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A rügyező fák, az apró kis vi-
rágok és a csicsergő madarak 
éneke hirdeti, megérkezett a 
tavasz. A nappalok egyre hosz-
szabbak és melegebbek lesznek, 
ezáltal kedvünk is jobbnak ígér-
kezik. Sajnos a ragyogó napsü-
téses napokra, rávetíti szomo-
rú árnyékát az egy éve tartó 
koronavírus járvány. Ahogy a 
mindennapjainkban, úgy az ön-
kormányzatnál is sokkal több 
nehézséggel kell szembenéz-
nünk a vírus okozta veszély-
helyzetben. Nagy öröm, hogy a 
megváltozott viszonyok között 
is folyamatosan fejlődik telepü-
lésünk.
Engedjék meg, hogy röviden be-
számoljak az utolsó lapszám óta 
történt fontosabb események-
ről.

Felújítások, beruházások, 
korszerűsítések
Befejeződött a bölcsőde bővítés 
az év végére. Szűk körben meg-
történt az ünnepélyes átadás, 
amit megtisztelt jelenlétével Dr. 
Nagy István agrárminiszter, or-
szággyűlési képviselőnk és Né-
meth Zoltán a megyei közgyűlés 
elnöke is. A Szent István u. 11-
ben kialakítottuk a 2019. évben a 
harmadik bölcsődei csoportot, 
melyre utólag, a 2020-as évben 
nyertünk pályázati támogatást. 
2020-ban a Szent László utcai 
bölcsődében történt egy cso-
portszoba építése, azért, hogy 
az oda költöző bölcsődei cso-
port helyét birtokba vehesse az 
óvoda a Szent István úti épü-
letben. Erre 27.939.826,-Ft pá-

lyázati támogatást nyertünk, a 
beruházás összköltsége 55.403. 
520,-Ft volt. A Szent László u. 3. 
szám alatti kibővített bölcsőde 
épületben kiépítésre került tűz-
jelző rendszer, melynek bekerü-
lési költsége 2.988.494,-Ft.

December végén elkészült a 
térfigyelő kamerarendszer. 
Most már 21 db kamera őrzi a 
lakók biztonságát. A huszon-
egyből két kamera a rendszám-
táblákat is felismeri. A rendszer 
már jól vizsgázott, élesben is 
tudott segíteni a rendőrségnek, 
amikor szükség volt rá. A beru-
házás összértéke 14.379.297,-
Ft, ebből Leader pályázaton 5 
millió forintot nyertünk, a töb-
bit az önkormányzat saját erő-
ből biztosította. Az ünnepélyes 
átadásra a járványhelyzet javu-
lása után lesz lehetőség.
Elkészült a Győri Tankerületi 
Központtal közös beruházás-
ban az iskola tetőterében két 
új osztály. A beruházás össz-
értéke: 30.066.420,-Ft, ebből 
a Győri Tankerületi Központ 
11.000.000,-Ft-ot és a be-
rendezést, az önkormányzat 
19.066.420,-Ft-ot biztosított. 
Így jelenleg 14 tanterem és 3 
szaktanterem áll az iskola ren-
delkezésére.
Átadásra került egy sólya a 
győrzámolyi Mosoni-Duna part-
ján.  Abban, hogy ez a sólyázó 
megépülhetett, elévülhetet-
len szerepe van a helyi horgá-
szoknak, hiszen az ötlet tőlük 
származik. A Megyei Horgász-
szövetség, az önkormányzat és 
a helyi horgászok összefogásá-
ból valósult meg a beruházás. 
Lehet, hogy sokan azt gondol-
ják, hogy nem nagy fejlesztés, 
hiszen nem több millió forint 
összegű a beruházás, viszont 
mégis hatalmas, hiszen egy 
összefogás eredménye.
A Mosoni-Duna partja eddig 
is a tartalmas és kellemes ki-
kapcsolódás színtere mind a 
helyiek, mind a környékbeliek 
számára egyaránt. A megépült 
sólyázó segítségével a vízi tu-
risták, a horgászok még egy-
szerűbben tudják birtokukba 

venni a számunkra oly sokat je-
lentő vizet. A fejlesztések nem 
állnak meg, reményeink szerint 
hamarosan egy csónakházzal is 
gazdagodhat a lakóközösség. 
Az a célunk, hogy minél több 
ember találjon magának meg-
felelő szórakozást és kikapcso-
lódást a vízparton, kellemes és 
szép környezetben. 

Várhatóan május végére el-
készül a községünket átszelő 
1401-es állami közút felújítását 
tartalmazó terv. Folyamatosan 
egyeztetünk a tervezőkkel és a 
Magyar Közút szakembereivel.
A Magyar Közúttal folytatott 
folyamatos tárgyalásokon, a 
rendőrséggel való helyszíni 
egyeztetéseken igyekeztünk 
megoldást találni a 1401-es út 
faluközpontban lévő, baleset-
veszélyes, problémás helyeinek 
megoldására. A folyamat elkez-
dődött, parkolást gátló eszkö-
zök kihelyezésével, a csapadék-
víz elvezetésének javításával. 
De még sok munka van hátra.
Mire az újság megjelenik, elké-
szül a két új autóbuszváró is 
Győr irányába, így az utasok-
nak könnyebb lesz dacolni az 
időjárás viszontagságaival. A 
beruházás összköltsége várha-
tóan 4.622.600,-Ft lesz.

Pályázatok
Önkormányzatunk folyamato-
san figyeli a megjelenő pályá-
zati lehetőségeket, és lehető-
ség szerint részt is vesz eze-
ken. A 2021. évben az alábbi 
pályázatok kerültek beadásra: 

Kedves Győrzámolyiak! Kedves Lakótársaim!
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TOP-2.1.3-16 kódszámú, csa-
padékvíz-elvezetési pályázat 
az Akác utca és a dr. Pécsi 
Gyula utca csapadékvíz okoz-
ta problémáinak megoldásá-
ra. Indultunk a Hungaricum 
pályázaton a helyi értékeket 
összefoglaló kiadvány megje-
lentetéséhez és helyi értékek-
ből álló kiállítás szervezéséhez 
szükséges források megszer-
zésére. A Belügyminisztérium 
által kiírt pályázaton a torna-
csarnok vizesblokkjának, öl-
tözőinek, teremvilágításának 
a korszerűsítését célzó támo-
gatásra pályáztunk. A Magyar 
Falu Programban keretében 
két fontos feladatra koncent-
rálunk: a temető, ravatalozó 
rendbetételére és útépítésre. 

Közösségi élet
Az év végét a nehéz körül-
mények ellenére igyekeztünk 
emlékezetessé, ünnepélyessé 
tenni. Intézményeinkbe megér-
kezett a Mikulás, az angyalnak 
levelet írt gyerekeket pedig 
meglátogatta az angyaljárat. A 
betlehemi lángot is köszönt-
hettük községünkben. Az ad-
vent időszakában a vasárnapi 
térzene mellett, az adventi vá-
rakozás hangulatát segítette a 
különleges adventi naptár, ami 
megtalálható a község honlap-
ján és facebook oldalán. Köszö-
nöm a sok kedves írást, gon-

dolatot! Köszönöm a virtuális 
ünnepi műsort az iskolásoknak 
és a Mosolyország Színkörnek.
Ebben az időszakban két alka-
lommal került sor véradásra. 
Nem volt szerencsés, mert na-
gyon közeli volt a két időpont, 
de így is összesen 115 fő vett 
részt, amiért hatalmas köszö-
net illeti őket. Külön köszönöm 
a szervezők munkáját! A követ-
kező szervezett véradásra ősz-
szel kerül sor.
Kihelyezésre került közsé-
günkben egy használtolajgyűj-
tő konténer a temető melletti 
szelektív hulladékgyűjtő szige-
ten.
A faluközpontban elhelyeztünk 
egy kupakgyűjtő szívet, ami-
ben ásványvizek és a különböző 
üdítőitalok flakonjának kupakja 
mellett a dobozos gyümölcsle-
vek és tejek csavaros kupakja 
is gyűjthető, sőt akár a flako-
nos mosószerek, öblítők, tisz-
títószerek, samponok és tus-
fürdők, továbbá a balzsamok 
és a testápolók kupakjai is. De 
a fogkrémes tubus teteje is jö-
het. 
A kupakgyűjtő szív Tóth Zol-
tán helyi vállalkozó felajánlása, 
amit ezúton is nagyon szépen 
köszönünk!
A kupakgyűjtő a Szent István 
út 6. szám alatt lévő óvodaépü-
let sarkán található.
A kupakokat felvásárlók veszik 

át és az ebből befolyt összeget 
az Egy a világunk Alapítvány-
nak fogjuk eljuttatni, akik sé-
rült gyermekekkel foglalkoz-
nak. Az Alapítvány munkáját a 
szív mellett lévő hirdetőtáblán 
bővebben is megismerhetik.

Sor került a fenyőfák össze-
gyűjtésére és bedarálására is. 
Megtörténtek a tavaszi met-
szések, a veszélyessé vált fák 
kivágása. Kiültetésre kerültek 
levendulabokrok, árvácskák.
Számítok a lakoság együtt-
működésére a lakókörnyezet 
szebbé tételében és a szeme-
telés megszüntetésében!
A Covid járvánnyal kapcsola-
tos aktualitások, tájékoztatá-
sok folyamatosan elérhetők 
a község honlapján (hírek fül 
alatt található Covid 19 cím-
mel). Amennyiben segítségre 
van szükségük, továbbra is for-
duljanak bizalommal az önkor-
mányzathoz.
Most, hogy az idei húsvét ismét 
más lesz, még jobban felérté-
kelődik a családdal és bará-
tokkal töltött pillanat. Kívánok 
mindenkinek áldott, békés, bol-
dog húsvéti ünnepeket!

