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Kedves Győrzámolyiak! Kedves Lakótársak!

A nyár utolsó hónapjában járunk. 
Rohamosan közeledik az ősz, az is-
kolakezdés. Reméljük, hogy a jó idő 
még sokáig kitart, a járványhelyzet 
(a hírek ellenére) kedvezően alakul. 
Mint tapasztalhatták legutóbbi lap-
számunk óta sem állt meg az élet 
községünkben, engedjék meg, hogy 
röviden beszámoljak az elmúlt idő-
szak eseményeiről!

Pályázatok
Hatalmas örömünkre, ebben a fél-
évben minden pályázaton nyer-
tünk, ahol indultunk. Nagyon 
köszönjük a támogatást Nagy Ist-
vánnak, országgyűlési képviselőnk-
nek, Németh Zoltánnak a megyei 
közgyűlés elnökének és minden-
kinek a bármi módon hozzájárult a 
pályázati sikerekhez.
- TOP 2.1.3-16 Települési környe-

zetvédelmi infrastruktúra fej-
lesztése – csapadékvíz elveze-
tése (Akác út, dr. Pécsi Gyula út) 
– 50 000 000 Ft

- Magyar Falu Programon három 
alkalommal pályáztunk sikere-
sen: 

 • Dergiták út aszfaltozása 
  23 007 713 Ft
 • ravatalozó felújítása 
  10 345 928 Ft
 • kültéri elosztószekrény 
  1 007 653 Ft
- Belügyminisztérium által kiírt pá-

lyázaton a tornacsarnok vizes-
blokkjának teremvilágítás kor-
szerűsítésére 16 038 124

- Hungarikum pályázaton, községünk 
értékeit bemutató kiadványra, fo-
tókiállításra 3 400 000 Ft

Második félévben eddig beadás-
ra került, a szintén Magyar Falu 
Programban meghirdetett „Felelős 
állattartásért” pályázat. Felméré-
sünk szerint 8 kutya, 2 macska „je-
lentkezett” ivartalanításra, oltásra 
pedig 4 kutya, 2 macska.

Covid 19
Az elmúlt időszakban a védekezés 
fő feladata az volt, hogy akik re-
gisztráltak minél előbb hozzájussa-
nak az oltáshoz. Önkormányzatunk 
oroszlánrészt vállalt a szervezés-
ben. Két munkatársunk minden 
segítséget megadott, amire szük-
ség volt. Telefonon tartották a kap-
csolatot a jelentkezőkkel, önkén-

tesek bevonásával a rendelőben is 
igyekeztek segíteni, gyorsítani az 
oltások beadását. Szükség esetén 
megoldottuk az oltópontra való 
bejutást, illetve nagy segítséget 
kaptunk, amikor május 20-án ná-
lunk járt a honvédség oltóbusza. 
Vakcinaifó rovatunkban igyekez-
tünk minél teljesebb tájékoztatást 
nyújtani.
Továbbra is házhoz visszük az idős 
lakóinknak az ebédet, ezzel is csök-
kentve a találkozások számát.
Köszönöm Mindenkinek a munká-
ját, aki bármi módon hozzájárult 
közös küzdelmünkhöz!

Egyéb hírek
- Elkészült a Szerencse út és a 

Gesztenye liget közvilágítása, 
ennek költsége 14 062 456 forint 
volt.

- Megtörtént az új helyre került 
rendezvénysátor ponyvájának a 
javítása, felújítása. Gyereknapra 
elkészült az iparipadló a sátor-
ban, amit azóta is örömmel hasz-
nálnak rolleresek, görkorisok és 
kerékpárosok egyaránt. Ennek 
költsége 5 796 915 Ft. 

- A Szigetközi Tájegységi Értéktár-
ba felvételre került, három helyi 
értékünk: Falumúzeum, Tölösi 
keményfa liget, Pattkányosi szi-
vattyúház.

- Június 22-én ismét községünk-
ben járt a kormányablakbusz, így 
lehetőség volt a helyben történő 
ügyintézésre

- Igyekeztünk segítséget nyújta-
ni a kutak engedélyeztetésével 
kapcsolatban, amivel nagyon so-
kan éltek.

