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Kedves Győrzámolyiak! Kedves Lakótársaim!
Az ősz és tél beköszöntével
hosszabbak az éjszakák, s rövidülnek a nappali fények. Ahogy
a napszakok változnak, úgy változnak a hétköznapjaink is. Sajnos az egész évet uraló Covid
járvány terjedése nem mérséklődik. A pandémia a hivatal mindennapjait sem könnyíti meg.
Az ügyek intézése, a kivitelezések vagy éppen a pályázatok elbírálása a megszokottól lassabb
ütemben zajlik, sokkal több időt
vesz igénybe. A munka azonban
nem állhat meg, bármennyivel is
nehezebbek a körülmények.
Engedjék meg, hogy röviden
beszámoljak arról, hogy milyen
feladatok valósultak meg a legutóbbi lapszámunk óta.
Pályázatok
Sikerben és kudarcban egyaránt volt részünk.
A Magyar Falu Program keretében az önkormányzat 14.986.
017 Ft-ot nyert a folyamatban
lévő telekkialakítások közművesítésére. A civil szervezetek közül a Sportegyesület 1.999.999
Ft-ot nyert fűnyíró traktor beszerzésére.
A Belügyminisztérium által kiírt
pályázaton 800 100 Ft-ot nyertünk szociális célú tüzelőanyag
támogatásra. A jogosultak részére a fa kiszállítása megtörtént.
Sajnos nem nyert a Belügyminisztériumhoz beadott pályázatunk, melyet a Szent László
utcai járda felújításra és a csapadékvíz elvezetés megvalósítása érdekében nyújtottunk be.
Felújítások, beruházások,
korszerűsítések
- Elkészült a Szerencse utca
és a Gesztenye liget útalapja,
ennek költsége: 10.097.944 Ft
volt.
- Mart aszfalttal megtörtént a
Patkó utca és a Dergiták útjának javítása, valamint ez utóbbi
esetében a burkolatalap helyszínrajzi elhelyezésének javítása is megtörtént. A beruházás
költsége: 2.507.805 Ft volt.
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- Megtörtént a Németh Imre út
forgalomba helyezése.
- Az Erdősor utcai telkek gázhálózatának kiépítése (várhatóan
a lap megjelenésére) befejeződik. A beruházás megvalósításáért 20.993.100 Ft-ot kellett
befizetni az ÉGÁZ-DÉGÁZ felé.
- A Szent László utca 3. szám
alatt lévő bölcsőde bővítése decemberre befejeződik.
A használatbavételi engedély
megszerzése után a kicsik birtokba vehetik mindkét csoportszobát, az óvoda nyolcadik csoportja pedig végleges
helyére költözhet a Szent István u. 11. szám alatti épületben.
- Sikeres volt a mobil Kormányablak próbajárata Győrzámolyon. Hamarosan „menetrend
szerint”, rendszeresen érkezni
fog községünkbe, ezzel segítve a lakossági ügyintézést.
- Megkezdődött a térfigyelő kamerarendszer kiépítése is.
- A Metalcom Zrt. a Magyar Telekom Nyrt. megbízásából építi községünkben a GPON lefedő hálózat támszerkezetét
és alépítményét (optikai kábel
vezetését). Az első ütemben
megtörtént az alépítmények
kiépítése, második ütemben
pedig a légkábeles vezetés készül el. Így újabb szolgáltatóval bővül a piac. A fejlesztés
során oszlopcserékre is sor
került, ezért az elmúlt időszakban többször volt áramszünet községünkben. Köszönöm a lakosság türelmét és
együttműködését!
- Jó hír érkezett a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatban,
Koronika Tamás, a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. ügyvezetője nyilatkozta,
hogy 2021 második negyedévében a következő 23 településen indulhat el második
körben az otthon történő szelektív hulladékgyűjtés: Tényő,
Győrszemere, Felpéc, Kajárpéc, Sokorópátka, Gyömöre,
Lovászpatona,
Szerecseny,
Gecse, Vaszar, Kisbajcs, Nagybajcs, Vének, Vámosszaba-

di, Győrújfalu, Győrzámoly,
Győrladamér, Dunaszeg, Dunaszentpál, Bőny, Bábolna,
Gic, Nagydém.
- Augusztus végén az időjárás
nem volt kegyes hozzánk. Jelentős viharkárok keletkeztek
községünkben. A vihar megrongálta a sportcsarnok tetejét, a sportöltöző tetejét,
fákat döntött ki, illetve tett
balesetveszélyessé. A helyreállításokat folyamatosan végezzük.
- Elkészült az új honlapunk, melyet ajánlok figyelmükbe, hiszen egy átlátható, informatív,
akadálymentesített weboldalon tájékozódhatnak ezentúl.
Jó böngészést kívánok!
https://www.gyorzamoly.hu/
Látogatást tett Győrzámolyon
országgyűlési képviselőnk
Dr. Nagy István agrárminiszter
November 6-án községünkbe
látogatott Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője. Konstruktív
megbeszélést folytattunk irodámban, amelynek során megbeszéltük a fejlesztési elképzeléseinket, illetve a községet
érintő problémákat.
Ezek az alábbiak voltak:
Győrzámoly Község Önkormányzata építészeti ötletpályázatot hirdetett: „Győrzámoly
Településközpont kialakítása”
címmel. Határidőre öt pályázat
érkezett, a felbontás után a Bíwww. gyorzamo ly.h u
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ráló Bizottság megkezdte munkáját. Annyit már előzetesen
kijelenthetünk, hogy mind az
öt pályamű igényes, precíz kivitelű. Miniszter úr is megtekintette a pályamunkákat, egyeztettünk a lehetséges pályázati,
egyéb lehetőségekről a forrás
megteremtéséhez.
Megválasztásom óta folyamatosan dolgozom annak érdekében, hogy a 1401-es közút győrzámolyi szakasza is megújuljon.
Sokak által ismert, hogy a 1401es út felújítása gyakorlatilag
Győrújfalutól Hédervárig megtörtént, eddig Győrzámoly maradt ki belőle. Miniszter úr tájékoztatása szerint „zöld utat”
kapott a fejlesztés és egy éven
belül elkezdődnek a munkálatok.
Még arról is tájékoztatott, hogy
folyamatosan napirenden tartják az alsó-szigetközi elkerülő út tervét is, annak mielőbbi
megvalósulásán dolgoznak. Elmondtam neki, hogy a gyermeklétszám folyamatos emelkedése miatt intézményeink
bővítésére van szükség és hogy
mennyire fontos a lakosság
életkörülményeinek
javítása
érdekében a szilárd útburkolatok elkészítése.
A látogatásról beszámolt a
Győr+ Tv is. Az itt készült riport,
az alábbi linken megtekinthető.
https://www.gyorplusz.hu/.../
miniszteri-latogatas.../
Közösségi élet
Köszönöm azoknak a munkáját,
akik hozzájárultak a rendezvény
sátor új helyre telepítéséhez és
részt vettek a játszótéren végzett karbantartási feladatokban.

2020

gyon köszönjük mindenkinek
aki hozzájárult a rendezvényhez! Készpénzben 320.000 Ft
utalással 255.000 Ft érkezett
azaz 575.000 Ft.
Koszorúzással és gyertyagyújtással emlékeztünk meg az
1956-os forradalom hőseiről és
a köztársaság kikiáltásáról.
Köszönöm azoknak a szorgalmas kezeknek, akik mind az
őszi, mind a téli dekorációt elkészítették.
Azt már tudjuk, hogy ebben az
évben más lesz a közös várakozás, a karácsonyi készülődés,
mint eddig volt. A gyertyagyújtások, közös falukarácsony elmarad, de igyekezni fogunk valamilyen kárpótlást kitalálni és
sok apró meglepetéssel szolelőtt elhelyezésre kerül a baba- gálni.
zászló abban az esetben, ha új
lakót hoz a gólya. A zászló min- Engedjék meg, hogy befejezéden kislány és kisfiú, valamint sül megosszam Önökkel/Veleszüleik köszöntésére egy hétig tek ünnepi gondolataimat!
lesz kitűzve. Ezzel is szeretnénk
kifejezni, hogy a legnagyobb Lassan elérkezik az év egyik
kincsünk a gyermek, aki szüle- legszebb ünnepe, a Karácsony.
tésével létrehozza a családot. Az adventi koszorú fényei, a
A családnál pedig semmi nem négy gyertya évszázadok óta a
lehet fontosabb.
biztosan bekövetkező, az eljövő örömhírre figyelmeztetnek.
Az ismert helyzet miatt elma- Arra, hogy nem vagyunk reradtak a rendezvényeink, köz- ménytelenül magunkra hagyva
tük a már hagyománnyá vált és kiszolgáltatva a sötétségidősek napja. Azonban nem nek örökre ebben a világban.
szabad elfeledkeznünk szépko- Az idei ünnep talán más lesz,
rú lakótársainkról. Kerestük a talán nem mindenki töltheti
módját, hogyan tudnánk emlé- szeretteivel ezeket a napokat.
keztetni arra őket, hogy men�- De a szeretet örök, s állandó,
nyire fontosak és mennyire mely a szívekben lakozik. Készükségünk van rájuk. Kisebb szüljünk meghitten csendesen
ajándékkal: segítők által ké- az ünnepre! Szeretetteljes,
szített mézeskalács szívvel és örömteli készülődést kívánok!
egy utalvánnyal kerestük fel a Kollégáim, képviselőtársaim és
65 évet betöltött lakótársain- a magam nevében békés, bolkat. Ezúton is kívánunk nekik jó dog karácsonyi ünnepeket és
egészséget és örömteli nyugdí- áldott új évet kívánok!
jas éveket!