 Pulai Nikoletta 
 Győrzámoly
 polgármestere

Nemrég ért véget az adomány-
gyűjtő felhívásunk, aminek célja 
az volt, hogy a karácsony utáni 
időszakban kicsit segíteni tud-
juk az arra rászorulókat.
Nagyon köszönjük minden la-
kótársnak, aki bármilyen for-
mában segítette a gyűjtést. 
Rengeteg tartós élelmiszert, 
mosószert, tisztítószert, csokit, 
tejet, olajat, cukrot, sajtot, va-
jat, még felsorolni is sok mennyi 
mindent kaptunk. Szívmelenge-
tő volt az emberek segítsége, 
bár lehettünk volna többen is! 
Egy tucat ember vett részt eb-
ben a kampányban (bízom ben-
ne, hogy legközelebb a segítők 
csapata növekedni fog). 

Az adományok  a rászoruló idő-
sek és fiatal családok között ke-
rültek kiosztásra.  Az összeállí-
tott csomagokat 16 győrzámolyi 
lakosnak/családnak adtuk át. 

Sok esetben megkönnyezték és 
meghatódva fogadták a csoma-
gokat. Nagy örömmel töltötte el 
őket, hogy valaki gondolt rájuk 
és így próbál segíteni rajtuk, a 
számukra ismeretlen embertár-
suk, amit hálásan köszönnek.
Legközelebb októberben sze-
retnénk ilyen módon segíteni a 
rászorulókon! 
Hálásan köszönjük mindenkinek 
az önzetlen felajánlását, mellyel 
sokaknak szebbé tették a nap-
ját!

 Szili-Kisné
 Pénzes Erzsébet 
 és Borbély Ildikó

Tartós élelmiszereket gyűjtöttünk
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Pályázati konstrukció: TOP-1.4.1-
19 „Bölcsődei férőhelyek kialakí-
tása, bővítése”
Projekt azonosítószáma:
TOP-1.4.1-19-GM1-2019-00022
Projekt címe: Bölcsőde bővítése 
Győrzámolyon
Kedvezményezett neve: Győrzá-
moly Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 
9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.
Konzorciumi partner: Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Önkormány-
zati Hivatal
Elnyert támogatás: 
80.000.000 forint
Támogatás intenzitása: 100%
Finanszírozó alap: ERFA

Projekt célja és tartalma:
A projekt átfogó célja a TOP cél-
kitűzésekkel és a TOP-1.4.1-19 
pályázati felhívásban foglaltak-
kal összhangban a foglalkozta-
tási helyzet javítása a kisgyer-
mekes szülők munkaerő-piaci 
részvételének támogatásával, a 
kisgyermekes szülők munkaerő-
piacra történő visszatérésének 
elősegítése, a családok segítése 
a gyermekellátási szolgáltatások 
fejlesztése által. A projekt specifi-
kus célja a helyi igényeken alapu-
ló, a gyermekjóléti alapellátások 
körébe tartozó, a 0-3 éves korú 

gyermekek napközbeni ellátását 
biztosító bölcsődei szolgáltatás 
létrehozása, valamint az ellátás 
biztosításának helyet adó bölcső-
de bővítése Győrzámolyon. 
A projekt előre haladásának 
bemutatása:
Győrzámoly községben a tele-
pülési igények alapján a növekvő 
lakosságszám és egyben a magas 
születendő gyermeklétszám alap-
ján szükségszerűvé vált a bölcső-
de mihamarabbi bővítése. Ezért az 
önkormányzat megbízást adott a 
bölcsőde bővítésének engedélye-
zési és kiviteli tervének elkészíté-
sére.
2019 év elején közbeszerzés le-
folytatására került sor, melynek 
keretében kiválasztásra került a 
nyertes kivitelező. Győrzámoly 
Község Önkormányzata 2019. 
május 19-én az FK System Épí-
tő Szolgáltató és Kereskedelmi 
Kft.-vel építési szerződést kötött 
a Győrzámolyi bölcsőde bővíté-
sére. A munkaterület átadása a 
szerződés aláírásától számított 15 
napon belül megtörtént. 
A pályázati támogatásból az in-
tézmény harmadik bölcsődei cso-
portjának kialakítása történt meg. 
A dél-nyugati épületrészben egy 
új bölcsődei csoport, míg a kö-
zépső épületszárnyban a bölcső-

dét kiszolgáló (előírt) funkciók: 
melegítő konyha, tejkonyha, fehér 
mosogató, raktár, hulladéktároló, 
takarítóeszköztároló, személyzeti 
öltöző és wc, gyermek játéktároló 
kerültek elhelyezésre. A gyermek-
szoba egységhez öltöző átadó és 
fürösztő-biliző került kialakításra. 

Közreműködő szervezet: Magyar 
Államkincstár Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Igazgatósága

Projekt zárása: 
2020. december 29.
A közbeszerzési eljárás eredmé-
nyeként kiválasztásra került a ki-
vitelező, akivel 2019. május 9-én 
megkötötték a vállalkozási szer-
ződést.
2019. július 23-án a kivitelezés el-
érte az 50%-os készültséget.
2019. augusztus 9-én megtörtént 
a műszaki átadás-átvétel.
A projekt zárása 2020. december 
29-én megtörtént.

 

Bölcsőde pályázat

Győrzámoly első említése 1271-
re datálódik, így, ha kiszámoljuk, 
falunk 2021-ben ünnepli a tör-
ténelmi említésének 750. évfor-
dulóját. Ennek megünneplését, 
múltunk, emlékeink bemutatását 
a tavasszal tervezzük. Szeret-
nénk a lakosság segítségét kér-
ni, olyan fotók, képek, tárgyak 
bemutatásával, ami a falu törté-
nete szempontjából fontos lehet. 
Ha van az Ön birtokában olyan 
fotó, tárgy, ami mesélhet a múlt-
ról, kérjük, jelezze nekünk. Meg-
nézzük, bemásoljuk, lejegyezzük 
a hozzáfűződő történetet és 
visszaadjuk. (Lehet, hogy mi nem 
ismerjük a képen szereplő embe-
reket, de vannak, akik felismerik.)

Kérjük, legyenek segítségünkre a 
falu értékeinek gyűjtésében!
Ha van kölcsönadható tárgyuk a 
kiállításhoz, jelezzék! Elszállítá-
sukról gondoskodunk. Köszönet-
tel fogadjuk, ha valaki emléke-
ivel, tanácsaival segít a kiállítás 
megrendezésében!
Az évforduló keretén belül hir-
detnénk meg, egy vers és tör-
ténet leíró pályázatot is, ami 
szintén kapcsolatos falunkhoz. 
Kérem, bátran ragadjanak tollat 
és írjanak, vagy lapozzák fel régi 
könyveiket! Rakjuk össze együtt 
a múltat!
 „Ismerni, értékelni a múltat, a 
hagyományokat fenntartani és 
így tervezni a jövőt, ez nekünk 

alapvető kötelességünk. Köte-
lességünk visszatekinteni, köte-
lességünk a település polgárai-
val együtt úgy emlékezni, hogy 
képesek legyünk a jövő kihívása-
inak is megfelelni.”
További információ a következő 
elérhetőségeken: Borbély Ildikó 
20/467 72 89 muvelodesszer-
vezo@gyorzamoly.hu

Felhívás - fedezzük fel együtt Győrzámoly múltját
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A coronavírus járvány harma-
dik, felfutó hullámában vagyunk. 
Azt már látjuk, hogy sajnos a 
vírus „elszabadult”, a kórházak 
közel megteltek, lélegeztetési 
kapacitásuk határán mozognak. 
Mindezt tetőzi a szakápolók, or-
vosok egy részének ideiglenes 
vagy végleges távozása az álla-
mi egészségügyből. A várva várt 
oltóanyagok szerencsére meg-
jelentek, azonban egyelőre kor-
látozott mennyiségben állnak 
rendelkezésre. Versenyt futunk 
az idővel, egyelőre sajnos a vírus 
gyorsabbnak látszik. A lakosság 
kellő számú átoltottsága jelen-
ti majd az egyedüli megoldást, 
azonban azt tudnunk kell, hogy 
a coronavírus el nem fog telje-
sen tűnni, hasonlóan az influen-
zavírushoz. Jelenleg a kialakult 
különböző mutációk fertőzőké-
pessége lényegesen nagyobb, 
ráadásul lefolyásuk is szövődmé-
nyesebb, mint az első és második 
hullámban terjedő coronavírusé. 

Az oltóanyagokról, vakcinákról:
A legfontosabb információkat 
az önkormányzati honlapon „ol-
tási kisokos” néven megtalálják, 
ezekről most részletesen nem 
írok.

Főbb tudnivalók az oltással 
kapcsolatban:
Az oltáshoz mindenképp előze-
tes regisztráció szükséges.
Amint kapunk valamelyik oltó-
anyagból, a hozzá tartozó, NEAK 
által megküldött listáról sor-
rendben értesítjük betegeinket. 
Az oltás nem kötelező, minden-
kit csak saját kérésére oltunk 
be. Amennyiben Ön nem igényli 
az éppen rendelkezésre álló, fel-
ajánlott vakcinát, akkor sajnos 
meg kell várnia, míg az Ön által 
elfogadható oltóanyag megér-
kezik. A NEAK listákat nem mi 
generáljuk, a listát szerkeszteni 
nem tudom! A listán való megje-
lenést befolyásolja a regisztrá-
ció ideje is! Sajnos a NEAK  listái 
körül elég nagy a zűrzavar: egy-
szerre több lista is fut, van, hogy 
krónikus beteg a nem betegek 
listáján jelenik meg, vagy fordít-
va.

