé-
kétől, hogy velem légyen és 
velem munkálkodjék, hogy 
tudjam mi légyen kedves ná-
lad minden időben”

Kedves Győrzámolyiak, sze-
retettel köszöntök min-
denkit faluközösségünkben 
Szent István király ünnepé-
hez közeledve!

Szent István személye szét-
választhatatlan a katolikus 
kereszténységtől, hiszen ki-
rályunk ennek jelét vette fel, 
de felekezeti hovatartozástól 
függetlenül ezen a napon az-
óta is minden magyar méltán 
ünnepel. Van aki egyszerűen 
csak a magyarságot, van aki 
az államalapítót, van aki az új 
kenyeret – ha még nem felej-
tettünk el hálát adni a min-
dennapi kenyérért –, van aki 
a bölcs politikust, van aki a 
Szentet ünnepli személyében. 

Mi katolikusok mindezekért 
egyszerre vagyunk hálásak, 
kifejezve azt, hogy bármiképp 
is közelítjük meg augusztus 
huszadika lelkét, pontosan 
azért, mert mindent ünnep-
lünk benne, minden ünneplő-
vel elkerülhetetlenül össze is 
tartozunk.

Mindezek közül amellett, hogy 
mindenkor hálával és büszke-
séggel tölt el az, hogy magyar 
vagyok, elsősorban a Szentre 
irányítanám a figyelmüket. A 
Szentnek az egyszerű voltára 
és titkára. Sokan gondolkod-
nak úgy, hogy elegendő volt a 
jó politikusi érzék ahhoz, hogy 
abban a történelmi helyzet-
ben felismerje királyunk azt, 
amit tenni kell. Megengedem 
azt a gondolatot is, ha ő nem 
teszi meg, majd később meg-
tette volna más és itt meg is 
állok, ugyanis a Szent egyik 
egyszerű és nagyon fontos 
titkához értünk. Meglátni 
bölcsességgel, mi az Isten 
akarata az adott pillanatban 

és ezt ő hittel kérte az Isten-
től, nem érdekből vagy ha-
szonból. Ezt bizonyítja fenti 
idézetünk tőle, megbízható 
írásos emlékeinkből. Egészen 
közel kerülhet hozzánk is a 
szentség pillanata, amikor 
hittel tudom kérni: tudjam mi 
kedves neked Uram minden 
időben. Nem gondolta magá-
ról soha azt, hogy bárkinél is 
többet érne az élete. Gondo-
lataiból szemlélhetjük, hogy 
tisztában volt azzal, az ő éle-
te is Istentől való, mint bárki 
másé, attól az Istentől, aki az 
életen felül a bölcsességet is 
ajándékba adja.

 „Tartsd mindig eszedben, 
hogy minden ember azonos 
állapotban születik, és hogy 
semmi sem emel fel, csakis az 

alázat, semmi sem taszít le, 
csakis a gőg és a gyűlölség.”

Jövőnk záloga Istenhez és 
Szent István királyhoz való 
ragaszkodásunk és hűségünk 
lehet, érezzük át ennek sú-
lyát. Akkor is, amikor felhúz-
zák a nemzeti lobogót, akkor 
is, amikor a Szent Jobb kör-
menetet látjuk, amikor részt 
veszünk egy szentmisén, ami-
kor az ég boltozatát a tűzi-
játék fényei világítják be; és 
akkor is, amikor felcsendül az 
„Isten, áldd meg a magyart!”
Kívánok mindenkinek gyö-
nyörű ünnepet! Ferenc atya

 Takács Ferenc
 plébános

Szent István
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Nagy örömömre szolgál, hogy tá-
jékoztathatom Önöket a megala-
kult Győrzámolyi Polgárőr Egye-
sületről.
A 2020. március 12.-én keltezett 
és a 22 fő alapító tag által elfoga-
dott alapszabályát benyújtotta a 
Győri Törvényszék felé. Egyesüle-
tünk 2020. június 8. napjával be-
jegyzésre került. 

Az egyesület céljai:
- a közbiztonság erősítése
- bűncselekmények megelőzése, 

esetleges bűncselekményekkel 
kapcsolatos információk köz-
vetítése a rendészeti szervek, 
illetve más polgárőr egyesüle-
tek felé

- a helyi közösségi kapcsolatok 
erősítése, ápolása

- a lakosság önvédelmi törekvé-
seinek és biztonságérzetének 
támogatása

- a vagyonvédelmi tevékenység 
népszerűsítése, korszerűségé-
nek elősegítése

- bűnmegelőzési tapasztalatok 
és módszerek népszerűsítése

- a közrend, az emberi és állam-
polgári jogokkal összefüggő la-
kossági tájékoztatások, jogi ta-
nácsok megszervezése.

Az egyesület tevékenysége:
Rendezvény- és egyéb progra-
mok, események szervezése, 
járőrözés.

Az egyesület tagja lehet az a ter-
mészetes személy, jogi személy, 
jogi személyiséggel nem rendel-
kező szervezet, aki az egyesület 
célkitűzésével egyetért, továbbá 
az alapszabályban foglalt rendel-
kezéseket elfogadja. 

Az egyesület elnöke: 
Medgyesi Eszter 

Az elnökség tagjai:
Gazdig Zsolt
Horváth Edit 

Működésünk megkezdéséhez szük- 
séges az Országos Polgárőr Szö-
vetség által kiállított tanúsítvány 
megszerzése, mely 2020. július 
28-án kiállításra, valamint ré-
szünkre megküldésre került. 

