
Október 12-én önkormányzati
választás lesz. Lapunkban be-
mutatjuk azt a 12 képviselôje-
löltet, akik közül hatan beke-
rülnek a testületbe.

Közmeghallgatás, eboltás,
ruhagyûjtés és ter mé -
szetesen sport — közérdekû
információk, idôpontok az
utolsó oldalon.

Nagyinterjú Nagy Imre Attilá-
val. A polgármester a mögöt-
tünk lé vô négy évet értékeli.
Fejlesztések, költségvetés,
árvíz a középpontban. 

A fejlôdés útján



Százmillió forintos nagy-
ságrendben érkezett pályá-
zati forrás az elmúlt négy
évben Gyôrújfaluba —
mondta Nagy Imre Attila
polgármester, aki lapunk-
nak adott interjújában el-
múlt négyéves tevékenysé-
gérôl adott számot. Szóba
kerültek a fejlesztések, a
rezsiköltség csökkentése, a
turizmus, a Gyôrladamérral
való kapcsolat és az árvíz,
de arról is beszélt, hogy
hogyan tudott folyamato-
san pozitív oldalon maradni
a költségvetés. 

— A napokban letelik négy -
éves polgármesteri ciklusa,
gondolom, ön is számot vet:
mit sikerült elvégeznie a ter-
vei közül és mit nem. Túl szá-
mos fejlesztésen és az évszá-
zad árvizén, hogyan értékeli a
mögöttünk lévô négy évet a
falu szempontjából és hogyan
az ön személyes szempontjá-
ból?
— Ami a települést illeti, véle-
ményem szerint pozitív négy
éven vagyunk túl, hiszen na-
gyon sok olyan fejlesztés, be-
ruházás is megvalósult, amely
2010-ben még az álmainkban
sem szerepelt. Nem gondol-
tam például, hogy lesz egy új
és nagyobb játszóterünk, egy
konditermünk, futópályánk és
ennyi frissen aszfaltozott ut-
cánk. Mindent összevetve elé-
gedett lennék, ha a következô
ciklusban is sikerülne ennyi
forrást a faluba hozni.
Ami engem illet, hazudnék, ha
azt mondanám, hogy erre
számítottam, mert nem gon-
doltam, hogy ennyire kemény
lesz ez a négy év. De nagyon
érdekes munka volt, nagyon
szívesen csináltam, és na-
gyon szívesen folytatnám is.

— Itt vagy esetleg egy másik
településen? Azt is hallani,
hogy egy szomszédos falu-
ban jelölteti magát polgár-
mesternek.
— Ezeket a pletykákat én is
hallom. Képzelje, az árvíz után
több helyrôl is gratuláltak az
állami kitüntetésemhez. Pedig
nem kaptam semmiféle kitün-
tetést. De amire ön céloz:
megkerestek több szomszéd

településrôl
bizonyos
küldöttek,
hogy indul-
jak náluk a
választáson.
Ez megtisz-

telô, de azért egy kicsit mor-
bid is: én újfalui vagyok, Újfa-
lun szeretnék polgármester
maradni. De ezek a megkere-
sések is pletykákat generál-
tak, és nagyon sokan kész

tényként kezelték azt, hogy én
el fogok indulni Vámosszaba-
diban vagy Gyôrzámolyon.
Ami a legszebb, hogy egye-
sek szerint mindkét települé-
sen. Itt is leszögezem: nem

fogok, én csak Gyôrújfaluban
indulok el a tisztségért. 
— Államtitkár sem lesz?
— Ez is csak pletyka, soha
nem mennék el Budapestre
dolgozni. Én innen csak akkor
fogok elmenni, ha nem érzem
a szeretetet, ha nem érzem,
hogy jó helyen vagyok. 
— És most érzi a szeretetet,
érzi, hogy jó helyen van?
— Igen, maximálisan. Amíg a
megválasztásom után, még
2011-ben jó páran bejöttek
hozzám, és keményen kritizál-
tak az elôítéleteik vagy az elsô
benyomásuk alapján — ez egy
kicsit fur csa is volt nekem —,
addig ez mára megszûnt. Azt
hiszem, azok is elfogadtak,
akik kezdetben ellenezték az
én személyemet. 
— Elôdjével szemben ön nem
társadalmi, hanem fôállású
polgármester, ha jól emlék-

szem, többeknél ez verte ki a
biztosítékot.
— Igen, de ha már felhozta,
hadd tegyem ezt a dolgot
tisztába: az elôttem lévô pol-
gármesterek is fizetésért dol-

„Ha a gyôrújfaluiak úgy döntenek,
folytatom a település fejlesztését”
Interjú Nagy Imre Attilával, Gyôrújfalu polgármesterével

Azt hiszem,
azok is elfogadtak, akik kezdetben

ellenezték a személyemet



goztak, akárcsak én. Csak én
fôállású munkabért kapok,
ami írd és mondd, bruttó 70
ezer forinttal több, mint az elôt-
tem lévô társadalmi megbíza-
tású polgármester fizetése.
Szavakon lovagoltak embe -
rek, miközben az igazság az,
hogy a társadalmi megbízatá-
sú polgármester sem szíves-
ségbôl dolgozik. Szerintem
teljesen normális, hogy ha
nekem ez a munkahelyem,
akkor ezért fizetést kapjak.
Egyébként a versenyszférá-
ban egy ekkora felelôsséggel
járó munkáért a többszörést
fizetik. De hangsúlyozom, ma
már ez nem téma a faluban.
— Ha már fizetések és szá-
mok, kanyarodjunk egy kicsit
vissza beszélgetésünk kiindu-
lópontjára. Említette, hogy
nem várt mennyiségû fejlesz-
tési pénz érkezett az elmúlt
négy évben Gyôrújfaluba,
számszerûsítené ezt?
— Ezzel kapcsolatban a ren-
delkezésükre bocsátok egy
táblázatot, amelyben tételesen
fel van sorolva minden. (Ezt a
7. oldalon közöljük — A szerk.)
Egyébként százmillió forintos
nagyságrendben érkezett ide
pénz. Nagyon fontos, hogy
ezeket a forrásokat mind értel-
mes dolgokra tudtuk költeni,
tehát vagy értéket teremtet-
tünk belôle vagy komfortosab-
bá tettük a falut — ebbôl a ké-
sôbbi testületek mind profitál-
ni fognak. Vegyük például az
útfelújítási programot, amely a
2010-ben meghirdetett pol-
gármesteri programomnak
amúgy is része volt. A testület
ezt szem elôtt tartva folyama-
tosan felelôsen, költséghaté-
konyan gazdálkodott, és ami
megtakarítást év végéig sike-
rült elérni, azt a következô év
tavaszán elköltötte a település
úthálózatának fejlesztésére.
Így minden évben volt olyan
aszfaltozás, amit önerôbôl va-
lósítottunk meg. Prioritást él-
veztek azok az utak, amelyek
murvásak voltak, nem volt raj-
tuk burkolat. Az árvízhelyzet
után aztán egy vis maior pá-
lyázaton 111 millió forintot

