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köszöntő 

 
Tisztelt Olvasók, Kedves Győrladaméri Lakosok ! 

 

Megtisztelő számomra, hogy elsőként köszönthetem Önöket megújuló honlapunk mellett 

újraindított Hírmondónk decemberi példányában. Bízom abban, hogy minden olyan 

információt meg fognak találni településünkről, ami iránt érdeklődnek, kérdéseikre olyan 

válaszokat kapnak, melyek megkönnyítik eligazodásukat napi életünkben, infrastrukturális és 

általános fejlődésünkben, és nem utolsó sorban segítségükre lehetünk abban, hogy 

szolgáltatásainkat a leghatékonyabban tudják igénybe venni. 

 Mindannyian tudjuk, hogy a szolgáltatás színvonala hangulati tényező, hiányosságai az adott 

szolgáltató hivatal munkájának pozitív megítélését folyamatosan veszélyeztetik. Ezért 

gondoltuk úgy, hogy azt a szolgálatkészséget, melyet Önkormányzatunk alkalmazottai 

igyekeznek az Önök ügyeinek intézése során garantálni, megpróbáljuk mindenki számára 

hozzáférhető hasznos információk közreadásával kinyilvánítani.  

 Képviselő – Testületünk fő feladatának tekinti, hogy Győrladamér kellemes lakóhellyé váljék 

közel 2000 polgára számára.  Kérem, hogy személyesen is keressenek minket, a hétköznapokon 

és ünnepi rendezvényeinken egyaránt, ismerjék meg mindazt, amire büszkék vagyunk. 

 

Kedves Győrladamériak! 

 

Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, melynek hangja összehívja a családokat, 

szeretteinket, barátainkat, mindazokat, akik fontosak számunkra. Ahol béke és szeretet van, ott 

meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot, közösséget lehet teremteni. 

 Önkormányzatunk és Családom nevében kívánok szeretetteljes, áldott karácsonyt, békés, 

boldog új évet Győrladamér minden lakójának. Kívánom, hogy a következő, 2016-os 

esztendőben a szeretet, az összefogás, az együttgondolkodás jellemezze mindennapjainkat. 

Ehhez kívánok jó erőt, egészséget, kitartást és lelki békét.                                                                

                                                          Kettinger János 

                                                             polgármester  



Meghívók 

      
MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA 

Tisztelt Lakosság! 

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete – a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

54.§-ában foglaltakra figyelemmel – 2015. december 10-én (csütörtökön) 
17:00 órai kezdettel közmeghallgatást tart. 

Helyszín: Győrladamér Község Polgármesteri Hivatala (9173 Győrladamér, 
Szent István út 41.) 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

Meghívó Betlehemszentelőre 

 

Győrladamér Község Önkormányzata szeretettel meghívja a falu 
lakosságát a Betlehemszentelőre, amely a Petőfi téren lesz 

2015. december 11-én 17:00 órától. 
Az eseményt követően sor kerül a harmadik adventi 

gyertya meggyújtására is! 

 

Boldog, békés ünnepeket kívánunk 

Győrladamér minden lakosának! 

 



Fejlesztések  

2015 évben 

 

Sportcsarnok, kerítés, a Tóköz aszfaltozása. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatán nyert napkollektoros 
rendszerek az iskola, óvoda és a polgármesteri hivatal épületein.  



Fejlesztések 

2015 évben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVH pályázaton nyert Suzuki 
Vitara polgárőrautó. 

Az Önkormányzati MVH 
pályázatán nyert Mercedes 
Vito falubusz 7.990.000 Ft 

+ÁFA. 

Temetői járdák térkövezése. 

Információs táblák kihelyezése 
(jelenleg is folyamatban). 



Legapróbb  

lakosaink 
A 2015-ben születettek névsora 

Baranyai Amira és Baranyai Mara 2015.01.11. 

Horváth Lilien    2015.01.11. 

Pold Vivien      2015.03.12. 

Horváth Zoé     2015.03.19. 