A következő napokban továbbítani 
fogom a tagok felé a regisztrációs 
lapokat, hogy az Okmányirodában 
történő jelentkezés megtörtén-
hessen. Ez elengedhetetlen felté-
tele annak, hogy minden polgárőr 
igazolvánnyal rendelkezhessen. 

Szabályszerű tevekénységünk ér-
dekében szükségünk van a Gy-M-S 
Megyei Rendőrkapitánysággal kö- 
tendő együttműködési szerző-
désre, melyet a már meglévő ta-
núsítvány birtokában kezdemé-
nyezni fogok. 

Minden engedély birtokában kezd- 
heti meg ténylegesen a munkát 
kis csapatunk. 
Azonban ahhoz, hogy eredmé-
nyesek legyünk még több lelkes 
polgárőrre van szükség. 

A hatékonyság növelése érdeké-
ben, szükségesnek látnám, hogy 
minden utca képviseltesse magát. 
Az esetleges gondokat, észrevé-
teleket - közbiztonsággal kap- 
csolatosan - a lakosság rövid időn 
belül a hozzá közel élő polgárőr 
részére továbbíthassa. A szerve-
zett intézkedéshez ez nagy se-
gítséget tudna nyújtani, de nem 
utolsó sorban a biztonságérzetet 
is növeli.

A létszámunk növelése segítsé-
get tudna nyújtani, hogy jobban 
megismerje egymást a lakosság, 
így a felmerülő közbiztonsághoz, 
bűnmegelőzéshez kapcsolódó tö-
rekvéseink eredményességét je-
lentősen növelni tudnánk.

Várom a tevékenyégre magát  
alkalmasnak érzők jelentkezését! 
E-mail: medgyesi61@gmail.com
Tel.: +36-30-9573-126

 Medgyesi Eszter
 elnök

Kedves győrzámolyi Lakótársak!

Könyvtár, ami összeköt

Egy jó könyv csodákra képes. Tanít, nevel, fejleszti a szókin-
csünket, kikapcsolódást biztosít, vagy akár a jókedvünket is 
visszahozhatja. 
Szeret olvasni? Kellemesebben töltené a bezártságot?
Keressen kedvenc könyvet, vagy hozza el kedvenc könyvét.

A ,,szabályok” egyszerűek:
  Válogasson,
  olvasson, 
  hozza vissza,
  hozzon egy másikat,
  bánjon vele tisztelettel,
  szerezzen élményt magának,
  adja hírül másoknak,   

Szabadtéri, utcai könyvtár, hogy legyen a könyv mindenkié!

Helyszín: Győrzámoly, HŐSI EMLÉKMŰ mellett
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Sokaknak a tűzijáték, a hosszú 
hétvége jut eszébe ezt a dátumot 
hallva. Azért ennél többről van 
szó!
1083-ban e napon avatta szentté 
László királyunk I. Istvánt (Imre 
herceggel és Gellért püspökkel). 
Hazánkban mindig kiemelt ün-
nepnek számított, bár egy időben 
az alkotmányra kellett emlékez-
nünk augusztus 20-án. 
Községünk életében is nagyon 
fontos augusztus 20., hiszen ek-
kor rendezték/rendezik a búcsút. 
Érdekes, hogy ezen a napon, hi-
szen a falu templomának védő-
szentje Szent László, így június 
27-én kellene ünnepelnünk, de 
egy általam hallott magyarázat 
szerint a gazdák inkább betaka-
rítás után akarták a rendezvényt 
tartani, ezért igazították első 
uralkodónk neve napjához. 
Ettől az évtől a falubúcsú a kép-
viselő testület döntése alapján 
Szent László napján lett volna, 
visszatérve a hagyományokhoz.

Amióta az eszemet tudom, mindig 
izgatottan vártam ezt az augusz-
tusi napot. Az árusok, a mutatvá-
nyosok már 20. előtt megjelentek 
a templom és az iskola közötti 
részen, és nem volt ritka a 2-3 
napos rendezvény sem. Alig vár-
tam, hogy vége legyen a misének, 
átöltöztem, és a nagyszüleimtől 
kapott pénzzel nyargaltam vissza 
a helyszínre. Kezdetben a forgók, 
körhinták vonzottak, rendkívül 
intenzíven dudáltam a kisautó-
ban, bízva abban, hogy a rokonok 
is hallják a Kossuth utcában.  A 
ringlispíl tériszonyom miatt nem 
vonzott, egyszer-kétszer kipró-
báltam, de nem volt benne kö-
szönet. Később már az esti prog-
ramokon is aktívan részt vettem, 
emlékezetes bálok helyszíne volt 
a Nagykocsma, a Szűr-kocsma, és 
bizony még diszkót is rendeztek 
a Kultúrban, vagy az épület előtt 
egy sátorban. De nehéz volt utá-
na összeszedni magunkat a más-
napi focimeccsre! Mert bizony az 

is kiemelt eseménynek számított 
ilyenkor, a szokásos nézőszám 
többszöröse jelent meg a sport-
pályán. A zámolyi csapat győzel-
me csak emelte az ünnep színvo-
nalát.
Aztán változott a búcsú helyszí-
ne, átkerült a rendezvény a fo-
cipálya elé, itt nagyobb a hely, 
és a rendezvénysátorban remek 
előadók léphettek, léphetnek fel 
a falunapon. Hallhattuk többek 
között a Lord, a Karthágó, a Mar-
garet Island és az Animal Canni-
bals slágereit. De természetesen 
megmaradtak a mutatványosok, 
az árusok is, emellett számos be-
mutató színesíti a napot.
Reméljük, idén sem lesz ez más-
ként, de a koronavírus miatt nem 
a megszokott napon, hanem egy 
kicsit később, szeptember 19-én 
találkozunk a focipályánál!