Közösségi élet
A jó idő és a járványügyi helyzet 
enyhülésével közösségi élet is elin-
dult községünkben. Igaz kezdetben 
rendhagyó módon tudtunk csak 
programokat szervezni, ilyen volt 
a Költészet napi verses falujárás, 
ahol a pecsétek gyűjtése mellett 
harminc gyönyörű verset is megis-
merhettek a játékban résztvevők a 
település egy-egy utcájában. 
A Föld napját nem is ünnepelhettük 
volna méltóbban, mint egy szemét 
szedéssel, melyhez ezúton is kö-
szönöm a sok önkéntes segítségét, 
akik szorgos munkájukkal segítet-

ték tisztábbá tenni a lakóhelyünket. 
Anyák napja alkalmával idén két 
meglepetéssel készültünk a tele-
pülésen élő anyukáknak, nagyma-
máknak, dédiknek. Minden posta-
ládába eljuttatunk egy képeslapot, 
illetve a falu központjában a Köny-
vesház mellett mindenki elhelyez-
hetett egy-egy személyes üzene-
tet. 
Május elsején nem csak az édes-
anyákat köszöntöttük, hanem fel-
állítottuk egy májusfát is az em-
lékművek mellett. A közös májusfa 
mellett elhelyeztünk kisebbeket is, 
melyekre egy-egy jó kívánságot ír-
hattak az arra járók. 
Előgyermeknapi meglepetésünk 
volt az extra méretű ugróiskola el-
készítése, ami azóta is hatalmas si-
kernek örvend.
Két nagy rendezvényünk iránt, - a 
gyereknap és a búcsú- és falunap 
– szerencsére nagy volt az érdeklő-
dés. Reményeink szerint jól szóra-
koztak a résztvevők!
Összetartozás napjára elkészült, az 
emlékmű díszkivilágítása, koszorú-
zással és a helyszínen elhelyezett 
történelmi áttekintéssel ünnepel-
tünk.
Végezetül hálás szívvel köszönöm a 
sok jó kívánságot, üzenetet, imád-
ságot, amit betegségem idején 
kaptam. Nagyon örülök, hogy to-
vább szolgálhatom szeretett szülő-
falumat!
A nyár hátralévő idejére jó pihe-
nést, kikapcsolódást kívánok! A 
gyerekeknek tartalmas tanévkez-
dést bölcsiben, oviban és iskolában 
egyaránt! Kívánom, hogy a vírus a 
lehető legkevésbé befolyásolja éle-
tünket!

 Pulai Nikoletta
 Győrzámoly
 polgármestere 
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Ez történt 2019 óta a célok elérése érdekében eddig tett lépések
a célok elérése érdekében 

ráfordított költségek

intézmények zavartalan 

működésének fenntartása

bölcsőde átépítése

óvoda nyolcadik csoport kialakítás

iskola tetőtér beépítése,

két osztályterem kialakítása

57 095 630 Ft 

(pályázatból: 741 423 Ft)

30 066 420 Ft (ebből Győri Tankerületi 

Központ 11 000 000 Ft + berendezés)

új önkormányzati konyha, 

étkező építése, ahol helyet kap 

még 

3 db bérbeadható üzlethelyiség, 

2 db szolgálati lakás

ötletpályázat kiírása, 

eredményhirdetése megtörtént

tervezőiroda kiválasztása, a tervek várhatóan 

májusban elkészülnek

a volt takarékszövetkezet mögötti épület, 

terület megvásárlása

14 500 000 Ft

közlekedésfejlesztés

Alsó-Szigetközi út megvalósulásáért való 

lobbizás

1401. út győrzámolyi 

szakaszának felújítása

2 db gyalogátkelő hely tervei elkészültek 

(Győri út, Határ út)

2 db új buszváró építése

tükrök kihelyezése

parkolást gátló oszlopok, szalagkorlát, beton-

fal, oszlopok

Magyar Falu Programból 

a Magyar Közút kivitelezésében

2 050 000 Ft

4 558 762 Ft

216 370 Ft

114 300 Ft

Magyar Közút kivitelezésében

pályázatokon való 

aktív részvétel

Magyar Falu program 2020.: 

orvosi eszköz 

Búzavirág út aszfaltozása

folyamatban lévő telekkialakítások 

közművesítésére

TOP – 2.1.3 -16 (2019) csapadékvízelvezetés 

(Mórvető út, Búzavirág út, Tölgyfa út, 

Cseresznyefa út)

TOP – 2.1.3-16 (2021.) csapadékvízelvezetési 

pályázat (Akác út, dr. Pécsi Gyula út)

szociális célútüzelőanyag támogatásra

Magyar Falu Program 2021.:

útépítés – Dergiták útjára

ravatalozó felújítása

eszközfejlesztés (kültéri elosztószekrény stb.)

Tornacsarnok vizesblokk felújítása, terem-

világítás korszerűsítése, 3 db nagy ajtó cseréje 

(BM pályázat)