Köszönetem fejezem ki továbbá
azon fiatalok felé, akiknek segítségével megújult a temető
és a hivatal kerítése. A jövőben Az Ősz-tök-élő fesztiválra ös�is számítok rájuk.
szegyűjtött pénzt egy elkülönített számlán tartjuk és amint
Csatlakoztunk a Három királyfi, lehetőség nyílik a fesztivál
három királylány mozgalomhoz. megszervezésére, azt erre a
A győrzámolyi önkormányzat célra fel fogjuk használni. Nawww. gyor zam oly.hu

Pulai Nikoletta
Győrzámoly
polgármestere

3

RÓLUNK ÉS FALUNKRÓL

2020

Advent - Karácsony sajátosan!
Van-e reményünk egy szebb új világra, megsegít-e a Jóisten, egyáltalán benne lesz-e?
Amikor e betűk megkeresik a helyüket a lapon, akkor még nem lehet biztosat tudni arról, hogy hogyan fogjuk eltölteni ezt az adventi
időt, és milyen lesz a karácsony.
Egy bizonyos már most, nem lesz
olyan, mint eddig volt, hiába szeretnénk görcsösen ragaszkodni
hozzá. Hiszem azt, hogy mindig,
mindenben óriási lehetőséget
kapunk. Látom, hogy az emberek
már most aggódva szemlélik, mi
lesz, ha nem lesz, ha nem olyan
lesz, ha csak olyan semmilyen lesz
ez az ünnep. Ő azonban biztos
eljő, a kérdés megtalálod-e, felismered-e. Érdemes nagyon várni!!!
Most aztán várunk, de hogyan?
Ha csak a mostani járványhelyzetre gondolunk, nagyon sokan
felteszik a kérdést, hogy ez miért
van. A kérdés értelmetlen, hiszen
egy rossz rendszerben nem lehet
jó kérdést feltenni. Amíg ebben
a világrendben általánosságban
jelen van a bűn, addig a miérttel
kezdődő kérdések értelmetlenek.
Tőlem is kérdezték: miért büntet
bennünket ezzel a járvánnyal az
Isten, mi a célja vele? Én az ilyen
kérdésekre már hosszú évek óta
azt a választ adom, nem tudom,
fogalmam sincs. Abban viszont
erősen hiszek, hogy ez nem más,
mint a találkozás lehetősége.
Hogy miként valósul meg, azt
nem tudom. Valamit biztosan tudunk, az Isten mindig az emberben jön el a legkézzelfoghatóbban
és ez mindig is így lesz. Ez a megtestesülés legfontosabb igazsága. Most itt áll az ajtónkban egy
lehetőség, hogy végre valami igazán arról szóljon, amiről mindig is
szólnia kellett volna!
El kell szakadni az anyagi, men�nyiségi szemlélettől, mert nem a
szám a fontos. Ami már sokkal
korábban elkezdődött az egyházban, ami a templomokkal történik, hogy csak kevés hívő lépi át
a küszöbét, szürreális helyzet. A
lényeg, hogy nem szabad elfogad4

nunk ezt a bennünket most körülvevő szürreális világot reálisnak.
Nem szabad adaptálódni a félelemhez, a távolságtartáshoz, az
arcnélküliséghez, az érintésnélküliséghez. Félek, hogy ez sokkal
nagyobb kárt tesz bennünk, mint
maga a vírus. Az első hullám idején még úgy éreztük magunkat,
mintha egy katasztrófafilmben
lennénk. Mostanra megszoktuk a
helyzetet. Ezt nem szabad. Nem
a járvánnyal és a karanténnal van
a baj, hanem a „lenni vagy tenni”
kérdésével. Ha csend van körülöttünk, és nincs semmi háttérzaj,
akkor megszólal Isten. Ne féljünk néha magunkkal és magunkban lenni, hosszasan várni, aztán
megerősödve talán megváltozva
másként gondolni a másikra, az
emberre, a mindegyikben megtestesülő, megjelenő Istenre.

dulni. S mindezt nem szimbolikusan értem. Be is lehet esni az
ünnepre, fáradtan bedőlni a karácsonyfa alá, de most mindenkinek magának kell megkeresnie
a lehetőségét annak, hogy fejben
és cselekedetekben is megélje az
adventet. Rutinná kell tenni bizonyos jó dolgokat, ami idővel már
szinte könnyedén megy. Körülöttünk mindenütt ott vannak azok
az emberek, akik csak azért éhesek, mert nem adunk nekik enni.
Mindenféle értelemben.

Ősi igazság, hogy amilyen advented van, olyan karácsonyod lesz.
Lehet, hogy éppen ez az advent
lesz az, ami elő tudja készíteni az
elcsendesedést. Nem hiszek abban sem, hogy sokkal rosszabbak
lennénk, mint mondjuk a középkori emberek. Annyit elmondhatok,
hogy a templomba járó emberek
sem lesznek automatikusan jobbak, de ha nyitott füllel és főleg
szívvel járnak misére, ott mindig
kaphatnak segítséget ahhoz, hogy
azt a bizonyos belső betlehemet
hogyan kellene építgetni. Az idén
ezt most többen nem fogják megkapni, s innentől kezdve minden
csak rajtunk múlik. Ahhoz, hogy
Betlehembe odaérjünk, el kell in-

Változni úgy is lehet, hogy az élet
változtat meg téged, ez általában
kemény pofonokkal jár, hogy az
öklöd rázod az ég felé. De úgy is
lehet, hogy eleged van magadból,
és más ember akarsz lenni. Ehhez
persze kell egy erős belső indíttatás. „A jóságot még ma el kéne
kezdeni, óh bennünk fénylő csillag
merj már megszületni”.

Akik éhezik a mosolyt, a jó szót, az
őszinte érdeklődést. Akik, mint a
koldusok az üres kezet, úgy nyújtják felénk az életüket: Valami aprót… Valami kis időt… Olyan gyermekek, akikről már lemondtunk,
akikről úgy gondoljuk, már nem
lehet rajtuk segíteni.

Mindenkinek a megbocsájtó szeretetében és ölelésében bízva kívánok, Istentől gazdagon megáldott szent karácsonyt!
Takács Ferenc
plébános
www. gyorzamo ly.h u
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Közterületek karbantartása, tisztán tartása - Kinek a feladata?
A közterület régen, a közösség által a szokásjog alapján használt,
közösség által közösen rendben
tartott területeket jelentette, ma
jogi fogalom, melynek használatát jogszabályok szabályozzák.
Ilyen szabályozás már a római jog
óta létezik olyan egyszerű oknál
fogva, hogy sehol a világban nem
lehet azt megvalósítani, hogy a
közösségi célokat szolgáló közterületek egy időben, egyforma
minőségben legyenek takarítva,
kaszálva, síkosság mentesítve,
stb. Ennek megvalósítására olyan
emberi létszámot kellene alkalmazni és olyan technikai megoldásokat kellene igénybe venni,
aminek a finanszírozása lehetetlen. Ezért alakult ki a történelem
során azon szabályozás, hogy a
magántulajdonú ingatlanok előtti
közterületeket a tulajdonosoknak kell gondozni, városokban és
a vidéki településeken egyaránt.

Bár a terület tulajdonjogilag nem
a lakosságé, de élettér és közös
használat szempontjából igen. Ez
egyébként tekinthető a tényleges tulajdonos (önkormányzat)
és a használó (ingatlan tulajdonos) között egy kölcsönös megállapodásnak is, hiszen az adott
ingatlantulajdonos „használja” a
területet, amiért cserébe köteles a köz érdekében gondoskodni
annak megfelelő állapotáról. Hazánkban ezt jelenleg egy 1986 óta
hatályos rendelet egyértelműen
rögzíti, melynek betartása mindenkinek kötelező, egyben közösségi érdek.
Mik is ezek a szabályok?
• Az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének, használójának a feladata az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter
széles területsáv, illetőleg ha a
járda mellett zöldsáv is van, az
úttestig terjedő teljes terület)

tisztán tartása. Köteles az ehhez
a területhez tartozó gyepfelület,
virágágyás, illetve fák gondozásáról, a kapu- és garázsbejáró
sártalanításáról, hó- és jégmentesítéséről gondoskodni.
• A tulajdonos kötelessége továbbá a tulajdonában lévő ingatlan
körüli közterületen található
járdaszakasz melletti folyókák
és csatornanyílások (csapadékvíz-elvezető árkok) tisztítása,
gyomtalanítása, továbbá a járműbehajtó átereszeinek rendszeres karbantartása, tisztítása,
gyommentesítése és a csapadékvíz zavartalan lefolyásának
biztosítása.
Kérjük, hogy a fentiek betartásáról egymás és a köz érdekében
szíveskedjenek gondoskodni.
dr. Torma Viktória
jegyző