Nálunk nagyon nagy a körzet, 
ezért sok (jelenleg 500 körüli) a 
60 év feletti oltásra regisztrált 
beteg, a 60 év alatti regisztráltak 
száma is nő. Az oltóanyag kor-
látozottan áll rendelkezésünkre, 
ugyanannyi vakcinát kapunk egy 
adott körben, mint a jóval kisebb 
körzetek. Ezért fordulhat elő, 
hogy egyes, jóval kisebb, esetle-
gesen vegyes körzetekben már 
a 60 év körülieket oltják. Kérünk 
mindenkit, hogy a rendelőt ne 
hívja a regisztrációval kapcsolat-
ban, mindenkit értesítünk, ha az 
oltása esedékessé válik!
Előre nem tudjuk, hogy mikor, 
milyen és mennyi vakcinához ju-
tunk. Azt sem látjuk előre, hogy 
az adott héten hány főt kell oltó-
pontra bejuttatni, melyik korosz-
tályból és melyik vakcinára.

Oltási munkák a mi részünkről: 
Erőnkön felül próbálunk dolgoz-
ni a tömeges oltási szakaszban, 
hogy minél többen, minél előbb 
hozzájussanak az oltáshoz. Az 
oltópontokon jóval több kapaci-
tás van a szervezésre, lebonyo-
lításra. Ott katonák fogadják az 
oltakozókat, irányítják őket. Egy 
külön állomáson 3 ember a hő-
mérőzést végzi, külön részleg 
következik, ahol a TAJ és sze-
mélyazonosság, valamint az idő-
pont ellenőrzését végzik. Követ-
kező helyszínen szükséges leadni 
az előre kitöltött hozzájárulási 
nyilatkozatot, ezek után jutha-
tunk az oltást végző orvoshoz. 
Végül külön személyzet van az 
oltás tényének rögzítésére, ad-
minisztrációra. Az oltás után az 
alkalmazási előiratoknak meg-
felelően 15-30 perc megfigyelés 
szükséges, amit az oltópontokon 
külön orvos végez. A háziorvosi 
rendelőben mindezekre 1 orvos 
és 1 asszisztens áll rendelkezés-
re. Próbálunk ésszerű szerve-
zéssel gördülékenyen dolgozni, 
igyekszünk tartani az időponto-
kat, de csúszás sajnos előfordul-
hat. Köszönjük megértésüket! A 
tömeges oltás során bizonyos 
helyzetek nagy koncentrációt 
igényelnek tőlünk. Az oltakozás-
ra jövők néhány figyelmességgel 
nagyban segíthetik a munkánkat.

Kéréseink az oltás kivitelezésé-
hez:
Szeretnénk kérni mindenkit, hogy 
az oltásra kitöltve hozza magával 
a Hozzájáruló nyilatkozatot, an-
nak nyomtatására és tollal való 
töltögetésére oltás során nem 
lesz lehetőség!
Azzal is könnyítenek helyzetün-
kön, ha az oltakozásra egyszerű, 
könnyen levehető öltözékben je-
lennek meg. (Ingek gombolgatása 
nehézkes, időigényes.) 
Oltásra maszk viselése elenged-
hetetlen!
Oltás után 15 perc várakozás 
szükséges, nem engedhető el a 
páciens azonnal.
Várakozás közben ügyeljenek a 
járványügyi szabályok betartásá-
ra, távolságtartásra!
Az oltás tényét az EESZT felüle-
ten is adminisztrálnunk kell, am-
buláns lapot szerkesztünk. Ennek 
megfelelően az oltás tényét iga-
zoló papír ügyfélkapun keresztül 
a páciens számára letölthető, 
nyomtatható. A későbbi plasztik 
kártyás igazolás ezen EESZT-s fe-
lület alapján fog majd készülni. Ez 
utóbbi részleteiről én sem tudok 
többet egyelőre.
Az emlékeztető oltásról ne feled-
kezzenek meg, mindenkit várunk 
a 2. oltására a megbeszélt idő-
pontban.

Önkormányzati segítség:
Szeretném megköszönni az Ön-
kormányzat által felajánlott 
emberi segítséget az oltások 
szervezésével, időpontok egyez-
tetésével, illetve az oltóanyag 
rendelőbe való kiszállításával 
kapcsolatban. Munkájuk nélkül 
nem tudtunk volna beoltani ennyi 
idő alatt közel 200 embert. Kö-
szönjük! 

Jelenlegi helyzet a háziorvosi 
rendelőben:
Azt tapasztalom, hogy most, a jár-
ványhelyzet alatt nagyon sok az új 
páciensként bejelentkező, aki rög-
tön táppénz igénnyel, illetve pa-
nasszal jelentkezik. Sokan az oltás 
miatt szeretnének most bejelent-
kezni. Javaslom, hogy ne ilyenkor 
próbáljuk elintézni az átjelentke-
zést! Ha megoldható, a járvány-

Tisztelt Lakosok! Kedves Betegeink!
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helyzet alatt maradjanak korábbi 
háziorvosuknál, hiszen velük is el-
sősorban telekommunikációs úton 
kell tartani a kapcsolatot. Ebben a 
zűrzavaros helyzetben nagyobb az 
esély, hogy az átjelentkezés nem 
gördülékeny. El tudom képzelni, 
hogy az oltási listák esetében is 
gondot fog ez jelenteni!
Az elmúlt pár hónapban elég sok 
változáshoz kellett alkalmazkod-
nunk: táppénzek dokumentálásá-
ban január elsejétől, halottvizsgá-
lati bizonyítványok kiállításában 
február elsejétől lényeges válto-
zások, vezetői alkalmassági doku-
mentumban szintén adminisztrá-
ciós módosítások. Mindezeket az 
informatikai rendszerek, progra-
mok sajnos csak utólag követik. 
Mi sem kapunk előzetes tájékoz-
tatást, hogy fel lehessen készülni 
mindezekre. Márciustól a táppén-
zeseink felülvizsgálatát is más sze-
mély végzi a kormányhivatal meg-
bízásából.

A lényegesen emelkedett covidos 
esetszám, az oltások, ezek ad-
minisztrációja, a megnövekedett 
táppénzes forgalom mellett nem 
coronavírusos eseteink is vannak. 
Mindez lényeges többletfeladatot 
ró ránk. Kérjük Önöket, hogy csak 
valóban indokolt esetben keres-
senek minket a következő hetek-
ben! A megnövekedett esetszám 
megnövekedett telefonos for-
galmat is jelent. Ha nem veszem 
fel a telefont, akkor vagy a másik 
vonalon beszélek, vagy vizsgálok, 
vagy oltok. Kérem, hívjanak újra, 
de ne 1 percen belül!

Kérjük továbbá Betegeinket, hogy 
megjelenés előtt mindenképp ve-
gyék fel velünk előzetesen a kap-
csolatot! Lázasan NE jöjjenek a 
rendelőhöz! Az ajtót, ablakot NE 
üssék, a civilizált viselkedési for-
mákat legyenek szívesek minden 
körülmények között betartani!

Az egy éve tartó járványhelyzet, az 
izoláció, a személyes találkozások 
hiánya miatt egyre több pszichés 
tünet jelentkezik. Segítsünk egy-
máson egy-egy telefonhívással, 
segítség felajánlásával, egy-egy 
jó szóval! Személy szerint hiszek 
benne, hogy mindez később meg-
térül. Próbáljunk gyermekeinkre 
is gondolni, beszélgetni velük a 
jelen helyzetről, koruknak megfe-
lelően! Nem egyszerű gyerekkor 
az övék!
Kérem vigyázzanak Magukra. Tart-
sák be a járványügyi szabályokat, 
valamint oltassák be magukat! Ez 
lesz az egyedüli fegyverünk a ví-
rus ellen.
Mindenkinek egészséget, kitar-
tást és sok türelmet kívánok a kö-
vetkező nehéz időszakra!

 Dr. Bán Barbara
 családorvos 

Nosztalgiával gondolok vissza 
gyermekkorom húsvétjaira, bár 
számomra akkor nem jelentett 
mást, mint hogy húsvét vasár-
nap este már előkészítettem 
a kölnivizet, gondolatban vé-
gig jártam a másnapi útvonalat, 
hogy kiket látogatok meg sor-
ban, hogy meglocsoljam őket. A 
szép versért csokoládét, piros 
tojást vagy pénzt kaptam. Nem 
tagadom, a zsebpénz gondola-
ta volt a legcsábítóbb, de hát 
minden korombéli így volt ezzel. 
Azt, hogy miről is szól a húsvét, 
mit ünnepeltünk valójában, nem 
tudtam, nem kaptam vallásos 
nevelést. Megértenem a húsvét 
üzenetét, megélnem a lényegét, 
még éveket váratott magára.
 
Mi hát az alapja ünnepemnek 
húsvétkor? Nem elégedhetek 
meg egyszerűen a rövid és tár-
gyilagos válasszal, hogy Jézus 
Krisztus szenvedése, halála és 
feltámadása. De miért ünnep-
lem? Miért van közöm hozzá? A 
válasz megtalálásához nem elég 
könyveket bújni, húsvéti üdvöz-
leteket küldözgetni a közösségi 
oldalon vagy beleharapni a hús-

véti sonkába. És nem elég, vagy 
inkább nem érdemes megér-
kezni az ünnephez anélkül, hogy 
megfelelően felkészültem volna 
rá. 