nyertünk az útjaink fejlesztésé-
re, ehhez 11 millió forint ön -
erôt tettünk hozzá. Ez azt je-
lenti, hogy a következô ciklus-
ban nagyságrendekkel keve-
sebbet kell költenünk kátyú-

zásra, hiszen majd-
nem mindenhol mi-
nôségi útjaink van-
nak. Ahol nem, ott
két éven belül befe-
jezzük a programot,
akár önerôbôl is.
Onnantól azok az
adóforintok, amiket nem erre
kell költeni, tovább pörgethe-
tôk más pályázatokba, más
fejlesztésekbe. 
— Látszik, hogy tudatos pénz-
ügyi politikában gondolkozik,
de vajon az önkormányzat
mûködése is ilyen költségha-
tékony? 
— Nézze, amikor 2010-ben át-
vettem az önkormányzatot,
azt láttam, hogy elôdeim a
személyi állományon kívántak
minél többet spórolni. A
törvények, a mûködési enge-
dély, a rendeletek alapján az
önkormányzatnál négyen dol-
gozhattak volna. Amikor átvet-
tem a hivatalt, akkor ketten
dolgoztak itt, sôt, jegyzô sem
volt. Teljesen kifacsart és
hiányos személyi állománnyal
mûködött az önkormányzat.
De az óvodánkban is két óvo-
dapedagógussal voltak keve-

sebben, mint amennyi a
normál mûködéshez kellett
volna. Nem elítélve azt a rend-
szert, de az a két ember nyil-
vánvalóan nem tudta határ-
idôre és jól elvégezni a mun-

káját, itt-ott csúszások voltak,
nem volt idejük odafigyelni a
befolyt adóbevételekre. Most
viszont van, persze az is igaz,
hogy most négyen vagyunk,
van fôállású jegyzô és fôállá-
sú polgármester is. Ez több-
letköltség ugyan, de most in-
kább az önkormányzat rezsi-
költségein spórolunk, nem
pedig a munkabéreken. Az
önkormányzat által fenntartott
épületekre napelemet, napkol-
lektort tettünk pályázati pénz-
bôl. Most már minden intéz-
ményünknél teljes egészében
kiváltásra kerül a villanyrezsi.
Ha csak a villamos energiát
nézzük, akkor ez éves szinten
több mint másfél millió forin-
tos megtakarítást eredményez
az önkormányzatnak. De to-
vábbmegyek, most van köz-
beszerzési eljárás alatt az ön-
kormányzat és a faluház külsô
hôszigetelésének és
fûtéskorszerûsítésének kivite-
lezése. A faluházat például az
önkormányzat épületében lévô
kazánról fûtjük, és az udvaron
vezetjük át a fûtés vizét a falu-
házba — ez idejétmúlt mára. 
Az elôttünk álló fejlesztések

Mindenképpen cél,
hogy mintafalu legyünk,

ahol nincs termelô,
gyártó üzem vagy csak 

kevés van



gázszámlacsökkenést fognak
eredményezni, az így megta-
karított pénz pedig az önkor-
mányzatnál marad. Az egyik
legnagyobb fix rezsiköltsége a
településnek a közvilágítás,
erre évente 6 millió forint
megy el a büdzsébôl. Ezért
2011-ben az összes
lámpatestet energetikailag
korszerûsítettük: az energiafa-
ló 70-90 wattos, nátriumionos
lámpák helyére 25 wattos led-
lámpák kerültek, a kicsit
korszerûbb 36 wattos lámpa-
testek elé pedig egy elektroni-
kus elôtétet építettek be.
Ennek köszönhetôen a telepü-
lés villamosenergia-fogyasztá-
sának a mennyisége 100 szá-
zalékról 52 százalékra esett
vissza. Éves szinten 3 millió
forinttal van beljebb a telepü-
lés ennek köszönhetôen. Te-
kintettel arra, hogy amikor ez
a fejlesztés készült, akkor az
önkormányzatnak még nem
volt akkora likvid vagyona,
hogy ezt a beruházást önerô-

bôl megvalósítsa, kerestünk
egy olyan vállalkozót, aki ezt a
munkát szállítói finanszírozás-
ban elvégzi, de hét évig min-
den évben megkapja az általa
épített rendszer által termelt

megtakarítást. Tehát hét évig
mi ugyanannyit fizetünk, mint
korábban, de a nyolcadik
évtôl már jóval kevesebbet.
Egyébként jogerôs építési en-
gedélyünk van a falu határá -
ban egy olyan napelempark
megépítésére, amely annyi

energiát képes termelni, hogy
nemcsak a közvilágítást tudná
megoldani, de még értékesí-
teni is tudnánk az áramot. 
— Akkor egyfajta ökofalu irá-
nyába megy Gyôrújfalu.
— Igen, mindenképpen cél,
hogy mintafalu legyünk, ahol
nincs termelô, gyártó üzem,
vagy csak kevés van. Mi élhe-
tô, csendes pihenôövezetet
szeretnénk. Jó lenne, ha ennek
köszönhetôen a turizmust is
tudnánk fejleszteni, most
egyébként már eljutottunk
odáig, hogy néhány vendéghá-
zat sikerült létrehozni a faluban.
De ebbe a turisztikai koncepció-
ba mindenképpen szeretném
bevonni a mellettünk elfolyó Mo-
soni-Dunát is, mert ez most ab-
szolút kiesik a település életé -
bôl, pedig akár egy kis kikötô,
akár vendégházak felállítása a
Duna-parton mindenképpen jót
tenne a helyi turizmusnak. Ötle-
tem egyébként több is van, de
errôl most még nem szeretnék
beszélni.
— És mi a helyzet a kerékpár-
turizmussal? Mekkora a for-
galom?
— A kerékpárutat is fel kell újíta-
ni a következô években. Ha a
Magyar Közút ezt nem teszi
meg, akkor nekünk kell a zse-
bünkbe nyúlnunk, és Gyôrrel

együttmûködve legalább a
város és Újfalu közötti szakaszt
minôségivé kell tenni, hogy ez
szolgálja az itt lakók életét és a
turistákat is. Egyébként én
sokat tekerek, úgyhogy látom,
hogy tavasztól ôszig jelentôs a
kerékpárforgalom. 