 Turner Zoltán
 

Augusztus 20.

Minden falu életében lélekeme-
lő pillanat, amikor templom-
szentelésének jubileumát ün-
nepelheti. Így vagyunk most mi 
is - Dunaszegiek, hiszen idén, 
2020-ban ünnepeljük temp-
lomunk 300 éves fennállásá-
nak évfordulóját! Győrzámolyi 
testvéreink joggal kérdezhetik, 
vajon hogyan kapcsolódnak ők 
ehhez? Hogy hogyan? Dunaszeg 
vallási tanítói élete 1788-ig szo-
rosan összefonódott Zámoly-
lyal, hisz eme utóbbi községnek 
filiája (leányegyháza) volt 300 
éves jubileumát ünneplő temp-
lomunk.
Igenis, eme idők tiszteletre 
méltó plébánosai, tanítói meg-
érdemlik, hogy három napos 
ünnepségünkön megemlékez-
zünk róluk is. 300 éves jubi-
leumunkat egyházközségünk 
szeptember 11-én, 12-én, és 13-
án bensőséges módon kívánja 
megünnepelni.
Mindhárom napon ünnepi 
szentmisék, meghívott ünnepi 
szónokok fogják a tanúságté-

Kitekintő - Dunaszeg
tel magasztos pillanatait bizto-
sítani. De e szent három nap-
ban 300 évünkről mesélni fog 
a múlt, kiállítás formájában is. 
Templomunkban megidéződnek 
a 300 év eseményei, szép Mária 
dallamokkal egybeszőve.
E három napon, 300 éves temp-
lomunk előtt teszik tiszteletü-
ket Győri Egyházmegyénk jeles 
vezetői, lelkipásztorai, még élő, 
s egykor itt szolgáló plébáno-
sok, valamint e szép ünnepünk-
re szeretettel várjuk Esztergom 
– Budapesti Főegyházmegye 
képviselőjét is, hiszen dunasze-
gi egyházközségünk 1993-ig az 
Esztergom – Budapesti Főegy-
házmegyéhez tartozott!
Természetesen eme ünnepnap-
jainkon nem csak Egyházunk je-
les képviselői vesznek részt.  A 
meghívottak sorában államunk 
néhány vezetője is növeli az 
esemény rangját és jelentősé-
gét, kifejezve ezzel tiszteletü-
ket templomépítő őseink iránt!
Eme kis beharangozó üzenet-
tel kívánlak benneteket is hívni 

kedves Zámolyiak – gyertek és 
csatlakozzatok hozzánk! Ün-
nepeljétek velünk, eme 300 
évünknek szép pillanatait!
Imádságos köszöntéssel:

 Tenger Szilárd  
 dunaszegi plébános

Miserend: péntek: 18 óra, 
 szombat: 17 óra,
 vasárnap: 15 óra.
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A jubileum alkalmából szeretnék 
visszatekintést tenni a kórus két 
évtizedes történetére. Az együt-
tes 1999-ben alakult 16 fővel, 
SZIVÁRVÁNY DALKÖR néven, 
Kutasiné Szabó Piroska tanárnő 
vezetésével és Máder János lel-
kes szervezésével. Szorgalmas 
munkájuk eredményeként már 
2000-ben sikeresen szerepeltek 
a Kistérségi Milleniumi Feszti-
vál Énekkarok Versenyén és több 
térségi meghívásnak tettek ele-
get. A szép fellépések mellett 
több alkalommal rendeztek Du-
namenti Kórustalálkozót a Győr-
zámolyi Hármashatár Alapítvány, 
Pulai Nikoletta elnök közreműkö-
désével.

A kórus vezetését 2005-ben vet-
tem át. Ekkor az együttes műso-
rát – hagyományőrzőként - szi-
getközi és kisalföldi népdalok, 
népdalcsokrok adták. A kórus-
tagok jó hangi adottsága, lelkes, 
szorgalmas munkája tette lehető-
vé a többszólamú művek irányá-
ba való elindulást. Bárdos Lajos 
nagyszerű kórusművei, népdal-
feldolgozásai segítettek bennün-
ket ezen az úton. Fejlődésünk első 
eredményét a 2008-as év hozta 
meg. A győri Bartók Béla Megyei 
Művelődési Központ /most Vas-
kakas Bábszínház/ által szerve-
zett Népdalkörök Térségi Minő-
sítőjén „KIVÁLÓ” eredményt ért 
el a kórus. Az ÉNEKLŐ MAGYAR-
ORSZÁG XVI. és XVII. Országos 
Kórusminősítőjén együttesünk 
- már a Vegyes Karok kategóriá-
jában - „Ezüst” besorolást kapott.

Emlékezetes hangversenyünk 
volt: J. Haydn halálának 200. év-

fordulója alkalmából a 
győri BBMMK által meg-
hirdetett Gála, valamint 
Dr. Timaffy László nép-
rajzkutató emlékére Hé-
derváron megrendezett 
kórustalálkozó. 2009-
ben a kórus fennállá-
sának 10. évfordulója 
alkalmából a Katolikus 
templomban megtar-
tott Kórustalálkozón a 
Győr-Moson-Sopron 
Megye Közgyűlése karnagyi mun-
kámért Ezüst emlékérmet ado-
mányozott.

