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Hajrá, Ujfalu!
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„Nyakunkon a karácsony, pedig a szívünkben lenne a 
helye.” Az egyre ismertebbé váló szállóige egy nagyon 
egyszerű embertől, egy postástól származik. Szőke Tibor 
úgy vált ismertté, mint a pécsi levélkihordó, aki a cigány-
sorra kérte magát. És aki előtte drogos volt, de talpra állt, 
most már ő segít másokon, például ilyen kis üzeneteivel. 
Karácsony előtt pedig tartós élelmiszert gyűjt, hogy egy 
szeretetszolgálat munkatársaként el is juttassa az ado-
mányokat a szükséget szenvedőknek.
Hogy mi közünk nekünk mindehhez? Pécs messze van, 
ki az a Szőke Tibor… Az a közünk ehhez a történethez, 
hogy rólunk szól. Mind átlagemberek vagyunk, a magunk 
módján mégis különlegesek vagyunk mindannyian. Sen-
ki nem állíthatja, hogy nála szegényebb ember ne létezne 

Karácsony,  
te csodás!
MEGLÁTJUK-E A TENNIVALÓK, SZORGOSKODÁS, A JÖVÉS-MENÉS, AVAGY A CSENDES 
EGYEDÜLLÉT IDEJÉN AZ ÜNNEP IGAZI AJÁNDÉKÁT? EZT A KÉRDÉST TESZI FEL NEKÜNK 
AZ ÉLET MINDEN ÉV LEGVÉGÉN.

a Földön. Karácsony nem az adás, adogatás, csomago-
lás, adakozás ünnepe, hanem a szereteté.
Ez a szeretet pedig néha nem logikus, gyakran nem ki-
számítható, de amikor megtörténik, akkor rögtön érez-
zük – ez valami csodás dolog. Lehet a hordozója egy 
mosoly, egy ölelés, egy kedves szó – mennyi kincsünk 
van, amelyek „értékesítésre” várnak.
Nincs valaki az ismerőseink között, akit fel kellene hív-
nunk mostanában? Nem lenne ideje bocsánatot kérni 
valakitől? Lapul esetleg valami a szívünk mélyén, amit 
kérni sem merünk, de azért jó lenne, ha megvalósulna?

Karácsony a szeretet-csodák ideje lehet. Engedjük, hogy 
megtörténjen!

Mindenkit szeretettel várunk december 21-én, pénteken 
17 órakor a szokásos ÁDVENTI DÉLUTÁNRA a Polgár-
mesteri Hivatal parkolójába! A polgármesteri köszöntőt 
követően óvodások, iskolások előadása következik, majd 
ünnepi zene mellett kötetlen beszélgetésre lesz lehető-
ség. A jelenlévőket vendégül is látjuk: a gyerekeket „Teke 
Klubos” teával és házi finomsággal, „Nyugdíjas Klubos, 
Vöröskeresztes” süteménnyel, „Ördögkonyhás” házi ré-
tessel, a felnőtteket pedig „Labdarúgó Sport Egyesüle-
tes” forralt borral és „Polgi” pálinkával várjuk. Az otthon 
készített házi finomságokat természetesen szívesen fo-
gadjuk, a kínáláshoz asztalt biztosítunk.

A győrújfalui plébánia ének- és zenekara december 
23-án, vasárnap 18 órakor a Győrújfalui Római Katoli-
kus Templomban KARÁCSONYI KONCERTET ad, melyre 
szeretettel meghívjuk és várjuk a falu lakosságát!

Meghívó

Lelke eddig is volt településünknek, gócpontja kicsiny 
mérete ellenére talán több is akad, de végre van egy 
olyan tér, amely az itt élők „nulladik kilométerköve”.

Hosszú előkészületet követően 2018. augusztus 20-án 
ünnepélyes keretek között avattuk fel az Országzász-
ló emlékművet, amely valójában egy emlékműcsoport. 
Összetartozásunk jelképét megáldotta több egyházi 
képviselő, de országos közéleti vezetőként – jelesül régi-
ónk korábbi országgyűlési képviselője – tiszteletét tette 
Nagy István agrárminiszter is a felemelő eseményen.

Hogy a nyári szabadságolás időszakának ellenére 
százával sereglettünk egybe az átadásra, jól igazol-
ja, mennyire vártuk már, hogy álljon ez a zászló. Akik 
részt vettek az előkészületekben, pontosan tudhatják, 
mennyi kihívás, akadály nehezítette a helyszín kialakí-
tását, kezdve a terület áldatlan földhivatali állapotának 
rendezésétől az engedélyek beszerzésén át az idő-
kapszula elhelyezéséig bezárólag.

