A közösség ereje
Tisztelt Győrladaméri Lakosság!
Fogadják szeretettel a Mi Újság következő nyári számát,
melyben szereplő témák többsége sajnos a COVID19 világjárvány miatt rendhagyó lett.
A 2020. március 11-étől az egész országra kihirdetett veszélyhelyzet és a különös jogrend óriási terheket és kihívásokat jelentett mindenkinek.

Járvány Győrladaméron
2020. március 15-öt követő héten a közös megemlékezés
és ünnepi műsor helyett lakossági tájékoztatóból értesültek
a győrladaméri lakosok arról, hogy az iskola nem látogatható, a sportcsarnok bezár, a hivatali ügyfélfogadás és az egyesületek találkozói szünetelnek.
A koronavírus járvány gyors terjedését, a magunk és családunk megfertőződését csak úgy tudtuk megakadályozni,
hogy lehetőségünk szerint otthonukban maradtunk. 2020.
március 23-án az óvoda bezárása is megtörtént.
Önkéntesek ajánlották fel segítségüket, köztük Sándor
Majer Ildikónak, Jakab-Palánki Erikának, Horváth Tamásnénak, valamint Nagy Attilánénak köszönhetjük a maszkok
megvarrását. A helyi óvoda dolgozóinak köszönhetően a
maszkok sterilizálásra is kerültek.
A 70 éven felüli idősek ellátását azonnal megkezdtük. A
személyes felkeresések, a beérkezett igények és hivatali felmérések után összeségében a településünkön 15- 23 fő között volt azok száma, akiknek tudtunk valamilyen formában
segíteni. Részükre ebédszállítást, gyógyszerellátást, és bevásárlást szerveztünk. A kötelező feladatokon kívül több családot anyagi támogatással és tartós élelmiszer biztosításával
is segítettünk.
Szerencsére településünkön a vírus okozta súlyos megbetegedésről nincs információnk, hála a fegyelmezett magatartásért, amit a győrladaméri lakosok tanúsítottak.

Összefoglalva a járvány alatt a központi utasításoknak
megfelelően szerveztük a település életét. Nem volt kön�nyű bölcs döntéseket hozni testület nélkül, de lakosainkkal
együttműködve és a hivatali dolgozók szakszerű munkájának
köszönhetően sikerült jól megoldani a feladatokat.
Ez az időszak az emberségről az önzetlenségről és a más
javára történő lemondásról szólt.
Az összefogás remélem a jövőben is megmarad és számíthatunk egymásra.

Köszönöm minden lakos fegyelmezett hozzáállását, az
önkéntesek munkáját és mindazoknak, akik a legkisebbet is
tették a közösségért ebben a rendkívüli helyzetben. Egy-egy
jó szó erőt ad a szebb jövőért.
2020. június 17-én a Kormány a 282/2020. (VI. 17.) Korm.
rendeletével megszüntette a veszélyhelyzetet, melyet március 11-én rendelt el! Ezzel a hivatalos vészhelyzetnek vége! A
veszély azonban nem szűnt meg. Kérem, hogy a jövőben is
figyeljék a vírussal kapcsolatos híreket és tartsák be az előírásokat.
Hálás vagyok mindenkinek aki mellettem volt,
KÖSZÖNÖM!
Pappné Kett Adrienn polgármester

Megújult a Petőfi tér
Településünk szépítése érdekében folyamatosan igyekszünk rendben tartani a zöldfelületeinket.
Minden települést meghatároz a róla kialakított első benyomás, az a kép, amelyet elsőként a közterületek jellege
ad az odalátogatók számára, mindezek mellett a települések környezete nagyban befolyásolja az ott élő családok
életminőségét.
2020. februárjában számoltunk be arról, hogy a Széchenyi István Egyetem, Hallgatói Innovációs Projekt (HIP) keretein belül hallgatók bevonásával vizsgálja községünk egyik
kiemelt fejlesztési témáját a Győrladamér Petőfi tér