Kiemelkedett szerepléseink so-
rából  2012-ben a Petőfi Sándor 
Általános Iskolában adott Né-
vadó hangversenyünk, melyen 
kórusunk felvette a Győrzámo-
lyi Bárdos Lajos Vegyes Kar ne-
vet. Ez alkalomból Bárdos Ágnes 
– a zeneszerző lánya – levelében 
meleg szavakkal és oklevéllel kö-
szöntött bennünket a Bárdos Kó-
rusok Családjában. A hangverse-
nyen közreműködött vendégként 
a felvidéki Somorjai Vegyes Kar. 
Ünnepi megemlékezést tartott 
Bárdos Lajosról és Halmos Lász-
lóról Dr. Barsi Ernő tanár úr. 

2014. nov. 15-re meghívást kap-
tunk - több győri kórus részvéte-
lével – az Egyetemi Hangverseny 
Terembe /volt Zsinagóga/ meg-
hirdetett Bárdos Lajos Emlékest-
re, mely a zeneszerző születésé-
nek 115. évfordulója alkalmából 
került megrendezésre. Nagy él-
ményt jelentett kórusunk számá-
ra 2017-ben a Kuopioból érkezett 
finn kórussal való közös sze-
replés a győri Evangélikus Öreg 

templomban. A finnek 
szép kiejtéssel, stíluso-
san énekeltek magyar 
népdalokat. Mi pedig 
több finn dalt tanultunk 
meg erre az alkalomra 
finn nyelven. A hangver-
seny végén a két kórus 
együtt énekelte a ma-
gyar és a finn Himnuszt 
eredeti nyelven. A fellé-
pés után vidám, közvet-
len baráti találkozásra 

került sor. A finn kórustól rövide-
sen a közös szereplés után meg-
hívást kaptunk Kuópióba. Sajnos 
a meghívásnak nem tudtunk ele-
get tenni, elsősorban anyagi okok 
miatt.
 
Két alkalommal kaptunk meghí-
vást Pápára, ahol a Pápa Város 
Bárdos Lajos Vegyes Kar mellett 
a kórustalálkozók résztvevői vol-
tak: Csornai Bárdos Lajos Vegyes 
kórus, Kapuvári Vegyes Kar, Sop-
roni Liszt Ferenc Kórus, Szom-
bathelyi Erkel Ferenc Vegyes Kar. 
2019-ben, miután Győrzámolyon 
mi is vendégül láttuk egy kórusta-
lálkozón a pápai kórust, ismételt 
meghívást kaptunk tőlük a Ze-
nei Világnap alkalmából. Az elő-
ző résztvevők névsora kiegészült 
még a Bergámóból érkezett olasz 
Cai Valle Imagna Férfikarral is. Az 
ő tiszteletükre énekeltük a kórus-
találkozó zárásaként /kb. 200-an, 
sokan a hallgatóságból is/ Verdi: 
Nabucco c. operájából a Rabszol-
gák kórusát olasz nyelven, mely a 
közönségnek és a dalosoknak is 
nagy élményt jelentett.

Kórusommal részt vettünk Győr-
zámoly kulturális életében. Köz-
reműködésünkkel igyekeztünk 
színesebbé, színvonalasabbá tenni 
a községi, iskolai rendezvényeket. 
Énekeltünk a felújított Bölcsőde, 
a Községháza, a Petőfi Sándor Ál-
talános Iskola, a Gyógyszertár, és 
az Egészségügyi Intézmények ün-
nepélyes avatásán, átadásán. Szí-
vesen vettük a Tárlatmegnyitókon 
való szerepléseket is. Többször 
énekeltünk Passiót a templom-
ban, de elhunyt kórustagjainkat is 
elkísértük utolsó útjára. 

20 éves a Győrzámolyi Bárdos Lajos Vegyes Kar
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Fontosnak tartottam, hogy jó kap-
csolatot építsünk ki a Felvidéki, 
határon túli magyar kórusokkal.                    
/Somorja, Pozsonyeperjes/ Több 
térségi együttessel kötöttünk 
szoros barátságot: Többek között 
Abda, Dunaszeg, Lébény, Püski, 
Kisbajcs, Győrszentiván, Nyúli fa-
lukórus…

15 éves kórusvezetésem során 
fontosnak tartottam a zenei is-
meretterjesztést. Gazdag, sok-
rétű repertoárunk szinte minden 
stíluskorszakot felölel, sokféle 
műfaj bemutatásával. Ebben egy-
házi és világi művek egyaránt fel-

lelhetők. Leggyakrabban Bárdos 
Lajos kórusműveit, népdalfel-
dolgozásait adtuk elő. Kórusunk 
szerepléseit két CD és két VIDEO 
lemez őrzi.

A sikeres előzmények ellenére 
a kórus működése január 26-án 
megszűnt. Ennek oka részben 
az, hogy a kórustagok közül töb-
ben koruk, egészségi állapotuk 
és egyéb okok miatt nem vállal-
ták tovább a kórusénekléssel járó 
elfoglaltságot. Létszámban már 
korábban is megfogyatkoztunk és 
néhány kisegítő énekes közremű-
ködésével tudtuk fellépéseinket 

jó színvonalon megoldani. Úgy ér-
zem, hogy szerepléseinkkel így is 
sikerült Győrzámoly jó hírnevét 
öregbíteni.