Hungarikum pályázat (kiadvány megjelenése, 

fotókiállítás

459.698 Ft

15.908.572 Ft

14.986.017 Ft

50 000 000 Ft

50 000 000 Ft

800.100 Ft

23 007 713 Ft

10 345 928 Ft

1 007 653 Ft

16 038 124 Ft

3 400 000 Ft

kommunikáció fejlesztése

új honlap

Magyar Telekom Nyrt. megépítette a GPON 

lefedő hálózatot, így újabb szolgáltatóval 

bővült a piac

169 000 Ft

parkolási helyzet javítása 

bölcsőde

három új parkoló, csapadékvíz elvezetés 

kiépítése, járda térkövezése, aszfaltozása 

a Szt. László út 3-ban

5 397 179 Ft

hulladékgyűjtés

megdupláztuk a szelektív szigetek számát

többszöri egyeztetés a GYHG-val 

a hulladékudvarról illetve a háztól való 

szelektív elszállításról

eddig már kétszer megszervezésre került 

az avar- és a karácsonyfák összegyűjtése

két alkalommal szerveztünk szemétszedést

2021. tavaszára ígérte a GYHG, 

de sajnos csúszik a megvalósítás

közvilágítás fejlesztése

Patkó út

Szerencse út, Gesztenye liget

Németh Imre út, hiányzó oszlop pótlása

6 205 878 Ft

14 062 456 Ft
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Bognárné Koteczki Ibolya in-
tézményvezető 40 év óvodape-
dagógusi munka után nyugdíjba 
vonult. Ez alkalomból köszön-
tötte Győrzámoly Község Ön-
kormányzata és a Győrzámolyi 
Tündérrózsa Óvoda és Bölcső-
de alkalmazotti közössége. 
Bolya néni, ahogy oly sokan is-
merik, kisebb-nagyobb meg-
szakításokkal 1977 óta dolgo-
zott a helyi óvodában, ebből 
több, mint 20 évet vezetőként, 
így sok-sok kisgyermek nőtt fel 
a „kezei között”.
A jó hangulatú rendezvényen 

munkásságát az önkormányzat 
és az intézmény dolgozói mél-
tatták, a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Önkormányzat képvi-
selőjétől pedig átvehette a me-
gye szolgálatért járó elismerést 
az oktatás-nevelés terén elért 
eredményeiért, melyhez ezúton 
is szívből gratulálunk!
Kedves Bolya! Szeretnénk meg-
köszönni a község lakói nevé-
ben mindazt, amit tettél, amit 
áldozatos munkád és szakmai 
tudásod révén elértél: a bol-
dog gyermekkacajokat, a csil-
logó tekinteteket, az egyre 

nyíló és táguló 
értelmet és azt 
a fajta varázsla-
tot, amit csak mi, 
felnőttek értünk, 
de megédesíti a 
gyermekkort. A 
Győrzámolyi Tün-
dérrózsa Óvoda 
és Bölcsőde so-
sem felejt el Té-
ged! 

Kívánjuk, hogy elkövetkező éve-
ket egészségben, boldogság-
ban, szerető családod körében 
tölthesd és sok szép, tartalmas, 
örömteli pillanatban, élmény-
ben lehessen részed!

 Pulai Nikoletta
 dr. Torma Viktória

Elbúcsúzott az intézményvezető

Véradás Győrzámolyon!

„Egyetlen jótettnek emléke jobban világít miutánunk,mint ezer fáklyának lobogása”

 Jókai Mór

ezzel az idézettel kaptunk levelet mi, Győrzámolyiak 

a Magyar Vöröskereszttől, megköszönve a lakosság részvételét 

a véradásokon!

Községünkben 2020.évben 90 tervezett fő helyett,

109 fő jelent meg a véradásokon!

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett, sok embernek 

tudott Győrzámoly község segíteni!

Várhatóan falunkban Véradás 2021. szeptember 9-én lesz, 

az Önkormányzat emeletén!

Várunk mindenkit, aki eddig is önzetlenül részt vett, 

de örömmel fogadjuk az első véradókat is!
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Az együtt töltött negyed év-
század méltó a nagyobb ün-
neplésre. A szimbólum arra 
utal, hogy a 25 év házasság-
ban eltöltött idő elérésétől a 
házasság úgy ragyog, mint az 
ezüst. Időnként fényesíteni 
kell, és a csillogásában meg-
látjuk önmagunkat.

Ha 2021-ban ünneplitek eme 
jeles évfordulót és van kedve-
tek a falu előtt is ezt vállalni 
egy kis ünnepség keretében, 
akkor ne késlekedj jelentkezni!

Az ünnepségre szeptember 
18-án kerül sor a Sportpályán 
délután 17 órakor! Nincs más 
dolgod mint megjelenni és fo-
gadni a gratulációkat! 

A közös ünneplésre
 a jelentkezéseket 

2021.09.12-ig várjuk!
Várunk benneteket szeretettel 

és egy kis ajándékkal!

Várjuk jelentkezéseteket: 
06-20-467-72-89

muvelodesszervezo@gyorzamoly.hu
Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal

25. évforduló az  Ezüstlakodalom

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

idősebb korosztály, hogy bát-
ran jelentkezzenek a 2021.09.
18-án 17:00-kor tartandó kis 
ünneplésre, ahol – aki vállalja 
– a családja és a falu körében 
egy kis ajándékkal kedveske-
dünk az ünneplő párnak!

