Kedves Győrladaméri Lakosok!
Fogadják sok szeretettel az első Győrladaméri MI Újságot!
Településünk lapja terveink szerint a jövőben évszakonként fog megjelenni aktuális és közérdekű hírekkel.
A honlapunkon kívül így, ebből a papíralapú újságból is információkat szerezhetnek. Rohanó világunkban, az
elektronikus hírek mellett ezzel a lappal szeretnék eleget tenni annak az igénynek, hogy egy közvetlenül
Nekünk és „MI”rólunk szóló, kézbe vehető hírcsatorna is elinduljon.
Bízom abban, hogy MI győrladamériak segítjük egymást a jövőben és igazi közösségként tudunk együtt élni.
Mivel településünk sikere a közös együttműködésen alapul, a jövőben kiemelten számítok a helyi egyesületekre,
intézményeinkre is. A közösségi programokról, közös eredményekről pedig jobbnál jobb hírekkel szolgálhatunk
majd a MI újságunkban.
Gondolataimat zárom Müller Péter idézetével:
„Igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon szeretik egymást. Vagyis barátok.
Minden érdeken, valláson, politikán, társadalmi helyzeten és világnézeten túl.”
Tisztelettel: Pappné Kett Adrienn polgármester

Alakuló ülés
2019. október 24-én 17 órakor tartotta alakuló
ülését az október 13-án megválasztott új képviselő
testület.
A megalakult képviselő testület:
Polgármester: Pappné Kett Adrienn
Alpolgármester: Páli Géza
képviselők:
Másikné Nagy Nóra
Pallos Gábor
Ponty István
Rádi Attila
Szabó István Balázs

Szigetközi polgármesterek találkozója

Faültetés

Dr. Nagy István agrárminiszter úr, a térség országgyűlési képviselője is megtisztelt bennünket gratulációjával.

Az első lépések egyike volt a szimbolikus értékkel bíró
faültetés, melyre 2019. november 21-én került sor.

polgármestere, Nyitra és Pozsony
megyék képviselői és Németh Zoltán Győr-Moson-Sopron megyei
közgyűlés elnöke is köszöntötte a
megjelenteket. Németh Zoltán elmondta, hogy a közel 3 millió eurós
projekt néhány éve a megyeházáról indult útjára, melyet kevesen
tudnak, de Pappné Kett Adrienn és
Székely Imre (volt megyeházi dolgozók) projektötletéből származik.
A Szlovák-Magyar Együttműködési
Program keretében megvalósított
projekt a nagyszerű összefogás
eredményének köszönhetően a végéhez közeledik.
A kerékpáros és kenus programlehetőség összekapcsolása az
ország egyik legszebb részén hatalmas turisztikai lehetőséget rejt
magában. A két éves határon átnyúló projektnek köszönhetően 18
szigetközi önkormányzat területén
összesen 27 ki- ésbeszállóhely, vagy
úszómű épült. Reméljük a folytatást,
mely Győrladamér esetében is ennek a projektnek köszönhető hatá2019.10.25-én pénteken Mosonmagyaróváron a “Danube Bike and Boat” saként érzhető lesz, valamint más
projekt evezős szezonzáró rendezvényén dr. Árvay István, Mosonmagyaróvár beruházásokat is generál majd.

Egészségház építése
Tisztelt Győrladaméri lakosok!

Szigetközi Natúrpark
2019. október 21-én Kimlén került megrendezésre a Szigetközi
Ökonap és Tájséta, melynek keretében a látogatóközpont ünnepélyes
bemutatására is sor került.
Köszöntőt mondott Dr. Pető Péter, a Szigetköz Natúrpark Egyesület elnöke, Eller Gizella, Kimle Község polgármestere, Székely Rita,
a Magyar Natúrpark Szövetség alelnöke, a Pannontáj-Sokoró Natúrpark Egyesület elnöke.
Átadásra került a Szigetköz - Mosoni-sík Leader Egyesület által
megítélt támogatásból egy, a környezettudatos oktatás célját szolgáló bejárható Szigetköz-térkép. A rendezvény keretein belül Pappné Kett Adrienn is rész vett a gyermek kézműves foglalkozás szervezésében. A jövőben Győrladamér aktívan részt vesz a Szigetközi
Natúrpark életében. A településen elhelyezésre került a tábla is,
mely szintén jelzi a tagságunkat.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. november
21-én megtartott képviselőtestületi ülésen megtárgyaltuk a TOP 4.1.1-15-GM1-2016-00013 kódszámú projekt
aktuális helyzetét. Az egészségház építési munkái körül kialakult jogi és műszaki problémák megoldása érdekében ügyvéd és szakértő bevonását tartjuk szükségesnek. Az építkezés befejezésére törekeszünk, kérjük
a lakosság türelmét ezzel kapcsolatban!