A tér végleges kialakítása a költségelvonások miatt az
idei évben biztosan nem realizálódik, így egy költséghatékony megoldással igyekeztünk megszépíteni azt. Rádi Attila, most nem, mint képviselő, hanem helyi vállalkozóként
lett megbízva, így az ő vállalkozói díja és a növényállomány
kiadásain kívül társadalmi összefogással a hivatal dolgozói
és néhány lakos lelkes munkájának köszönhetően a Petőfi
tér megszépült, továbbá a buszmegállókhoz is kihelyezésre
kerültek növények.
Fogadják szeretettel.
Pappné Kett Adrienn
IIyen lett

IIyen volt
kialakításának lehetőségét. A szép számban visszaérkezett kérdőívek feldolgozását követően megkezdődött a tervezési koncepció/ötletelés. 2020. március közepén még egy
kérdőíves felmérés történt a végleges koncepció leadása
előtt. A járvány sajnos nem kedvezett nekünk, de igyekeztünk a lehető legtöbbet kihozni a helyzetből. Természetesen
egy ilyen fejlesztési téma kidolgozásához szükség lett volna a lakossági fórum megtartására. A járvány ezt nem tette
lehetővé, ennek ellenére több körben bevonásra kerültek a
lakosok és véleményt nyilváníthattak.
Az innovációs projekt eredménye a végéhez közeledik,
melyből teljes, vagy részötletek is felhasználhatóak lesznek. A célunk ez volt.
A COVID19 járványhelyzet pénzügyi terhet is jelentett
minden település számára, így az önkormányzatunk is új
költségvetést kell, hogy átgondoljon.

Mátyás király utca aszfaltozása
A Magyar Falu Program keretében 25.555.130 Ft-os
pályázati összegből 795 méter teljes útszakasz megújult
Győrladaméron. A pályázat beadása Kettinger János volt
polgármester úr idején került benyújtásra, míg a kivitelezése az idei évben sikeresen megvalósult.
Az aszfaltréteg és a szikkasztó árok kiépítésén túl - a
kivitelezőknek köszönhetően - kisebb lakossági igényeket is ki tudtunk elégíteni, így remélem mindenki örömmel fogadja és vigyáz az új útburkolatra.
Köszönet dr. Nagy István agrárminiszter úrnak, a térség országgyűlési képviselőjének, aki megtisztelt minket az átadó ünnepségen.
Pappné Kett Adrienn
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Fotó: Bánhegyi István

Rövid híreink
Szelektív hulladékgyűjtő sziget
IDEÁLIS HELY NINCS. Településünkön a környező falvakhoz hasonlóan nagy problémát okoz a szelektív gyűjtőszigetek telítettsége, illetve a nem megfelelő használata.
Nagyon nehéz, de szükségszerű döntés után a Táncsics
utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget áthelyezésre került a
Mátyás Király utca sportpálya felöli végére. Reményeink
szerint az ígért új szelektív gyűjtőket is megkapjuk, így
jobban tudunk majd vigyázni környezetünkre és a tisztaságra! Esztétikusan kialakított faburkolattal és kamerával
igyekszünk az üzemeltetést biztosítani.
Árilis 22. - Föld napja
A Föld napja mozgalom idén 50 éves, ezért a járványhelyzet ellenére földlabdás fenyőfát ültettünk az iskola udvarán.
A kis fát különös figyelemmel öntözzük, gondozzuk, hogy
mindig figyelmeztessen bennünket e rendhagyó módon történt faültetésre és a Föld védelmének fontosságára.