A településkép szabályairól
2018. január 1-jén hatályba lépett
a településkép védelméről szóló
18/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet. A helyi építési szabályzatról szóló 6/2016. (VI. 6.)
önkormányzati rendelet mellett
ez a másik fontos szabálygyűjtemény, amit az építkezések, építések esetén figyelembe kell venni.
A rendelet foglalkozik a helyi védettséggel, a növényzet telepítésével, a reklámokkal, cégérekkel,
műszaki berendezésekkel és településkép érvényesítési jogintézményeket vezetett be, melyeket
az alábbiakban foglalunk össze:
1. Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
Mikor?
Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció kötelező minden olyan építési tevékenység esetén, mely a lakóépület
építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) Korm.
rendelet hatálya alá esik és helyi
védett vagy településképi szempontból meghatározó területen
www. gyor zam oly.hu

található, kivéve a településképi 3. Településképi bejelentési
véleményeztetés és településké- eljárás
pi bejelentési kötelezés alá vont
Mikor?
eseteket.
a) az építésügyi és építés-felügyeleti hatósági eljárásokról
2. Településképi véleményezési
és ellenőrzésekről, valamint az
eljárás
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.)
Mikor?
Korm. rendelet 1. számú mela) minden építési/fennmaradási
lékletének 1.-14.; 17.; 21.; 22.; 24.;
engedélyezési eljárással érin25.; 27.; 29.; 32. pontjaiban feltett építmény esetén, az engesorolt, alábbi építési engedély
délyezési eljárást megelőzően;
nélkül végezhető építési tevéb) rendeltetéstől függetlenül, a
kenységek esetében:
tervezési területen a 300 m2
beépített területet meghaladó
építmény esetében;
1. Építmény átalakítása, felújítása,
helyreállítása, korszerűsítése,
c) a helyi egyedi védelem alatt álló
homlokzatának megváltoztaépítmény átalakítása, bővítése
tása, kivéve zártsorú vagy ikres
esetében;
beépítésű építmény esetén, ha
d) a helyi egyedi védelem alatt álló
e tevékenységek a csatlakozó
építmény
szomszédságában
építmény alapozását vagy tarlévő építmény esetében;
tószerkezetét is érintik.
e) településképi
szempontból
meghatározó területen lévő 2. Meglévő építmény utólagos
hőszigetelése, homlokzati nyíépítmény esetében;
lászáró cseréje, a homlokzatf) közterületen vagy közlekedési
felület színezése, a homlokzat
területen lévő építmény esetéfelületképzésének megváltozben.
tatása.
5
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3. Meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése.
4. Új, önálló (homlokzati falhoz
rögzített vagy szabadon álló)
égéstermék-elvezető kémény
építése melynek magassága a
6,0 m-t nem haladja meg.
5. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető,
ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása,
átalakítása,
korszerűsítése,
bővítése, megváltoztatása.
6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.
7. A 14. pont e) alpontjában és a
29. pontban foglaltak figyelembevételével a kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése,
amelynek mérete az építési
tevékenység után sem haladja
meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.
8. Nem emberi tartózkodásra
szolgáló építmény építése, átalakítása, felújítása, valamint
bővítése, amelynek mérete az
építési tevékenység után sem
haladja meg a nettó 100 m3
térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot. (pl. garázs, tároló
stb.)
9. Önálló reklámtartó építmény,
valamint
gépjármű-üzemanyag egységárának feltüntetésére szolgáló oszlop vagy
tábla építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése,
megváltoztatása.
10. Temető területén:
a) sírbolt, urnasírbolt építése,
bővítése, melynek mérete
az építési tevékenység után
sem haladja meg a nettó 50
m2 alapterületet, vagy a 3,0
m magasságot,
b) urnafülke, sírhely, sírjel építése, elhelyezése.
11. Szobor, emlékmű, kereszt,
emlékjel építése, elhelyezése,
ha annak a talapzatával együtt
mért magassága nem haladja
meg a 6,0 m-t.
12. Emlékfal építése, amelynek
talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a
3,0 m-t.
13. Park, játszótér, sportpálya
6

2020

megfelelőségi igazolással vagy 2013. július 1-je után
gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal - rendelkező műtárgyainak
építése, egyéb építési tevékenység végzése.
14. Megfelelőség-igazolással
vagy 2013. július 1-je után
gyártott szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal
- rendelkező építményszerkezetű és legfeljebb 180 napig
fennálló
a) rendezvényeket kiszolgáló
színpad, színpadi tető, lelátó,
mutatványos, szórakoztató,
vendéglátó, kereskedelmi,
valamint előadás tartására
szolgáló építmény,
b) kiállítási vagy elsősegélyt
nyújtó építmény,
c) levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek),
d) ideiglenes fedett lovarda,
e) legfeljebb 50 fő egyidejű
tartózkodására
alkalmas
- az Országos Tűzvédelmi
Szabályzat szerinti - állvány
jellegű építmény építése.
17. A 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, a 60 m3 vagy annál
kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem
veszélyes anyagot tartalmazó,
nyomástartó edénynek nem
minősülő, föld feletti vagy
alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény
építése, meglévő felújítása,
helyreállítása,
átalakítása,
korszerűsítése, bővítése.
21. Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő,
jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek
minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács építése,
meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
22. Mobil illemhely, mobil mosdó,
mobil zuhanyozó elhelyezése,
árnyékszék, illemhely (kivéve
csoportos illemhely) építése,
meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
24. Építménynek minősülő, ház-

tartási hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő és
- tároló, sorompó, árnyékoló
elhelyezése.
25. Telken belüli közmű becsatlakozási és -pótló műtárgy építése.
27. Zászlótartó oszlop (zászlórúd)
építése, amelynek terepszinttől mért magassága a 6,0 métert nem haladja meg.
29. A 7. pontban és a 14. pont e)
alpontjában foglaltak figyelembevételével a magasles,
vadetető, erdei építmény, kilátó építése, amelynek a terepcsatlakozástól mért legfelső
pontja az 5,0 m-t nem haladja
meg.
32. Közterületen, filmforgatáshoz
kapcsolódó építmény építése.
b) minden olyan építménynek
nem minősülő, de huzamos
emberi tartózkodásra alkalmas mobil eszköz (konténer,
lakókocsi, sátor stb.) 30 napot meghaladó időtartamra
terjedő és valamilyen emberi tevékenység céljára (raktározás, árusítás) szolgáló
letelepítése esetében;
c) meglévő építmények rendeltetésének – részleges
vagy teljes – megváltoztatása esetén, valamint az önálló rendeltetési egységek
számának változásakor,
d) a településkép védelméről szóló törvény reklámok
közzétételével kapcsolatos
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.
28.) Korm. rendeletben szereplő általános településképi
követelmények tekintetében
a reklámok és reklámhordozók elhelyezésénél.
A fentiek elmulasztása vagy be
nem tartása esetén a mulasztókkal szemben településképi kötelezés adható ki és bírságra is számíthatnak.
Példa:
Ha a településen nem lakó-, hanem üdülőépületet kívánnak építeni oda, ahol ezt az övezeti jel
lehetővé teszi, akkor az építési
engedély köteles, az építési hatóságnál kell az eljárást kezdeményezni, melyhez előzetesen önkormányzatunktól településképi
véleményt kell kérni.
www. gyorzamo ly.h u
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Ha egy stéget, vagy tárolót, kívánnak építeni, ami huzamosabb emberi tartózkodásra nem alkalmas,
akkor településképi bejelentési
eljárást kell lefolytatni és csak ezt
követően történhet az építés.
Építkezések, építések előtt tehát
mindenképpen érdemes tájékozódni. A rendelet - mely teljes
terjedelmében a https://www.
gyorzamoly.hu/onkormanyzat/
rendeletek mappában érhető el

2020

- felsorolja, hogy az egyes eljárás
típusokhoz milyen mellékleteket
kell csatolni. Az önkormányzat
honlapjáról a kérelem nyomtatványok letölthetőek (https://www.
gyorzamoly.hu/onkormanyzat/
letoltheto-nyomtatvanyok), melyet papír alapon az önkormányzat címére, vagy elektronikus
üzenetben a jegyzo@gyorzamoly.
hu e-mail címre küldhetnek meg.
Kérjük, hogy az e-mail üzenet mérete az 5 MB nagyságot ne érje el.