Ahogyan tavasszal nekilátok, 
hogy rendbe tegyem az udvart, 
rendet tegyek magam körül, úgy 
folytatnom kell, hogy önma-
gamba is nézzek, és ott is rendet 
rakjak, hiszen olyan nagy a ren-
detlenség. Bukásaim, bűneim, 
rossz tulajdonságaim lerakód-
nak a lelkemben, akadályozva a 
kilátást, akár egy koszos ablak. 
Takarítok hát, hogy meglássam, 
észrevegyem, aki már olyan rég-
óta vár engem. Ő, aki életet ad, 
aki szent, erős és halhatatlan. 
Aki irgalmaz, és jóváteszi mind-
azt, ami ebben a világban helyre-
hozhatatlan és jóvátehetetlen. S 
aki ezért a kimondhatatlan aján-
dékért, nem vár mást, mint hogy 
kövessem őt, lássam meg mind-
azt, ami ahhoz kell, hogy jobbá 
tegyem magamat és ezáltal a 
világot. 

Böjt vége felé járunk, elérkez-
tünk a nagyhéthez. Évről évre 

fontosabb nekem, szerintem a 
legszebb hete az évnek. Érzések 
kerítenek hatalmukba és ragad-
nak el. Egy érzelmi hullámvasút: 
alig tart ki egy-két napig virág-
vasárnap öröme máris óriási 
mélységeket és magasságokat 
élünk meg a szent három nap-
ban. Nagycsütörtök. Jó együtt, 
egy asztal körül. Én is az asz-
talhoz ülök, néhány egyszerű 
szó és olyan táplálékot kapok, 
amit máshol nem. Élet van ben-
ne. Nagypénteken végigjárom a 
keresztutat, gondolataim néha 
mintha valami más úton járná-
nak, de a passió egy-egy jelene-
tében mégis ott látom magam. 
Nagyszombat. Csöndben gub-
basztok a sír mellett miközben 
lehet, hogy éppen valami napi 
teendő foglal le. Ez a csend sem-
mihez nem hasonlítható. Várok. 
Beleszagolok a tavaszba, amely 
életet ígér, és belenézek a halott 
Krisztus arcába. Nem fordítom 
el az arcom többé egy szenvedő 
arctól sem. Majd átkelek a sö-
tétségen, és belenézek az immá-
ron megdicsőült arcba. Látlak, 
Uram, mert élsz és én is élek. 
És eszembe jutnak szavaid: ha a 

Húsvéti elmélkedés
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Községünkben megalakult a 
Győrzámolyi Települési Értéktár 
Bizottság!
 A bizottság feladata a Győrzá-
molyi Helyi Értéktár összeállí-
tása, illetve javaslattétel a ki-
emelkedő helyi értékek megyei, 
valamint a Magyar Értéktárba 
való felvételre. 
Célja a települési értékek kö-
rének meghatározása, azok vé-
delmi és megőrzési feladatai-
nak biztosítása. A helyi értékek, 
kezdeményezések megőrzése, 
bemutatása, a helyi közösség 
összetartása. Fontos, hogy a 
győrzámolyiakban a helyi érté-
kek megismerése által kialakul-
jon az ide tartozás érzése, hogy 
büszkék lehetünk arra, hogy 
ilyen értékeink vannak!
Először fel kívánjuk mérni a helyi 
értékeket, ehhez kérjük az Önök 
segítségét!
Amennyiben van ilyenről tudo-
másuk, jelezzék azt bármelyik 
tagunknak, vagy az önkormány-
zatnak!
Ezután ezeket dokumentáljuk.
Szeretnénk feledésbe merült 
értékeket, hagyományokat, em-
bereket, tárgyakat, szokásokat 
találni, amelyeket esetleg föl 
lehetne frissíteni, újjáéleszteni. 
Szeretnénk kiadványokat készí-
teni és közzétenni ezekből. To-
vábbá cél még egy kiállítás létre-
hozása is.

Bemutatom a Győrzámolyi Tele-
pülési Értéktár Bizottság tagjait:
Pulai Nikoletta, polgármester, a 
Megyei Értéktár Bizottság tagja, 
történelem és magyar szakos ta-
nár, drámapedagógus. Szakvizs-
ga dolgozatát Győrzámoly köz-
ség hagyományairól, szokásairól 
írta.
Kottmayer Tibor, magyar-nép-
rajz szakos egyetemi végzett-
ség, BME műemléki szakmérnöki 
képesítés. 2000 óta népi építé-
szetet, építészettörténetet és 
műemlékvédelmet tanít a győri 
Széchenyi Egyetemen.
Nádasné Váray Katalin, fran-
cia nyelv és irodalom szakos 
bölcsész és középiskolai tanár, 
szakfordító. Elhivatott a magyar-
ság, és a magyar kultúra értéke-
inek megőrzése és átadása iránt.
Turner Zoltán, történész, ma-
gyar és történelem szakos tanár. 
Szakközgazda, közoktatásveze-
tői végzettséggel rendelkezik. 

Gyakorlata van pályázatkészí-
tésben, újságszerkesztésben.
Cseriné Kiss Gabriella, peda-
gógiai asszisztens, óvodapeda-
gógusi szakdolgozatát  a győr-
zámolyi helytörténeti múzeum 
anyagából írja. 
Bakonyiné Pálinger Anna Mária, 
tanító, magyar nyelv és irodalom, 
háztartásökonómia és életvitel 
szakos tanár, drámapedagógus. 
A bizottság elnöke.

A feladatunkat társadalmi meg-
bízatásként, díjazás nélkül látjuk 
el.

Kérem Győrzámoly lakóit, se-
gítsék a munkánkat, hogy minél 
eredményesebbek lehessünk kö-
zösségünk érdekében!

 Bakonyiné
 Pálinger Anna Mária
 GYTÉB elnök

Kedves Győrzámolyiak!

búzaszem el nem hal, egymaga 
marad, de ha elhal, sok termést 
hoz. Igen, szeretnék így szeretni, 
kilépve magamból, hagyva, hogy 
meghaljon bennem a mulandó, 
hadd éljek végre teljes életet. Fi-
gyelmesen szemléllek, Uram. Tu-
dom, ahol Te vagy, ott vagyok én 
is. Nem sírok már, és életemnek 
értelme van – Benned elrejtve. 
Krisztus föltámadt! Valóban föl-
támadt! 

 Rozsics Árpád
 Plébániai Tanácsadói 
 Testület elnöke

Kedves Győrzámolyiak!

Kérjük Önöket gondoljanak a Győrzámolyért Alapítványra 
és ajánlják fel 1%-os támogatásukat! Ebben az évben befolyt 
összeget közterületeinkre szeretnénk fordítani. Nagy szük-

ség van új játékokra, utcabútorokra, fákra, virágokra. Tegyük 
együtt szebbé környezetünket! Számítunk a támogatásukra! 
Az ide érkezett összeg felhasználásáról pontosan el fogunk 

számolni a lakosságnak.
 

Győrzámolyért Alapítvány 
9172 Győrzámoly, Rákóczi u. 45.

adószám:
19111634-1-08; 

bankszámla szám:
63200308-10000276 

1%

 A L A P Í T VÁ NY

G
YŐRZÁMOLYÉRT
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2021. március 26-án sok ember 
összegyűlt a győrzámolyi temető-
ben. Lehet, hogy ebben a járványos 
időszakban szabályt szegtünk ezzel 
a sokasággal, de sokan éreztük úgy, 
hogy jelenlétünkkel tisztelegnünk 
kell egy olyan ember emléke előtt, 
aki arra élete során rászolgált.
Igen! Ő volt Rippert Sándor TANÁR 
ÚR, aki élt 93 esztendőt. Belegon-
dolni is nehéz, hogy mit takarhat 
egy ilyen hosszú életút. 1928. már-
cius 29–én született Ikrényben.
Választott hivatása okán, sok he-
lyen megfordult, több településen, 
iskolában tanított. 1948-ban, mint 
segédtanító Győrságon dolgozott, 
majd Pázmándafalura, 1953—ban 
pedig Győrújfalura került. Innen 
1956-ban lett Dunaszeg tanítója 
majd 1963-tól Győrzámolyé. 
A családalapítást is itt Győrzámo-
lyon képzelte el, ide nősült és itt is 
telepedett le. Munkáját, tehetsé-

gét, rátermettségét mindig és min-
denkor elismerték. Sok-sok éven 
át volt megyei tanfelügyelő, ké-
sőbb megyei vezető tanfelügyelő. A 
győrzámolyi iskolában is sok éven 
át tanított. Munkatársai szerették 
és tisztelték. Családi élete is példás 
lehetett mindenki számára. 
Községünk társadalmi életének is 
tevékeny résztvevője volt. Az idő-
sebb korosztályok máig emlékez-
nek azokra a köszöntőkre, amellyel 
sok-sok éven át köszöntötte a nő-
napon résztvevő nőket, anyákat. A 
győri ÁFÉSZ helyi ügyvezetőjeként 
mindig figyelemmel kísérte a bol-
tok, felvásárlók tevékenységét, se-
gített a jobb lakossági ellátásban is. 
Amikor a győrzámolyi iskola igaz-
gatói széke megüresedett nem volt 
kétséges, hogy őt nevezze ki az ille-
tékes testület.
Közéleti tevékenységének és szak-
mai múltjának a megkoronázása 

volt, amikor odaítélték számára az 
egyik legrangosabb elismerést a 
„Község Díszpolgára” címet.
Így vált teljessé Rippert Sándor 
élete s így, ilyen tisztán, méltóság-
teljesen kerül be az égi házába, ahol 
vallásos ember lévén az örök bol-
dogság részese lehet.