Somos tanösvény
Az önkormányzat kérésére a Somos erdő figyelmeztető
tábláit a KAEG kihelyezte, miszerint a fák betegsége miatt
a tanösvény látogatása veszélyes. Tájékoztatást kaptam
arra vonatkozóan, hogy a Somos faállományának betegsége nem megállítható.
Elkerülő út
Alsó-Szigetköz talán legnagyobb problémáját jelentő településeket elkerülő út lehetséges nyomvonalának
kijelölését célzó egyeztetések folytatódtak. Az 1401-es
út rendkívüli forgalmára mielőbbi megoldást kell találni,
melyhez alapos előkészítés szükséges. Ebben a témában
több egyeztetésen vagyunk túl. Polgármesterként jeleztem, hogy Győrladamér a településszerkezetéből adódóan
további tervezést igényel.
Dr. Nagy István agrárminiszter, országgyűlési képviselő úr és Németh Zoltán úr, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Közgyűlés elnöke is ismeri a probléma nagyságát, ezért
igyekeznek a települések vezetőivel a legideálisabb megoldást megvalósítani.
Kamerarendszer
Bővült a kamerarendszerünk, mely a Petőfi utca mindkét irányban történő megfigyelését szolgálja.
Pályázatokról egy-egy mondatban
Nem egyszerű home office rendszerben dolgozni, de
minden erőnkkel a megkezdett pályázatok megvalósításán,
lezárásán és újak beadásán dolgozunk.

Járványűző rendezvény (Falunap, búcsú)
Az idei rendezvényeinket újra kellett gondolni, melyhez
a lakosság véleményét is felmértük. Sajnos a falunap az
eredeti időpontban nem tudott megvalósulni. A jelentős
számú visszaérkezett kérdőív után, az eredményeket kiértékelve és a lehetőségeinket számba véve, 2020. szeptember 13-án vasárnap kerül megrendezésre a járványűző
rendezvényünk. Részletekkel később jelentkezünk.
Optikai hálózatépítés
A Magyar Telekom Nyrt. beruházásában megvalósuló
optikai hálózatépítés hamarosan kezdetét veszi településünkön. A jelenlegi kivitelezési munkákat, mely közterület bontással is jár, egy megadott ütemterv szerint fogják
végezni, mely az Országút utcát és a Lovarda melletti utat
érinti. A kivitelezést végző Metalcom Zrt. által kapott információkat a lakosság részére továbbítjuk.
A beruházás végén a teljes település lefedettsége vagy
légkábel, vagy földkábel kiépítése után biztosított lesz.

1. Új bölcsőde TOP pályázat- építési engedély birtokában
a kiviteli tervek elkészültek
2. Orvosi rendelő TOP pályázat - új közbeszerzési kiírás
előkészítése zajlik
3. „Aktív turisztikai hálózatfejlesztés a Szigetközben
kapcsolódó járásmódokkal” című TOP-1.2.1-15GM1-2016-00015 pályázat - projekt megvalósítás alatt
4. Leader pályázat (játszótér) - projekt zárása sikeres
5. Településfásítási pályázat benyújtva – forrás kimerülése
miatt bizonytalan
6. Sportegyesülettel közösen a Leader pályázat előkészítése
zajlik
7. Magyar Falu Program-Mátyás király utca aszfaltozásprojekt zárása folyamatban
8. Magyar Falu Program keretében 1 projekt elszámolás
alatt, míg 4 új pályázat került benyújtásra
Bölcsőde látványterv

Fontos az egészség
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Győr Járási Egészségfejlesztési Iroda és Lelki Egészség Központ által meghirdetett ingyenes prevenciós, mentálhigiénés szolgáltatás
Győrladamér településen - a nyugdíjas klub kezdeményezésére - szeptember hónap végéig megrendezésre kerül.
Az Önkormányzat és a Nyugdíjas klub szeretettel vár minden érdeklődőt! Pontos dátumokról a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket.
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Rövid híreink
Rota vírus
Pallos Gábor képviselő úr kezdeményezésére a Rota vírus elleni oltás beszerzését az önkormányzat megkezdte.
Az oltásokat hamarosan dr. Kelemen Ágnes doktornő és
Kocsis Beatrix védőnő átveszi.
Úszóstég helyreállítása
A testületi ülések alkalmával többször tárgyaltunk a
helyreállításról. Tavasszal a megsüllyedt úszóstég kiemelése megtörtént. Az úszóstég javítási munkáira az önkormányzat bekért árajánlat után meghozta azt a döntést,
hogy nem külső vállalkozó, hanem helyi társadalmi ös�szefogásban a képviselők és a hivatal dolgozóinak bevonásával lesz helyreállítva a stég. Rádi Attila képviselő úrral
történt egyeztetéseknek köszönhetően a munka - az eredetihez képest később - elkezdődött.
Rádi Attila és Ponty István képviselő urak megkezdték a
felújítást, melyet ezúton is köszönünk. Eredeti megbeszélések szerint egy közös időpontban a hivatal dolgozói és további képviselők is részt vettek volna. A stég helyreállítása
lett volna az az első igazi összefogás, mely igazolja, hogy
együtt is tudunk tenni valamit Győrladamér lakosaiért. A
kommunikáció azonban még mindig nem megfelelő, sőt.
A cél azonos. A stég helyreállításánál azonban olyan
hordók kerültek fel, melyért polgármesterként nem vállalok felelősséget, így a teljes hordóállomány újakra történő
cseréje is megkezdődik. Pallos Gábor képviselő úrnak is
köszönjük a közreműködést.
Remélhetőleg egy gazdasági szempontból is elfogadható és tartós úszóstég kerülhet újra a győrladaméri lakosok
birtokába.