Petőfi tér ideiglenes
kialakítása
A Petőfi tér fenyőfákkal és örökzöldekkel ellátott tér volt, mely jelképpé vált.
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a tér az
idei évben IDEIGLENESEN lesz kialakítva. A
tér végleges arculatának komolyabb tervezése előkészítés alatt. Az idei rendezvényeinket az Óvoda és templom előtti
téren tartjuk, ahová ezúton is szeretettel
várunk mindenkit!
Impresszum:
Mi Újság Győrladamér • Győrladamér Község Önkormányzata ingyenes lapja • Megjelenik 600 példányban
Kiadó: Győrladamér Község Önkormányzata 9173 Győrladamér, Szent István u. 41.
Felelős kiadó: Pappné Kett Adrienn polgármester • Szerkesztés: Fenomédia Marketing
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Óvodai hírek
Még a felénél sem járunk a nevelési évnek, de már
számos program áll mögöttünk.
Mindjárt szeptemberben nagy sikerrel szerepeltek
nagycsoportos gyermekeink az idősek napján.
Majd Mihály napon fergeteges vásárt rendeztünk,
melyen szintén a nagycsoportosok adtak elő vásárba
hívogató műsort.
Novemberben két kislány, Sebők Lili és Pallos Júlia szerepelt szép eredménnyel a győrzámolyi óvoda
szervezésében megrendezett mesemondó találkozón.
Márton-napi lámpácskázással emlékeztünk meg
Szent Márton püspökről. A nagycsoportosok felidézték püspökké választásának legendáját. Majd közösen
énekelve, saját készítésű lampionokkal felvonultunk
az óvoda környékén. Ezután a szülők által sütött pogácsát osztottuk meg egymás között, emlékezvén a
Szent Mártoni cselekedetre: az „adni jó” elvére.
A Mókus csoportosok minden héten kirándultak.
A kerékpáros és buszos utak során, többek között
megtekintették a győri székesegyházat, valamint a
dunaszegi falumúzeumot is. Minden alkalommal beiktattak egy kis játszótéri játékot is.
Az ősz folyamán adománygyűjtést szerveztünk a
győri állatmenhelynek. Rengeteg állateledel, takaró
és kiegészítő termék gyűlt össze, melyet a gyermekek személyesen vittek el a menhely négylábú lakóinak, könnyítve ezzel nehéz sorsukon.
Jelenleg a Mikulást várjuk. Csöppségeink már javában verselnek és éneklik a Hull a pelyhes… című
dalt, reménykedve, hogy a jó öreg megrázza szakállát
és szánkón érkezik hozzájuk!
Készülünk az adventi első gyertya meggyújtására. Az a megtiszteltetés érte az óvodásokat, hogy ők
gyújthatják az első fényt a falu adventi koszorúján.
December 5-én délelőtt Győrbe visszük az összes
kisgyermekünket az Aranykapu együttes Mikulásváró koncertjére.
Karácsonyi ráhangolóinkat a karácsonyi ünnepeket megelőző héten szervezzük meg, melyek hagyományokat felelevenítő, meghitt, énekes és mesés
délutánok formájában kerülnek megrendezésre.