Kecskés Ákos     2015.04.19. 

Schmidt Petra     2015.04.24. 

Nagy Irina Anna    2015.05.07. 

Baski Gergő György   2015.05.25. 

Szabó Mirella    2015.05.26. 

Szombathelyi Boglárka    2015.06.02. 

Kiss Lili Zoé    2015.07.07. 

Pertl Patrik     2015.07.07. 

Lakat Sarolta     2015.07.13. 

Sándor Mirella     2015.07.31. 

Szűr Jázmin Johanna    2015.08.18. 

Németh Belián     2015.09.09. 

Pintér Eszter     2015.10.22. 

Varga Kamilla     2015.10.22. 

Papfalvi Aisa Léna    2015.11.03. 

Sindulár Léna     2015.11.19. 

 



         Iskolai közlemények 

 
A Győrladaméri Községi Általános Iskola nevében szeretettel köszöntünk mindenkit. 

A 2015/2016-os tanévben iskolánkba 138 tanuló jár. A napi nevelő- oktató munkát 13 fő 

pedagógus, 1 fő gyógypedagógus és 3 óraadó tanár látja el. 

Természetesen intézményünkben is bevezetésre került a köznevelési törvény, aminek egyik 

eleme a mindennapos testnevelés. A testnevelés tanításában minőségi változást hozott az 

augusztusban átadott sportcsarnok. Alsó tagozatban heti 2 néptáncórát iktattunk be a 

Harmónia Művészeti Iskola oktatóival. 

Iskolánk a kisebb pályázatok mellett 2 nagy pályázatban vett részt, illetve van benne. 

Határtalanul projekt keretében a tavalyi tanévben Szlovéniában, a Muraközben jártunk, az idei 

tanévben Szlovákiába, a Felvidékre utazunk a 7. évfolyamos tanulóinkkal. 

A TIE-TÁMOP-6.2.1 (Teljes körű Intézményi Egészségfejlesztés) projekt keretében több millió 

forint értékben kaptunk sportszereket, értékes elektronikai eszközöket, konyhafelszerelést, 

mobilhangosítót. Házi- és nagyrendezvényeket tartottunk. Tanulóink Megyei 7 próbákon 

vettek részt, melyek maradandó élményt nyújtottak számukra. 

Természetesen diákjaink ott vannak a falurendezvényeken, színvonalas műsorokkal 

emlékeznek meg nemzeti ünnepeinkről. 

Fontos feladatunknak tartjuk a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. Részt veszünk körzeti 

és megyei versenyeken egyaránt. Novemberben a Bolyai Matematika Csapatversenyen 8. 

osztályos tanulóink megyei 1. helyezést értek el és részt vehettek a budapesti országos 

döntőben. 

Köszönet Szakál Szilárd szülőnek, aki elvitte és programokkal jutalmazta a csapat tagjait. 

Hálásak vagyunk Nagyné Derkusitz Julianna matematika szakos tanárnőnek a felkészítésért. 

A csapat tagjai: Szakál Zsófia, Szász Napsugár, Nagy Patrik, Nisóczi Botond 

Nemcsak jelen vagyunk a versenyeken, hanem iskolánk is szervez. November végén tartottuk 

a hagyományos Körzeti Anyanyelvi Versenyünket, melyen 8 iskola 103 diákja vett részt. 

Köszönjük a Győrladaméri Képviselőtestület támogatását. 

Hálásak vagyunk azoknak az önkormányzati képviselőknek, akik tiszteletdíjukat iskolánknak 

ajánlották fel: 

Kiss Sándorné alpolgármester asszony a tiszteletdíjából új függönyöket, sötétítőket, 10 

garnitúra sörpadot vett az iskolának, illetve új műpadló kerülhetett az emeleti tantermekbe 

és a folyosókra. 



Őrfi Mária képviselő asszony tiszteletdíjából polcrendszert készíttettünk a sportszertárba és a 

technika terembe. 