— Négy évvel ezelôtt kijelölt
még egy célt, ez pedig a kö-
zösségépítés: a régi és az új
gyôrújfaluiaknak az összeková-
csolása. Hol tart ez a folyamat? 
— Igen, számomra ez nagyon
fontos, és azt hiszem, sike-
rült is eredményeket elérni ez
ügyben. Minden évben ren-
dezünk például falunapot,
ahova hívunk legalább egy
országos szinten ismert elôa-
dót. Minden évben megren-
dezzük a Bécs—Budapest
Maraton újfalui szakaszához
kapcsolódóan a Káposzta-
fesztiválunkat, ennek szintén
nagy sikere van, akárcsak a
karácsonyváró betlehemezé-
sünknek. Közösségépítési
céllal indult el a falulottó játé-
kunk, ez is nagyon jól sült el.
De mondhatnám a kondite-
rem építését is, ami szintén
egy mikroközösséget alakí-
tott ki. Igyekszünk olyan tere-
ket is létrehozni, amelyek tá-
gasak, ahol ott lehet hagyni
a gyerekeket. Ilyen a futópá-
lyánk vagy a játszótér, ahol
sok játszóeszköz van, a
szülô le tud ülni, esetleg inni
valamit a büfében. A játszó-
park egyik oldalán szántóföld
van, a másikon pedig lakó-
övezeti forgalom, tehát nyu-
godtabb környezet. Egyéb-



ként tervezzük a játszótér ízlé-
ses bekerítését is. Ezen a te-
rületen levendulát is ültettünk,
gyümölcsöst telepítettünk. És
van még egy sikeres közössé-
gépítô terünk, a Manó tanya,
ahol a gyerekeknek állatsimo-
gatásra van lehetôségük, és
ragyogó itteni kezdeményezés
a péntek délutáni kenyérsütés
is: mindenki hoz valamit, sza-
lonnát, hagymát, sört, pálin-
kát, a gyerekek játszanak, a
felnôttek meg beszélgetnek.
Aztán folytatva a sort, az
evangélikus templom melletti
területen táborokat indítot-
tunk idén nyáron, ezt is foly-
tatni szeretnénk, és ide kap-
csolódik, hogy támogatjuk a
katolikus parókia felújítását,
hogy a papunk tényleg Újfa-
lun tudjon élni. 
— Kerültük a témát eddig, 
de azt hiszem, ezen a ponton
adódik a kérdés, hogy ho-
gyan vizsgázott Gyôrújfalu
összefogásból a bajban, 
a tavalyi árvízhelyzetben?
— Úgy gondolom, hogy ha az
elôbb említett közösségépítô
rendezvények nem lettek
volna, ez az árvíz akkor is ösz-
szehozta volna a falut. Ez alatt
a meglehetôsen hosszú tíz
nap alatt mindenkit egységbe
kovácsolt a víz. Mindenki
megismerte a harmadik
szomszédját, a két utcával ar-
rébb lakó embert, és ezek a
kapcsolatok azóta is
mûködnek. 
— Azért a vezetôi erények leg -
inkább a bajban mutatkoznak
meg, az embereket össze kell
tudni fogni, irányítani kell.
Emellett pedig külsô segítsé-
get hozni, állami vezetôkkel
tárgyalni — ön is sikeresen
vizsgázott, talán ezért is kel-
tek szárnyra azok a pletykák,
hogy állami kitüntetést kapott
ezért.
— Egy ilyen katasztrófahelyzet-
ben a polgármesternek az a
dolga, hogy a tôle telhetô leg-
többet megtegye a falu meg-
óvásáért. Ez nekem is új hely-
zet volt, nagyon sok kérdés,
feladat adódott, amit próbál-
tam úgy megoldani, hogy a

lehetô legjobban tudjon belôle
kijönni a falu. De ezért semmi-
féle ellentételezést nem kap-
tam, nem vártam és nem is
kértem. Ez volt a dolgom, de
a történetet lezártuk,
a példás társadalmi
összefogás emlékét
pedig a falu Fô terén
felállított totemoszlo-
pon kívül egy dupla
DVD-nyi anyag, közte
két 80 perces film
ôrzi. Ugyanakkor a veszély-
helyzetben megszerzett kap-
csolati tôkét igyekszem úgy
kihasználni, hogy a települé-
sünk a legtöbbet profitálja
belôle. 
— Egyébként ha már közös -
ségépítés, akkor a folyamatos
beköltözésekkel együtt mek-
kora Gyôrújfalu lakossága?
— Jelenleg mintegy 1700-an
vagyunk, illetve állandó lak-
címmel ennyien rendelkeznek
a faluban. További 200—300 fô
pedig ideiglenes lakcímmel
rendelkezik. Ez azért érdekes,
mert a törvény szerint állam-
polgári kötelesség oda be je -
lent kezni, ahol életvi tel szerûen
él a lakos. Ez már csak azért
is fontos, mert a 2.000 fô alatti
településeknek kötelezô közös
önkormányzati hivatalt is üze-
meltetni 2013 óta. Ez a mi
esetünkben Gyôrladamérral
jelent közös hivatalt. Tehát a
helyzet az, hogy van több
mint 200 olyan ember, aki itt
él, akivel nap mint nap köszö-
nünk, mégsem minôsülnek új-
falui lakosnak, és az önkor-
mányzat számára biztosított
központi támogatásokat nem
kapjuk meg utánuk. De mégis
használják az útjainkat, a víz-
és szennyvízhálózatunkat, vi-
lágít a házuk elôtt a közvilágí-
tás és a többi. Plusz, mivel az
állandó lakosok tekintetében
nem vagyunk elegen, még
egy közös önkormányzati
hivatalt is mûködtetni kell.
— Errôl a közös hivatalról
meséljen egy kicsit, mi a lé-
nyege?
— 2013-ig minden településnek
volt saját polgármesteri hivatala.
Az új szabályozás bevezetése

után a 2.000 fô alatti települé-
seknek össze kellett állni más
településsel vagy települések-
kel, hogy együtt kiadják a leg-
alább 2.000 fôt. A polgármesteri
hivatal így megszûnt, és közös
önkormányzati hivatal jött létre,
amelyet mi Gyôrladamérral
közösen mûködtetünk. Mi itt va-
gyunk 1700 állandó lakossal és
2-300 ideiglenessel, azaz a falu-
ban megvan a nagyjából 2.000
fô, mégis rá voltunk kényszerít-
ve a közös hivatalra. 
— Ez a közös önkormányzat
mûködôképes?
— Nem szépítem, ennek az
együttmûködésnek nagyon sok
árnyoldala van. Én azt
tapasztalom, hogy ez így nem
mûködik. Ha engem újraválasz-
tanak, akkor mindenképpen
kérni fogom a testületet arra,
hogy hatalmazzanak fel ennek 
a közös önkormányzati szerzô-

désnek az újratárgyalására.
Jelen pillanatban a Gyôrlada-
mér részérôl tapasztalható
szakmaiatlanság, rugalmat-
lanság nem egy esetben gá-
tolja Újfalu fejlôdését. Én
nem a mit miért nem lehet,
hanem a mit hogyan lehet
ember vagyok! De ezzel a
helyiek már úgy gondolom,
tisztában vannak…
— Az önállóság híve?
— A közös lónak legtöbbször
túros a háta. Én az elmúlt
négy évben mindig az önálló-
sodásra törekedtem. Ezért
szüntettük meg az óvodai tár-
sulást is Gyôrladamérral. 
Érthetelen volt a közösködés,