Parkolás
A Spar körüli közlekedési problémákra a tulajdonossal
egyeztetve, ideiglenes megoldást találtunk, így oszlopok
kerültek kihelyezésre.
Bóbita óvoda és a bölcsőde szervizútjának térkövezése
Május 25-én újra nyitott a Bóbita óvoda és a bölcsőde
Győrladaméron. Az épület megszépült, hiszen a nyári belső festést és nagytakarítást, fertőtlenítést a leállás ideje
alatt elvégeztük. Az egészséges gyerekek igazolás nélkül
mehetnek közösségbe, mert már nagyon nagy szeretettel
várják őket az óvoda dolgozói. Kezdeményezésemre az
óvoda melletti szervizút megújult, a térkő burkolat biztonságos közlekedést nyújt az odaérkezőknek.
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Hivatali hírek
Az ügyfélfogadás és a polgármesteri fogadó óra újra a
régi. Megújult környezetben szeretettel várjuk Önöket.

Megszépült a Kisvasút köz
Nagy örömömre szolgál, hogy fel tudtuk újítani a Kisvasút közt. Az új útburkolat mellett a felújítás egy vasúttörténeti kiegészítést is kapott. Köszönetünket fejezzük ki
Koteczki Lajos úrnak, aki a kisvasút egy eredeti vasúti elemét felajánlotta, így az utókornak bemutathatjuk, mesélhetünk az arra járóknak arról, hogy mit jelentett a kisvasút
a szigetközieknek.

Óvodai hírek
Óvodánkban március elején reménykedve vártuk a
tavaszt, csodáltuk az ébredő természetet, a nyiladozó
hóvirágokat, készültünk a közelgő Nemzeti ünnepünkre. Március idusa szemerkélő esőt hozott, de azért az
időjárás még megengedte nekünk, hogy az 1848-49 –es
forradalom hőseire emlékezzünk egy szép ünnepi műsorral. A gyerekek a saját maguk által készített, nemzeti színekben pompázó zászlóikat, kokárdáikat a Petőfi
téren tűzték le. Ezután sajnos már hazánkat is elérte a
világjárvány. A koronavírus terjedése miatt a mi intézményünk is gyermekek nélkül maradt.
Mi, az óvoda dolgozói viszont ekkor sem tétlenkedtünk, az előírásoknak megfelelően megkezdtük az óvoda és a bölcsőde minden berendezésének, eszközének,
játékának fertőtlenítését. Ez után az önkormányzat kifestette az óvodát, mi pedig elvégeztük a festés utáni
nagytakarítást. Majd az ajándékba elkészített és a falu
lakói számára felajánlott maszkokat fertőtlenítettük,
vasaltuk, csomagoltuk, hogy a község minden háztartásába rövid idő alatt eljuthasson. Szorgos kolléganőnk
pedig több száz maszkot varrt, melyet karitatív célból a
kórháznak adományoztunk.
A megszokott nyüzsgés, gyermekhangok, hangos kacajok, melyek élettel töltötték meg az intézményt, hiányoztak mindannyiunknak. Több csatornán tartottuk a
kapcsolatot a szülőkkel és a gyerekekkel. Minden nap
törtük a fejünket, hogy olyan feladatokat adjunk nekik,
ami fejlődésüket szolgálja és otthon is elvégezhető. Volt
kolléganő, aki postai úton küldött minden kisgyermeknek személyes levelet, mások interneten tartották a
kapcsolatot az óvodásokkal.
Meséket mondtunk, tornagyakorlatokat vettünk fel
videóra, feladatlapokat helyeztünk ki az óvoda bejáratához, kreatív, rendhagyó módon emlékeztünk meg
a Víz,- a Föld,- a Madarak és fák,- valamint az Édesanyák napjáról. Húsvéti ráhangoló színezőket, feladatokat, verseket a világhálón küldtük. A szülők az elvégzett
feladatokat fotókon és videókon eljuttatták hozzánk,
melyeknek nagyon örültünk. Repdesett a szívünk a boldogságtól, mert visszajelzéseket kaptunk azokról a gyerekekről, akikkel eddig a mindennapjainkat töltöttük.
Ezúton is köszönjük a szülőknek a példás hozzáállását,
pedagógiai munkánk támogatását.