Vargáné Molnár Márta képviselő asszony tiszteletdíjából a felső évfolyam egyik tantermének 

teljes bútorzatát kicseréltük. 

Ponty István képviselő úr tiszteletdíjának feléből anyanyelvi versenyünket finanszíroztuk, és 

egy új tornaszőnyeget vásároltunk. 

Köszönjük a Szülőknek az egész évben nyújtott segítő támogatást! 

„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.” 

Széchenyi István 

 

Intézményünk tanulói és dolgozói nevében Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket és 

Eredményekben Gazdag Új Esztendőt kívánunk! 

 

Eseménydús tanév Győrladaméron 
 

A Győrladamér Községi Általános Iskola 

2014/2015. tanévének eseményeibe 

szeretnék bepillantást engedni Önöknek.  

Iskolánk büszke arra, hogy rengeteg színes 

és változatos eseménnyel teszi érdekessé 

diákjaink általános iskolai tanulóéveit. 

Kollégáimmal nagyon sokat dolgozunk 

azon, hogy ezek a programok tanulóinknak 

felejthetetlen élményeket nyújtsanak.  

Minden tanév elején a nyolcadik 

évfolyamos tanulóink kézen fogva kísérik 

be a kis elsősöket az iskola számos izgalmat 

rejtő épületébe, amellyel ünnepélyes 

keretek között elindul az iskolai tanév. 

Nagy lépés ez kicsiknek és nagyoknak 

egyaránt, hisz végző évfolyamos tanulóink 

utolsó diákévét ekkorra már átszövik a 

ballagás gondolatai. Nem indult ez 

másképp az előző tanévben sem, de hogy 

ne rohanjak ennyire előre, a tanévnyitó és 

tanévzáró ünnepség között jobbnál jobb és 

rendkívül változatos programokon 

vehettek részt tanulóink az e között eltelt 

időszakban.  

Minden ősszel hagyománnyá vált erdei 

iskolai napunkat a felső évfolyamon 

kerékpártúrával tettük emlékezetessé. Az 

útvonal Mecsér-Ásványráró-Hédervár volt, 

melynek során 35 km-t kerékpároztunk, és 

sok hasznos élménnyel gazdagodtunk.  

Szintén az előző tanév elején végzős 

tanulóink részt vettek a győri Széchenyi 

István Egyetem által szervezett Kiskutatók 

Éjszakája elnevezésű rendezvényen, ahol 

megismerkedhettek az egyetemen folyó 

oktató munkával, gyakorlati feladatokban 

tehették próbára kreativitásukat, 

megtekinthették a csillagvizsgáló tornyot, 

és tiszteletbeli kiskutatókká avatták őket.  

Megemlékeztünk az Állatok Világnapjáról 

is. Iskolánk tanulói és tanárai egy nemes 

ügy mellé tették le voksukat, a korábbi 



évekhez hasonlóan újra megrendezésre 

került az adománygyűjtés a Győri 

Állatmenhely javára. Nagyon sok hasznos 

dolgot adhattunk át az intézményünkbe 

kiérkező, menhelyen dolgozó gondozóknak 

és kutyusoknak.  

Diákönkormányzat keretein belül elindult 

a felső évfolyamos színházbérleti 

előadások sora is. Tanulóink a Győri 

Nemzeti Színház Kisfaludy termében 

tekintették meg A walesi lakoma, a 80 nap 

alatt a Föld körül, és A helyég kalapácsa 

című darabokat, melyek nagy tetszést 

arattak. Azon szerencsések közé 

tartoztunk, akik részt vehettek az „1 nap a 

kulisszák mögött” elnevezésű 

színházlátogatáson is.  

Iskolánkban több sportesemény zajlott. A 

tavalyi tanévben is megtartottuk a Csiki 

Arnold Labdarúgó Emléktornát, ahol a 

meghívott csapatokkal együtt emlékeztünk 

meg iskolánk egykori tanulójáról, Csiki 

Arnoldról, ezzel tisztelegve emléke előtt.  