Felhasználom az alkalmat arra, 
hogy köszönetemet fejezzem ki 
Horváth Gábor polgármester 
Úrnak segítő támogatásáért, és 
mindazoknak, akik a 20 év során 
együttesünk fellépéseit megtisz-
telték jelenlétükkel.

 Róth József
 karnagy

A kendo, mint harcművészet is 
nehéz korszakot élt át a vírus-
helyzet miatt. Sajnos az edzése-
ink kiszorultak a tornacsarnokból 
a sportpályára, de nem vette el a 
kedvét a lelkes kendokáknak.

Jelenleg már újra tudunk a meg-
szokott helyünkön edzeni és él-
vezni a sportot egymás között, 
igaz csak heti egy alkalommal.

Idén a világjárvány miatt sajnos 
elmaradt az Európa Bajnokság, 
ahol Horváth Kristóf képviselte 
volna a klubbot, mint a magyar 
válogatott junior tagja.

2020 utolsó negyedévében több 
megmérettetés is lesz, amire az 

iskola kezdésétől számítva gőz- 
erővel készülünk.

Országos Csapat Bajnokság, va-
lamint az Országos Egyéni Baj-
nokság is megrendezésre kerül.

Alakulóban van egy jótékonysági 
verseny is, ahol a bevételt egy be-
teg kisfiú ápolására és kezeléseire 
ajánljuk fel.

Szeptembertől heti 2 alkalommal 
lesznek edzéseink a győrzámolyi 
tornacsarnokban.
hétfő: 18.00 - 20.00-ig
péntek:  17.30 - 19.30-ig.

Várunk minden érdeklődőt, aki 
szeretne egy családias csapathoz 

csatlakozni és a japán kultúrával 
jó hangulatban, de fegyelmezett-
séget tanulva sportolni.

Az edzésink teljesen nyíltak, így 
mindig megtekinthetőek azok 
számára, akik kíváncsiak arra, mi 
is valójában a kendo.

Tel.: +36-30-817-1038
e-mail: dubiattila@gmail.com

 Dubi Attila 
 SzJKK edzője és elnöke
 

Szigetközi Junior Kendo Klub

A csonka szezon után nagy vára-
kozással vág neki Egyesületünk a 
2020-2021-es bajnoki évnek. Idén 
felnőtt korosztályban 4 csapatot, 
míg utánpótlásban 3 korosztályt 
versenyeztet klubunk. Mint min-
den együttes életében a szezon 
előtti időszak izgalmakkal teli, hi-
szen ilyenkor pörög fel az átigazo-
lási piac.  A legfontosabb változás, 
hogy Sütöri Péter helyét Csenteri 
Csongor vette át a megye II-es 
csapatunk kispadján. A többi csa-
patnál nem volt változás a vezetői 
pozícióban. 
A nyári időszak alatt voltak tá-

vozói a klubnak, de nagyszerűbb 
és örömtelibb hír, hogy sokan 
érkeztek azért, hogy minél elő-
kelőbb eredményeket érjen el a 
Győrzámolyi SE.  A srácoknak a 
bajnokság augusztus 15-én kez-
dődik, míg a hölgyek kezdéséről 
még nincs pontos információ. Az 
egyesülettel kapcsolatos minden 
információ megtalálható a Győr-
zámolyi SE Facebook oldalán is. 
Itt tájékozódhatnak a mérkőzések 
időpontjairól és az eredményekről 
is.
Egyesületünk várja azok jelentke-
zését is, főleg az ifjúsági korosz-

tályban, akik szívesen tartozná-
nak egy fantasztikus közösséghez 
és sportolnának saját falujukban, 
de mindenkit szeretettel látunk, 
aki csak mozgás céljából látogat-
nának el edzéseinkre. 
Illetve várunk minden kedves 
szurkolót a pálya szélére meccs- 
napokon, hogy közösen bíztat-
hassuk csapatainkat és segíthes-
sük őket győzelemre. 

 Pulai Saci
 

Kezdődik a labdarúgó szezon
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A karantén időszak hosszú hó-
napjai után, június végén ren-
deztük az amatőr férfi egyéni 
és páros teniszversenyt.

Mindkét versenyszámban nagy 
volt az érdeklődés, és végül az 
alábbi eredmények születtek:

Férfi egyéni verseny:
 I. Németh Gábor
 II. Kugler Károly
 III. Nisóczi Botond

Férfi páros verseny:
 I. Takács Richárd – Kugler Károly
 II. Nisóczi Botond – 
   Németh Gábor
 III. Bita Deli  –  Bazsó Máté

A Győrzámolyi Tennis Club nyári eseményei

Férfi páros verseny 
résztvevői:

Egyéni verseny 
helyezettjei:

Páros  verseny 
helyezettjei:

A gyerekek a hosszú digitális 
oktatás után már alig várták, 
hogy kimozduljanak, sportol-
janak és találkozzanak a bará-
taikkal.
Erre nagyon jó lehetőség volt 
a tennis club által szervezett 
tenisz- és kézműves tábor.
Megismerkedhettek a teni-
szezés alapjaival, de részt ve-
hettek kézműves foglalkozá-
sokon, mint pl. a korongozás, 
gyertya mártás, nemezelés 
stb.
A tábor bővelkedett progra-
mokban, hiszen a tenisz- és 
minigolf verseny, a lovaglás, a 
bicikli túra, a szalonna sütés, 
gokartozás, motorcsónakázás, 
kirándulás a 65 éves Ikarus 55 
Nosztalgia busszal mind-mind 
életre szóló élményt jelentett 
a gyermekek számára.
A tábor zárás idén is verseny-
nyel ért véget, ahol az alábbi 
gyermekek végeztek az élen:

I. Bacskai Adrienn  
  és Fodor Levente
II. Ágoston Fanni 
  és Varga Áron
III. Brieber Eszter 
  és Komáromy Márton
Köszönjük a szülőknek és a 
gyerekeknek, hogy minket vá-
lasztottak!