 Máder János

Emlékezés Rippert Sándorra

Talán kevesen tudják, hogy köz-
ségünknek több olyan lakója van, 
akikre méltán lehetünk büszkék. 
Ha Győrzámolynak lenne büsz-
keségfala Vörösházi György min-
denképpen rajta lenne, hisz mun-
kájában olyan elhivatott volt, ami 
sok embernek adott inspirációt 
és méltán kapta meg  2019-ben 
a „Bonis  Bona - A nemzet tehet-
ségeiért„ kormánykitüntetést és 
2020. októberében a Magyar Ezüst 
Érdemkeresztet. Ez egy állami ki-
tüntetés, melyet a köztársasági 
elnök ad át. Ezt az elismerést azok 
a magyar és külföldi állampolgá-
rok kaphatják meg, akik munká-
jukkal olyan magyar értéket te-
remtettek, ami megerősítheti az 
itt élők identitását. Büszkévé tesz 
bennünket!
Vörösházi György 1955-ben szü-
letett Győrben, a pécsi Pollack 
Mihály Műszaki Főiskolán végzett 
1976-ban, mint mélyépítő üzem-
mérnök, majd 1984-ben itt szer-
zett műszaki tanári oklevelet. Az 
első és egyben legutolsó munka-
helye is a győri Hild József Épí-
tőipari Szakgimnázium volt, ahol 
statikát, szilárdságtant oktatott. 
Itt töltött el 42 évet. Ez alatt a 

hosszú idő alatt nem csak a gye-
rekeket tanította, hanem önmagát 
is pallérozta, hisz rá kellett jönnie, 
hogy a gyerekekkel való foglalko-
zás nem csak a száraz tanagyag 
leadását kell, hogy jelentse, ha-
nem együtt kell dolgozni a gye-
rekekkel és közben rá kell érezni, 
hogy tudja a tanár hatékonyab-
ban, könnyebben megtanítani a 
tananyagot. Nagyon fontosnak 
tartja a személyes példamuta-
tást, hisz így tud hiteles lenni a 
diákja számára. Szakmai tudása 
és a példamutatás összeségének 
köszönhetően diákjai sorra nyer-
ték a versenyeket és kiváló ala-
pokkal indultak neki a szakmának. 
Számos volt diákja meghatározó 
munkakört tölt be a felsőoktatás 
és a magyar építőipar területén. 
Többen közülük kiemelkedő állami 
és szakmai elismerések birtokosai 
és tudományos tevékenységük is 
számottevő.
A Tanár Úr, mindenképpen kihang-
súlyozza, hogy ez a siker egy kivá-
ló csapatmunka eredménye, amit 
kollégái, főnökei támogatásával 
és segítségével tudott elérni.
2019 óta már nyugdíjasként tölti 
a mindennapjait, de a napok nem 

csak a pihenéssel telnek, hanem 
munkával is hisz a megszerzett 
tudást továbbra is használja és 
tervezéssel foglalkozik. Szabadi-
dejében pedig szívesen horgászik.
És mire a legbüszkébb? A szakmai 
elismerés jól esik, de az igazi bol-
dogág, hogy a sok munka mellett 
sikerült három gyermekét egye-
dül felnevelnie és az Ő hitvallását 
átadnia mindegyiküknek, hogy a 
tehetség nem elég, azt csak kitar-
tó fáradságos munkával lehet tu-
dásra váltani.
A díjhoz szívből gratulálunk és to-
vábbi jó egészséget kívánunk!

 Borbély Ildikó

Vörösházi György munkásságának elismerése
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Márkusné Németh Anikó va-
gyok, a Győr Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Család- és 
Gyermekjóléti Központ Közne-
velési Csoport óvodai és iskolai 
szociális segítője. Az óvodai és 
iskolai szociális segítő szolgál-
tatást Magyarországon 2018. 
szeptember 1-i hatállyal szabá-
lyozza jogszabály.

A szolgáltatás célja:
• hozzásegíteni a gyermeket a 

korának megfelelő nevelésbe 
és oktatásba való beilleszke-
déshez,

• hozzásegíteni a gyermeket 
lehetőségi kibontakoztatásá-
hoz,

• a gyermek tanulmányi kötele-
zettségeinek teljesítését aka-
dályozó tényezők észlelése és 
feltárása,

• a gyermek családjának segí-
tése a gyermek óvodai és is-
kolai életét érintő kérdések-
ben,

• nevelési problémák esetén 
segíteni a gyermeket és a csa-
ládot a közöttük lévő konflik-
tus feloldásában,

• prevenciós eszközök alkalma-
zásával a gyermek veszélyez-
tetettségének kiszűrése,

• a jelzőrendszer működésének 
segítése.

Az általunk biztosított tanács-
adás szülők részére, amennyi-
ben:
• bizonytalan abban, hogy egy 

adott nevelési kérdésben ho-
gyan döntsön (veszteség fel-
dolgozása)

• ha szüksége van tanácsra 
szociális kérdésekben (szo-
ciális szolgáltatásokhoz való 
hozzájutás)

• anyagi nehézségek esetén 
(mire lehet jogosult, hozzáju-
tás segítése)

• ha szenvedélybeteg van a 
családban

• ha bántalmazás van a család-
ban (testi vagy lelki)

• ha magatartási problémát, 
magatartás változást észlel a 
gyermeken

• ha szüksége van segítésre, ta-
nácsra, vagy csak meghallga-
tásra a gyermekkel, családdal 
kapcsolatban

Az általunk a gyermekek ré-
szére biztosított tanácsadás, 
amennyiben a felmerülő prob-
lémák:
(csoportos, egyéni ellátás kere-
tein belül)
• agresszivitás és feszültség-

csökkentés, konfliktuskeze-
lés, erőszak az iskolában

• szociális készségek fejleszté-
se, közösségi tanulás (csopor-

tos, közös ismeretszerzés az 
élményszerzésen túl a gyer-
mek személyiségét is nagyban 
fejleszti)

• veszteségfeldolgozás
• mozaik családok
• együttműködés, érzékenyítés 

(mozgás-, és érzékszervi, illet-
ve értelmi sérültek elfogadá-
sa)

• egészségügyi probléma a csa-
ládban

• szenvedélybetegség a család-
ban

• korlátlan internetezés, TV né-
zés veszélyei

• biztonságos szórakozás
• tanulás technikák, tanulási 

stratégiák ismertetése
• egészséges párkapcsolat, is-

merkedési szokások, nemi 
szerepek megvitatása

• szabálysértések, bűncselek-
mények elkövetése fiatalok 
körében, azok következmé-
nyei

A személyes találkozáshoz elő-
zetes időpont egyeztetés szük-
séges a vírushelyzetre tekintet-
tel.

Elérhetőségeim: 
Tel.: 06-20/287-8452  
E-mail: iskolai20@csgykgyor.hu

 Márkusné Németh Anikó

Óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás

Kedves Nyugdíjasok!
Egy nehéz év áll mögöttünk. Tavaly ilyenkor 
még senki nem gondolt volna arra, hogy a co-
vid járvány a 2020-as évet szinte teljesen ki-
törli a klubunk életéből. Terveink voltak, amiből 
mondhatni semmi nem valósulhatott meg.

Kivétel nyáron, amikor három tagunk kerek 
70-ik születésnapját sikerült megünnepel-
nünk, mielőtt ismét be kellett zárnunk. Most 
már ismét tavasz van, új reményekkel várjuk a 
helyzet javulását. 

Győrzámolyon is megkezdődhetett az idősek 
oltása. Ez a tény bizakodóvá tehet bennünket, 
hogy előbb-utóbb enyhülhetnek a szigorú jár-
ványügyi intézkedések. 

Jó lesz ismét találkozni, elbeszélgetni, hiszen 
egy éve alig hallottunk egymásról. Ez a bezárt-
ság mindannyiunkat nagyon megviselt, ideje 
lesz ismét kimozdulni otthonról! Ígérjük, hogy 
amint lehetőség lesz összejövetelekre, azon-
nal felvesszük tagjainkkal a kapcsolatot és tel-
jes erővel próbáljuk újraindítani klubunk életét.
 
Mindenkinek KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPE-
KET és jó egészséget kívánunk! Vigyázzunk 
magunkra és másokra is!

 A Nyugdíjasklub vezetősége
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Győrzámolyon a településkép 
védelméről szóló 18/2017. (XII. 
20.) önkormányzati rendelet tar-
talmazza a növények ültetésével 
kapcsolatos előírásokat. Fontos 
ezek ismerete és betartása, an-
nak érdekében, hogy a későbbi-
ekben elkerülhetők legyenek a 
szomszédjogi viták. Most ezen 
szabályokból szemezgetünk:

A szomszéd telkének határától - 
figyelemmel az adott faj, fajta tu-
lajdonságaira, növekedési jellem-
zőire, szakszerű kezelésére:
a) a 2 méter magasságig nevelt 

cserjét, illetve sövényt legalább 
1 méterre; 

b) a 3 méter magasságig nevelt 
cserjét, illetve sövényt legalább 
1,5 méterre; 

c) fát a növekedési jellemzőitől 
függően: 
ca) alacsony termetű, gyenge 

növekedésű, legfeljebb 6 m 
magasságig nevelt fák ese-
tében legalább 2 méterre;

cb) közepes termetű, legfel-
jebb 12 méter magasságig 
nevelt fák esetében legalább 
3 méterre;

cc) magas termetű terebélyes 
fák (pl.: diófa) esetében leg-
alább 6 méterre kell ültetni. 

d) A 3 méternél magasabbra ne-
velt sövényt a szomszéd tel-
kének határától 1,5 méter és 3 
méter között csak a szomszé-
dos ingatlan tulajdonosának 
írásbeli hozzájárulásával lehet 
telepíteni. 

e) Magánterületen az alábbi ülte-
tési távolságokat kell betartani: 
ea) 1,5 méternél alacsonyabb 

sövény, bokor az épülettől 
2,0 méterre ültethető;

eb) 1,5 méternél magasabb sö-
vény, bokor és 4,0 méternél 
alacsonyabb fa az épülettől 
3,0 méterre ültethető; 

ec) egyéb fa (diófa és magasra 
növő, terebélyes fák kivéte-
lével) épülettől 4,0 méterre 
ültethető; 

ed) diófa az épülettől 7,0 mé-
terre ültethető. 