Ha a közösségépítô 
rendezvények nem lettek
volna, ez az árvíz akkor is 
összehozta volna a falut



hiszen semmiféle anyagi elô -
nyünk nem volt belôle. Elvál-
tunk, hátrányunk nem szárma-
zott belôle, sôt, új játszóeszkö-
zöket sikerült az ovi udvarára
telepíteni. De van iskolánk is,
aminél hasonlóképpen jártunk
el, itt is elváltunk Ladamértól, az
más kérdés, hogy közben az
iskola a KLIK fenntartása alá
került, az épület viszont a mi
kezelésünkben van, így ide is
telepítettünk játszóeszközöket. 
— Zárásként beszéljünk egy
kicsit a település költségveté-
sérôl, a befolyó adókról. Ha jól
emlékszem, megválasztása
után nem sokkal már azt szor-
galmazta, hogy csökkentsék az
iparûzési adót. Bevált ez az el-
képzelése?
— Én hittem abban 2010-ben,

hogy az adóbevételek növelé-
sét nemcsak úgy lehet elérni,
hogy növeljük az adó mérté-
két vagy új adófajtákat veze-
tünk be, hanem úgy is, hogy
adócsökkentést hajtunk
végre. 2011-ben elhatároztuk
az iparûzési adó mértékének
csökkentését, legfôképpen
azért, mert arra számítottunk,
hogy ezzel újabb cégek alapí-
tanak majd itt székhelyet. Úgy
gondolom, hogy ez az 1,4
százalékos mérték minket iga-
zolt: évrôl évre folyamatosan
nô az iparûzési adóbevétele a
településnek, jelenleg ez közel
20 millió forint. Korábban ma-
gasabb adó mellett sem tud-
tak ennyi bevételt generálni. 
A pénzügyi stabilitásunknak
az adóbevétel az egyik alapja.
Ezért lenne fontos, hogy min-

den lakos bejelentkezzen, hi-
szen akkor a magasabb la-
kosságszám miatt a központi

költségvetésbôl is egy kicsit
többre számíthatna a telepü-
lés. Folyamatosan követjük a
bevételi és a kiadási oldalt, a
kintlévôségeinket pedig igyek-
szünk behajtani. 
— Hogyan jellemezné a négy
év költségvetését?
— Mindig arra figyeltünk, hogy
sose költsünk többet a bevétele-
inknél. Azt forgattuk vissza beru-
házásra, amit az elôzô évben
megspóroltunk. Alapkoncepci-
ónk, hogy amit lehet, pályázati
pénzbôl csinálunk meg. Inkább
várunk a fejlesztésre egy kicsit,
néha többet, de pályázunk.
Ezekhez általában maximum 15-

20 százalék önerôt kell hozzá-
tenni. Idekapcsolódik, hogy
azért mûködik együtt az önkor-
mányzat több egyesülettel is,

mert így még kedvezôbb feltéte-
lekkel tudunk pályázni.
A költségvetésünkre tehát a

legjellemzôbb szó a stabil,
amit annak ellenére sikerült ki-
alakítani, hogy közben folya-
matosan csökkentek az állam-
tól kapott központi költségve-
tésbôl hozzánk befolyó bevé-
telek. Régen normatív támo-
gatás volt, most már elvégzett
feladathoz kötött támogatás
van, a korábban a személyi
jövedelemadó helyben maradt
részét is elvonták, csakúgy,
mint a gépjármûadó 60 szá-
zalékát. Ehhez képest 2011,
'12, '13, '14 végig pozitív
egyenleggel zárt.
— Ha most úgy alakul, hogy át
kell adnia a polgármesteri
széket másnak, akkor mi lesz
az örökség?
— A 2010-es átadás-átvétel
után a mi ciklusunkra áthúzó-
dó önerôk és egyéb kisebb
számlák kiegyenlítése után
4,6 millió forinttal vettük át a
kasszát. Ha most zárnunk
kell, és átadás—átvételt kell
csinálnunk, akkor ez az ösz-
szeg meg fogja haladni a 26
millió forintot, úgy, hogy az
összes pályázatunk rendben
van és minden ki van fizetve.
Az én lelkiismeretem tiszta,
és ha a gyôrújfaluiak úgy
döntenek, folytatom a telepü-
lés fejlesztését.
Kérem, ezt még mindenkép-
pen írja oda a végére: Hajrá
Újfalu!



Fejlesztés megnevezése
Értéke

(Ft)

Önkormányzat
által a meg-
valósításhoz

biztosított önerô
(Ft)

Projekthez 
pályázaton nyert 

támogatás
(Ft)

Szántóvásárlás 1,85 ha 1,850,000 1,850,000 0

Szántóvásárlás 1,96 ha 1,575,000 1,575,000 0

Sportpálya tulajdonjogának (0,9 ha-os terület) barter
keretében történô megszerzése

2,000,000 0 0

Hivatal melleti belterület megvásárlása 1.043 m2 3,125,000 3,125,000 0

E.On családi fociprogram 3,000,000 0 3,000,000

Óvoda — napelem, napkollektor 5,727,000 857,000 4,870,000

Iskola — napelem 6,050,000 907,000 5,143,000

Karácsonyi kandeláberfények 600,000 300,000 300,000

Óvoda — udvari játszóeszközök beszerzése 875,000 875,000 0

Iskola — udvari játszóeszközök beszerzése 875,000 875,000 0

Parkoló fejlesztése 4-rôl 11 beállási lehetôségre 850,000 850,000 0

Gyôrújfalu — közvilágítás korszerûsítése 10,000,000 0 2,500,000

Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Rendszer 
kialakításához elôírt önerônk

6,200,000 6,200,000
0

Almafási út murvázása 15,500,000 2,300,000 13,200,000

Digitális táblák, szavazógépek, számítógépek beszerzése az iskolánkba 2,750,000 0 2,750,000

Ady Endre utca SE parkolóig történô aszfaltozása 9,300,000 9,300,000 0

József Attila utca murvás szakaszának aszfaltozása 4,800,000 4,800,000 0

Táncsics Mihály utca murvás szakaszának aszfaltozása 4,550,000 4,550,000 0

Hársfa utca aszfaltozása 12,065,000 12,065,000 0

Térkövezett parkolóhelyek kialakítása a hivatal melletti területen 1400,000 1,400,000 0

Konditerem építése és tetôcsere a sportöltözôn 13,500,000 2,540,000 8,726,000

Arany János utca aszfaltozása 16,500,000 1,650,000 14,850,000

Petôfi Sándor utca aszfaltozása, továbbá a burkolt vízelvezetés 
és a járda felújítása. Hársfa utca aszfaltozása.