Nagyon vártuk már, hogy engedélyt kapjunk a nyitásra. Kicsinosítottuk az óvodát, hogy megújult, tiszta és
esztétikus környezetben fogadhassuk újra a régen látott
Bóbitás gyermekeket. A várva-várt nap május közepén
érkezett el és fokozott óvintézkedések, veszélyhelyzetre
előírt nagyfokú higiéniai szabályok betartásával fogadtuk az óvodásokat. Mára már az élettel teli falak között
sok kisgyermek örvendhet velünk együtt a viszontlátás
örömének.
Az évzáró ünnepség és a ballagás is megtörtént, ahol a
búcsúzás nem könnyű. Az önkormányzat és a képviselőtestület nevében Polgármester asszony asztali faragót és
könyvjelzőt ajándékozott a leendő kisiskolásoknak.

Mindennapos testnevelés a gyermekek nélküli csoportszobában. Reméljük otthon megcsinálták a gyakorlatokat

Az utolsó közös program a karantén előtt. 2020. március 13.

Ballagás 2020. június 26.
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Iskola
Ez év márciusában, egyik pillanatról a másikra megváltozott körülöttünk a világ. Péntekről hétfőre bezártak az iskolák a veszélyhelyzet kihirdetése miatt. Bezártak, bizonytalan időre becsukódtak a kapuk. De mi pedagógusok, ti gyerekek, és önök is kedves szülők megértettük a feladatot, átéreztük a helyzet súlyát és vállaltuk a ránk háruló felelősséget.
Új módszertani eszközöket előtérbe helyezve kezdtük el a digitális oktatást. Ez az időszak arról szólt, hogyan tudjuk
megoldani, kivitelezni és minél eredményesebben elvégezni a szaktárgyi ismeretek megtanítását. A közvélemény is
nagy érdeklődéssel kísérte ezeket.
A győrladaméri pedagógusok szerint figyelembe kellett venni azt is, hogy sok szülő dolgozott és nem tudott mindig
ott lenni a gyermeke mellett. Értékelték a beadandó feladatokhoz való hozzáállást, szorgalmat és a megoldások helyességét. Mindig adott volt a javítás lehetősége és kétes esetekben felfele billent a mérleg nyelve. Tartottunk online órákat,
de a személyes kapcsolatot, a csillogó gyermek tekinteteket nem tudta pótolni semmilyen informatikai rendszer. A tanév
végi osztályzásban nemcsak a második félévet, hanem a teljes tanévet értékeltük.
Nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy a körülményekhez képest eredményes 3 hónapot zártunk és immár fizikai értelemben is kinyíltak a kapuk. 2020.június 20.-án rendhagyó körülmények között megtartottuk ballagási ünnepségünket.
Mindannyian nagyon vártuk már ezt a pillanatot. Egymással könnyes szemmel újra találkozó diákok, meghatott pedagógusok, valamint egyre több elismerő szót mondó szülő. Még soha nem hiányzott ennyire az iskola.
Kedves Szülők! Köszönjük a helytállást és azt, újból bebizonyították, hogy mindig lehet Önökre számítani. Köszönjük
áldozatos munkájukat, a szülők együttműködését a digitális oktatásban.
Pihentető, élménydús nyarat, szép családi együttlétet és jó egészséget kívánunk.
Győrladamér Községi Általános Iskola