A Magyar Diáksport Napja rendezvény 

keretei között együtt sportoltak kicsik és 

nagyok, és mutatták meg sportos oldalukat 

többféle versenyszámban. A lelkes szülők 

és diákok pedig a 2015 méteres távot futva 

teljesítették. Sportos összefogásunk 

eredményeképp a Magyar Diáksport 

szövetség 15 ezer forint értékben 

sportszerutalvánnyal ajándékozta meg az 

intézményt.  

Részt vettünk a győrzámolyi rendezésű 

Szigetközi Labdarúgó Tornán, a Győrben 

rendezett Esély Sportnapon, a 

„Mozgásban a tehetség” interaktív 

sportrendezvényen, ahol Dr. Kiss Gergő 

háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó 

számolt be nekünk élményeiről, és 

megtekinthettük olimpiai aranyérmeit is. 

Képviseltük iskolánkat a Kunszigeten 

rendezett Tilai Labdarúgó Tornán és a 

dunaszegi Rigó Béla Foci Kupán, valamint a 

tanév végi intézményi sportnapunkat a 

dunaszigeti Zátony strandnál tartottuk. A 

téli időszakban pedig iskolánk tanulóival a 

Győri Műjégpályán is jártunk, ahol 

önfeledten élvezhették a jégkorcsolyázás 

nyújtotta élményeket. Ötödik évfolyamos 

tanulóink – mint minden évben- úszás 

oktatáson is részt vettek.  

Iskolánk kulturális életéhez hozzátartoznak 

a megemlékezések is: Aradi vértanúk, 

Október 23., Március 15., Magyar Kultúra 

Napja, Költészet Napja, Nemzeti 

Összetartozás Napja, adventi 

gyertyagyújtások. Ezekről az ünnepekről 

mindig közösen emlékezünk meg iskolánk 

aulájában tartott ünnepségekkel.  

Rendhagyó irodalom órák keretein belül 

iskolánkba érkező írók, költők, színészek 

eladásait élvezhették diákjaink.  

 A Víz Világnapja, a Föld Napja, valamint a 

Madarak és Fák Napja is izgalmas 

programokkal telt nálunk, melyen mindig 

kiemelt fontosságot kap természeti 

értékeink védelme, ennek megóvása, és az 

erre való figyelem felkeltése. A „TeSzedd”- 

Hulladékgyűjtési akció is mindig 

eredményesen zárul.  

Alsó évfolyamos tanulóinknak is számos 

programmal kedveskedik az iskola. Mindig 

szívesen várjuk leendő elsős tanulóinkat és 

szüleiket az OviSuli foglalkozásokra, 

amelyeken megismerkedhetnek a tanító 

nénikkel, magával az intézménnyel, és 

barkácsolhatnak is.  

Sok tanulmányi versenyen is részt vettünk, 

valamint két nagyobb versenyt mi is 

rendeztünk. A körzeti anyanyelvi és körzeti 

matematika versenyre közel 10 iskola 

minden évben képviselteti magát. Büszkék 



vagyunk diákjainkra, hogy a tanév alatt 

zajló tanulmányi- és sportversenyeken 

mindig szép számmal vesznek részt, és 

kiváló helyezésekkel térnek haza.  

Napjainkban elengedhetetlenül fontos a 

gyermekek egészségre való nevelése is. 

Iskolánk a tavaly novemberben megtartott 

Egészségnapon színvonalas előadásokkal 

igyekezett hozzájárulni mindehhez. Az 

osztályok nagyon finom és egészséges 

ételeket készítettek, részt vehettek 

Győrből kilátogató vendégek előadásain, 

valamint színvonalas sportprogramokon.  

Iskolánkban minden évben ellátogat a 

Mikulás és megajándékozza diákjainkat.  

Adventi vásárunk minden évben nagy siker 

ahol, ahol pedagógusaink és diákjaink 

egyedi, kézműves barkácstermékei mindig 

hamar gazdára találnak. Advent 

időszakában intézményünk tanulóival az 

előző tanévben a budapesti karácsonyi 

vásárban jártunk, bebarangoltunk a 

Parlament épületét, sétát tettünk a 

Halászbástyán és a Gellért-hegyen is, és 

Csokoládé Múzeumba is ellátogattunk.  