A szomszéd telek kerítése vagy a 
telekhatáron lévő épület fala csak 

a szomszédos ingatlan tulajdono-
sának – az esetleges feltételeket 
is tartalmazó – írásbeli hozzájá-
rulásával futtatható be kúszónö-
vénnyel. 

A kerítés nélküli telekhatárra ke-
rítésként funkcionáló sövényt ül-
tetni csak a szomszédos ingatlan 
tulajdonosainak írásbeli hozzájá-
rulásával lehet. Az ilyen sövényt 
az érintett telkek tulajdonosai 
vagy használói közösen kötelesek 
gondozni, illetve úgy metszeni, 
hogy annak magassága a 2,5 mé-
tert ne haladja meg. 

Azt a tulajdonost, az ingatlannal 
rendelkezni jogosultat, aki az elő-
írásokat nem tartja be – hivatal-
ból vagy kérelemre indult eljárás-
ban – a polgármester a fás szárú 
növény karbantartására, vissza-
nyírására, gondozására kötelezi.

Gazdasági területen szabadtéri 
parkoló kertészeti kialakításánál 
minimálisan 4 parkolóállásonként 
1 db nagy lombkoronájú fa telepí-
tése kötelező. 

Az új és a meglévő utcák fasora-
it, illetve azok pótlását a gyorsan 
öregedő, szemetelő vagy allergi-
akeltő pollenű, termésű fafajok 
(pl. nyárak) kivételével előnyben 
kell részesíteni a levegőszeny-
nyezést tűrő fajokat. Az épületek, 
építmények környezetének ren-
dezése során, ahol fásítani kell, 
az kizárólag tájba illő, nem invázív, 
őshonos növényekkel történhet a 

rendelet 5. sz. mellékletben aján-
lott fajtákkal. A nem ültethető fás 
szárú növényeket a rendelet 6. sz. 
melléklet tartalmazza.

Telepítésre ajánlott növényfajok
Út menti sorfának alkalmas, a te-
lepülési környezetben megszo-
kott, de a vegetációban tájidegen 
fajok, fajták: 

Kis fák: 
 • Acer platanoides ’Globosum’  
  (gömbjuhar)
 • Catalpa bignonioides ’Nana’  
  (gömbszivarfa)
 • Fraxinus ornus (virágos kőris) 
 • Fraxinus ornus ’Mecsek’
  (gömbkőris) 
 • Koelreuteria paniculata 
  (csörgőfa) 
 • Robinia pseudoacacia 
  ’Umbraculifera’ (gömbakác) 

Közepes és nagy fák
(12 m felett): 
 • Corylus colurna
  (törökmogyoró) 
 • Liriodendron tulipifera
  (tulipánfa) 
 • Platanus hybrida
  (burkolattól kellő távolságba 
  telepítve!) (platán) 
 • Robinia pseudoacacia (akác)
  Tilia cordata és fajtái
  (kislevelű hárs) 
 • Tilia platyphyllos és fajtái 
  (nagylevelű hárs) 
 • Tilia tomentosa és fajtái 
  (ezüst hárs) 
 • Tilia americana és fajtái
  (amerikai hárs) 

Növénytelepítési „kisokos”
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 • Tilia euchlora és fajtái
  (krími hárs) 

Tájba illő, a Szigetköz természe-
tes vegetációjában is megtalál-
ható fajok:
 Cserjék: 
 • Salix purpurea (csigolyafűz) 
 • Salix triandra 
  (mandulalevelű fűz) 
 • Salix viminalis (kosárkötő fűz) 
 • Salix elaeagnos (parti fűz) 
 • Ribes nigrum (fekete ribiszke)
  védett! 
 • Cornus sanguinea
  (veresgyűrű som) 

Fák: 
 • Salix alba (fehér fűz) 

 • Salix fragilis (törékeny fűz) 
 • Populus nigra (fekete nyár) 
 • Populus alba (fehér nyár) 
 • Fraxinus angustifolia ssp. 
  Pannonica (magyar kőris) 
 • Fraxinus excelsior 
  (magas kőris) 
 • Alnus incana (hamvas éger) 
 • Alnus glutinosa (enyves éger) 
 • Acer platanoides (korai juhar) 

Győrzámoly területén nem 
ültethető fás szárú növények,
inváziós fajú növények:

 • Kései meggy
  Padus serotina
 • Mirigyes bálványfa (ecetfa)
  Ailanthus altissima

 • Cserjés gyalogakác
  Amorpha fruticosa
 • Japán keserűfű
  Fallopian sp.
 • Kanadai aranyvessző
  Solidago canadensis
 • Selyemkóró
  Asclepias syriaca
 • Kínai tatáriszalag
  Fallopian aubertii

A rendelet teljes terjedelmében 
elérhető a www.gyorzamoly.hu 
oldalon. 

 dr. Torma Viktória
 jegyző

Magyar Kultúra napja

Januárban egy kis játékkal ünnepeltük meg a Magyar Kultúra napját. Nagyon sok helyes megfejtés érkezett.
Gyermekeknek is köszönjük a sok szép kiszínezett képet! A gyerekek közül mindenki kapott egy kis 

ajándékot, a felnőttek közt a szerencsések: Angyalné Ildikó, Kormos Réka, Sebők-Hajtó Eszter
Gratulálunk mindenkinek, aki játszott és időt szánt a kultúrára!

Megoldások: Földművelésre, 1989 Kölcsey Himnusz, 1823, 
1844, Óbudai hajógyár, Kodály Zoltán, Széchenyi Könyvtár,
 nyolc, Erkel Ferenc

s időt szánt a kultúrára!

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

Szeretettel köszöntöm, magam, a képviselőtestület, a polgármeste-
ri hivatal és a község lakóinak nevében Porubszky Róbertné Ildikót 
nyugdíjba vonulása alkalmából! Köszönöm neki az önkormányzati 
konyhán végzett több éves munkáját! Hosszú, boldog, egészséges 
nyugdíjas éveket kívánunk!
 Pulai Nikoletta 
 polgármester

Emlékeztetőül   a kérdések:

Milyen tevékenységre használták elő-
ször azt a szót, amiből a kultúra szó 
létrejött?
• színházlátogatási szokások
• földművelésre
• a hatalom megjelölésre

Mióta ünnepeljük a magyar kultúra 
napját 22-én?
• 1956
• 1992
• 1989

Minek az emlékére ünnepeljük január 
22-én a magyar kultúra napját?
• ekkor hangzott el először nyilvánosan 
 a Szózat
• ezen a napon írta meg Kölcsey 
 a Himnuszt

• ezen a napon született József Attila

Mikor született meg Kölcsey Ferenc 
által a Himnusz kézirata?
• 1823
• 1801
• 1848

Mikor zenésítették meg a Himnuszt?
• 1848
• 1844
• 1823

Hol szólalt meg először nyilvános
ünnepségen a Himnusz?
• Mátyás templom
• Óbudai hajógyár
• budai vár

Ki mondta a következőket:„Ne legyen 
kultúra magyarság és magyarság kul-

túra nélkül.”
• Széchenyi István
• Kodály Zoltán
• Kölcsey Ferenc

Hol őrzik a Himnusz eredeti kéziratát?
• az eredeti elveszett az 1956-os 
 forradalom során
• Kölcsy Ferenc szülőházában,
 Sződemeteren
• az Országos Széchenyi könyvtárban

Hány versszakból áll a Himnusz?
• nyolc
• egy
• tizenkettő

Ki zenésítette meg a Himnuszt?
• Erkel Ferenc
• Bartók Béla
• Kodály Zoltán
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A Győrzámolyi Tündérrózsa Óvo-
da és Bölcsőde többcélú, közös 
igazgatású intézmény. Óvodánk az 
utóbbi években folyamatosan bő-
vült, a megnövekedett gyermeklét-
számhoz, igényekhez igazodva. Így 
ettől a nevelési évtől már 8 csoport 
működik. Személyi feltételek tekin-
tetében – hasonlóan más intézmé-
nyekhez – sajnos óvodapedagógus 
hiánnyal küzdünk, melyet szakkép-
zett pedagógiai asszisztensek al-
kalmazásával próbálunk áthidalni. 
Csoportszobáink eszközellátott-
sága megfelelő, szép, esztétikus 
környezet fogadja a gyermekeket. 
A csoportok gyermekösszetételét 
tekintve vegyes életkorú, illetve 
részben osztott csoportszerkeze-
tűek. 
Intézményünkben a legfontosabb 
szempont gyermekeink minde-
nekfelett álló érdeke. Alkalmazot-
ti körünk szeretettel, nagyfokú 
empátiával fordul minden egyes 
kisgyermek felé. Élményközpontú 
óvodai nevelésre építve olyan szín-
vonalas nevelést-oktatást terem-
tünk, melynek aktív közreműködő-
je a gyermek. Célunk az inspiráló, 
cselekvő, elsősorban közvetlen 
tapasztalatszerzési lehetőséget 
nyújtó, ugyanakkor szeretetteljes, 
nyugodt, érzelemgazdag, óvó-védő 
óvodai légkör megteremtése.
Pedagógiai Programunk szellemé-
ben, egyaránt törekszünk a gyer-
mekek megismerésére, az egyé-
ni fejlődés nyomon követésére, a 
gyermekek képességprofiljának 
feltérképezésére, a differenciált 
személyiségfejlesztésre. Biztosítjuk 
az esetleges hátrányok kompenzá-
lását, az esélyegyenlőséget, a szak-
szerű felzárkóztatást. Nagy gondot 
fordítunk az életkori igények sze-
rinti testi - lelki szükségletek kielé-
gítésére, a szabad játék kitüntetett 
szerepére, a mindennapos mozgás 
lehetőségeinek megteremtésére, a 
zenei képességek és készségek fej-
lesztésére, a matematikai tartalmú 
tapasztalatok megszerzésére, az 
anyanyelvi nevelésre, az erkölcsi - 
érzelmi - közösségi nevelés szük-
ségességére. Fontosnak tartjuk, 
hogy gyermekeinkben is elültessük 
a természet iránt érzett szeretetet, 
annak megóvását, környezetünk 
védelmét. Óvodai nevelésünkben 