Jubileum
Az óvoda ebben a nevelési évben ünnepli fennállásának 40. évfordulóját. Győrladaméron 1979 novemberében nyitotta meg kapuit a kisgyermekek számára. Akkor még csak fél napos óvodaként működött
egy vegyes csoporttal, Sándor Istvánné Marika dajka
nénivel. 1982-ben kialakítottuk az egész napos óvodát, de a fél napos is megmaradt.
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Bóbita Óvoda
Az új nevelési év szeptemberben kezdődött el. Jelenleg az óvodánkban 3 óvodai és 1 bölcsődei csoport
működik. Nagy örömünkre szolgál, hogy intézményünk népszerűsége töretlen. Az óvodai gyermeklétszám jelen pillanatban 64 fő, mely az nevelési év
folyamán tovább növekszik.
A kiscsoportosok szépen beszoktak az óvodába,
hamar beilleszkedtek a közösség életébe. A társasági szabályokat is kicsinyenként elsajátítják. A kiscsoport létszáma 24 fő, ebből 16 lány, 8 fiú. A csoportunkba járó gyermekek közül 9 kisgyermek saját
bölcsődénkből érkezett, 7 gyermek a tavalyi kiscsoportból került hozzánk, valamint 8 gyermek családból érkezve kezdte meg az óvodát.
A nagyobb csoportokban a gyermekek jellemzően
nyitottak, a szokásokat, napirendet javarészt elsajátították, s lassan - következetességünknek köszönhetően - beépülnek mindennapjaiba. Barátságokat kötöttek, a szabad játék során is ritkák a konfliktusok
s a kiközösítés sem jellemző. Az asztali ügyességi,
logikai játékok, finommotorikát fejlesztő egyszerű
tevékenységek szintén kedvenc elfoglaltságuk közé
tartoznak. Szívesen kapcsolódnak be a közös tevékenységekbe. A visszahúzódóbb gyermekeket motiváljuk. A mozgásos játék, a mindennapos testedzés
apró, játékos, mondókás mozdulatai meghozzák a
kedvüket s cselekvésre késztetik őket. A középső- és
nagycsoportosok a tornacsarnokban tornázhatnak,
amit minden héten nagyon várnak.
A nevelési év során még számos érdekes program
és esemény vár rájuk, hiszen bábszínházi előadások,
bűvészműsor, hagyományok felelevenítése, kirándulások, népitánc- , mese - és más fesztiválok színesítik napjaikat.
Horváth Anett óvodavezető helyettes

Köszönetnyilvánítás

Iskola
A Győrladamér Községi Általános Iskola nevében
szeretettel köszöntünk mindenkit. A 2019/2020-as
tanévben 179 tanuló jár intézményünkbe, mely a legmagasabb diáklétszám az új iskola 26 éves történetében. A Győrújfalui Tagintézményünkben 63 gyermek tanul, így 242 diák tartozik iskolánkhoz.
Nevelőtestületünkben 15 fő pedagógus, valamint
egy óraadó tanár dolgozik. Munkánkat segíti még
gyógytestnevelő, iskolapszichológus, logopédus, pedagógia asszisztens és iskolatitkár is. Továbbra is
együtt dolgozunk a Harmónia Művészeti iskola tanáraival, akik néptáncot, csellót, zongorát és gitárt oktatnak tanulóinknak.
Ökoiskolához méltóan fontosnak tartjuk a „zöld
napok és ünnepek” megtartását. Az iskolai megemlékezéseken kívül csatlakozunk az országos megmozdulásokhoz is: Mozdulj a klímáért!, Fenntarthatósági témahét, Föld órája, Európai Diáksport Napja.
Továbbra is iskolánk tanulói készítik nemzeti ünnepeink tiszteletére az ünnepségeket, melyre tisztelettel várjuk a falu lakosságát.
A Határtalanul pályázat keretében 7. osztályos tanulóink Szlovéniában jártak magyar emlékek nyomában.
Egy hosszú távú együttműködés megvalósulásával lehetőségünk nyílt, hogy diákjaink rendszeresen
részt vegyenek a Mobilis élménylabor foglalkozásain
2-8. évfolyamon.

Hálásak vagyunk azoknak a képviselőknek, akik
tiszteletdíjukat intézményünknek ajánlották fel.
Külön köszönet Győrladamér község képviselő-testületének, finanszírozásában megtörtént a nyári tisztasági
festés. Az iskolában továbbra is működik a Győrladamérért Alapítvány. Az idén ősszel 171.000 Ft érkezett
az adó 1%-ának felajánlásából. Természetesen ezt az
összeget tanulóinkra és intézményünkre fordítjuk.
Köszönet azoknak, akik adójuk 1%-át a Győrladamérért Alapítványnak ajánlották fel.
„Karácsony készül emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek!
Csillogtassátok kedvetek!
Legyetek újra gyerekek,
hogy emberek lehessetek!”
Wass Albert
Áldott, meghitt, szeretetben teljes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
Az iskola dolgozói és tanulói nevében:
Vargáné Molnár Márta igazgató

Boldog Karácsonyt kíván

a 8 éves

Nagy Sándor Dojo Karate klub!