Intézményünkbe látogatott továbbá a 

Hangraforgó együttes, akiknek karácsonyi 

koncertjét élvezhettük. Az iskolai 

karácsonyi műsort a győrladaméri 

templomban tartottuk, ahol telt ház előtt 

adták elő diákjaink a betlehemi műsorukat, 

s ahol a jelenlévők a tanári karból alakult 

kórus énekének is fültanúi lehettek.  

Intézményünk mindig lehetőséget teremt 

arra is, hogy az iskolába járó gyermekeknek 

szórakozási lehetőséget teremtsen, melyre 

kiváló alkalom a Mikulás Disco, valamint a 

farsangi bálok alsó és felső évfolyamon 

egyaránt. A tanulók mindig nívós 

táncprodukciókkal és prózai előadásokkal 

készülnek az említett eseményekre, ahol a 

jókedv, a mulatság és játékok kapnak 

központi szerepet.  

A Győrladaméri Falu-és Gyermeknapra is 

szívesen vállaltak szereplést iskolánk 

diákjai.  

Tavasszal zajló tanulmányi kirándulások 

alkalmával nebulóinkkal Veszprémben, 

Sárváron, a Bakonyban, Budapesten és 

Lipóton jártunk. Hetedik évfolyamos 

tanulóink pályázat keretében Szlovéniában 

tölthettek el néhány napot.  

Iskolánk a nyár időtartama alatt sem 

feledkezett meg tanulóiról, nyári napközit 

és nyári tábort is tartott, utóbbit a 

Velencei-tónál.  

A tanévet a nyolcadik évfolyamosok 

bankettje és szerenádjai zárták le. Nagy 

örömünkre szolgált, hogy a tanév jelentős 

záróeseményének számító 8. évfolyamos 

ballagást az újonnan megépült 

sportcsarnokban tarthattuk, melyért 

köszönet Kettinger János polgármester 

úrnak, hogy számunkra ezt lehetővé tette. 

A visszajelzések alapján is felejthetetlen 

eseményt a ballagó diákok ünnepélyes 

tánca tette még felemelőbbé, amely méltó 

lezárása volt az elmúlt tanévnek.  

Iskolánk idei tanévének eseményeiről 

készült további cikkeket és fényképes 

beszámolókat találnak a 

http://www.gyorladamer.hu/posts/index/

13/iskolai_galeria    internetes címen.

 

 

Üdvözlettel: Szakács Éva 

angol nyelvi tanító és testnevelés 

oktató, diákönkormányzat vezető 

http://www.gyorladamer.hu/posts/index/13/iskolai_galeria
http://www.gyorladamer.hu/posts/index/13/iskolai_galeria


 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ A KARÁCSONYI MŰSORRA 

 

A Győrladaméri Községi Általános Iskola  

tisztelettel meghívja Önt és Családját  

 

A győrladaméri templomban  tartandó karácsonyi műsorára,  

amelyet 2015. december 18-án 17:00 órakor tartunk. 

 

Kérjük a kedves látogatóktól  

a templom csendjének és rendjének tiszteletben tartását! 

 



Óvodai és bölcsődei 

hírmondó 

                                              
Szeptemberben megnyitottuk a 2015/16-os nevelési évet, melyben személyi változás történt. 

Gecsei Péterné Erzsike néni nyugdíjba vonult, helyére Kollátné Brunner Klaudia, Dia néni 

(győrladaméri lakos) került. Intézményünkbe jelenleg 80 kisgyermek jár. 10 bölcsődés és 70 

kisóvodás. Három óvodai és egy bölcsődei csoport büszke kis látogatója.  A kis csoport 14 

fővel indult szeptemberben és tavaszig folyamatosan emelkedik a létszámuk. 