– a fentieken túl - ki-
emelt jelentőséggel 
bír a hagyományok 
ápolása, a gyermekek 
hagyományőrző szem-
léletének formálása, il-
letve hangsúlyos elem 
a tehetséggondozás, a 
tehetségígéretek fel-
fedezése és felkarolá-
sa. A pedagógiai tevé-
kenységek keretében 
a lehető legszélesebb spektrumon 
igyekszünk esélyt biztosítani a 
gyermekeknek a szabad megnyi-
latkozásra, így növelve annak lehe-
tőségét, hogy már ebben az élet-
korban megmutathassák a bennük 
lakozó „kincseket” és potenciálo-
kat. A szülőkkel, külső partnerekkel 
szoros kapcsolat ápolására törek-
szünk. Igyekszünk színes progra-
mokkal, változatos lehetőségekkel 
gazdagítani óvodánk életét. 

A 2021/2022. nevelési évre történő 
beiratkozás módja a vírushelyzet-
re való tekintettel a tavalyi évhez 
hasonlóan elektronikus formában 
történik. Kérjük, hogy 2021.04.25-
ig, az óvoda honlapjáról letölthető 
jelentkezési lapot kitöltve küldjék 
el az óvoda e-mail címére: gyorza-
molyovi@wave-net.hu 
Esetleges kérdéseikkel forduljanak 
hozzánk bizalommal! Telefonos el-
érhetőségünk: 06-20 340 4064
Bölcsődénkben 2020 decemberé-
ben átadásra került a Szent László 
utca 3 szám alatti új gondozási egy-
ség. Így már 3 csoportban 40 férő-
helyen tudjuk fogadni a legkisebbe-
ket is. Mindhárom csoportszobánk 
jól felszerelt, vidám, barátságos 
hangulattal várja a gyermekeket. 
A bölcsődei egységek mellett nagy 
játszóudvar helyezkedik el rögzített 
és mozgatható játékokkal, a gyer-
mekek végtelen mozgásigényének 
kielégítésére. 6 fő szakképzett kis-
gyermeknevelő nagy türelemmel és 
odafigyeléssel látja el a gyermekek 
korszerű nevelését és gondozását. 
Szaktudásukkal és tapasztalatuk-
kal segítve, végigkísérik a kicsik 
fejlődését egészen az óvodába 
kerülésig. A szülők gyermekükkel 
kapcsolatos gondjaikat megbeszél-
hetik, tanácsot, véleményt kérhet-
nek tőlük. Célunk: a családokkal 

közösen a gyermekek kiegyensú-
lyozott testi-lelki fejlődésének biz-
tosítása, az egyéni sajátosságok 
figyelembe vételével. A boldog, 
derűs gyermeki személyiség kibon-
takoztatásának elősegítése, szere-
tetteljes, feltétel nélkül elfogadó 
légkörben. A lehetőségeken belül 
minden kisgyermeket szívesen lá-
tunk. A gyermekek bölcsődei el-
látását azon gyermekek számára 
kell megszervezni, akiknek szülei 
munkavégzésük, betegségük, vagy 
egyéb ok miatt napközbeni ellátá-
sukról nem tudnak gondoskodni. 
Kérjük az érdeklődő kisgyermekes 
szülőket, hogyha a 2021-2022-es 
nevelési évben igénybe szeretnék 
venni a bölcsődei ellátást minél 
előbb jelentkezzenek a Bölcsőde-
vezetőnél a 06-20-324-7002-es 
telefonszámon, vagy e-mailben: 
bolcsode@gyorzamoly.hu

Az intézmény jól működő főző-
konyhával rendelkezik. Az élelme-
zésvezető gondoskodik a minden 
igényt kielégítő, egészséges étrend 
összeállításáról. Lehetőség van az 
ételallergiás étkeztetés biztosítá-
sára is. Konyhánk háromszori étke-
zéssel az óvodások, négyszeri étke-
zéssel a bölcsődések élelmezését 
látja el. Ezen felül külsős étkezőket 
is ki tudunk szolgálni.
A konyha telefonos elérhetősége 
és e-mail címe: 06-20-229-6742; 
elelmezestunderrozsa@gmail.com

Nagy szeretettel várjuk a leendő 
óvodás és bölcsődés kisgyermeke-
ket, a kedves szülőket!

 Benkőné
 Krankovits Melinda
 intézményvezető
  helyettes

A Győrzámolyi Tündérrózsa Óvoda és Bölcsőde bemutatása
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Kadler Viktor világbajnok ka-
jakos 2010-től él családjával 
Győrzámolyon. A négygyer-
mekes családapa feleségével, 
szüleivel és testvéreivel olyan 
települést kerestek, ahol víz 
közelben élhetnek, ezért vá-
lasztották új otthonuknak köz-
ségünket. Mindig fontos volt 
számukra, hogy aktívan vegye-
nek részt a lakóhelyük közös-
ségi életében. „Édesapámmal 
már tíz évvel ezelőtt elkezdtünk 
azon gondolkodni, hogy milyen 
jó lenne itt egy kajakos közös-
ség!” (Kadler Gusztáv a Magyar 
Olimpiai Bizottság tagja, a Ma-
gyar Kajak-Kenu Szövetség al-
elnöke, a Győri Vízisport Egye-
sület elnöke volt évtizedekig, 
egészen haláláig.) ”Ha az ember 
beleszületik valamibe, ahogy én 
a kajak-kenuba, nem is nagyon 
gondolkodik máson. Nekem a 
kajakozás szerelem, nem is is-
merek mást az edzői hivatáson 
kívül!” 
Viktor sportolói pályafutása 
végén, 2012-től a Graboplast 
Győri VSE-ben a serdülő és 
ifjúsági korú női versenyzők fel-
készülését felügyeli. A Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség tavaly 
megválasztotta a maraton vá-
logatott vezetőedzőjének. Ma 
már azon is dolgozik, hogy a 
sportágon belül a hosszútávú 
szakág minél sikeresebb legyen. 
Ha a járványhelyzet megengedi, 
nyáron már a győrzámolyi Du-
naparton is szurkolhatunk a ka-
jakos maratonistáknak. 
Kadler Viktor legnagyobb si-
kereit kajak négyesben érte el. 
K-4 200 méteren több Európa 
és Világbajnoki címet szerzett 
társaival. Úgy gondolja a né-
gyesek versenye a leglátványo-
sabb a sportágában. Egy ilyen 
egységben a legfontosabb az 
összetartás, a csapategység. 
Ezért is választották az alapító 
tagok ezt a nevet az Egyesü-
letnek. „Amikor megkerestem 
Pulai Nikoletta polgármester 
asszonyt az ötlettel, azonnal 
igent mondott, és támogatta az 
elképzelésünket. Ő is úgy gon-
dolja, hogy a Mosoni-Duna adta 
lehetőségeket ki lehet használ-

ni, egy vízisport klub az itt lakók 
szabadidős tevékenységét tud-
ja szolgálni, lehetőséget teremt 
egy új baráti kör kialakulásához. 
Segítségével már tárgyaltunk 
is a Vízügyi Igazgatósággal, ott 
is nagyon segítőkészen álltak 
mellénk.”
Az Egyesület a helyieknek sze-
retne sportolási lehetőséget 
biztosítani. Kortól, nemtől füg-
getlenül szeretnék elérhetővé 
tenni a kajak-kenut mindenki-
nek. Itt helyben alaputánpót-
lással fognak tudni foglalkozni. 
A gyerekeknek nem kell Győrbe 
utazniuk, nem kell őket a szü-
lőknek befuvarozni, önállóan is 
el tudnak jutni az edzések hely-
színére. A tehetséges fiatalok, 
amikor középiskolások lesznek, 
a győri vízitelepen tudják majd 
folytatni sportpályafutásukat. 
Viktorék jelenleg az eszközbe-
szerzésen dolgoznak. Pályáz-
nak, de már kaptak használt 
eszközöket kluboktól, mert a 
kajak-kenus közösség nagyon 
összetartó. Ezekkel – a tervek 
szerint – már a nyáron el tud-
ják kezdeni a kicsikkel a foglal-
kozásokat. Hosszútávú céljaik 
között szerepel egy csónakház 
kialakítása, ami otthont adhat 

az Egyesületnek. Amíg ez meg-
valósul, addig sem szeretnének 
tétlenkedni. Bemutatóedzések-
kel, közösségi programokkal kí-
vánnak részt venni Győrzámoly 
életében.
Már működik az Egyesület Fa-
cebook oldala, ahol a sportág-
gal kapcsolatos cikkeket, érde-
kességeket osztanak meg. Itt 
jelennek majd meg az aktuális 
hírek is. 
Az Egyesület e-mail címe a 
következő: kajakkenugyorza-
moly@gmail.com
Aki érdeklődik a kajak-kenu 
sport iránt, kérjük, itt jelezze. 
Előzetesen szeretnék felmérni 
az igényeket. Írják meg, gyer-
mekeiket szeretnék edzésre 
fogni, vagy érdeklődnek hob-
bi szintű foglalkozások iránt, 
esetleg alkalmanként túrázná-
nak a Dunán. Az Egyesület tag-
jai mindenkinek válaszolnak, és 
később e-mailben fogják érte-
síteni az érdeklődőket az őket 
érintő foglalkozások elérhető-
ségéről.