A közös ünneplésre
 a jelentkezéseket 

2021.09.12-ig várjuk!
Várunk benneteket szeretettel 

és egy kis ajándékkal!
Várjuk jelentkezéseteket: 

06-20-467-72-89
muvelodesszervezo@gyorzamoly.hu
Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal

50. évforduló az Aranylakodalom

60. évforduló a Gyémántlakodalom

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

Szeretnénk, ha velünk is meg-
osztanák ezt az örömöt és
jelentkeznének, hogy 2021.09.
18-án 17:00-kor a falu előtt, 
egy kis ajándékkal kedvesked-
ve köszöntsük Önöket!

Kérem a hozzátartozókat, 
hogy bíztassák szeretteiket 

az ünneplésre!

A közös ünneplésre  a jelentke-
zéseket 2021.09.12-ig várjuk!

Várjuk jelentkezéseteket: 
06-20-467-72-89

muvelodesszervezo@gyorzamoly.hu
Győrzámolyi Polgármesteri Hivatal

2525

5050

6060
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FELHÍVÁS!

Első ízben rendezi meg Győrzámoly községe az Alsó-Szigetközi Bogrács 

pikniket és a Parasztolimpiát, ahol a környékbeli falvak csapatai mérhetik 
össze tudásukat.

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

a közönségnek. Rengeteg jó program várja a kiérkezőket!

Versenyzőket és szurkolókat egyaránt várunk!

Az Olimpia napjára 2021. szeptember 18-án 10:00 kerül sor 

a győrzámolyi focipályán!

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

A csapatok létszáma 8-10 fő lehet! 

A hangulat fokozásához szükség lenne egy egységes olimpiai megjelenésre 
– póló – formájában valamint válasszatok egy klassz bevonuló zenét aminek 

hallatán a közönség szétszedi a pályát!

Jelentkezés: 06-20-467-72-89 telefonszámon lehet!

BOGRÁCSBAN KÉSZÜLT ÉTELEK VERSENYE!

Csapatok jelentkezését várjuk a 2021.szeptember 18-án

megrendezésre kerülő Győrzámolyi piknikre!

Ha szeretsz finomakat enni, szakácsnak sem vagy utolsó,

 van benned küzdőszellem, és van egy jó recepted,

akkor barátaiddal alakítsatok csapatot!

Várjuk jelentkezéseteket az alábbi elérhetőségeken:+36 30 536 5781

Az államalapításra emlékezve ünnepi szentmise 

és kenyérszentelés lesz augusztus 20-án, 

reggel 9:45 órakor a győrzámolyi templomban.
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MáMáMM jus s eleelsőső vasárnapján, minden-
kikikik nnneek k jujusson eszébe az az ember, 
akaakkinnekek az életét köszönheti! Bíz-

tattuk a község lakóit, hogy ve-
gyenek részt egy közös Anyákna-
pi üzenőfal kialakításában. Nagy

öröm volt látni, hogy a kiheelylye-
zett rajz felület megtelt szebebb-
nél szebb üzenetekkel, rajzookkkkalallla .

Anyák napja május első vasárnapja

Elindult a 2020/2021-es bajnok-
ság. Az idei évben is megyei II-es, 
III-as és női csapatot indítottunk 
a felnőtt bajnoki kiírásban. A cikk 
megírásáig 115 játékengedély vál-
tottunk ki, amely szám a Bozsik 
program kezdetéig még biztosan 
változni-, nőni fog. A tavalyi évhez 
hasonlóan, idén is közel 150 fő fog 
sportolni egyesületünkben. A fel-
nőttek befejezték a felkészülést. 
Női csapatunk megerősödött, 
így idén is a dobogó a cél. A me-
gyei II-es csapatunk egy meg-
fiatalított „brigáddal” vág neki a 
bajnokságnak. Izgatottan várjuk, 
hogy a 90%-ban győrzámolyi fia-
talokból álló csapatunk mire lesz 
képes a többi csapattal szemben. 
A megyei III. osztályban a cél a jó, 
tettrekész közösség kialakítása, 
mindamellett az egészségmeg-
őrzése és a játékoslehetőség biz-
tosítása a kevésbé ügyes játéko-
soknak. Az U19-os bajnokságban 
sajnos szűkös a létszám, így nagy-
pályán csak U19-ben játszanak, 
de a futsalban a téli időszakban 
elindul az U16-os csapatunk is (a 
bajnokság menetrendjei az adat-
bank.mlsz.hu-n megtalálhatóak).
A legkisebbek még pihenőn van-
nak, de az aktívabbak heti rend-
szerességgel látogatják a sportá-
lyát, hogy örömfocival mulassák 