Az elmúlt három hónap sok-sok munkával telt: 

 Ovisaink sikerrel szerepeltek a Kunsziget által rendezett OVIOLIMPIÁN. Az előkelő 

ezüstérmet szerezte meg lelkes 10 fős csapatunk. 

 Győrzámolyon a mesemondó versenyen Üveges-Sali Zsófia különdíjat kapott. 

 Eneséről, a rajzversenyről Farkas Flóra a különdíjat, Varga Regina a különleges 

technikák díját hozta el. 

 A Bozsik program keretében Győrött derekasan helyt álltak apró focistáink. (Egyikük 

meg is kérdezte Kati óvó nénit:” Mindegy, hogy melyik kapuba rúgom a labdát?”) 

A Mihály napi vásárra, melyet minden évben megrendezünk, 

rengeteg szép munkát készítettek az apró ügyes kezecskék az 

óvó nénik segítségével. Az óvoda udvara benépesült a 

vásárosok sokaságával, valóságos ünnepi forgatag 

kerekedett. Felidéztük a rég múlt idők hagyományát, 

hangulatát. Majd a nagy csoportos lurkók szüretelni mentek 

Bea óvó néni portájára, ahol szőlőt szedtek, daráltak és 

préseltek, mustot kóstolgattak. 

Az őszi munkálatokból az óvoda udvarán is kivették a részüket a gyerekek. Edit néni és Nóra 

néni vezényletével lombot söpörtek, avart gyűjtöttek és zsákoltak. 

A tél beköszöntével nagy az izgalom óvodában, bölcsődében 

egyaránt. Türelmetlenül várják már a Mikulást, lelkesen 

mondogatják a verseket és a dalokat. Az ádventi áhítatot minden 

nap átélik a közös gyertyagyújtások alkalmával. A csillogó 

gyermekszemek a legszebb ünnepre készülődnek. 

A fa alatt pedig rengeteg szép és különleges ajándék fogja őket 

várni december 16-án reggel. 

Ezúton kívánok az összes kisgyermek, kolléganő és a magam nevében is a falu minden 

lakójának ÁLDOTT, BÉKÉS SZENT ÜNNEPET! 

Vargáné Madarász Valéria intézményvezető 



Helyzetkép a községi 

könyvtárról 

      
„Szabadjára engedtek a könyvtárban, s én elindultam az emberi bölcsesség ostromára” 

– írta Jean – Paul Sartre. A könyvtár mindig egyfajta szellemi központ volt, ma legfőképpen a 

tudás őrzése, a tudás továbbadása és népszerűsítése a feladat. 

Könyvtárunk jelenleg nagyon szűkös helyen, az Általános Iskola egyik emeleti termében 

próbál eleget tenni az olvasói igényeknek. A méltatlan körülmények ellenére a gyerekek, a 

fiatal felnőttek, nyugdíjasok könyvtár látogatása jelzi, hogy igény van a könyvekre, a kultúra 

ilyenfajta közvetítésére. 

Könyvtárunk folyamatosan gyarapodik, a legújabb kiadású könyvek is ott sorakoznak 

könyvtárunk polcain. Gyermek – és ifjúsági könyvek, ismeretterjesztő irodalom, széleskörű 

szakirodalom mellett folyóiratok, DVD-ék és hangoskönyvek kölcsönzésére is van lehetőség. 

Minden évben csatlakozunk az Országos Könyvtári Napok sorozathoz. Községünkben 

október 9-én tartottunk Könyvtári Napot könyvkiállítással és különböző rendezvényekkel. 

Óvodásoknak Könyvtár – Mesevár címmel mesefilm vetítés volt, az iskolásoknak az Olvasni Jó! 

és a Könyvtári játszóház című programok nyerték meg tetszésüket, a nyugdíjasok pedig az 

Olvassunk együtt! Program keretében olvastak fel egymásnak elbeszéléseket és beszélgettek 

könyvélményeikről. A sikeres könyvtári napon talán minden résztvevő talán közelebb került a 

könyvekhez, újra felfedezze az olvasás szépségét. Könyvtári rendezvényeink novemberben és 

decemberben is folytatódnak – karácsonyhoz kapcsolódóan – az iskolában és az óvodában. 