Az építési engedélyezési eljárások
esetén a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya
illetékes településünkön, az építési hatóság a Győr, Árpád u. 32.
szám alatt található és a 96/795677 telefonszámon érhető el.
dr. Torma Viktória
jegyző

Beszámoló az ötletpályázatról
Győrzámoly Község Önkormányzata „Győrzámoly településközpont kialakítása” címmel
nyílt építészeti ötletpályázatot
hirdetett.
A pályázat célja olyan ötletek,
javaslatok begyűjtése volt, ami
a jelenlegi központi útcsatlakozást és a településközponti területet építészetileg is vonzóvá
teszi; javaslatot tesz a jövőbeli
fejlesztésekre, valamint építészeti vázlattervet mutat be a
központban létesítendő új épület (főzőkonyha, üzletek, szolgálati lakás) vonatkozásában.
A tervpályázat lebonyolításának időrendje:
Az ötletpályázati kiírás
közzétételének kezdete:
2020. augusztus 14.
Kérdések beérkezésének,
feltöltésének határideje:
2020. szeptember 15.
23 óra 59 perc
Kérdésekre adott válaszok
közzétételének határideje:
2020. szeptember 30.
Pályaművek benyújtásának
határideje:
2020. október 30.
12 óra 00 perc
Pályázat eredményének
kihirdetése legkésőbb:
2020. november 20.

www. gyor zam oly.hu
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A bírálóbizottság összetétele:
A pályaművek értékelését a Kiíró
által felkért, alábbi összetételű
bírálóbizottság végezte:
elnök
Pulai Nikoletta, polgármester
szakmai társelnök
Benes Gábor, építész
tag 			
Siska Károly, a Településfejlesztési Bizottság elnöke
tag 			
Tétényi Éva, településtervező,
mb. főépítész
tag 			
Horváth Tamás, PhD a GY-M-S
Megyei Építészkamara
delegáltja
A bizottság szavazásra nem jogosult titkára és jogi szakértője:
dr. Torma Viktória, jegyző.
A kiírásban szereplő határidőre
öten nyújtottak be pályázatot.
A bírálóbizottság úgy ítélte meg,
hogy a Kiíró számára, figyelembe véve a község reális lehetőségeit, a 3-as és a 4-es pályamű
használható a legjobban, hogy
megvalósulhasson egy új, a település építészeti arculatát jelentősen meghatározó, építészeti
értékeit tekintve példaértékű
épületegyüttes. Az 1-es, 2-es
pályaművekből a funkcionális
elrendezés és egyes részletek
kialakítása hasznosítható, míg
az 5-ös pályamű a településközpont egészének megoldására
tartalmazott jó ötleteket. Ezért
született az a döntés, hogy az
első és második díjazott nagyobb összeget, míg a harmadik
helyezettek azonos, kisebb ös�szeget kapjanak.
A bírálóbizottság a beérkezett
tervek bírálata alapján az alábbi, a tovább tervezéskor általánosságban figyelembe veendő
szempontjaiként a következő
ajánlásokat fogalmazta meg:
„Az ötletpályázat alapján megállapítható, hogy a régi lapostetős
épület helyére lehetséges szín8

vonalas, építészeti minőségben
új épületet tervezni, ezért a mielőbbi megvalósítás érdekében
javasoljuk, hogy a Kiíró az első
és második díjazottal vegye fel a
kapcsolatot, hogy jobban megismerje a tervezési feladat során megszerzett tapasztalataikat, majd ezek alapján készítse
el a Kiíró a tényleges tervezési
programot. A többi használható
ötletet pedig a közterületi átépítéskor vegye figyelembe, különösen a parkolók építésénél
és az iskolások közlekedési útvonalának meghatározásakor. A
közterületei átépítések, fásítás,
járdaszélesítés, terasz és/vagy
közösségi tér létrehozásakor is

nézze meg a beérkezett ötleteket, rendezési javaslatokat.”
A beérkezett pályaműveket virtuális kiállításon meg lehet tekinteni a község honlapján. A
képeken a 3-as és 4-es pályamunka látható, amik kiemelt díjazásban részesültek.
Pulai Nikoletta
Győrzámoly
polgármestere
dr. Torma Viktória
jegyző

www. gyorzamo ly.h u
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Őszi tábor
Győrzámoly Község Önkormányzatának első tábora a
nyári szünetben indult. Nagy
sikert aratott a gyermekek és
a szüleik körében is, így az őszi
szünetben is meghirdetésre került, három napos programot
indítottunk el, mely a szülőknek
nagy segítség a gyermekek felügyeletének megoldása érdekében.
Az őszi tábor 12 gyermek részvételével zajlott. Fontosnak
tartottuk, hogy a gyerekeknek
élményekkel teli kikapcsolódást nyújtó programokat készítsünk elő. Az általuk készített kreatív alkotásokkal pedig
szerezzenek örömet szüleiknek
és testvéreiknek.
Az első napon (2020.10.26.) lázas izgalommal érkeztek meg
hozzánk. Ezen a napon az ősz
színeivel játszva festették ki a
faleveleket, csodás színeket
használva. Mindegyik gyermek
élvezettel festett. Ezek után
egy álomfogó elkészítésébe
kezdtünk bele. Csodás alkotások születtek.
Ezen a napon részt vettünk egy
nagyon szuper mozgás fejlesztő

előadáson, ahol
különböző feladatok várták
a
gyerekeket.
Itt három csapatot alkottak
a gyerekek. Három különböző feladat várt
megoldásra, tapintással
kellett kitalálniuk,
hogy a szemük
előtt lévő anyagoknak melyik a
párja a zsákban.
Mindegyik csoport mindegyik
fajta
tapintásos feladatban
nagyon ügyesen és gyorsan
végzett. Majd különböző eszközök kerültek elő, ami az
egyensúlyukat, az ügyességüket tette próbára. Volt egyensúlyozós feladat, amely megmutatta, hogy a saját egyensúlyuk
felhasználásával mennyire tudnak bánni, illetve milyen bátrak ezt alkalmazni. Aztán volt
mászós játék, illetve mindenféle egyensúlyt fejlesztő játék,
amit mindenki szívesen
kipróbált,
ezzel
kipróbálva
önmagát, a határait
feszegetve.
Mindenki nagyon
élvezte és egyik
gyermek sem maradt ki egyik játékból sem. Ezen
izgalmak után elfogyasztottuk a finom ebédet, mel�lyel lezártuk a délelőttöt. Délután
tovább folytattuk
az áloműző elkészítését, illetve játszottunk, labdáztunk.
A második napon
reggel
minden
gyerek lelkesen érkezett. Megbeszéltük velük az előző napot, amikor
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is elmondták, hogy nagyon jól
érezték magukat, és nagyon
várják a második nap eseményeit, feladatait. Ezen a napot
délelőtt ismét alkottunk. Az ősz
színeivel, posztó anyagból kivágott faleveleket ragasztottunk
fel egy zsákanyagra, melynek
az eredményeként csodás ajtó,
ablak, vagy ki mire szeretné
felhasználni díszek készültek
a gyerekek kezei által. Aztán
ismét átsétáltunk az aznapi
foglalkozásra, ahol a gyerekek
körjátékokat játszottak, ami a
gyorsaságukat is próbára tette. Itt a feladat az volt, hogy hat
képben rajzoljanak egy általuk
kitalált mesét. Az első kép legyen a főhős, a másodikon szerepeljen a főhőst akadályozó
személy, a harmadikon legyen
rajt az aki a főhőst segíti. A negyedik képen szerepeljen, hogy
miért küzdenek meg. Az ötödik
kép, mutassa meg, hogy ki segített neki a küzdelemben, majd
a hatodikra rajzolják le, hogy mi
lesz a mese vége. A mese végét
mindenki maga dönti el. A rajzolás végén mindegyik gyerek
elmesélhette a saját meséjét.
Csodás rajzok és mesék születtek a gyerekek ceruzáiból, illetve elmondásukból. A gyerekek
kreatívan találták ki és rajzolták
le saját elképzeléseiket, meséiket. A foglalkozás végén a gye9
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rekek körben ülve kívánhattak
valamit egy rózsafa hangszer
segítségével. A legtöbb kívánság között a család egészsége, boldogsága szerepelt. Igazán megható volt, ahogy a 12
gyermek a gyertyát körbe ülve
sorolta a kívánságát és szinte
mindenki a családjára gondolt.
Délutánra Márk érkezett a
gyerekekhez, aki fejlesztő foglalkozást tartott számukra. A
memóriájuk, gyorsaságukra, fegyelmezettségükre, illetve ügyességükre volt szükség. Nagyon érdeklődőek és nagyon
játékosak voltak. Azonnal elsajátították a játék szabályait,
annak lényegét. Jó együttműködő készségről, emlékezetről
és gyorsaságról tettek tanúbizonyságot. Fáradtan, de nagyon
jó hangulatban fejeződött be a
nap.
A harmadik napon reggel a gyerekek kicsit fáradtan, de várakozással teli érkeztek meg.
Tudták, hogy mézeskalácsot fogunk díszíteni délelőtt, délután
pedig egy, a mai kornak megfelelő programmal készültünk
számukra. Mielőtt nekiálltunk
volna a díszítéshez szükséges
előkészületeknek, a könyvtárba egy álomfogó elkészítése
várt ránk, hogy Lívi néninek
is örömet szerezzünk ezzel az
ajándékkal. A gyerekek, mind a
tizenketten felkötötték rá a saját készítésű álomfogóikat. Jól
sikerült alkotás lett.
A mézeskalács már készen került a gyerekek asztalára. Mindenkinek hat darab jutott. A díszítéshez szükséges habot már
együtt készítettük el. Lelkesen
segítettek a hab felverésében,
mindenkinek volt valami kérdése ezzel kapcsolatban. A hab egy
részét pirosra, egy részét zöldre
színeztük, és persze fehéret is
hagytunk. A kész terméket habzsákba helyeztük. Beosztottuk,
hogy először mindenki kettőt
díszít meg, hogy mindenki sorra
kerülhessen a legrövidebb időn
belül. Türelmesen vártak egymásra. A díszítéshez mindenféle ehető díszítő elemet kaptak
(arany gyöngy, hópihe, színes
tortadara, csokoládés tortada10
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ra).
Csodás
alkotások születtek.
Mindenki igyekezett kreatívan
díszíteni, a fiú
ember formának nadrágot,
övet rajzoltak
a habbal, a lány
formának pedig
szoknyát
varázsoltak a
habzsák
segítségével. A
karácsonyfa
forma csodás
színekben és
díszítésben
pompázott.
Ötletes és szép
munkák születtek.
Amíg
száradt a hab
a
formákon,
addig elsétáltunk ismét az
ebédlőbe
és
elfogyasztottuk a számunkra el- Az elmúlt három nap sikerekészített ebédet.
sen telt. Úgy tűnt a gyerekek
minden helyzetben feltalálták
Ebéd után mindenki segített a magukat, minden feladat iránt
pakolásban, felkészülésben a érdeklődést mutattak, minden
délutáni programunkra. Pénz- feladatba lelkesen vetették bele
es András érkezett hozzánk, magukat. Jó volt velük együtt
aki érdekes társasjátékokat, VR tölteni az időt és látni, hogy öröszemüvegeket és X-BOX játékot met szerez nekik közösségben
hozott magával, amihez többfé- eltöltött idő. A többségük isle játékkal is készült. A gyerekek merte egymást, de azt is hamar
lelkesen vetették bele magukat befogadták maguk közé, akivel
mind a társasjátékozásba, mind még nem is találkoztak.
a virtuális játékokba. Érdeklődéssel állták körbe Andrist, aki Az idei évre lezárult a táborozós
lelkesen beszélt a kütyükről, időszak, de a nagy sikerre való
ezek hasznos felhasználásá- tekintettel a jövő évben, nyáron
ról. Példaként említette, hogy ismét meghirdetjük az önkora VR szemüveg segítségével, mányzat által szervezett és táhasználatával digitális edzést is mogatott programunkat, ahova
tartanak, ami jó mozgási lehe- sok szeretettel várunk minden
tőség, illetve egy-egy program gyermeket. Addig is igyekezünk
a készségfejlesztést segíti elő. kitalálni a jobbnál jobb prograA gyerekek közül volt aki kicsit mokat és színessé tenni számoidegenkedve vette fel ezeket a tokra azt az időt, amit majd veVR szemüvegeket, de a végén lünk töltötök. Addig is legyetek
mindenki igyekezett kipróbálni jók!
mindent, és pozitív vélemények
születtek ezzel kapcsolatosan. Üdvözöl benneteket a két tábor
Volt olyan, akit teljesen beszip- vezető:
pantott ez a fajta virtuális játék.
A gyerekek nem várták a beSzili-Kisné
fejezést, láthatólag jól érezték
Pénzes Erzsébet,
magukat.
Borbély Ildikó
www. gyorzamo ly.h u
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Beköszöntött az ősz az utakon is!
A Győr-Moson-Sopron Megyei
Rendőr-főkapitányság
Megyei
Közlekedési Baleset-megelőzési
Bizottsága fokozott figyelemmel
történő közlekedésre kéri a járművezetőket és a gyalogosokat
egyaránt!
Az őszi, téli időszakban az időjárási, a látási és az útviszonyok egyaránt kedvezőtlenül változnak.
A nappali világosság időtartama
jelentősen lecsökken, a gyakran
felhős ég, és a sűrű téli csapadékok (hó, ónos eső stb.) is megnehezítik a járműből való kilátást. A
sötétebb környezet, a csapadéktól csillogó útburkolat, a szemből
érkező járművek fényszórói, valamint a csapadékos időben működő ablaktörlők is nehezebbé teszik
a gyalogos jelenlétének észlelését.
Legyünk türelmesebbek az úttesten lassabban haladó gyalogosokkal szemben, biztosítsuk biztonságos átkelésüket! Tanácsunk, hogy
az őszi-téli időszakban különösen
figyeljünk a gyalogosok közlekedésére, vezessünk körültekintőbben, óvatosabban és lassabban!
Tartsuk mindig tisztán a gépjármű
fényszóróit, világító eszközeit, valamint szélvédőit!
A vízátfolyásoknál, őszi munkálatoknál az úttestre került sár, valamint a lehulló és átnedvesedett
falevelek is mind veszélyforrások
lehetnek, ezért fokozott óvatossággal közlekedjenek!
Gyakori a szélvédő és az ablakok
bepárásodása. Ezt ablaknyitással, megfelelő fűtéssel és száraz
törlőruhák használatával együtt
megszüntethetjük.
A műszaki biztonság egyik alapkövetelménye a fékek, a futómű és
a gumik kifogástalan állapota. A
nyári gumi 7 C fok alatt már nem
teljesíti feladatát.