a szünidőt Az ősztől újra indul a 
szervezett keretek közötti Rossz-
csont edzések. A Rosszcsont foci-
suliban, olyan szakemberrel fog-
nak pallérozódni a gyerekek, mint 
pl.: a magyar bajnok Stanisic Lazar 
vagy a gyerekek kedvencei Frank 
Dávid és Vadász Péter. Focistából 
sohasem elég ezért várjuk jelent-
kezését a sportolni vágyó gyer-
kőcöknek az U6, U7, U9, U11, U13 
és az U16-os korosztályokban. 
Bővebb információt a www.gyor-
zamolyise.hu oldalon találhatnak. 
A tavalyi évhez hasonlóan, idén is 
nyert egyesületünk a Magyar Falu 
Programban. A cél a pályázattal 
az volt, hogy olyan munkaeszkö-
zöket és gépeket szerezzünk be, 
amikkel a 3,5 hektáros területet 
karban tudjuk tartani, mert eddig 
a szurkolóink és barátaink mun-
kaeszközeit amortizáltuk a terü-
let gondozásakor. Örömmel szá-
molok be, hogy szeptember 18-án 
az Önkormányzattal közösen egy
„fesztivált” rendezünk, ahol a falu 
apraja-nagyja jól érezheti magát. 
A pontos program még egyez-
tetés alatt van, de hamarosan 
jövünk a részletekkel. Elöljáró-
ban annyit elárulhatok, hogy a 
kézműves vásártól az ugrálóvá-
rig, koncertig, bográcsfőző utca 
bajnokságig minden lesz. Nem 

győzzük folyamatosan kiemelni az 
egyesületünk támogatóit, segítő-
it, megszeretném köszönni az ön-
zetlen segítségnyújtást az alábbi 
személyeknek: Balázs Levente, 
Benkő Fricibá, Csuti Róbert, Dara 
Tamás, Dubi Patrik, Fehér Károly, 
Frank Dávid, Göndöcs Andrea, 
id.Hegedűs László, Horváth Pé-
ter, Kreitz István, Kőhalmi Attila, 
Lakatos Attila és családja, Néme-
di-Tóth Imre, Soós Imre, Szalay 
Zsolt(Szabó kertészet), Tolnay Pé-
ter, Tóth Gábor, Tóth László, Tóth 
Zoltán és családja, Vadász Péter, 
Virág Csaba… és még sokan má-
sok! Nagyon szépen köszönjük! 
Nélkülük nem tudna működni az 
egyesületünk!

Hajrá Győrzámoly!

 Granát Gábor 
 Győrzámolyi SE  elnöke

Tisztelt Győrzámolyiak, kedves szurkolók!
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Mindkettő. De mindenekelőtt ér-
demes tisztázni a búcsú szó jelen-
tését: a Magyar néprajzi lexikon 
szerint jelenthet bűnbocsánatot, 
zarándoklatot, kegyhelyen tartott 
szentbúcsút és a templom védő-
szentjének évenként ismétlődő 
ünnepét is. Érdekesség, hogy a 
Dél-Alföldön az utóbbit torkos-
búcsúként is emlegetik, utal-
va az eseményhez kapcsolódó 
eszem-iszomra. 

Győrzámolyon a templom vé-
dőszentje Szent László, ezért a 
templombúcsút László névnap-
kor, azaz június 27-én tartották. 
Aztán az ünnep átkerült augusz-
tus 20-ra, egy régebbi magyará-
zat szerint azért, mert a gazdák 
a betakarítások után akarták a 
rendezvényt tartani, így első ki-
rályunk neve napjához kötötték a 
eseményt. Természetesen a szak-
rális jelleg mellett a szórakozás is 
nagy szerepet játszott, kezdetben 
bálokat tartottak, aztán megje-
lentek a céllövöldék, körhinták, a 
bálokat felváltották a diszkók, a 
koncertek. A lényeg, hogy minden 
korosztály megtalálta a számára 
megfelelő programot. Ilyenkor a 
faluból elszármazottak is haza-
tértek, együtt ünnepelt a rokon-
ság.

A falunap újabb keletű rendez-
vény, a rendszerváltozás utáni 
években alakult ki az önkormány-
zatok kezdeményezésére. Itt már 
nem a szakrális jelleg dominál, 
igazából az időpont megválasztá-
sa is tetszőleges. Sok településen 

nem is tartanak búcsút, hanem 
csak falunapot.
Győrzámolyon a képviselőt tes-
tület már régóta szerette volna 
az eredeti időpontban, június 27-
én megtartani a búcsút, és hogy 
a programok színvonala és meny-
nyisége is megmaradjon, egyben 
ekkor rendezik meg a falunapot 
is, ahogy a plakátokon, hirdetése-
ken is látható volt. A döntésben az 
is közrejátszott, hogy augusztus 
20. környékén a lakosok gyakran 
kihasználták a hosszú hétvégék 
adta lehetőségeket, és gyakran 
elutaztak.