De mindenki, még az égiek is összefogtak, így minden 
nehézséggel megküzdve, örömmel tekinthetünk Győ-
rújfalu szívére. Ahogy Dr. Nagy István fogalmazott: le-
gyünk büszkék erre az Országzászlóra, amelyre bárhon-
nan tekintünk, egy templomot látunk a háttérben. És ez 
talán nem a véletlen műve.

Lapunk megjelenésekor csupán ad-
minisztratív teendők vannak hátra 
ahhoz, hogy megkezdhesse műkö-
dését a Vadvirág Óvoda részeként új 
intézményünk.

Példaértékű építkezés zajlott 2018-
ban a plébánia és az óvoda közöt-
ti területen, hiszen színvonalasan, 
határidőn belül minden technikai 
feladatot elvégzett a kivitelező le-
endő bölcsődénk épületén. Sajnos 
a „papírügyek” kissé megnehezítik a 
mielőbbi használatba vételt, de nem 
kell soká várni, hogy a szülők és a 
csöppségek örömére életteli zsi-
bongás, mesevilág, játék és kacagás 
költözzön  a falak közé.

Mindösszesen bruttó 178 millió 800 
ezer forintba került a beruházás fi-
zikai megvalósítás, további mintegy 

Szíve lett Győrújfalunak

Felépült a bölcsőde

12 millió forint értékben fogunk be-
rendezéseket vásárolni, hogy igazán 

színvonalas körülmények között cse-
peredhessenek fel a jövő generációi.
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 A legutóbbi falulapban számos 
célkitűzés fogalmazódott meg. 
Hogy áll ezek teljesítése? 
– A legfontosabbal kezdve a sort: a 
bölcsőde építése fizikálisan teljesen 
megvalósult, beszélgetésünk idején 
a használatba vétel folyamata zaj-
lik. Sajnálatos módon meg kell küz-
denünk a bürokráciával, 2 hónapja 
kezdődött az ügyintézés, de még 
nem látjuk, pontosan mikor érünk a 
végére. Annyi biztos, térdelőrajt po-
zíciójában várjuk, hogy megkapjuk 
a működési engedélyt, reményeim 
szerint január végén már üzemel-
ni fog a részintézmény, az óvodával 
közös egységet képezve. Örömmel 
jelezhetem, hogy ebben a munkerő-
hiányos időszakban a 6 leendő új 
munkatársból 5 helyi állandó lakos. 
Áll az Országzászló is, ahogy megí-
gértem. Hatalmas összefogás kellett 
hozzá, ezúton köszönöm Dr. Pardavi 
Máté alpolgármesternek, hogy kéz-
ben tartotta a kivitelezési munkála-
tok jelentős részét. Jó volt látni, hogy 
milyen sokan jelen voltak az avatá-
son, azóta is pozitív visszajelzések 
jutnak el hozzám a lakosságtól.

 Tavasszal alulról súrolta a falu 
lakosságának létszáma a 2000-es 
határt. Mi a helyzet e téren?
– A legfrissebb adatok szerint 2103 
fő az állandó lakosaink száma, to-
vábbi 200 fő ideiglenes lakos adódik 
még hozzá ehhez az értékhez. Ezek a 
számok hűen példázzák, hogy dina-
mikusan fejlődő település vagyunk. A 
bővülés, mint korábban is említettem, 
nem öncélú: egyrészt növekvő lakos-
ságszám esetén reális, hogy 2020-tól 
önálló önkormányzati hivatalt üze-
meltessünk, ráadásul az iparűzési adó 
bevételekre is pozitív hatással van a 
megkezdett trend. Minden arra utal, 
hogy jó úton járunk.

JÓ ÚTON JÁRUNK
INDUL-E A KÖVETKEZŐ VÁLASZTÁSON, MINEK ÖRÜL, MITŐL SZOMORÚ – ILYEN 
KÉRDÉSEKRE KÉRTÜNK ÉS KAPTUNK VÁLASZT NAGY IMRE ATTILA POLGÁRMESTERTŐL.

CSOK lehetőségével élve költöznek 
korszerű körülmények közé.

 Mindeközben azonban az Újfalu 
Lakóparkban megszűnt a nővér-
szolgálat.
– Így van, hosszú előzmény után be 
kellett látnunk, hogy hiányzott az 
összhang és az együttgondolkodás 
az ott lakók részéről ebben a témá-
ban. Miután hetente 2-3 elégedetlen 
telefonhívást kaptam a szolgáltatás 
kötelező igénybevétele miatt, igye-
keztünk közvetítőként megtalálni a 
kompromisszumos megoldást, végül 
mégis annyit sikerült elérni, hogy bár-
ki önköltséges megoldással élhet, de 
az önkormányzat által üzemeltetett 
egységes szolgáltatás immár nem áll 
rendelkezésre a lakóparkban. Segítő 
kezet nyújtott az Önkormányzat eb-
ben az ügyben, próbáltunk megol-
dást találni, de az ott lakók szabadon 
döntöttek, ennek alapján alakult ki a 
jelenlegi végeredmény.