Impresszum:
Mi Újság Győrladamér • Győrladamér Község Önkormányzatának ingyenes lapja • Megjelenik 600 példányban
ISSN 2677-1160 • Kiadó: Győrladamér Község Önkormányzata 9173 Győrladamér, Szent István u. 41.
Felelős kiadó: Pappné Kett Adrienn polgármester • Szerkesztés: Fenomédia Marketing

6

Járványhelyzet minden szemszögből
Interjú Nagy Vivien 7. osztályos tanulóval

Interjú Kalmár Éva szülővel

Emlékszel-e arra, hogy mikor tört ki a járvány! Tudod
honnan indult?
Igen Kínából. Egyik földrajzórán is beszéltünk erről és
emlékszem, hogy farsang körül már sok hírt lehetett hallani
erről.
Miből tudtad, hogy járványhelyzet van Magyarországon, féltél?
A barátnőim írták, hogy ne menjek a városba, a híradóban
is hallottam és a tanárok is mondták. Picit féltem, de nem
magam miatt. A nagyszüleimet féltettem, hátha elkapják.
Furcsa volt a falunk is, mert alig láttam valakit az utcán.
Milyen érzés volt, hogy nem kell menni suliba, és milyennek látod a digitális oktatást?
Örültem, hogy nem kell menni, de rossz is volt, hogy nem
találkoztam a barátaimmal. Először azt hittem 1 hónap lesz
és áprilisban már mehetünk, de sajnos nem úgy lett. A tananyagot a classroom-on és a krétán kapom.
A leckeírás könnyen ment, de az új anyag megtanulása nehezebb volt egyedül. Minden nap tanultam, de így is több volt
a tananyag, mintha iskolában lettem volna. A legnehezebb
a fizika volt, mert sok új szabályt vettünk. A legkönnyebben
talán a német és az irodalom ment. A jegyeim nem változtak, eddig is jobbára ötöseim voltak, nem rontottam semmiből, sőt matekból javítottam. Az online órák tetszettek, mert
gyorsan ment az idő és jó volt hallani az osztálytársaim és a
tanárok hangját. A tanulásnál egyedül tudtam haladni, a szüleim a testvéremnek segítettek inkább, aki 4. osztályos.
A járvány rossz volt, mert kevesebbet találkoztam a barátokkal, unalmas volt otthon ilyen sokat lenni. Sok sorozatot
és filmet néztem, könyveket olvastam, de jobb lett volna a
barátnőimmel találkozni. A házimunkáknál viszont sokkal
többet segítettem.
Hallottad, lehet, hogy lesz második hullám?
Igen, de nem szeretném, hogy legyen.
Mit szólsz a vakációhoz?
Örülök neki.