Községünkben is fellépő Animal 
Cannibals együttest idézve: Min-
den változik, de a lényeg nem… 

Változott a helyszín, változott az 
időpont, de a közös ünneplés le-
hetősége rokonokkal, barátokkal 
nem. 
Bízzunk benne, hogy a pandémia 
nem szól közbe, és jövőre is együtt 
tudunk ünnepelni június végén!
 
 Turner Zoltán

Búcsú? Falunap?

Május utolsó szombatján sikerült 
hosszú idő után először megtar-
tani a Gyermeknapi rendezvényt. 
A kilátogatók remekül érezték 
magukat. Ez a nap valóban a játék 
és a felhőtlen szórakozás napja 
volt. Szinte minden ingyen volt 
ezen a napon. Az óvónők segítsé-

gével remek „fabatka” ügyességi 
versenyben próbálhatták ki ma-
gukat a kisebb gyerekek. Az ügyes 
lurkók rengeteg édességet tudtak 
„venni” az elnyert fabatka-pén-
zen. Volt Szerencsekerék is ami 
népszerű volt a nagyobbak köré-
ben is, a nyeremény itt is édesség, 
édesség, édesség…
Óriási kereslete volt a palacsintá-
nak ebből 300 db fogyott el pilla-
natok alatt. 
Rengeteg fellépő volt, szinte 
mindegyikük óriási sikert aratott 
de talán a legkedvesebb min-
denkinek Rudi-bohóc előadása, 
szinte alig tudod elmenni annyian 
szerettek volna vele fotózkodni. 
Aki itt szerette volna az ebédet 
elfogyasztani annak lehetősége 
volt választani, milánói, babgu-
lyás, pörkölt, hamburger, hot-dog 
között és a végén a zsíroskenyér 
is elfogyott!
Nagyon köszönjük a rengeteg fel-
ajánlást mindenkinek! 

Igazi csapatmunka volt! Rengeteg 
szülő hozzájárult az eseményhez, 
minden intézmény, civilszervezet, 
baráti társaság, és sok vállalkozó 
segített, hogy ez a nap ilyen jól si-
került!

 Borbély Ildikó

Gyereknap Győrzámolyon
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Kelemen Milán, itt él köztünk, 
Győrzámolyon, a 21 éves fiatal-
ember állattenyésztéssel foglal-
kozik 10 éves kora óta! 11 éve van 
szinte mindig  24 órás szolgálat-
ban, állatokat gondoz, feldolgoz, 
vet, arat, piacra jár, amúgy mellé-
kesen még egyetemre is.
Veres Péter Középiskolában 
érettségizett és nagyon büszke 
rá, hogy az tanulmányi versenyen 
országos harmadik helyezést ért 
el állattenyésztő és állategész-
ségügyi technikusként! Jelenleg 
a mosonmagyaróvári egyetemen 
tanul mint mezőgazdasági mér-
nök.
Amiért szeretném megismertet-
ni őt mindenkivel, az a hihetetlen 
alázat és szorgalom amit képvisel 
a maga 21 évével. Nemcsak a csa-
ládja, hanem Győrzámoly is büsz-
ke lehet Milánra.

Milyen állatokkal kezdtél foglal-
kozni 10! éves korodban? 
Birkákkal, törpemalacokkal, nyu-
lakkal, és apránként fejlesztet-
tem fel a gazdaságot. Eleinte nem 
csak kedvtelésből, hanem a csa-
lád ellátására kezdtem el állato-
kat tartani, de most már eladásra 
is tartok belőlük.
 
Ki dolgozza fel az állatokat? 
Mindent én magam, fel tudok 
dolgozni, vallom: termőföldtől az 
asztalig kell és érdemes termelni! 

Mi az ami leginkább erősséged? 
Egyértelműen a kisállatok és ami 
kuriózum az a fürjtojás. Próbálko-
zom fajta nemesítéssel is. Egyre 
nagyobb kereslete van a háztáji 

dolgoknak és ebben az irányban 
próbálok elmenni, lehet tőlem vá-
sárolni, baromfit, nyulakat, birkát 
és persze tyúk és fürjtojást is.
 
Vannak-e segítségeid vagy ma-
gad látsz el ennyi féle állatot? 
A haverokra, barátokra mindig 
számíthatok, ott vannak ha etet-
ni vagy bálázni kell, de sokat járok 
piacra is, ahova szintén jön mindig 
velem valaki. Márciustól-júniusig 
baromfikat, előnevelt csibéket, 
gigant gyöngytyúkot, törpemala-
cokat, nyulakat viszek a vásárba. 
De nagyon hasznos a tenyésztők-
kel beszélgetni és tapasztalatot 
cserélni is. 

Melyik piacon lehet megtalálni? 
Sajnos Győrben megszűnt az ál-
lat piac így Dunaújváros, Nyitra, 
Nagycenk, kisbéri piacra megyek 
el.