 A nehézségek mellett sikerekről 
is be lehet számolni, ott van pél-
dául az az aláírásgyűjtés, amelynek 
hatására helyrehozták a Győr felé 
vezető felmart útszakaszt.
– Ez az eset jól példázza a média és 
az összefogás erejét egyaránt. Na-
gyon jó érzés volt visszahallani az 
aláírásgyűjtő pontok képviselőitől, 

hogy hamar terjedt a hír, a szom-
szédos településekről is csatlakoztak 
a kezdeményezéshez. Azt érzem, 
hogy egyre többen figyelnek ránk, 
akár országos hatást is ki tudunk vál-
tani egy-egy akcióval.

 A fejlődés változással is szokott jár-
ni, ennek egyik megtestesítője, hogy 
új jegyző érkezett a településre.
– Valóban, nagy tisztelettel ajánlom a 
lakosok figyelmébe dr. Hajnal Jenőt, 
aki erősíti a férfias karaktert a női do-
minanciával bíró Polgármesteri Hi-
vatalban. Kérem, forduljon mindenki 
nagy bizalommal az új jegyzőnkhöz!

 2018 választási év volt, nem lesz 
ez másként 2019-ben sem. Hogyan 
készüljünk ezekre az alkalmakra?
– Sok választás vár ránk: európai par-
lamenti választás, megyei közgyűlési 
választás, önkormányzati választás. 
Ezek pontos menetrendje, időzítése 
még nem ismert, azt viszont biztosan 
tudom, én hogyan készülök utóbbi-
ra. El fogok indulni az újabb polgár-
mesteri választáson. Azt gondolom, 
a testületi tagok és a hivatal kötelé-
kében dolgozó kollégáim hathatós 
segítségével tettem annyit Győrúj-
faluért, hogy ne izguljak a szavazás 
kimenetele miatt. Ugyanakkor a vá-
lasztók döntenek majd, a lakosainkra 
bízom a jövőmet. Hajrá, Újfalu!

 Bizonnyal sok olvasót foglalkoz-
tat a már felvetett szándék: lesz-e 8 
osztályos általános iskola a faluban?
– Minden törekvésünk erre irányul. 
Rendszeresen emlékeztetem a 
döntéshozókat és a KLIK-et a 8 osz-
tályos iskola szükségszerűségére. 
Minden fórumon elmondom, hogy 
amíg az árvízveszély idején 1400 főt 
kellett kitelepítenünk teljes lakos-
ságként, 5 éven belül már 50 száza-
lékkal többen élünk itt. Ez hatalmas 
fegyvertény a kezemben, hiszen 
sajnos még mindig „fogy a magyar”. 
Bízom benne, hogy a tervezett 
sportcsarnok beruházása is meg-
kezdődhet, noha ez kormányberu-
házás, mi csupán a területet bizto-
sítjuk. Most látszik igazán, mennyire 
jó döntés volt megduplázni a sport-
célú fejlesztési területet, amely ki-
hatott az új építési telkek rendezé-
sére is. Nemrég adtunk át egy kültéri 
kondiparkot a sportcentrumunkban, 
a kanális túlpartján pedig használat-
ba vételi engedélyt kapott a tavaszi 
43 lakásos után egy 20 lakásos tár-
sasház is, idén elkészülhet egy 18 és 
11 lakásos épület is. Jövőre átadásra 
kerül kettő további egy 18 és egy 24 
lakásos épületet, s azon a területen 
még egy 33 lakásos társasház épí-
tésére is adódik lehetőség. Ezek a 
bővítések főként fiatal családokat 
vonzanak hozzánk, akik főként a 

Sokunk számára érthetetlen módon sajátos mód-
szerrel tette elvileg biztonságosabbá a közútkezelő 
vállalat a Győrújfalura vezető 1401-es út egy szaka-
szát. Az idő a lakosságot igazolta.

Polgári kezdeményezést indítottunk, miután hosszú 
hetek tapasztalata után azt közölték az illetékesek, 
mindannyiunk fő közlekedési útvonalának felmarása, 
rossz minőségűvé tétele nem egy helyreállító munka 
kezdeti lépése, hanem szerintük maga a megoldás.