Gyalogosként is figyeljünk arra,
hogy nemcsak látni, hanem látszani is kell!
Kérjük a gyalogosokat, rollereseket, kerékpárosokat:
• A számukra kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, fokozott óvatossággal és körültekintéssel haladjanak át!
• Minden esetben győződjenek
meg arról, hogy az elsőbbséget
megadják-e számukra, biztonságosan át tudnak-e menni az
úton!
• Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a sötét ruházat
nehezen észlelhető. Lehetőség
szerint ilyenkor viseljenek élénk
színű, jól látható ruhadarabokat
vagy tegyenek táskájukra láthatóságot elősegítő eszközöket!
• Ha az úttesten gyalogolnak, akkor vannak a legnagyobb biztonságban, ha a bal oldalon, a
menetiránnyal szemben közlekednek (lakott területen kívül ez
kötelező, lakott területen belül
pedig ajánlott).
• Olyan helyen, ahol a járművekkel szemben nincs elsőbbségük,
csak akkor lépjenek az úttestre,
ha meggyőződtek arról, hogy áthaladásukkal a járműforgalmat
nem zavarják!

Felhívjuk a járművezetők figyelmét:
• Haladásuk során kellő körültekintéssel közelítsék meg a gyalogos-átkelőhelyeket!
• Kijelölt gyalogos-átkelőhelyen a
járművekkel a gyalogosok részére elsőbbséget kell adni!
• Útkereszteződésnél a bekanyarodó járművel - kijelölt gyalogos-átkelőhely hiányában is
- elsőbbséget kell adni a gyalogosnak!
• Azt a helyet, ahol a gyalogosnak
elsőbbsége van, a jármű vezetőjének csak olyan sebességgel
szabad megközelítenie, hogy a
vezetője az elsőbbségadási kötelezettségének eleget tudjon
tenni!
Kérjük a közlekedés valamen�nyi résztvevőjét, hogy figyeljenek egymásra és maradéktalanul
tartsák be a KRESZ szabályait!
… hogy mindenki hazaérjen!
Rosta Roland
r. őrnagy
Megyei Közlekedési
Balesetmegelőzési
Bizottság Titkára

Kedves Győrzámolyiak!
Szeretnénk a Faluújságban bemutatni a helyi vállalkozásokat, termelőket, gyártókat, kreatív embereket.
Jó lenne összehozni a keresletet a kínálattal és élni a helyiek adta lehetőségekkel. Aki szeretne élni ezzel
a lehetőséggel kérem keressen meg a következő elérhetőségeken:
Borbély Ildikó muvelodesszervezo@gyorzamoly.hu vagy +36 20 467 72 89
Ismerjük meg egymást és segítsük, támogassuk a helyi vállalkozókat!
www. gyor zam oly.hu
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Közeleg a tél…
Véget ért a nyár, és bár idén az
időjárás kegyes volt hozzánk,
ahogy telnek a hetek, egyre hűvösebb idők köszöntenek ránk.
Sokszor ébredünk nyirkos, ködös
reggelekre, és estefelé már jobban esik behúzódni a házunk melegébe, mintsem a kertben foglalatoskodni.
Nem csak mi, hanem a körülöttünk lévő élővilág is felkészül
szép lassan a télre. Bár a növények veszítenek pompájukból, az
állatvilág épp ellenkezőleg: ilyenkor szépül meg igazán: a szőrük
dúsabb, rétegesebb, melegebb
téli bundává alakul.
Mit is tehetnénk, hogy a velünk
élő négylábú családtagjaink számára könnyebb legyen ez az időszak? Hogyan készítsük fel őket,
mikre ügyeljünk?
Az egyik legfontosabb a megfelelő etetés, a jó minőségű, teljes értékű eleség a számukra. Ilyenkor
az is nagy segítség, hogy ha valamennyivel (az észszerűség határain belül) emeljük a fejadagokat.
A hűvös időben a normális, állandó testhőmérséklet fenntartása
ugyanis sokkal több energiába
kerül a szervezetnek, mint a kellemes meleg hónapokban. Nem baj,
ha van ilyenkor egy kis plusz a kis
kedvencünk derekán, és "van miből dideregni"!
Fontos továbbá, hogy támogassuk kedvenceink immunrendszerét is ezekben az időkben, hiszen
ők is sokkal könnyebben lehetnek ilyenkor betegek. Különösen
fontos ez idős, vagy valamilyen
krónikus betegségben szenve-
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dő macskák és kutyák esetében.
Számtalan vitamin, és egyéb táplálékkiegészítő áll ma már rendelkezésre, amik kiválasztásában
az állatorvosok nagyon szívesen
segítenek.
Ne felejtsük el, hogy sajnos ős�szel nem csak az iskola kezdődött
meg, hanem a kullancs szezon is!
Védjük meg tőlük kedvenceinket,
és a séták, kirándulások alkalmával legyünk kifejezetten körültekintőek! Ne feledjük, a saját védelmünk szempontjából is fontos,
hogy az állatunk megfelelő kullancs elleni védelemmel legyen
ellátva. Kedvencként tartott állatok közül elsősorban a kutyákra veszélyesek bizonyos gyakori
betegségek, mint például a babesiosis. A kullancsok ráadásul
6 °C felett aktívak, így ha idén
is olyan enyhe telünk lesz,
mint az utóbbi
években, számítani kell arra,
hogy hiába a
téli
hónapok,
tartós hideg híján ugyanúgy
védekeznünk
kell ellenük.
Kutyák esetében a másik,