Földeket is gondozol? 
Főképpen kaszálókat, de termel-
tem fürtős kölest madáreleség-
nek ennek termesztése nem volt 
gazdaságos -mivel minden műve-
letet csak kézi munkával lehetett 
elvégezni- így ezt már csak a saját 
állataim számára termesztek.

Még mindig csak hobbi az állat-
tenyésztés vagy már tudatosabb 
vagy?
Már figyelek a gazdasági részre is 
és próbálok olyan állatokat tar-
tani amiknek tartása megtérül. 
Hobbiként csak a díszállatokat és 
a pávákat említeném. 17 féle pa-
pagályom van jelenleg.

Szüleid támogatták az elképzelé-
seidet? 
Szülők mindig segítettek és tá-
mogattak bár többször elmond-
ták, hogy több állat már nem kell!

Hány darab állatról gondoskodsz 
jelen pillanatban? 
3000 baromfi, egyéb tenyészál-
latból pedig 400-500 db van je-
lenleg.

Mi a legnagyobb álom amit sze-
retnél megvalósítani? 
Nagyobb területet szeretnék vá-
sárolni ahol nincsenek szem előtt 
az állatok és senkit nem zavarnak 
illetve egy helyen legyen minden.

Kitől szereztél tapasztalatot? 
Mezőgazdasági mérnöknek tanu-
lok, amit elméletben elsajátítok 
azt rögtön gyakorlatban is tudom 
alkalmazni. De mindig a hibáiból 
tanul az ember a legtöbbet, sokat 
köszönhetek Vörös Zoli bácsinak, 
Tolnai Karcsi bácsinak akik sok 
fortélyra megtanítottak
. 
És jók ezek, bevállnak a régi meg-
figyelések, tapasztalatok? 
Mindennél többet érnek ezek a ta-
nácsok, amit az ember már meg-
tapasztalt. Az állatra mindig oda 
kell figyelni hisz a gazda szeme 
hízlalja az állatot.

Le a kalappal Milán, szívből kívá-
nok neked sikereket ezen a nehéz 
területen!

 Borbély Ildikó

Fiatalember nem mindennapi „hobbival”
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Szemétgyűjtést szerveztünk a 
faluban április 24-re, nagy örö-
münkre sokan csatlakoztak a
csapathoz. Rengeteg hulladé-
kot gyűjtöttünk össze a faluban 
és a falut határoló utak mentén.
Rengeteg gumiabroncs, sörös-
doboz és borosüveg volt eldo-
bálva. A szelektívszigetek kör-

nyékén nagyon látványos volt a 
„takarítás” de sajnos azt tapasz-
taltuk, hogy 1 óra múlva már is-
mét a tároló mellett volt hagyva 
a kidobásra szánt holmi. Győrzá-
molyon 3 szelektívsziget műkö-
dik, van hulladékudvar és elvileg 
mindenki rendelkezik kommunális 
hulladékgyűjtővel, így érthetetlen 

miért kell otthagyni a szemetet,
ha az nem fér a tárolóba.  Kérünk
mindenkit, figyeljen a rendre és
ne tegyük tönkre a saját lakó
környezetünket! 
Köszönöm a részvételt minden-
kinek, kicsiknek és nagyoknak!

Föld világnapja

Július utolsó hetében zajlott a 
győrzámolyi Önkormányzat ál-
tal támogatott és meghirdetett 
tábor. A helyek gyakorlatilag pár 
óra alatt beteltek és bizony, töb-
ben jelezték nemtetszésüket e 
miatt. Teljesen igazuk van, de saj-
nos a lehetőségek korlátozottak, 
mind a helyet mind a foglalkozá-
sokat vezetők tekintetében. Jö-
vőre igyekszünk majd több helyet 
biztosítani!

17 gyermekkel indult a tábor, 6,5 
évestől – 11 éves korig. A rettene-
tes meleg miatt sok időt töltöt-
tünk a Sportpályán ahol a lányok 
táncórán vettek részt a fiúk pedig 
fociztak. Bősi Éva tartott nekünk 
egy foglalkozást, ahol újrahasz-

nosított anyagból 
készítettünk fali-
képet. De készültek 
madzagból vázák, 
és barátságkarkötő 
is. 

A napok gyorsan 
és vidáman tel-
tek, persze mindig 
akadt valaki aki vi-
gasztalásra szo-
rult! Pénteki nap a 
gyerekek az Ákom 
-bákom társulat 
bábelőadását nézhették meg. Az 
előadáson a táborozó gyerekekkel 
együtt a falu apraja-nagyja részt 
vehetett.  A tábor zárásaként a 
gyerekek, a táborozás alatt tanult 

koreografált táncukat mutatták 
be a nézőközönségnek, mely nagy 
sikert aratott. Köszönet az okta-
tónak Gombos-Németh Katinak!
A gyerekek nagy korkülönbség 
ellenére nagyon jól kijöttek egy-
mással és hamar megtaláltuk 
velük mi is a közös hangot, öröm 
volt velük együtt lenni!