44,300,000 4,430,000 39,870,000

Hársfa utca aszfaltozása 12,500,000 1,250,000 11,250,000

Ady Endre utca aszfaltozása az SE parkolótól 7,400,000 740,000 6,660,000

Sport utca aszfaltozása 12,900,000 1,290,000 11,610,000

Kenderáztató utca aszfaltozása 13,800,000 1,380,000 12,420,000

Mártonházi út profilozása, murvázása 3,600,000 360,000 3,240,000

Hivatal tetôszerkezetének cseréje, azbesztmentesítés 13,750,000 1,375,000 12,375,000

Napelemes rendszer a hivatal épületére 6,320,000 0 6,320,000

Napelemes rendszer a sportöltözô épületére 7,900,000 0 7,900,000

Fûzfavesszô-labirintus készítése; fásítás, parkosítás a vízgyûjtô területén 3,450,000 0 3,450,000

Futópálya-építés a sportpályán 9,650,000 0 9,650,000

Játszótérépítés a sportpályán 4,855,000 0 4,855,000

Családi focinap 565,000 0 565,000



• Óvoda, iskola napkollektor-
ral való felszerelése pályázati
pénzbôl.
• Az önkormányzat és polgá-
rok közötti vitás ügyek békés
megoldása.
• Közterületek fokozott kar-
bantartása, közhasznú mun-
kások foglalkoztatása.
A következô választáson is füg-
getlen képviselôként indulok, a
jövôben is hasonló programo-
kat kívánok támogatni. A jelen-
legi óvodabôvítés és beruházás
lesz a következô, mely pályá-
zatkiírás miatt késlekedik.

Kedves Gyôrújfaluiak! 
Bár magam csak három évvel
ezelôtt kerültem be a testület-
be, annál intenzívebben fogtam
neki a feladatoknak, hogy a
nekem adott bizalmat megszol-
gáljam. Korábbi kerékpáros ta-
pasztalataimat felhasználva pá-
lyázat útján már az elsô évben
elnyertük Gyôrújfalunak a Ke-
rékpáros Település címet. Gra-
tulálok a focistáknak! Örvende-
tes a futballcsapat fejlôdése, az
utánpótlás nevelése terén na-
gyon fontos oktató munka zaj-
lik. Jó lenne ugyanakkor alter-
natívákat nyújtani azoknak, akik
más jellegû sporttevékenységet
szeretnének ûzni. 

Örülök, hogy a Manó tanyát
egyre többen használják.
Ehhez kapcsolódóan, kellô
összefogással, távlati cél-
ként akár egy kis többfunkci-
ós fedett sportcsarnok is
megvalósítható lenne. 
2013 májusában íjászklubot
indítottam. Jelenleg alkalman-
ként tudunk gyakorolni, vi-
szont a jövôben szeretnék heti
rendszeres edzéseket tartani.
Fontos számomra az egész-
séges életmód, ezért szívesen
támogatok más sport te vé -
kenységet is a faluban. 
Az ehhez szükséges kezdeti
lépéseket szeretném meg-
tenni a következô ciklusban.

A közúti közlekedés terén is
bôven van tennivaló: több
helyen az úttestet vagy a jár-
dát kellene felújítani, ahol az
elma radt, a fôúton pedig az
átkelést kellene biztonságo-
sabbá tenni. So kak szerint
csúcsidôben a túloldalra át-
kelni nem lehet. Van, ahol a
parkolóhelyek hiánya okoz
gondot, van, ahol a vízelve-
zetés hiányosságai. Örven-
detes, hogy egyesületeink,
családbarát programjaink
öregbítik a falu jó hírnevét.
Azon leszek, hogy ez folyta-
tódhasson a jövôben is.
Köszönöm megtisztelô 
bizalmukat!

A 2014. október 12-én tartandó önkormányzati választásokon Gyôrújfalun 12 képviselôjelölt indul el, közülük
hatan jutnak be a testületbe. Az alábbiakban a jelöltek által írt bemutatkozókat közöljük, olyan sorrendben, 
ahogy a szavazólapon találkozhatnak a nevükkel.

Bemutatjuk az önkormányzati képviselôjelölteket

Tisztelt
Újfalui Polgárok!
Az elmúlt négy év visszate-
kintését a következôképen
látom.
• Választási programomban a
következôket kívántam képvi-
selni, melyekbôl sok minden-
ben elôreléptünk, illetve élhe-
tôbb lett a falunk. 
• A helyi iparûzési adó csök-
kentése.
• Utak, járdák javítása építése.
• Sportpálya, futópálya fej-
lesztése, edzôterem építése
pályázati pénzbôl.

Tóth
Tamás Zsolt

Közterületeken kamerarend-
szer kiépítése a közbizton-
ság növelése érdekében,
pályázati úton.
Megválasztásom esetén azo-
kat a pályázatokat továbbra is
támogatom, melyek a falu fej-
lôdését segítik, minél szebb
és élhetôbb körülményeket te-
remtve az itt élô emberek ré-
szére, valamint segíteném a
meglévô egyesületek további
fejlôdését.
Megköszönve bizalmukat,
tisztelettel:
Tóth Tamás Zsolt

Kedves Gyôrújfalusiak!
Választópolgárok!
Már nyolc éve aktívan részt
veszek a falu életében. Több
mint 10 éve alakult a Kistérsé-
gek Fejlôdéséért Közhasznú
Egyesület, aminek alapító
tagja  vagyok. Egyesületünk
50 m Ft-ot hozott a falunak
pályázatok útján, köszönet
Sudár Miklósnak.
Elviszem minden hónapban a
falu betegeinek a vért labor-
vizsgálatra.

Megújult a sportpálya és kör-
nyéke, ez Nagy Imre Attilának
köszönhetô és a testületnek,
aki támogatta a pályázatokban.
Gratulálok Vingler Zoltánnak,
aki az utánpótlással foglalkozik.
Létrejött a Manó tanya Pin tér
Béla közremûködésével, ami jó
szolgálatot tesz a falunak.
Megújultak az útjaink, az ön-
kormányzati épület felújítása
is megkezdôdött, talán be is
fejezôdik ebben az évben.
Részt vettem a falunapokon,

szinte minden testületi ülésen,
hitelesítettem a jegyzôkönyve-
ket, minden tavasszal és ôsz-
szel intéztem a virágosítást.
Ezután is korrekten, becsülete-
sen járok el a falu ügyeit illetôen.
Utoljára szeretnék köszönetet
mondani férjemnek, aki már
nyolc éve elviseli, hogy nekem
fontos a falu ügye, és mikor
azt intézem, Ôneki kell hely-
tállni az itthoni munkában.
Köszönettel és tisztelettel:
Mikola Anikó

Boros Dániel

Mikola Anikó

1.

2.

3.