Emlékszel-e arra, hogy mikor tört ki a járvány?
Ezt az időszakot nem lehet elfelejteni, 2020.03.13-tól sejteni lehetett, hogy a környező országokhoz hasonlóan a Magyarország Kormánya is bevezet óvintézkedéseket COVID-19
miatt, de álmomban sem gondoltam volna, hogy két nappal
később, március 16-tól a gyerekek nem mennek iskolába és
otthonról kell megoldani a tanulást.
Hogyan reagáltál az első napokban? Milyen kihívásokat
kellett megoldani?
Férjemmel - dolgozó szülőként - sodródtunk az árral az
első hetekben. Egyensúlyba kellett hozni a céges munkavégzést, a főzést és bevásárlást, valamint a gyermekekkel való
tanulást. Egy elsős és egy hatodik osztályos tanuló mindennapi oktatását kellett megoldanunk.
Nehéz volt megoldani a munkahelyedet? Home office-ban
dolgoztál?
Először üdvözítő volt, hogy a munkáltatónk is gyorsan reagál és otthoni munkavégzést rendelt el március 16-tól. Home
office-ban dolgoztam, azonban az építőipar nem állt le, így a
munkakörömből adódóan hetente többször is kellett munkaterületre mennem.
Kinek volt nehezebb és kinek könnyebb ez az időszak?
Azt gondolom, hogy mindenkinek nehéz volt. Szülőként
munka - tanulás - főzés és háztartás foglalt le, a gyermekeknek pedig egy újfajta tanulási módszerhez kellett alkalmazkodniuk: saját feldolgozáson alapuló ismeretszerzésre,
ami többé kevésbé sikerült is. Jó volt látni, hogy a gyerekek
kipihenték magukat, nem kellett korán kelniük.
Milyennek látod a digitális oktatást?
A digitális oktatás lényegében azt jelentette, hogy az órákhoz - többnyire - írásos vagy video anyagokat kaptak a gyerekek, melyek jól használhatóak voltak. Az online órák sokat
segítettek a gyerekeknek, azokból lehetett volna több is.
Hallottad, lehet, hogy lesz második hullám?
Igen, hallottam. Remélem nem kell majd újból átélni az
elmúlt 3 hónap élményeit. Intenzitását tekintve gyengébbre
számítok, mint a tavaszi. Azt gondolom, hogy a higiéniai szabályok precíz betartása és a csoportos találkozások mellőzése hozzájárul a betegség terjedésének megakadályozásához.
Mit szólsz a vakációhoz?
Azt hiszem egy nyári szünetet sem vártam úgy, mint az
ideit, beleértve az iskolás éveimet is! Biztos vagyok benne,
hogy sok-sok szülő is így van ezzel! A körülményekhez képest igazán jó tanévet zártak a gyerekek, megérdemlik Ők is
a pihenést, hiszen keményen meg kellett dolgozniuk a sikerért.

Gyereknapi rajzverseny
Jókedvű, vidám győrladaméri gyerkőcök alkottak a gyereknapi rajzversenyen.
Sem az időjárás, sem a járványhelyzet nem volt velük. A
gyermeknapra meghirdetett aszfalt rajzversenyen ennek ellenére gyönyörű alkotások születtek. Köszönjük!
A gyerekeknek a rajzpályázatért járó jutalmakat különleges módon juttattuk el! Köszönjük a részvételt, gratulálunk
a díjazottaknak.
Pappné Kett Adrienn
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Köszönet a véradásért - 2020. május 14.
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2020. május 14-e emlékezetes nap lesz Győrladamér
életében. Új rekord született a véradás terén. 74-en jelentkeztek véradásra, 4-en először adtak vért.
2020-ban a Covid helyzet sokunk életét megváltoztatta. Mikor jött a felkérés, hogy az éves tervben szereplő
győrladaméri véradást tartsuk meg, mert nagyon nagy
szükség van a vérre egy kicsit megijedtem, hogy a veszélyhelyzetben hogyan lehet mindezt biztonságosan megoldani.
Sajnos Győrladaméron nincs közösségi épület, véradásra csak az Iskola vagy Óvoda épülete jöhetett szóba. Felvettem a kapcsolatot Pappné Kett Adrienn Polgármester
Asszonnyal, akibe fel sem merült, hogy ne legyen megtartva a véradás.
Többszöri egyeztetés után, átgondolva, minden biztonsági intézkedést figyelembe véve, az Óvoda éttermére
esett a választás, ezzel biztosítottuk, hogy az óvodai részre
senki se lépjen be és vállaltuk a véradás utáni fertőtlenítő
takarítást.
Tudtam, hogy ezúttal a véradás lebonyolítása nem olyan
lesz, mint a megszokott. De összefogással és tenni akarással mindent meg tudunk oldani.
Felhívásomra, az önkéntes segítők is egyből felajánlották segítségüket. Köszönet Nyersné Kiss Hajnalka, Szabóné Sági Szilvia, Szombathelyi Ibolya és az új önkéntes segítőnek Koteczki Áronnak. Köszönöm a gyerekek segítségét