Önkormányzati képviselőként is célom, hogy községünk minden lakója megtalálja a 

kultúrált művelődés lehetőségét egy olyan közösségi térben, amely méltó helye lesz a 

könyvtárunknak. 

Jókai Mór szerint a könyv csodálatos utazás a múltba és a jövőbe. Remélem olvasóink a 

jövő év végére már egy új, modern könyvtár falain belül lehetnek e csodás szellemi utazás 

részesei. 

Kedves olvasóimnak és Győrladamér minden lakójának áldott, békés karácsonyi 

ünnepeket és sikerekben gazdag új esztendőt kívánok. 

 

                                                                 Őrfi Mária 

                                                         Könytáros, önkormányzati képviselő 



A Ladoméri Tanya 

Egyesület közleménye 
                                                                                                                                                         

 

 

A Ladoméri Tanya Egyesület 2010-ben alakult Győrladaméron, javarészt az akkor már két éve 

megrendezésre kerülő templomkerti búcsú szervezőinek köréből. Az egyesület a helyi 

hagyományok ápolását és éltetését, természeti környezetünk megóvását és ismertetését 

határozta meg céljául.  

Az évek során több rendezvény, buszos kirándulás, előadás és túra megszervezése illetve 

számos települési rendezvény támogatása gazdagítja az egyesület történetének krónikáját.  

A 2014. évben közhasznú státuszt nyert szervezetünk jó és gyümölcsöző kapcsolatot ápol a 

helyi oktatási intézményekkel, valamint a települési önkormányzattal, továbbá a szomszédos 

községekben tevékenykedő hagyományőrző közösségekkel. 

A jövőben a már-már hagyománnyá váló rendezvényeink mellett (Télkergető, Tanyabúcsú, 

Luca-napi játszóház) újabb programok, foglalkozások, alkotóműhelyek létrehozását, valamint 

az egyesület programjainak majdan színhelyül szolgáló „Tanya” infrastruktúráinak fejlesztését 

tervezzük. 

 

Mindenkit szeretettel várunk egyesületünk hagyományos  

Luca-napi kézműves délutájára! 

Helyszín: A győrladaméri iskola aulája  

Időpont: december 11. péntek 17:30 

 

Egyesületünk nevében kívánunk mindenkinek áldott karácsonyt és boldog új 

esztendőt! 

Nyersné Kiss Hajnalka és Nyers Viktor 

 

 

 



Közérdekű 

közlemények 

 

Győrladamér Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének 13/2015. (XI.18.) 

önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról szóló 21/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdése, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. §-ában kapott felhatalmazása 

alapján a következőket rendeli el: 

1.§ 

A helyi iparűzési adóról szóló 21/2014.(XII.01) önkormányzati rendelet 2.§ (1) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

2.§ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 

1,4%-a.  

A rendelet 2016.01.01-én lép hatályba.  

 

 

Tisztelt Győrladaméri Lakosok! 

Ezúton tájékoztatunk mindenkit, hogy a következő változtatások lépnek érvénybe a 

győrladaméri temetőt illetően: 

 

 Az elszállítás megkönnyítése érdekében a hulladéktároló konténer átkerül a 

hátsó kapuhoz. 

 Biztonsági okokból a főkapu bezárásra kerül (a személyi bejárást lehetővé tévő 

kiskapu természetesen nyitva marad), az annak kinyitását igénylő munkák 

elvégzését megelőzően azokat az önkormányzatnál le kell jelenteni, és 

egyénileg kérni a nagykapu kinyitását. 

Kérdés esetén Pár Attila (06-20-432-98-70), vagy Alföldi László (06-30-517-53-03) 

hívhatók. 

Tisztelettel kérjük a változtatások tudomásulvételét. 



Győrladamér Község Önkormányzata 

 

  



 

 

 



  



 