nagyon gyakori őszi-téli megbetegedés a kezdetben felsőlégúti
tünetekkel járó kennelköhögés,
ami ellen oltással tudunk védekezni.
Rettegett ellenségünk, a fagyálló
folyadék okozta mérgezések száma is megnő ebben az időszakban! Amennyiben ezzel a vegyszerrel dolgozunk a gépek, autók
téliesítése során, nagyon vigyázzunk rá, hogy véletlenül se hagyjuk kedvenceink számára elérhető
helyen!
Végezetül arra kérünk mindenkit,
hogy ne felejtsük a régi mondást:
"Fázik, mint a vadászkutya!" Sokan tartják kint, a ház körül a kutyát, macskát, hiszen régen, évtizedekkel ezelőtt is így tartották
felmenőink. Viszont akkoriban, ha
fáztak az állataink, be tudtak húzódni a pajtába, istállóba, ahol a
nagyobb haszonállatok közelségét, testük melegét élvezhették.
Most már nagyon kevés udvarban
jellemző ez, a hideg viszont idén
is eljön. Ha látjuk, hogy hiába a
szigetelt kutyaház, négylábú barátunk didereg, és esetleg fogy:
engedjük őt be, legalább egy melléképületbe, vagy az előtérbe.
Vigyázzunk rájuk!
Fekete László
állatorvos
www. gyorzamo ly.h u
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Tisztelt Győrzámolyiak, kedves sportbarátok!
Győrzámolyi SE a hosszú évek
alatt formálódott, átalakult. Sok
edzőnek, elnöknek, szimpatizánsnak, játékosnak köszönhetően még
mindig a legnagyobb civil egyesület, amelyre az önkormányzat és a
település lakossága számíthat. De
úgy, ahogy a falusi élet átalakul,
úgy a falusi futballélet is.
Egyre több szórakozási-, sportolási
lehetőség elszívó erejével kevésbé
tudunk megbirkózni, így a potenciális játékost, szurkolót elcsábítják
tőlünk más sportágak, alternatív
szabadidős programok. A pénz is
egyre inkább szempont.
Egy modernizációs folyamat közepén vagyunk, aminek a része az,
hogy azok a csapatok, amelyek
gazdaságilag erősebbek, pályázati
pénzekből, támogatásokból jobban
részesülnek, például fel tudják újítani a pályájukat, öltözőépületüket
és így tudnak vonzó lehetőséget
kínálni a futballozni akaró játékosoknak és mondjuk a szurkolóknak
is kulturált, modern, viszonyokat
teremtenek, azok nagy valószínűséggel fennmaradnak. De különösen fontos az utánpótlás-nevelés
is. Külön figyelmet, szabadidőt és
pénzt kell rá szentelni. Azok a községek, csapatok, amelyek ebben
a harcban lemaradnak, vagy nem
bírják a tempót, azoknál elsorvad a
helyi futballcsapat és ezzel együtt
egy gazdag közösségi élet.
Győrzámolyi SE is elsorvadhatna,
ha nem támogatná az Önkormányzat, vagy az a pár lokálpatrióta cég,
vállalkozó. De fontosak a megmaradásban azok a szimpatizánsok,

www. gyor zam oly.hu

akik társadalmi munkájukkal, szabadidejükkel, vagy különböző támogatásaikkal segítik klubunkat.
Itt kell megemlítenem, hogy Önkormányzati és LEADER támogatással felújítottuk a klubépületünk
öltözőit és Szalay Zsolt precíz munkájának köszönhetően végre öltöző
szekrények kerültek a helyiségekbe. A pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználva szeretnénk
a klubunkat és ezen keresztül a településünket, önkormányzatunkat
gyarapítani.
Nagy örömmel tudok hírt adni arról
is, hogy a Magyar Falu Programban
az „Eszközbeszerzés a rendezett
településért” pályázaton sikerrel
indultunk. Így az elnyert pályázati
pénzen és az önzetlen felajánlásokkal kiegészítve egy speciális fűnyíró
traktort tudtunk vásárolni, amivel
magas szinten tudjuk a pályák gyepét és környékét karbantartani.
A Rosszcsont focisuli továbbra
is várja a sportolni vágyó fiatalokat U7, U9, U11-es korosztályokba.
Hír még a Ros�szcsontok háza
tájáról, hogy a
szakmai stáb bővült egy magyar
bajnok szakemberrel, aki nem
más, mint Lazar
Stanisic.
Sztani profizmusa már az első
ismerkedő edzésen látszott, így a
srácok, szülők és
az edző kollégák
legnagyobb örö-

mére csatlakozott összetartó kis
közösségünkhöz.
Utánpótlás háza tájáról lenne még
egy segítség kiálltás a falu és a
környező települések fiataljai felé:
U19-es csapatunk fiatal játékosokat vár, akik szívesen fociznának
szervezett keretek között. Sajnos
a korosztályból fakadó problémák
mellett a Covid helyzet is megnehezíti ezen korosztályunk szerepeltetését az U19-es bajnokságba.
Így hát örömmel fogadunk minden
focizni vágyó 14 és 19 év közötti fiatal jelentkezését. (www.facebook.
com/gyorzamolyise)
Megyei csapataink szépen formálódnak. A legfontosabb szempont,
hogy jó közösség alakuljon ki a csapatok körül és az szépen alakul. Kihasználunk minden alkalmat, - így
ezt is - mert nem tudjuk elégszer
elmondani az edzőknek, segítőiknek, mérkőzés szervezésben, előkészítésben tevékenyen résztvevő
szimpatizánsaink áldozatos munkájuknak köszönhető elismerésünket. Külön azoknak, akik önkéntes
munkában készítik fel csapatainkat,
vagy „csak” segítenek a csapat körül, hogy hétről hétre zökkenőmentesen tudjunk több száz ember szórakozását biztosítani. Elismerésünk
jeleként - a teljesség igénye nélkül név szerint is megemlítenénk párat:
Benkő Fricibá, Csuti Róbert, Dara
Tamás, Gondár István, Hajtó László, Horváth Károly, Kőhalmi Attila,
Lakatos Attila, Ludvig Gyula, Pulai
Tibor, Pulai Attila, Siska Károly, Szalay Zsolt, Tolnay Péter, Tóth András,
Tóth Zoltán, Vörös János,... Nagyon
szépen köszönjük!
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osztályban játszó csapatunk - a sorok megírásakor – a 8. helyen (U19
a 9.) állnak a bajnokságokban. Az
eddig mutatott játék bizakodásra
ad okot, így reméljük, hogy a végelszámoláskor csapataink előrébb
fognak végezni.

betartását követve - mint például
a kötelező szájmaszk - jönnek el
szurkolni csapatainknak.
Kérjük ezekben a felelőségteljes
időkben fokozottan figyeljünk egymásra!

Jó szurkolást és jó egészéget kíSajnos a vírus minket sem került el. vánva,
Ezért amíg lehetőségünk van, addig
Granát Gábor
szeretettel várunk minden kedves
Pár szó a csapataink helyezései- szurkolót mérkőzéseinkre, akik a
Győrzámolyi SE elnöke
ről: A Győrzámolyi SE hölgyei a 4., Kormány és az Önkormányzat előa megyei III-as a 9. és megyei II. írásainak és szabályainak felelős

Tenisz hírek
A Győrzámolyi KTC Tennis Club
üzemeltetőinek és látogatóinak
egyaránt régi vágya vált valóra,
amikor szeptember 8-án este először gyúltak ki a fények a létesítmény két centerpályája fölött.
Az 1600 lumenes, 200 wattos
energiatakarékos led reflektorok
tökéletes megoldást nyújtanak
a rövid őszi esték meghosszabbítására. Karácsony Róbert és
felesége Éva, a klub üzemeltetői elmondták, hogy az önerőből

megvalósult
fejlesztéssel a teniszklub húszéves fennállását szeretnék megkoronázni,
illetve hűséges látogatóikat megajándékozni.
Minden jel arra mutat,
hogy az ajándék célba
ért, hiszen a teniszezők máris nagy örömmel foglalják le a profin
megvilágított esti pályákat.