is: Szabó Botond, Szabó Barnabás, Szabó Katalin – akik
a szülőkkel együtt segítettek a szórólapozásban. Büszke
vagyok rájuk, mert már gyerekkorban megismerik az önkéntesség, a segítségnyújtás fontosságát.
2020. május 14. Véradás napja. Nagy izgalommal vártam az első véradókat és bíztam benne, hogy sikeres lesz
a véradás. És a véradók csak jöttek és jöttek. Ismerősök,
ismeretlenek. Türelmesen kivárva a sorukat. Leírhatatlan,
hogy ilyen helyzetben milyen összefogás, segíteni akarás
van az emberekben. Többen jöttek családostól, férj, feleség, gyerek. A szülők példamutatásukkal, véradásukkal
tanítják a gyerekeiknek, az ifjúságnak a véradás fontosságát.
74 segítő akaró ember, 74 fő véradó. Új rekordot döntöttünk véradás terén.
Millió köszönet a betegek nevében is, akik közvetlenül
nem tudják megköszönni a vért, ami nekik a gyógyulást,
az életet jelenti.
Külön köszönet a Polgármesteri Hivatalnak, az Országos Vérellátónak és a Vöröskeresztnek is.
Bízom benne, hogy a továbbiakban is ennyi segítő ember vesz majd körül és segít beteg embertársain.
Szép nyarat, jó egészséget kívánok mindenkinek.
Találkozzunk ősszel a következő véradónapon!

Sporthírek

Húsvét

2020 márciusától mindannyiunk életében meghatározó volt
a COVID 19 miatt kialakult járványügyi helyzet. Több mint két
hónapig tornacsarnokunk kapuit is zárva kellett tartani, de
sportolóink otthonaikban illetve a szabadban önállóan végezhettek edzéseket.
Május óta az utánpótlás legfiatalabb focistái Szabó Tibor vezetésével, az idősebbek Csizmazia László és Megyeri József
vezetésével kezdték meg a munkát. A felnőtt csapat tagjai Forrás Ákos irányításával, kisebb létszámban, a győri Barátság
Parkban kezdték el a felkészülést a következő szezonra.
A karate szakosztály tagjai Böcskey Zsolt senpai vezetésével edzenek újra május eleje óta.
Az önkormányzattal együttműködésben felállításra került a
sportpálya mellett egy Márton-faház, amely szertárként funkcionál.
Egyeztetések kezdődtek a sportöltöző felújítása kapcsán,
amelynek megvalósítását a Magyar Falu Program keretein belül szeretnénk megvalósítani. Így kerülne sor a tető, öltözők és
a vizes blokkok felújítására.
A karate szakosztály június 21-én kezdte meg a szokásos
nyári edzőtáborát Visegrádon 15 fő részvételével. Július 20-26
között gyalogtúrát terveznek a Balatonra, amelyet 26 fő (gyerekek és szüleik) részvételével szeretnének megvalósítani. A
túra előkészületei folyamatban vannak.
Minden sportolónknak jó felkészülést kívánunk a következő
szezonra!
Nagy Kornél

Sajnos a húsvét örömét is beárnyékolta a vírus. Ezt enyhítendő Páli Géza alpolgármester úr és családja apró alkotásokkal szépítették a települést.
Köszönjük a kedves díszítést.

Szente Mária véradásszervező

Recept
Szájmaszkos muffin
Hozzávalók:
2 bögre liszt, 1-1 bögre cukor
és tej, fél bögre napraforgó
olaj,1 db tojás,1 csomag sütőpor.
A lisztet a sütőporral elvegyítjük. A tojást habosra keverjük
a cukorral és később a tejjel
és az olajjal is. Végül a lisztes
keveréket is hozzáadjuk. Sütés 180 fokon, 22 percig.