Jövő nyáron visszavárunk 
benneteket!

Egy kis ízelítő a tábor prog-
ramjából képekben:  

A Tennis Clubban augusztus hó-
naptól – október végéig a sala-
kos teniszpályákon, télen pedig 
a tornacsarnokban folytatódik a 
teniszoktatás 6 éves kortól- kor-
határ nélkül.
Várunk minden érdeklődőt szere-
tettel az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: +36-20-4232-555
E-mail:  
evakaracsony05@gmail.com
További szép nyarat, tartal-
mas időtöltést és feltöltődést 
kívánok a tennis club minden 
játékosa nevében!

 Karácsonyné Mayer Éva
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Ebben az évben lehetősége 
volt a győrzámolyi Önkor-
mányzatnak, hogy kedvez-
ményes összegért tábort 
szervezzen a Polgármesteri 
Hivatal felső nagytermében.

Napi háromszori étkezést 
biztosított az Önkormányzat 
Konyhája, köszönjük a finom 
ételeket az ott dolgozóknak, 
akik mindennap gondoskod-
tak a friss gyümölcsökről is!

Nem volt egyszerű a feladat! 
15 különböző korú gyermek-
nek (1–5. osztály) kellett a 
programokat úgy összeállíta-
ni, hogy azok mindenki ked-
vére valóak legyenek. 

Alapgondolatunk az volt, 
hogy ne legyenek kötött-
ségek és amennyire lehet a 
gyerekek szabadon dönthes-
sék el, hogy melyik feladat-
ban vesznek részt és melyik-
ben nem. Szerettük volna, ha 
ez az egy hét nem a kötele-
zettségekről szól, hanem a 
szabadságról.

A hét folyamán minden déle-
lőtt egy előadást hallhattak a 
gyerekek, ami mindenképpen 
a tudásukat és a tájékozott-
ságukat gyarapította.

A védőnő beszélt a mostani 
vírus helyzetről és a helyes 
kézmosásról. Nagyon érdekes 
volt a méhekről szóló előa-
dás is főleg úgy, hogy utána 
mindenki megkóstolhatta a 
különböző mézfajtákat, a leg-
népszerűbb az akácméz lett! 

Szerdán egy rendőrnő tar-
tott előadást a helyes közle-
kedésről biciklivel és gyalog 
egyaránt, itt természetesen 
a legjobb, a rendőrautóban 
való ücsörgés volt! Csütör-
tökön a gyógynövényeket és 
azok felhasználását a szap-
panok készítéshez ismerhet-
tük meg.

Két délután volt amikor egy 
drámajátékban vettünk részt, 
majd egy rajzokkal illusztrált 
mesét hallgattunk meg!

Természetesen rengeteg kre- 
atív foglalkozás is volt, fes-
tettünk poharat, készítet-

tünk karkötőt és egy világí-
tós írószertartót is!

Labdázás, akadálypálya ver-
seny és könyvtár látogatás 
is szerepelt a programok kö-
zött! Ennek Lívi néni nagyon 
örült, mivel sokan közülük be 
is iratkoztak a könyvtárba. 
Lelkesen vitték haza a gyere-
kek a kikölcsönzött könyve-
ket, és ami a legjobb mindenki 
imádott a könyvtárban lenni! 
Reméljük ez így is marad!

Az utolsó nap a győrzámolyi 
Majorban voltunk, ahol a me-
zőgazdasági gépeket néztük 
meg, majd a lovardába is el-
látogattunk.

Elrepült az 5 nap gyorsan, a 
tábor végén a gyerekekkel 
egy összefoglaló beszélge-
téssel zártuk a napot és meg-
állapítottuk, hogy nem kell 
hozzá sok pénz és drága tá-
bor, hogy jól érezzük magun-
kat. A lényeg a csapaton mú-
lik, és itt és most egy igazán 
jó kis csapat verődött össze! 
Nagyon köszönjük gyerekek, 
jó volt veletek!

 Szili-Kis Erzsébet,
 Borbély Ildikó

Tábori beszámoló - 2020.07.20-24.
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Legutóbbi megjelenésünk óta született babák

Szabó Zalán
2020.04.07.

Márkus Zalán
2020.04.20.

Erdős Jázmin
2020.07.26.

Mód Mira Róza 
2020.04.30.

Tusori Emília
 2020.04.14.

Schreiner Olivér
 2020.07.04.

Bordás Olivér Bence
2020.05.26.

Képes Milla
2020.05.26.

Kedves Léna
2020.06.05.

Lukács Lujza
2020.06.09.

Polczer Lotti
2020.06.21.

Vajon kı
.
 

lesz 
a következő?

Akiktől búcsúztunk 2020. második negyedévében

Siska Szilveszter 2020. április 7.

Kónya Ferenc 2020. május 18.

Pálinger Istvánné 2020. május 25.
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Az együtt töltött negyed év-
század méltó a nagyobb ün-
neplésre. A szimbólum arra 
utal, hogy a 25 év házasság-
ban eltöltött idő elérésétől a 
házasság úgy ragyog, mint az 
ezüst. Időnként fényesíteni 
kell, és a csillogásában meg-
látjuk önmagunkat.