Kedves Gyôrújfaluiak!
Szeretném megköszönni a bizal-
mukat, amivel négy évvel ezelôtt
megválasztottak képviselôjük-
nek. Ôszintén remélem, hogy
nem csalódtak bennem. Vissza-
tekintve erre a négy esztendôre,
azt hiszem, sok szégyellnivalónk
nincsen. Sok mindent megvaló-
sítottunk, de persze nem min-
dent, hagytunk a következô tes-
tületnek is feladatot.
Örülök, hogy az útjaink nagy
része megújult, de sajnos
nem mindegyik, és a magyar
útépítést ismerve...
Örülök, hogy iskolánk meg-
maradt, de sajnos látom,
hogy az intézményfenntartó
központ messze van és a mi
látókörünkbôl is egy kicsit ki-
kerültek.

Örülök, hogy óvodánk sok kis-
gyereket vár nap mint nap, de
sajnos elmaradt az óvoda bôví-
tése, hiába volt pénz, paripa és
fegyver, egy év alatt nem való-
sult meg a bôvítés a testület
egyhangú támogatása ellenére
sem. Jó lett volna, ha a követke-
zô testületnek a bölcsôde kiala-
kítása lett volna csak a feladata.
Örülök, hogy a lakópark és a
falu között megépült a híd, de
fôútról való lehajtósáv és a
buszmegállónál a zebra még
várat magára.
Örülök, hogy a focipályánál
megszépült a játszótér, lett kon-
diterem és futópálya, de sajná-
lom, hogy elveszett a május el-
sejék régi, családias légköre.
Örülök, hogy folyamatosan
fejlôdik és bôvül a Manó

tanya, a kisgyermekes csalá-
dok és baráti társaságok ott-
honra leltek itt. Sajnos a kama-
szok számára tervezett sportré-
szünk nem valósult meg.
Örülök, hogy a tekecsapat
sok új fiatallal bôvült, akik sok
szép eredményt értek el, gra-
tulálok nekik. Remélem, a
gyakorlásukhoz szükséges
pálya is megoldódik.
Örülök, hogy a Csutora Egyesü-
let, a gyôrújfalui focicsapat, a
Szimultán sakkegyesület sokfelé
viszi kis falunk hírét, köszönetet
érdemelnek. A nyugdíjasklub is
sok programot szervez tagjai-
nak, így az idôsek sem marad-
nak magukra.
Köszönöm megtisztelô bizalmu-
kat, ha érdemesnek tartanak rá,
kérem, szavazzanak rám.

Pálné
Hortoványi
Tímea

Tisztelt szavazásra jogosult
Gyôrújfalui Lakosok! 
Csik Endre vagyok, képviselô-
jelölt, a 2014-es önkormány-
zati választáson szeretnék be-
kerülni a hat képviselô közé.
Aki még nem ismer, pár mon-
datban bemutatkoznék. Több
mint 20 éve határoztam el fe-
leségemmel, Terikével, hogy a
gyôri belvárosból kiköltözve
ezt a barátságos falut választ-
juk otthonunknak. Az idén töl-
töttem be az 50. életévemet,
2 nagylány büszke apukája
vagyok. Harmonikus és bol-

dog családi életet élünk a
Szabadság u. 14. sz. alatt.
Végzettségem építésztechni-
kus, de 20 évig fuvarozó
egyéni vállalkozóként tevé-
kenykedtem. Jelenleg építô-
anyag-szállítással foglalko-
zom egy helyi vállalkozónál
alkalmazottként. Semmilyen
pártnak nem vagyok, és soha
nem is voltam tagja. A sportot
hatéves korom óta ûzöm, je-
lenleg az NB III-as tekecsapat
játékosa vagyok és 11 éve el-
nöke is. Rendszeres véradó-
ként egész családommal se-

gítem a rászorulókat. Hitem
szerint római katolikus va-
gyok, rendszeresen látoga-
tom Ferenc atya miséit. Nagy
állatbarátként szabadidôm
nagy részét kutyakiképzéssel
töltöm. Sok kirándulást, bált,
tánctanfolyamot, szilveszteri
mulatságot szerveztem a falu
apraja-nagyja számára. Ked-
venc számom az ötös, mintha
a listán is itt szerepelnék. Ha
szimpatikusnak találtak, ké -
rem, jöjjenek szavazni. 
Üdvözlettel:
Csik Endre

Csik
Endre Lajos

Ezúton szeretném megkö-
szönni az eddigi támogatást
és bizalmat!
Születtem 1973. október 23-
án Gyomán, gépészmérnök-
ként dolgozom a Revo-Tec
Bt.-nél. 2008-ban költöztünk
Gyôrújfalura a családommal. 
3 gyermek édesapja vagyok.
Sze ret ném mûszaki tudásom-
mal támogatni a falut fejlesz-
tési programjaiban.
Meggyôzôdésem, hogy szük -
séges egy mûszaki szakem-
ber a képviselô-testületben.
Szeretném a megújuló ener-
giaforrások kiszélesítését
szorgalmazni, hogy önellá-
tók lehessünk a villamos

energia terén. Szeretném
óvodánkat támogatni.
Mûszaki tudásommal segíte-
ni a bôvítést. Képviselôként
havi 10.000 forinttal szeret-
nék költségeikhez hozzájá-
rulni. Szeretnék az itteni is-
kola segítségére lenni, meg-
találni gondjaikra a legjobb
megoldást. A jelenlegi fenn-
tartójukon keresztül igen
nehéz az ügyintézés.
Támogatnám a tekeklubot,
mert kiemelkedôen eredmé-
nyesek, s a fiatalokat egyre
szélesebb körben érdeklik.
Szeretnék erôsebb összetar-
tást a régi és új részek között
a faluban. 

A fejlesztésekre szánt össze -
gek igazságos elosztását.
Köz mûvek jobbá tételét, szín-
vonalasabb szolgáltatást. A
vá lasztókkal kiterjedtebb kom-
munikációt. 
A falu legszegényebb család-
jainak megsegítését is szív-
ügyemnek érzem. Az idôsek
számára egy segítôszolgálat
megszervezése, annak elindí-
tása is fontos lenne.
Amennyiben nézeteimmel tel-
jesen, vagy nagy részben
egyetért, akkor szavazzon
rám, hogy együtt tegyünk a
falunkért.
Szujó Szabolcs István
képviselôjelölt

Szujó
Szabolcs
István

4.
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Tisztelt Gyôrújfalui 
Választópolgárok!
Nagy Csilla vagyok, 26 éves,
Mártírok útja 67. szám alatti,
„tôsgyökeres” újfalui lakos. Je-
lenleg az ETO Parkban található
Park Fitness Clubban és a Yaku-
za Fitness Clubban dolgozom
fitnesz- és személyi edzôként.
Polgármester úr megkeresésére
2011 óta fitball-, csoportos aero-
bik- és kardioedzéseket tartot-
tam a Faluházban, majd a kon-
diterem örömteli elkészülte után
a sportpályán.
Az önkormányzati képviselôk vá-
lasztásán szintén Nagy Imre