2019. december 17. kedd
16.00-19.00
Győrladamér, Bóbita Óvoda

A Bóbita Óvoda és Bölcsőde minden kisgyermeke és dolgozója nevében ezúton szeretném megköszönni a község lakóinak minden felajánlást és
támogatást. Rengeteg játékot kaptak gyermekeink
ajándékba. Régi óvodások szüleitől legót, saját készítésű babaházat, kézzel faragott berendezéssel, mesekönyveket, társas játékokat, autókat, bicikliket és
még sok más ajándékot kaptak.
Az egyik kisgyermek nagypapája lebetonozta a bölcsődei kisház alapját és az anyagot is biztosította.
A faházhoz a kiegészítőket ajándékba kaptuk.
Helyi vállalkozó lepedőket varrt ajándékba a gyermekfektetőkre.

Fogadóóra

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok az óvoda
és a bölcsőde összes dolgozója és kisgyermeke nevében a falu minden lakójának.

Minden vasárnap: 8:30 órakor
Ünnepi misék:
December 24. kedd 22:00 órakor
December 25. és 26. 8:30 órakor

Vargáné Madarász Valéria óvodavezető

Tisztelt Lakosság!
Ezúton értesítem Önöket, hogy
minden kedden 8-10 óra között
tartom polgármesteri fogadóórámat, melyre szeretettel várok
minden érdeklődőt!
Tisztelettel:
Pappné Kett Adrienn polgármester

Miserend
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Ladoméri Tanya Egyesület
Egyesületünk ismét mozgalmas, eseményekben
gazdag évet tudhat maga mögött. Az idén is nagy sikerrel megrendezett Tanyatábor, az újra „látogatói
csúcsot” elérő Tanyabúcsú és egyéb események mellett az év során a Vidékfejlesztési Program keretében
– sikerrel – pályázati forrás lehívásával is megpróbálkoztunk. Ez utóbbinak köszönhetően a Tanya számos, a rendezvényinket remélhetőleg hosszú távon
kiszolgáló fejlesztéssel gazdagodott. Helyet kapott
egy jurta és egy madármegfigyelő állomás is.
A jövőben is szeretettel várunk minden érdeklődőt az
Egyesület különböző rendezvényeire, melyekről mindig

RECEPT
MÉZESKALÁCS
Hozzávalók:
• 1 kg liszt
• 50 dkg porcukor
• 2 tk szódabikarbóna
• 2 tk fahéj
• 2 tk őrölt szegfűszeg
• 1 csipet só
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• 20 dkg margarin
• 3 db tojás
• 20 dkg méz
• A díszítéshez:
• 1 db tojás fehérje
• 6 ek porcukor

naprakész tájékoztatást találhatnak Facebook oldalunkon.
Ezúton is kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog
új évet kívánunk minden olvasónak!
Nyersné Kiss Hajnalka, Nyers Viktor

ELKÉSZÍTÉS
1. A száraz anyagokat összekeverjük, belemorzsoljuk
a margarint. A közepébe öntjük a mézet, beleütjük a
tojásokat, és az egészet jól összegyúrjuk. A deszkát
bőven lisztezhetjük. A tészta ne legyen túlságosan
lágy, mert akkor nagyon megdagad a sütőben.
2. A tésztát lisztezett deszkán 2-3 mm vékonyra nyújtjuk. Kiszaggatjuk vagy kivágjuk a formákat, és margarinnal vékonyan kikent, kilisztezett tepsibe rakjuk.
3. 180 fokra előmelegített sütőbe toljuk, és megsütjük, de nagyon vigyázzunk, hogy ne égjen meg, mert
igen hirtelen megsül, kb. 15 perc alatt. A sütések között nem kell újrakenni a tepsit, legfeljebb ha jónak
látjuk, egy kicsit belisztezhetjük.
4. A kisült és kihűlt mézeskalácsokat a porcukorral
krémesre kevert tojásfehérjével díszíthetjük.