Ha 2020-ban ünneplitek eme 
jeles évfordulót és van kedve-
tek a falu előtt is ezt vállalni 
egy kis ünnepség keretében, 
akkor ne késlekedj jelentkezni!

Az ünnepségre szeptember 
19-én kerül sor a Sportpályán 
délután 18 órakor! Nincs más 
dolgod mint megjelenni és fo-
gadni a gratulációkat! 

A közös ünneplésre 
 a jelentkezéseket  

2020.08.31-ig várjuk!
Várunk benneteket szeretettel 

és egy kis ajándékkal!

Várjuk jelentkezéseteket:  
06-20-27-24-044

muvelodesszervezo@gyorzamoly.hu
Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal

25. évforduló az  Ezüstlakodalom

A szeretett fél mellett eltöl-
tött félévszázad megkívánja 
az ünneplést, mégpedig a tel-
jes nagycsalád körében, hiszen 
addigra már a gyerekek uno-
kákkal ajándékozták meg az 
aranylakodalmat ünneplő há-
zaspárt. A hagyomány szerint 
ilyenkor a házaspár új arany-
gyűrűt vásárol, fogadalmukat 
megújítják, ismét egymáshoz 
kötik az életüket. A szimbólum 
szerint az arany értékes és 
maradandó, mint maga a há-
zasság.
Szeretettel szólítjuk meg az 
idősebb korosztály, hogy bát- 

ran jelentkezzenek a 2020.09. 
19-én 18:00-kor tartandó kis 
ünneplésre, ahol – aki vállalja 
– a családja és a falu körében 
egy kis ajándékkal kedveske-
dünk az ünneplő párnak!

A közös ünneplésre  a jelentke-
zéseket 2020.08.31-ig várjuk!

Kérem bátran jelentkezzenek és 
örömmel vállalják, hogy ennyi 

időt együtt töltöttek!

Várjuk jelentkezéseteket:  
06-20-27-24-044

muvelodesszervezo@gyorzamoly.hu
Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal

50. évforduló az Aranylakodalom

60. évforduló a Gyémántlakodalom
Kevés embernek adatik meg, 
hogy ezt megünnepelhesse. 
Hatvan évvel az esküvő után 
szeretetben, megbecsülésben 
élni drága kincs, éppen úgy, 
mint a gyémánt, amely érté-
kes, ragyogó és híresen ellen-
áll minden külső erőnek, mint 
azok a házastársak, akik ennyi 
évet töltöttek együtt.
Ez az évforduló nemcsak a 
szűk családnak nagy esemény, 
hanem a faluban élőknek is 
példaként szolgálhat, hogy 
minden nehézséget félreté-
ve együtt lépkednek a kijelölt 
úton.

Szeretnénk, ha velünk is meg- 
osztanák ezt az örömöt és 
jelentkeznének, hogy 2020.09. 
19-én 18:00-kor a falu előtt, 
egy kis ajándékkal kedvesked-
ve köszöntsük Önöket!

Kérem a hozzátartozókat,  
hogy bíztassák szeretteiket  

az ünneplésre!

A közös ünneplésre  a jelentke-
zéseket 2020.08.31-ig várjuk!

Várjuk jelentkezéseteket:  
06-20-27-24-044

muvelodesszervezo@gyorzamoly.hu
Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal

25

50

60
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ŐSZ TÖK ÉLŐ
FESZTIVÁL

Győrzámoly Sportpálya • 2020.09.18 - 20.

ÉBRESZTŐ
KEDVES GYŐRZÁMOLYIAK!

2020. szeptember 19-én nemcsak a kakas kukorékol reggel,  

hanem kezdetét veszi egy várhatóan remek hangulatú FESZTIVÁL is!  

A részletes programot később tesszük közzé,  

de legyen egy kis ízelítő a programokból:

 • Reggeli Tűzoltó zenekaros
  ébresztés
 • Gulyásleves főző verseny
 • Rétessütő verseny
 • Belvárosi Betyárok koncert
 • Lézer csata
 • Ákom-bákom bábcsoport
 • Labdakirály 
 • Virgonckodó
 • Polgár Peti
 • Paraszt Olimpia-játékos 
  vetélkedő

 • Határtalan Dallamok Kórusa
 • Dankó Szilvia
 • DJ
 • Hajszobrászat
 • Arcfestés
 • Kézműveskedés
 • Légvárak minden  
  mennyiségben
 • Kirakodó vásár
 • Csillámtetkó
 • Vesszőkosaras hinta
 • Búcsúi mutatványosok

FINOM ÉTELEK ÉS HIDEG ITALOK VÁRJÁK A KILÁTOGATÓ VENDÉGEKET!

ÉVFORDULÓSOK ÉS SEGÍTŐK KÖSZÖNTÉSE!
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ŐSZ TÖK ÉLŐ
FESZTIVÁL
Első ízben rendezi meg Győrzámoly községe a „Parasztolimpiát”,  

ahol a környékbeli falvak csapatai, baráti társaságok mérhetik  
össze tudásukat.

A délután folyamán a csapatok olyan különböző versenyszámokban vesznek 
részt, amelyeknek célja a móka, kacagás mind a versenyzőknek,  

mind a közönségnek.

Gyerekeket gyermeksarok, a felnőtteket finom fröccs és sör várja,  
hogy drukkoljanak kedvenc csapataiknak. 