Jövőre újra várunk mindenkit!
 
 Szili-Kisné
 Pénzes Erzsébet
 Borbély Ildikó

Táborozás júliusban
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Legutóbbi megjelenésünk óta született babák

Kollár Zsombor
2021.04.20.

Stanitz Liza
 2021.06.28.

Az Önkormányzat részéről köszöntöttük falunk két idős tagját. Szívből gratulálunk nekik ehhez a 
szép korhoz. Kívánjuk, hogy legyen még sok egészségben eltöltött születésnapjuk.

90 évesek köszöntése

Jász Zsigmond - 1931. április 14. Balázs Bálint - 1931. április 13.

Szeretettel köszöntöm, magam, 
a képviselőtestület, a polgármes-
teri hivatal és a község lakóinak 
nevében Pákozdi Ottóné Editet és 
Szabóné Vaszari Editet nyugdíjba 
vonulásuk alkalmából! Köszönöm 
nekik az önkormányzaton vég-
zett több éves munkájukat! Hosz-
szú, boldog, egészséges nyugdíjas 
éveket kívánunk nekik! 

 Pulai Nikoletta 
 Győrzámoly
 polgármestere

Tisztelt Lakótársak! Kedves Győrzámolyiak!

A képek közésléséhez nem mindenki járul hozzá így csak 

a születendő gyermekek  számát írjuk ki:

áprilisban 3, 

májusban 2, 

júniusban 5,

júliusban 5 gyermek születtett falunkban.

A falu lakosai nevében szeretettel gratulálunk a szülőknek 

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

Háziorvos
dr. Bán Barbara
Vezetékes telefon: 06-96-352-028
Mobil: +36-20-520-57-97
Rendelési idő (szeptembertől):
Hétfő: Győrzámoly 8.00 - 12.00
Kedd: Győrzámoly 8.00 - 10.00
 Győrújfalu 11.00 - 13.00
Szerda: Győrzámoly 13.00 - 16.00
Csütörtök: Győrzámoly 8.00 - 12.00
Péntek: Győrújfalu 8.00 - 10.00
 Győrzámoly 11.00 - 13.00
Rendelésre, betegvizsgálatra előzetesen 
telefonon bejelentkezni szükséges!
Állandó receptek igénylése:
receptdrban@gmail.com

Gyermekorvos
dr. Kelemen Ágnes
Mobil: +36-70-451-01-08
E-mail: kelemena.petz@hotmail.com
Szakasszisztens: Kalmárné Schmelczer
 Zsuzsanna
Rendelés helye: új egészségház 
(Győrzámoly, Rákóczi u. 49/B.)
Rendelési idő:
Hétfő: Dunaszeg 9.00 - 10.30
  Győrzámoly 10.30 - 12.00

 tanácsadás 12.00 - 13.00
Kedd: Dunaszentpál 9.00 - 10.30
  Győrladamér 10.30 - 12.00
 tanácsadás 12.00 - 13.00
Szerda: Győrzámoly 9.00 - 10.30
  Dunaszeg 10.30 - 12.00
 tanácsadás 12.00 - 13.00
Csütörtök: Győrladamér 8.30 - 10.00
  Dunaszentpál 10.00 - 11.00
  Győrújfalu 12.00 - 13.00
 tanácsadás 11.00 - 12.00
Péntek: Győrzámoly 9.00 - 10.30
  Dunaszeg 10.30 - 12.00

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

Fogászati rendelés 
dr. Szegedy Judit fogszakorvos
Telefon: 06-96-686-703
E-mail: szjuditdr@gmail.com
Rendelési idő:
Hétfő:  8.00 - 12.00
Kedd:  12.00 - 17.00
Szerda  8.00 - 12.00
Csütörtök:  12.00 - 17.00
Péntek:  8.00 - 12.00
Iskolai időszakban szerdán 
07.30 - 13.30 iskolafogászat van.

Gyógyszertár
Telefon: 06-96-686-990

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

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

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

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

Családsegítő
Szili-Kisné Pénzes Erzsébet
Elérhetőség:
Telefon: +36-20-521-84-81
E-mail: csaladsegito@gyorzamoly.hu
Művelődésszervező
Borbélyné Sántha Ildikó
Elérhetőség:
E-mail:
muvelodesszervezo@gyorzamoly.hu

Akiktől búcsúztunk:

Rácz István  2021.03.

Kovács László 2021.03.

Balázs László 2021.03.

Karsai László 2021.04.

Horváth István 2021.05.

Joó Lajosné 2021.05.

Pusztai László 2021.06.

Kovácsné Kocsis Olga 2021.06.

Szabadházyné Sági Magdolna 2021.06.

Blanárik Sándor 2021.07.

Tóth Károlyné 2021.07.