Könyvtári hírek
Szeretném kicsit bemutatni községünk könyvtárát, az új lakosok
számára is. Közel tíz éve, több
költözés után az Önkormányzat
emeletén kapott helyet. Szép,
rendezett körülmények között,
várja az olvasni szerető győrzámolyi lakosokat.
Közel ötezer kötetes állomán�nyal, és folyamatos ellátással
próbáljuk kielégíteni az igényeket, persze lehetőségeinkhez
képest. Minden korosztály talál magának megfelelő könyvet,
vannak havi és heti lapjaink (Pl.:
Praktika, Lakáskultúra, Magyar
Konyha, Story magazin) gyermekeknek társasjátékok, internetes
terem. A vírusra való tekintettel

a postánál kialakított faházban
lehet válogatni (ha valaki most
nem szeretne eljönni a könyvtárba). Köszönjük polgármester as�szonynak a lehetőséget.

lehetőségeink, így nem tudja a
könyvtár fogadni. Egyben szeretném felhívni azon kedves könyvtárlátogatók figyelmét, akinél
már régebben van kölcsönzött
könyv legyen szíves visszahozni.
Beiratkozás ingyenes a falu lakói
számára. Örömmel mondhatom
egyre többen veszik igénybe a
könyvtár szolgáltatásait.

Továbbra is szeretettel várok
minden érdeklődőt, olvasni vágyó gyermeket és felnőttet egyaránt.
Nyitvatartás:
Az utóbbi időben többen meg- hétfő, kedd, szerda: 15 - 19-ig
kerestek és ajánlottak fel könyveket, sajnos korlátozottak a
Kovácsné Lívi

A kormányrendelet értelmében a közösségi terek - könyvtár, sportcsarnok, IKSZT,
multifunkcionális terem jelenleg nem látogathatóak. Amint lehetőség nyílik újra ezek
használatára azonnal értesíteni fogjuk a lakosságot!
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Máltai segítők Győrzámolyon
Magyar Máltai Szeretet Szolgálat
Győrzámolyi Csoportja, öt éve viseljük ezt a nevet. S öt éve működünk ezzel a névvel. Győrzámoly
lakosainak szolgálatában előtte
Szigetközi Máltai Csoport névvel
is több évig segítettük falunk rászoruló embereit. Az utóbbi esetben gondot okozott azonban 3
falu eltérő problémájú eseteihez
az alkalmazkodás, illetve az ös�szejöveteleinket is nehezebb volt
megszervezni. Most ezzel az új
névvel egyszerűbb lett a dolgunk.
Így csak lakóhelyünk Győrzámoly
családjainak, itt élő embereknek
aktuális, szociális, egészségügyi
problémáira figyelünk, és azon
próbálunk minél több lehetséges
eszközzel, módon segíteni! Jelenleg 10 főből áll a csoportunk.
Nagyon segítőkész, együtt érző,
tettre kész emberek az én legnagyobb örömömre hisz ez megkönnyíti a tervezést, és a közösségi munkánkat. A Győri Régióhoz
tartozunk, onnan kapjuk a szellemi
irányítást, gyakorlati segítséget,
ellenőrzést is. Központi előírás,
hogy éves tervet kell munkánkhoz
készíteni. Sőt az idén 4 évre előre kértek munkaterveket. Mi ezeket közös erővel el is készítettük.
Persze a megvalósítást illetően
rugalmasnak kellett lennünk. A
kialakult vírushelyzet végett több
ízben változtatni kényszerültünk
az idei év tervezett programjain. Alapvető céljaink az egyedülállók, a nagyon idősek, a súlyos
betegek, nagy családosok, tragikus élet helyzetben élők, szegényebb anyagi helyzetű emberek
folyamatos segítése. Gyakorlati
megvalósítás formái 2020 évben.
Tanszer segélyben részesítettünk
több családot, temetési-, szociálissegélyt adtunk néhány érintett
családnak. Betegeket többször
látogattunk, persze maszkban,
s adományunkat kint a ház előtt
adtuk át! Fogyatékkal élő személyeknek is kedveskedtünk októberben adománnyal, s egészségükért misét szolgáltattunk a helyi
templomban. Sajnos a korábban
megszokott családi délutánt, közös programmal, beszélgetéssel,
nem tudtuk teljesíteni. S ezért
www. gyor zam oly.hu

tőlük levélben elnézést kértünk!
A közelmúltban elhunyt sérült
fiatal ember sírjára virágot vittünk. A 90. évüket betöltött időseket, kis meglepetéssel, virággal,
desszerttel, itallal köszöntöttük.
Novemberben gyümölcs csomagokat osztunk a betegeknek, legidősebbeknek. December utolsó
napjaiban főtt ételt osztunk főként egyedül állóknak, betegeknek. Ez már évek óta gyakorlattá
vált. Korábban a csoporttagok
főzték a helyi konyhán. Most a
vírus helyzet miatt, úgy vesszük
az ételt helyi étteremből. Hagyománnyá vált, hogy februárban farsangkor bált szervez csoportunk
a Sportcsarnokban. Ennek kettős
haszna is van. Elősegítjük falunk
szórakozni, kikapcsolódni vágyó
lakóinak közös együttlétét, illetve
megteremtjük adományozásaink
anyagi hátterét is. Félő azonban,
hogy 2021-ben, nem tudunk bált
rendezni a kialakult helyzet miatt.
Így most komoly gond lesz jövőre
anyagi hátterünk megteremtése.
Persze a bál szervezést akár Húsvétra vagy Pünkösdre is el tudjuk
halasztani. Ha akkor a vírus helyzet jobb lesz, nem mondunk le erről a lehetőségről. Előző években
mindig segítettük a több gyermekes családokat, kirándulás a Bakonyba, Budapestre, Győri Ugri
Parkba, Győri Állatkertbe. Tavaly sikeresen pályáztunk családi
nyaralásokra Zánkára, így 3 család nyaralhatott Zánkán ingyen,
még az utazásukat is mi oldottuk
meg számukra. Alakulásunk első
évében több napos gyerektábort
szerveztünk a Győri Máltai Régió saját üdülőjébe a Bakonyba.
Sajnos idén óvatosságból a vírus
miatt elmaradt a csoportos gyermek program. Helyette hoztuk a
programunkba a tanszer segélyt.
Kozma Imre atya mindig kiemelt
figyelmet szentel falunkra, szülőfalujára. Amit ezúton is megköszönünk. Szerencsére gyakran
kapunk központi adományt is általa: almát, Béres Cseppet, ruhát,
tartósélelmet stb. A falu lakóinak is szeretnénk megköszönni,
együttérzését, ha a rászorulók
megsegítéséről van szó. Köszön-

jük, hogy bizalommal fordulnak
hozzánk, ha adni, segíteni akarnak
a rászorulóknak! Éves értekezleteken szoktunk dicséretet kapni:
"Kozma atya szülőfalujában nagyon igyekvő szorgalmas, Máltai
Csoport működik, hisz az ő példáját, próbálják követni".
Köszönjük Győrzámoly Község
Önkormányzatának, hogy biztosítják a Máltai csoport összejöveteleihez a helyet és a kommunikációs eszközöket. A Jótékonysági
farsangi bálhoz is kaptunk Önkormányzati segítséget, a Sportcsarnokot bocsátották rendelkezésünkre a bál megtartásához.
Hálásan köszönünk minden segítséget, együttműködést a falu
vezetésének, a Polgármester
asszonynak s a Képviselő Testületnek is! Megtiszteltetés, jól eső
érzés, hogy időnként felajánlanak képviselők anyagi segítséget
képviselői díjukból! Köszönjük!
Tisztelettel megköszönjük ès hálánkat szeretnènk kifejezni Virágh
Istvánnè, Virágh István, Csuti
Róbertnè, Csuti Pizzèria,Győrzámolyi Sport Egyesület, Andorka
Pèter segítő együttműködèsèt a
csoport irányába.
Igyekszünk becsületes munkánkkal, minden támogatást, bizalmat,
meghálálni s a falu rászoruló lakóinak javára fordítani. Jó egészséget kívánunk minden Győrzámolyi
embernek! Vigyázzanak magukra,
egymásra!
Majornè Szabó Bernadett
Győrzámolyi Máltai
Csoport vezető
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Clematis szappan szalon
2014 óta gyártunk szappanokat a
Clematis Szappan Szalon márka
név alatt Győrzámolyon. Cégünk
neve: SKL Mérnöki Szolgáltató Bt.
A kozmetikumgyártó részlegért én László Gyöngyi, a mérnöki
szolgáltatásért férjem Skerlanitz
Zsolt a felelős a közös vállalkozásunkban.
A természetközeliség mindig is
az életem része volt, hiszen az
eredeti szakmám dísznövénykertész és a mai napig foglalkozom
a kerttel, sok fűszer-, gyógy- és
dísznövény kapott helyet nálunk
és ad örömet felhasználásukkal,
fogyasztásokkal és nem utolsó
sorban látványukkal.
Az elmúlt években sokat tanultam, képeztem magamat azért,
hogy minél több anyag és termék
ismeretet szerezzek, gyártási
technológiákat tanultam és kísérleteztem ki.