Attila polgármester felkérésére
indulok el.
Amennyiben megtisztel támoga-
tó szavazatával és nevem elé
teszi az X-et, úgy biztosíthatom
arról, hogy mindennemû, telepü-
lésünk fejlôdését szolgáló pályá-
zati lehetôség megvalósítását tá-
mogatni fogom.
Biztosítom továbbá arról, hogy
bárminemû, a helyi lakosok
komfortérzetét növelô ötletet,
önerôs beruházást, fejlesztést
örömmel támogatok majd a tes-
tületi üléseken.
A megvalósításra váró feladatok
között képzelem el:

• Biztonságérzetünk növelése
érdekében térfigyelô kamera-
rendszer mielôbbi kiépítését.
• Faluközpontunk és a Mártírok
útja további szépítését, virágosí-
tását, hiszen ez alapján ítélik
meg településünket.
• A temetô ravatalozó és kapu
közötti murvás részének térkö-
vezését.
Képviselôi tiszteletdíjam nem kí-
vánom felvenni! Amennyiben a
testület többségi akarata mégis
ez, úgy a felvett összeget közcé-
lokra felajánlom!
Megtisztelô szavazatában
reménykedve: Nagy Csilla

Tisztelt Gyôrújfalui
Választópolgárok!
30 éves gyôrújfalui lakos va-
gyok, „tôsgyökeres”. Itt élek
születésem óta, itt tervezem a
jövômet is. Jogász vég zett ségû
vagyok, egyéni ügyvédként
dolgozom Gyôrben. 2010-ben
megtisztelt a falu azzal, hogy
képviselônek választott. Sze -
retném megköszönni bizalmu-
kat és támogatásukat, amiért
4 évvel ezelôtt megválasztot-
tak helyi önkormányzati képvi-
selônek. 
Az elmúlt ciklusban igyekeztem
a falu érdekében dolgozni, a
falu céljainak szem elôtt tartása
mellett tevékenyen
közremûködni a falu fejleszté-
sesében vagy akár a lakóhe-
lyünket veszélyeztetô évszáza-

dos árvíz elleni védekezésben.
Teljes mellszélességgel támo-
gattam az elmúlt 4 év alatt és
támogatom a következô 5 év -
ben is Nagy Imre Attila polgár-
mester úr programját közsé-
günk fejlesztése, fejlôdése ér-
dekében. Törté nelmi
jelentôségû felújítás zajlott
községünkben, utcáink nagy
része jó vagy kiváló burkolatú.
Soha nem látott mennyi ségû
pályázati forrás érkezett a fa-
luba többek közt polgármes-
ter úr és a képviselô-testület
munkájának eredményekép-
pen, melynek felhasználása
célzott, kifejezetten hatékony
és a jövôbe látó volt. Megvá-
lasztásom esetén többek közt
az aláb bia kat kívánom támo-
gatni és megvalósítani:

• Fô tér felújítása, közösségi
tereinek élhetôbbé tétele
• a hulladékgyûjtôk, közösségi
létesítmények és a falu
forgalmának teljes körû kame-
rás felügyelete
• az útkeresztezôdések és
csomópontok felülvizsgálata 
• a mindenkire vonatkozó jog-
szabályok közérthetô formában
történô közzététele és betarta-
tása
• helyi egyesületek, helyi egyhá-
zak, közösségek támogatása.
Megválasztásom esetén képvi-
selôi tiszteletdíjam közcélra fel-
ajánlom!
Kérem, hogy szavazatukkal
tiszteljenek meg ismét a követ-
kezô 5 évre!
Tisztelettel: dr. Pardavi Máté
képviselôjelölt

Tisztelt Gyôrújfalui 
Választópolgárok!
Borsodi Bálint vagyok, 30 éves
helyi lakos.
Iskoláimat Gyôrújfalun kezdtem,
majd pedig Gyôrben folytattam
és 2007-ben a Széchenyi István
Egyetemen gépészmérnöki, 2
évvel késôbb mechatronikai
mérnöki diplomát szereztem.
A munkatapasztalat gyûjtését
már a tanulás mellett elkezdtem
egy gyôri alkatrészgyártó cég-
nél, majd egy tervezôi állás után
2,5 évig a Mercedes-Benz kecs-
keméti gyárában dolgoztam mi-
nôségügyi mérnökként.

Jelenleg egy autóipari beszállító-
nál dolgozom vezetôi pozícióban,
ahol a minôségirányítás és -bizto-
sítás, valamint a környezetköz-
pontú irányítási rendszer tartozik
a felelôsségi körömbe.
A különbözô elôírások és jogsza-
bályok ismerete, betartása és
betartatása napi szintû feladataim
közé tartozik, amelyet szeretnék
a település javára fordítani.
Terveim:
• a falu utcáinak, közösségi te -
re inek, hulladékgyûjtôinek fej-
lesztése és a lakók észrevételei
és ötletei alapján ezek élhetôb-
bé tétele

• a falu forgalmának, valamint a
közterületek teljes körû kamerás
felügyelete
• a keresztezôdések és csomó-
pontok felülvizsgálata a belátha-
tóság érdekében (pl.: Radnóti
Miklós utca)
• a mindenkire vonatkozó kor-
mány- és helyi rendeletek, jog-
szabályok közérthetô formában
történô közzététele
• az áthaladók számára von-
zóbb falukép kialakítása
Megválasztásom esetén képvi-
selôi tiszteletdíjam közcélra fel-
ajánlom!
Tisztelettel: Borsodi Bálint

Nagy Csilla

Dr. Pardavi
Máté

Borsodi
Bálint
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Tisztelt Gyôrújfalu Lakosai!
Tel.: 06-30/514-65-18
1956. május 1-jén születtem.
1974-ben végeztem mint
erôsáramú villamos technikus.
Elvált vagyok, két gyermekem
és két unokám van.
1982 óta lakom Gyôrújfalun.
58 évet megéltem, soha nem
voltam munkanélküli, mindig
megtaláltam a munkát, hol al-
kalmazott voltam, de legtöbb-
ször magánvállalkozó.
Jelenleg is saját villamosipari
cégemet vezetem.
Ezek mellett van idôm a köz -
életben tevékenykedni. Már
nyolcadik éve a polgárôrség
elnöke vagyok. 

A 2006—2010-es ciklusban
már voltam képviselô.
Megválasztásom esetén maxi-
málisan segíteném egy a falu-
ért keményen dolgozó polgár-
mester és egy tevékeny képvi-
selô-testület munkáját.
Programjaim között a követke-
zôk szerepelnek:
Támogatnám az óvoda bôví-
tését egy bölcsôdével.
Támogatnám egy helyi termelôi
piac létesítését itt, a Szigetköz
kapujában, természetesen egy
megnyert pályázati pénzbôl.
A faluban remekül mûködô,
jelenleg már NB III-as te-
kecsapatot anyagilag jobban
támogatnám.