 Ha pedig megéheznek palacsinta, lángos, sültek és gulyás csillapítja  
a korgó bendőket!

Versenyzőket és szurkolókat egyaránt várunk!

Az olimpiára 2020. szeptember 19-én 15 órakor kerül sor  
a győrzámolyi focipályán!

Bárki jelentkezhet, aki érez magában bátorságot a megmérettetéshez: 
gyerekek, anyák, apák, családok, baráti társaságok, idősek és fiatalok!

A csapatok létszáma 10-12 fő lehet!
A bevonuláshoz szükség lenne egy csapatzászlóra, a hangulat  

fokozásához pedig egységes olimpiai megjelenésre!  
Például: egységes póló, valamint válasszatok egy klassz bevonuló zenét, 

aminek hallatán a közönség szétszedi a pályát!

Jelentkezési határidő: 2020.09.01.
Várjuk jelentkezéseteket az alábbi elérhetőségeken:  

06-20-27-24-044
muvelodesszervezo@gyorzamoly.hu
Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal

Győrzámoly
Sportpálya

2020.09.18 - 20.
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ŐSZ TÖK ÉLŐ
FESZTIVÁL

GULYÁSLEVESEK VERSENYE!

Csapatok jelentkezését várjuk 2020. szeptember 19-én megrendezésre kerülő 
Győrzámolyi  ŐszTökÉlő fesztiválra!

Ha szeretsz finomakat enni, szakácsnak sem vagy utolsó, van benned küzdőszellem,  
és van egy jó recepted, akkor barátaiddal alakítsatok gulyáslevesfőző csapatot!

Minden csapat részére egyenlő összeget biztosít az Önkormányzat 
(15.000,-ft/csapat), melyet minden résztvevő, saját receptje szerint használ fel,  

de kikötés, hogy minimum 40 adag gulyást meg kell főzni!

Jelentkezési határidő: 2020.09.01.
Várjuk jelentkezéseteket az alábbi elérhetőségeken:  

06-20-27-24-044
muvelodesszervezo@gyorzamoly.hu
Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal

AMATŐR CUKRÁSZOK, ÉS PROFI KONYHATÜNDÉREK!

Várjuk jelentkezéseteket a 2020. szeptember 19-én megrendezésre kerülő  
Győrzámolyi  ŐszTökÉlő fesztiválra!

Versenyeztessétek meg a legjobb receptjeitek alapján készült réteseket,  
és nyerjétek el Győrzámoly Sütimágusa címet!

A rétest otthon kell elkészíteni, így izgalomra semmi ok!

Várjuk, kezdők, amatőrök, férfiak, nők, fiatalok, idősek,  
nagymamák és nagypapák jelentkezését!

Jelentkezési határidő: 2020.09.01.
Várjuk jelentkezéseteket az alábbi elérhetőségeken:  

06-20-27-24-044
muvelodesszervezo@gyorzamoly.hu
Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal

Győrzámoly
Sportpálya

2020.09.18 - 20.
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Polgármesteri Hivatal 
Vezetékes telefon: 06-96-352-122
 06-96-585-018
Mobil: +36-20-222-41-19
E-mail: gyorzamoly@gyorzamoly.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő, Szerda, Csütörtök: 08.00 - 15.00 
Péntek: 08.00 - 12.00
Kedd: ügyfélfogadás szünetel

Háziorvos
dr. Bán Barbara
Vezetékes telefon: 06-96-352-028
Mobil: +36-20-520-57-97
Rendelési idő (szeptembertől):
Hétfő: Győrzámoly 8.00 - 12.00
Kedd: Győrzámoly 8.00 - 10.00
 Győrújfalu 11.00 - 13.00
Szerda: Győrzámoly 13.00 - 16.00
Csütörtök: Győrzámoly 8.00 - 12.00
Péntek: Győrújfalu 8.00 - 10.00
 Győrzámoly 11.00 - 13.00
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
  Győrújfalu 12.00 - 13.00
 tanácsadás 11.00 - 12.00
Péntek: Győrzámoly 9.00 - 10.30
  Dunaszeg 10.30 - 12.00

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

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

Közérdekű információk
E-mail: szigetkozpatika@gmail.com
Nyitvatartási idő:
Hétfőtől - Péntekig: 8.00 - 16.00

Postahivatal
Telefon: 06-96-240-214
Nyitvatartási idő:
Hétfő:  7.30 - 16.30
Kedd:  8.00 - 16.00
Szerda:  8.00 - 16.00
Csütörtök:  8.00 - 16.00
Péntek:  8.00 - 15.00
Ebédidő:   12.00 - 12.30

Falugazdász
Enzsöly Dezső
Telefon: +36-30-743-31-44
Fogadási idő:
Páros hét keddenként  
(9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.) 
08.00 - 12.00

Ügysegéd/Kormányhivatal
Fogadási idő:
Páros hét csütörtökönként  
(9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.)  
09.30 - 10.30

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

Szeretettel köszöntöm, magam, 
a képviselő-testület, a polgár-
mesteri hivatal, volt tanítvá-
nyai és a község lakóinak nevé-
ben Keszeiné Kovács Gyöngyit 
nyugdíjba vonulása alkalmából! 
Köszönöm neki több évtizedes 
tanítói munkáját, hogy szere-
tettel, türelemmel terelte kis 
tanítványait a tudás útjára! 
Hosszú, boldog, egészséges 
nyugdíjas éveket kívánunk!

 Pulai Nikoletta 
 Győrzámoly
 polgármestere

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!