gyobb ösztönző erő a termékeim
megvásárlása során a személyes
kapcsolat az élő kapcsolat. Talán
ennél kedvesebb visszajelzés kevés van, s éppen ezért szeretném
megőrizni a valódi manufaktúra előnyeit, az egyedi, kis darabSaját fejlesztésűek kézműves számban készült minőségi terszappanjaink,
fürdőbombáink, mékeket.
ajakírjeink és natúr dezodorjaink
is. Készülőben vannak test, arc és Küldetésemnek érzem, hogy tukéz-láb krémek, melyek a jövő év dásommal támogassam vásárlóielején kerülnek forgalomba. For- mat, hogy könnyebben tudatossá
galmazunk még tönkölypárnákat, válhassanak, amikor választaniuk
melyek gyógynövényes töltettel kell a piacon jelen lévő bőrápokészülnek több méretben, virág- ló termékek közül. Kérdéseikre
sziromból készült aroma karkötő- örömmel válaszolok!
ket is.
Hiszem, hogy a kézművesség nem
2020 sok mindent hozott cé- egyenlő a „szeretettel készült”
szakértelemre
günknek, köztük elismerést is, romantikájával,
mivel nemrégiben egy termékünk van szükség elsősorban, terméa Clematis Csipkebogyó szappan szetesen a legnagyobb örömet
nemzeti parki védjegyet kapott. A a gyártás folyamata szerzi minFertő Hanság nemzeti park véd- den kézművesnek, de ma már ez
jegye a termék csomagolásán 5 nem elég, több kell ahhoz, hogy
évig adja tudtul, hogy ez a termék egy kézműves vállalkozás ne csak
megfelelt a szigorú előírásoknak megálmodásra, hanem fenntartható működésre is érdemes leés kiváló termék.
gyen.
Szintén az idei évben egy népszerű újdonsággal bővült palettánk, Ha megkérdeznék tőlem, hogy mi
nevezetesen 100% GMO mentes a személyes hitvallásom, akkor
szójaviaszból készült gyertyákat így válaszolnék: Egész életemis készítünk, fa kanóccal, mely ben, minden területen szem előtt
a kandalló ropogás hangát adja tartottam: Mindenből a legjobbat
a belekerülő kiváló illóolajokkal próbálom kihozni, bármivel is fogegyütt a stresszoldás élményéhez. lalkozom.
Sokan mondják, hogy a legna- A termékeimre vonatkozóan az a
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legfontosabb, hogy ne csak elég
jó legyen, hanem kiváló!
„A kiváló legnagyobb ellensége az
elég jó.” Ezek Jim Collins szavai.
Miért vásárolj nálunk?
-Mert alapanyagaink beszerzését
gondosan végezzük, ügyelve a
magas minőségre, lehetőleg minél közelebbről, hogy ne terheljük a természetet!
-Mert termékeink egyedi receptek alapján készülnek kis darabszámban, ellenőrzött, hivatalos
műhelyben, biztonságosan, betartva az Európai szabályozást.
-Mert termékeinket folyamatosan fejlesztjük, hogy megállják
a helyüket a modern kézműves
kozmetikumok között, ahol a
„szeretettel készült” jelző már
kevés!
-Mert változatos forma világgal,
újra hasznosítható csomagolásban, vagy csomagolásmentesen
indulnak útnak, egyedi kéréseket
is igénybe veszünk!
Várunk szeretettel web oldalunkon itt: www.clematisszappan.hu,
vagy helyi átvétellel a Dr. Pécsi
Gyula u. 24. szám alatt.
„Minőség, első kézből, természetesen/ Clematis Szappan Szalon”
László Gyöngyi
+36-30-4718-757
www. gyorzamo ly.h u
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Sportoljunk, mozogjunk helyben!
ISMERJÜK MEG A HELYI LEHETŐSÉGEKET!
A jóga gyakorlás jótékony hatásaihoz nem fér kétség. Napjaink
mozgásszegény életmódja, számítógép, telefon napi több órás
használata, ülőmunka, görnyedt
testtartás negatív hatással van
az izmokra, csigolyákra, az egész
gernicoszlopra.
A jóga gyengéden átmozgatja az
egész testet. A gyakorlás során
a tradicionális (Hatha) jóga egyes
gyakorlatai (ászanái) folyamatos
mozgássá alakulnak át, sorozatokat végzünk légzésszinkronnal. A légzés nagy szerepet kap,
hiszen a mentális folyamatokra
is hatással van. Fontos a tudatosság, a koncentráltság; a figyelmünket a testünkre, a gyakorlásra irányítjuk.
A jóga jótékony hatásai: erősít
és rugalmassá tesz, javítja a vérkeringést, erősíti a testtudatot,

javítja a testtartást, beindítja a
szervezet méregtelenítő funkcióit, stresszoldó és vitalizál.
G. Németh Katalin vagyok, jóga
oktató. Először a Mandala Jógastúdió Gerincjóga oktató képzését végeztem el, majd a nemzetközileg elismert Hatha Jóga
Oktató diplomát szereztem a
Baraka Jógaiskola által szervezett tanfolyamon. Szeretem oktatni is a jógát, örömmel tölt el,
ha segíthetek. Jó érzés megismertetni és megszerettetni ezt
a mozgásformát, figyelni a vendégek kitartását, szorgalmát,
fejlődését.
Jógaórák:
csütörtökönként
18.15-től a Polgármesteri Hivatal emeleti termében.
Kezdők is bátran csatlakozhatnak.
Az óra felépítése: ráhangolódás, bemelegítés, dinamikus

jógagyakorlatok,
esetenként
légzőgyakorlatok, levezető relaxáció. Spirituális élményre itt
ne számíts!
G. Németh Katalin

II. Győrzámolyi Horgász találkozó
Az idei évben 2020. augusztus
29-én került megrendezésre a
II. Győrzámolyi Baráti Horgász
találkozó.
A tavalyihoz képest, közel kétszer annyi horgász érkezett, így
majdnem 40 horgász áztatta a
damilt a Mosoni-Dunában többkevesebb sikerrel. A legnagyobb
halat Dara Tamásnak sikerült
kifognia, amivel a képzeletbeli
dobogó felső fokára állhatott. A
legtöbb halat Vörösházi György
fogta, így Ő is dobogósnak érezhette magát. A harmadik hellyel
Balázs Levente büszkélkedhetett. Nagy örömünkre idén három gyermek is szerencsét próbált, akiket az MMX horgászbolt
felajánlásából 1-1 horgászbottal
tudtunk megajándékozni.
A találkozóra közös összefogással készültünk és néhányan
rendbe tettük az egész partszakaszt. Köszönet érte a horgászoknak! A finom ebéd sem
maradhatott el, ezért Ludvig
Gyulának és Virágh Csabának, a
finom lángosért pedig Némethwww. gyor zam oly.hu

né Széchenyi Amáliának és Máder Beának jár a köszönet!
Köszönjük támogatóinknak a
felajánlásokat: Vörös Jánosnak
a pólók nyomtatásáért, Kurucz
Péter-napijegyeket ajánlott fel a
Morotva tóra, MMX horgászbolt
pedig etetőanyaggal és horgászbotokkal segített bennünket.

Bízom benne, hogy már hagyományosnak mondható horgásztalálkozót jövőre is sikerül megrendezni!
Tóth Zoltán

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 Helyi civil szervezetek fejlesztése - VP619.2.1.-81-2-17 azonosító számú felhívására benyújtott „Győrzámolyi SE Eszközparkjának fejlesztése” című pályázat
megvalósult, az öltözőbútorok telepítése, valamint a marketing eszközök beszerzése megtörtént. A kivitelezéshez a
Vidékfejlesztési Programon belül 1.016.541,-Ft támogatást nyert a Sportegyesület. Az öltözőbútorokat Szalay Béla Zsolt
győrzámolyi vállalkozó kivitelezte.
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Szeretettel köszöntjük az idén 90 éves
Erdélyi Ferencné Ani nénit!

Szeretettel köszöntjük az idén 90 éves
Rácz Istvánt!

Köszönjük a tavaszi veszélyhelyzet során segítők munkáját.
18
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Szeretettel gratulálunk az idén 50. házassági évfordulót ünneplő: Koteczki Istvánnak és Reider Magdolnának,
25. évfordulót ünneplő: Gazdig Zsoltnak és Gazdig Zsoltné Editnek, Lőrincz Attilának és Lőrincz Andreának,
Németh Jenőnek és Szécsényi Amáliának, Papp Gyulának és Farkas Noéminek

Legutóbbi megjelenésünk óta született babák

Dabis Barnabás
2020.07.23.

Szvák Olívia
2020.07.31.

Pinczés Nimród
2020.09.02.

Major Bence
2020.09.30.

Vajon kı.

Major Dániel

lesz
a következő?

2020.09.30.

www. gyor zam oly.hu
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Akiktől búcsúztunk 2020. második félévében
Farkas Vince 2020.07.03.
Hutvágner Ákos 2020.08.29.
Szabó József 2020.09.12.
Földes Lajos 2020.09.30.
Horváth Attila 2020.10.02.
Németh Jenőné 2020.10.14.
Nagy Béla 2020.10.27.
Schreiner József 2020.11.13.

Közérdekű információk
Polgármesteri Hivatal

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

Háziorvos

dr. Bán Barbara
Vezetékes telefon: 06-96-352-028
Mobil: +36-20-520-57-97
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
Dunaszentpál
Győrladamér
tanácsadás
Szerda:
Győrzámoly
Dunaszeg
tanácsadás
Csütörtök: Győrladamér
Dunaszentpál
Győrújfalu
tanácsadás
Péntek: Győrzámoly
Dunaszeg
Kedd:

12.00 - 13.00
9.00 - 10.30
10.30 - 12.00
12.00 - 13.00
9.00 - 10.30
10.30 - 12.00
12.00 - 13.00
8.30 - 10.00
10.00 - 11.00
12.00 - 13.00
11.00 - 12.00
9.00 - 10.30
10.30 - 12.00

Védőnő

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

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

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