 Kadler Viktor

Győrzámolyi K-4 Vízisport Egyesület
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2007. szeptember 29. szombat 
17:00. A pannonhalmi sport-
csarnok parkettáján ebben az 
időpontban hivatalosan is elkez-
dődött a sikerekben gazdag szi-
getközi kézilabda klub története. 
Ehhez kanyarodjunk vissza kicsit 
néhány hónappal korábbra. Az 
egyesület 2007-ben alakult meg, 
Győrzámoly Kézilabda Club né-
ven. Az előző időszakban rendsze-
resen kézilabdáztak asszonyok és 
fiatal lányok a tornacsarnokban, 
heti rendszerességgel. A részük-
ről merült fel igényként a megyei 
bajnokságban való indulás szük-
ségessége. Ennek az indulásnak a 
kereteit teremtette meg az egye-
sületi forma. Az alapító tagok 
győrzámolyi lakosok, vagy győr-
zámolyi kötődésű, kézilabdázni 
szerető lányok, asszonyok voltak. 
Az edzői feladatokat Paár Ferenc-
né vállalta el. Minden egyéb intéz-
ni való feladatot Siskáné Karsai 
Melinda oldott meg. Az ő szervező 
munkájuk nélkül nem jöhetett vol-
na létre a csapat, és nem működ-
hetett volna sikeresen. Visszatér-
ve az első meccshez. Csapatunk 
kemény és eredményes védeke-
zésének köszönhetően, 16-28-as 
győzelemmel kezdte a történetét 
és a 2007/2008-as bajnokságot a 
Pannonhalma csapata ellen. A si-
kert később még további 6 győze-
lem követte, így az első szezonun-
kat a 9. helyen zártuk a megyei II. 
osztályú bajnokságban.

Az első szezon után, fokozato-
san lépegettünk előre az év végi 

tabellákon. Az első komolyabb 
eredményünk, a 4. helyezés volt a 
2010/2011-es szezonban. Ezt kö-
vetően, a 2011/2012-es idényben 
elérkezett az áttörés, és a győrzá-
molyi kézilabda klub megszerezte 
története első bajnoki címét. Eh-
hez a nagy rivális Dunaszeg csa-
patát utasította maga mögé női 
csapatunk pontegyenlőséggel, 
de jobb egymás elleni eredmény-
nyel. Ebben a szezonban azonban 
nemcsak ez volt az egyetlen siker 
klubunk történetében. 2011. kora 
nyarán a Győrzámoly KC egy új 
szakosztállyal bővült. Női csapa-
tunk mellett, megalakult számos 
helyi fiatallal, és környékbelivel ki-
egészülve a férfi csapatunk is, ami 
már az első szezonjában második 
helyezést ért el a bajnokságban. 

Az előző nagyon sikeres szezont 
csapatainknak sikerült még job-
ban zárnia, mivel megyei szinten 

egy igazán szép és ritka eredményt 
sikerült elérnünk. Ekkor ugyanis a 
férfi csapatunk a megyei I. osz-
tályban, míg a női csapatunk pe-
dig a megyei II. osztályban zárta a 
tabellát az első helyen. Női csapa-
tunk a győztes szezonban hatal-
mas versenyt futott az Öttevény 
KC, illetve a Beled SE csapatával. 
A bajnokság az utolsó fordulóban 
is nyitott volt az említett három 
csapat között olyannyira, hogy 
csapatunk a legrosszabb esetben 
akár a 3. helyen is zárhatta volna 
a bajnokságot. Az utolsó fordu-
lóban éppen a Beled csapatával 
mérkőztünk meg, ami így egyben 
a bajnoki döntőt is jelentette. A 
tét hatalmas volt, amelyik csapat 
nyer, az lesz a 2012/2013-as me-
gyei bajnokság győztese. Klubunk 
történetének egyik legfényesebb 
győzelmét aratva 30-14 arányban 
verte a vendégcsapatot, ami azt 
jelentette, hogy a meccs végére 
érkező aranyérmeket csapatunk 
tagjainak nyakába akasztották.
A férfi csapatunknak sikerült 
megvédenie bajnoki címét. Az 
újabb elsőség felvetette az NB2-
es bajnokságba való részvétel 
gondolatát. Ehhez azonban csa-
patunknak - a zámolyi csarnok 
méret korlátai miatt - a hazai 
mérkőzéseket másik csarnokban 
kellett volna játszania. A közelben 
nem volt elérhető szabvány mé-
retű sportcsarnok, így végül újra 
a megyei osztályban indultunk el. 
2014/2015-ben férfi csapatunk 
számos egyéni probléma miatt 
sajnos nem tudta megismételni az 

A Győrzámoly KC jelene és múltja
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Legutóbbi megjelenésünk óta született babák

Dabis Barnabás
2020.07.23.

Pinczés Nimród
2020.09.02.

Kovács Zétény
2021.01.05.

Major Bence 
2020.09.30.

Szombathelyi Réka 
2021.02.09.

Szvák Olívia
 2020.07.31.

Jung-Strassburger 

Lili  2020.11.21.
Major Dániel

2020.09.30.

Vajon kı
.
 

lesz 
a következő?

újabb bajnoki címet és csak 7. he-
lyen zárta az idényt a bajnokság-
ban. Az érem ekkor sem maradt 
el, mivel női csapatunk nagyon 
szoros hajrában ezüstéremmel 
fejezte be a megyei küzdelmeket.
A 2018/2019-es szezonban is-
mét két csapatot versenyeztet-
tünk a megyei bajnokságokban. A 
férfiak a korábbi sikereket elérő 
játékosokkal, illetve új igazolá-
sokkal kiegészülve kezdték meg 
újra csapatunk színeiben a pont-
vadászatot. A női csapatunk szá-
mos megpróbáltatást követően 
rajthoz állt a bajnokságban. Több, 
fiatal helyi játékossal indultunk el 
a 2018/2019-es szezonban, azon-
ban a rutintalanság, illetve a 30-
as korosztály hiánya miatt sajnos 
csak 11. helyezést értük el a pont-
vadászatban.

A következő szezonban női csa-
patunknál a generációváltást to-
vábbra sem sikerült véghez vinni, 
amitől már az előző szezonban 
is szenvedtünk. Ennek sajnos az 

lett a következménye, hogy kerek 
10 év, két arany- és egy ezüstér-
met követően női csapatunk nem 
nevezett be a megyei bajnokság-
ba. Azonban a férfiak esetében 
szemmel láthatóan egyre jobban, 
meccsről meccsre látszódott az 
összeszokottság és a sok edzés 
jele. Sajnálatunkra a koronaví-
rusra hivatkozva a Szövetség fél-
beszakította a bajnokságot 2020 
márciusában, megfosztva csa-
patunkat az éremszerzés, illetve 
a bajnoki cím esélyétől. A döntés 
pillanatában a 3. helyen álltunk a 
bajnokságban, csak 1 ponttal le-
maradva a listavezető mögött. 

A 2020/2021-es jelenlegi szezon-
ban, férfi csapatunk újabb szintet 
lépett. A szezon eleji döntetlent 
és vereséget követően zsinórban 
10 győzelemmel a tabella élén ál-
lunk 8 pontos előnnyel. A cél pe-
dig nem is lehet más, mint a baj-
noki győzelem. A góllövőlista első 
öt helyén 4 zámolyi játékos áll, 
amihez hozzájárul az, hogy mecs-

csenként átlagosan 38 lőtt gólt 
érünk el, tehát elmondható, hogy 
nagyon jó formában várja a csa-
pat a szezon hajráját.

Így állunk tehát 2021. elején, 
megannyi élménnyel, kudarccal, 
4 arany-, illetve 2 ezüstéremmel, 
számos felkészülési tornagyő-
zelemmel, torna legjobb játékos 
címmel és persze nagyon sok jó 
hangulatú csapatösszetartással a 
hátunk mögött. 
Férfi csapatunk továbbra is ke-
ményen dolgozik azért, hogy 
céljainkat elérjük. A következő 
szezonban a Nemzeti Bajnok-
ság harmadosztályában, azaz az 
NB2-es bajnokságban szeretnénk 
megmutatni magunkat és öregbí-
teni a falu hírnevét.

 Novák Tibor
 Győrzámoly KC
  játékosa
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Akiktől búcsúztunk:

Neuperger Lászlóné Körmendi Mária 2020.11.

Kocsis Imre Zoltán 2020.12.

Farkas István 2020.12.

Horváth Zoltán 2021.02.

id.Rippert Sándor 2021.02.

Rácz István 2021.03.

Németh Lászlóné Kertész Piroska 2021.03.

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