A Manó tanya további bôvíté-
sében szívesen részt vállal-
nék, mivel az ott tartott ren-
dezvények remekül össze-
hozzák a faluban élô régi és
új lakosokat.
Végül, de nem utolsó sorban
kezdeményezném, hogy a
megválasztott képviselôk ne
vegyék fel a havi tiszteletdíjat.
Errôl szóló részletes észrevé-
teleimet a személyes bemu-
tatkozáson fogom ismertetni.
Gyôrújfalu: 2014. 09. 26.
További szép napot:
Csongrádi József 
képviselôjelölt
Jobbik Magyarországért
Mozgalom

Csongrádi
József

Tisztelt Választópolgárok,
Gyôrújfalu Lakosai!
Köszönöm, hogy támogatták
jelölésemet, így az október 12-i
önkormányzati választáson füg-
getlen képviselôjelöltként indul-
hatok. Csapó Zoltán vagyok, 44
éves, egy gyermekem van.
Szakközépiskolai végzettséggel
és érettségivel rendelkezem.
Egy nagy kereskedelmi kft.-nél
üzletkötô és áruterítôként dol-
gozom. A Gyôrújfalu Sport
Egyesületben 3 évig szakosz-
tályvezetôként, 10 évig elnök-
ként tevékenykedtem, ahol ta-
valy év végén lemondtam a
tisztségemrôl a megnövekedett

munkahelyi elfoglaltságom
miatt. Szeretem a lakókörnye-
zetemet, az itt élô embereket.
Fogékony vagyok a problémá-
ik, gondjaik iránt. A hozzám bi-
zalommal fordult embereknek
szívesen segítek. Úgy gondo-
lom, hogy a munkám során
szerzett személyes tapasztala-
tokkal gazdagodva mind a fia-
talabb, mind az idôsebb kor-
osztály érdekeit méltón tudnám
képviselni. Az önkormányzat,
élén a polgármester úrral, az el-
múlt 4 évben megkezdett és
végrehajtott feladatait képvise-
lôként szeretném támogatni és
folytatni. A közösségépítés ér-

dekében fontosnak tartom:
közös rendezvények, progra-
mok szervezését, szabadidôs
és sporttevékenységek rende-
zését. Lehetôség esetén támo-
gatnám az utak, járdák javításá-
nak, felújításának folytatását,
közoktatási intézményeink
korszerûsítését, bôvítését. Ter-
mészetesen tu dom, hogy jelen-
leg mindez csak a pályázati for-
rások elnyerése esetén válhat
valóra. Képviselôi tiszteletdíjam
nem kívánom felvenni! 
Szá mítok bizalmára, kérem,
támogasson szavazatával! 
Üdvözlettel,
Csapó Zoltán

Csapó Zoltán

Tisztelt Választópolgárok,
Kedves Újfaluiak!
Köszönöm hogy az önök bi-
zalmából a Gyôrújfalui önkor-
mányzatának 4 évig képvise-
lôje lehettem.
Örülök a sikereknek, melyek
mindannyiunk sikerei. Örü-
lök a bátorságnak, a kitar-
tásnak, amely az árvízve-
szély idején mindezeket
meg is mentette.

Igyekeztem a sikerekben és a
veszélyben is az elsô sorok-
ban helyt állni. Próbáltam min-
dent megtenni azért, hogy a
képviselôi munka embersége-
sen, perektôl mentesen és
kulturáltan folyhasson. Igye-
keztem a pozitív, hasznos dol-
gokat meggyôzôen támogat-
ni. Külön személyes öröm,
hogy labdarúgásunk, különö-
sen a gyermekfoci ilyen

szintre juthatott, példaértékû
körülmények közt mûködhet
nagyszerû vezetôkkel.
Végezetül még egyszer kö-
szönöm önöknek, hogy élhet-
tem a bizalommal, melyet ha
az elkövetkezendô idôszakra
is megkapok, ugyanilyen elhi-
vatottan fogom ellátni az eset-
leges megbízatásom.
Tisztelettel,
Molnár Gyula

Molnár
Gyula István
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Közmeghallgatás
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Fitball, köredzés, aerobik a
konditeremben Nagy Csillával
hétfôn délelôtt 9.30—10.30-ig
és 20—21 óráig, szerdán
9.30—10.30-ig, valamint 19—20
és 20—21 óra között. Személyi
edzés elôre megbeszélt idô-
pont alapján, a 20/976-8111-
es számon. 
E-mail: nagycsilla0206
@gmail.com. 
Fontos: ezekhez az edzések-
hez nem kell konditermi be-
lépôvel rendelkezni.

Közmeghallgatást tartanak szeptember 26-án,
pénteken 17 órakor a Faluház emeleti nagytermé-
ben. A rendezvényen személyesen is bemutatkoz-
nak az önkormányzati képviselôjelöltek.

Eboltás

Véradás

A törvény szerint 2015. január
elsejétôl az önkormányzat kö-
teles megbírságolni azokat,
akik bár életvitelszerûen egy
adott településen — esetünk-
ben Gyôrújfalun — élnek, még
sincsenek oda állandó lakos-
ként bejelentkezve. Akik ezt
eddig nem tették meg, de-
cember 15-ig még büntetés
nélkül megtehetik az önkor-
mányzatnál vagy a gyôri ok-
mányirodában.

Eboltás lesz szeptember 27-én, szom-
baton 16—17 óráig, illetve 28-án vasár-
nap 9—10 óráig Gyôrújfalun, a Polgár-
mesteri Hivatal elôtt. A veszettség elleni
védôoltást a  Szigetközi Állatgyógyásza-
ti Központ (Gyôrzámoly, Rákóczi út 55.)
a helyi önkor mány zattal együttmûködve
vállalja. Bôvebb információ rendelési idô-
ben a 96/686-833-as, rendelési idôn kívül
a 70/433-3509, 70/433-3208-as telefon-
számon kérhetô.

Véradásra várják a
gyôrújfaluiakat szep-
tember 30-án, ked-
den 15.30—19.00 óra
között a Faluházba.
Adj vért, életet adsz!

Nôgyógyászati rákszûrés lesz
október 3-án, pénteken
16.00—17.00 óra között az or-
vosi rendelôben.

Nôgyógyászat

A nyugdíjasklub keretein belül
október 6-án 17 órától gyôri
színészek lépnek fel a Faluház
nagytermében.

Nyugdíjasklub

Ruhagyûjtés és ruhacsere-
bere a könyvtárban szeptem-
ber 26-ig. Bôvebb információ
Koteczkiné Irénkénél a 70/932-
7429-es telefonszámon. 

Ruhagyûjtés

Fitball

FELHÍVÁS!