Ezt a gondolkodásmódot jogosan elfogadhatatlan-
nak tartottuk, s falunk több pontján aláírásgyűjtésbe 
kezdtünk. Megdöbbentően sikeres lett a kezdemé-

nyezésünk, hiszen több felnőtt írta alá az íveket, mint 
ahányan gyermekekkel együtt Győrújfalun lakunk. 
Besegítettek ugyanis a szomszédos települések lakói 
is, ezáltal olyan érvet tudtunk letenni a döntéshozók 
asztalára, amely nem maradhatott válasz nélkül.

A végeredmény ismert: a felmart útszakaszt helyreállí-
tották, a burkolatfestést is – újra – elvégezték. Köszö-
net mindenkinek, aki megmozdult a közös ügy érdeké-
ben! Jó érzés megtapasztalni, hogy mekkora ereje van 
a média által is megtámogatott összefogásnak.

GYŐZÖTT  
AZ ÖSSZEFOGÁS
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A szívem mélyén gyerek vagyok, 
miközben kiegyensúlyozott fel-
nőttként élek – így vall magáról 
Kropf Laura, a Tavaszi Szél Lovas-
udvar egyik vezetője.

Sokan észrevették – van-e olyan 
lakos, aki ne vette volna még észre 
–, hogy Győrújfalu határában újra 
állatsimogatás várja az arra járókat, 
lovaglási lehetőséggel párosítva. 
Utóbbi tevékenységre  más lehe-
tőség is adódik a környéken, ám ez 
a lovasudvar nem az állattartásra, 
nem is az elérhető szolgáltatásokra 
helyezi a hangsúlyt. Itt az ember-
re, sőt, az emberekre, a közösségi 
élményre fókuszál minden és min-
denki, s hogy ennek okát megért-
sük, érdemes megismerni a hely 
lelkét megálmodó ifjú hölgyet.

Laura 10 éves volt, amikor családjával 
az akkoriban „új utca” köznevet viselő 
Hársfa utcába költöztek. Azóta sokfe-
lé vetette az élet – Budapesten tanult 
pszichológiát, élt egy évig Bécsben 
is, de csak hazafújta az a bizonyos 
szél. Ő pedig hozta magával mind-
azt, amit összegyűjtött útközben: a 
természet szeretetét, az emberek-
kel való foglalkozás vágyát, mindezt 
megfűszerezve a gyermekkora óta 
belőle áradó életvidámsággal.

Sokoldalúságát igazolja, hogy szá-
mos filmben bíztak rá edzettsége mi-
att kaszkadőrszerepet – ilyen példá-
ul a National Geographic csatornán 
futó Mars című sorozat, ahol a fősze-
replő helyett ő végzi el a nehezebb 
mutatványokat. De a közelmúltban 
egy zenés videóban is feltűnt: a 
Kowalsky meg a Vega nevű együttes 
egyik dalának klipjében látható.

A lovaglást olyan szintre fejlesztette, 
hogy a Nemzeti Vágtán is rajthoz állt, 
lovas kaszkadőrködést is vállal. De 

szíve-lelke Győrújfaluhoz köti, ahol 
nem kis áldozatok árán, lépésről lé-
pésre kialakították vőlegényével azt a 
lovasudvart, ahová azóta mágnesként 
vonzódnak a családok, baráti társasá-
gok, fiatalok és régebb óta fiatalok.

A Tavaszi Szél Lovasudvar titka 
ugyanis az a nyitottság, az a felsza-
badító hangulat, amelynek köszön-
hetően sok szülő megtapasztalta 
már, hogy gyermeke nem is annyira 
kütyüfüggő, csak eddig nem akadt 
vonzó alternatívája a videójátékok-
nak. Sorra számolnak be a rendre 
visszatérő látogatók, hogy gyer-
mekük felszabadultabb, oldódnak 
a viselkedési problémák, élénkebbé 
válnak a kapcsolatok.

– Úgy működünk, mint egy fel-
szabadult gyermekközpont, ahol 

LÉLEKSIMOGATÁS 
LÓHÁTON

mindenkinek biztosítjuk a kötetlen 
időtöltést. Úgy vesszük észre, so-
kan szeretnének közénk tartozni, 
ezért is szervezünk alkalmi kö-
zösségi összejöveteleket. Három 
sikeres táboron már túl vagyunk 
– fogalmaz Kropf Laura. Szerinte 
a gyermekpszichológia a legnehe-
zebb terület eredeti szakmájában, 
a lovasudvar így egyszerre munka-
hely, kikapcsolódást biztosító kö-
zeg, gyógyító tér számára.

Igen ám, de télen csak nem le-
het lóra ülni… Vagy mégis? – A hi-
deg hónapokban is nyitva vagyunk, 
ugyanúgy dolgozunk, mint más év-
szakban, csak jobban fel kell öltözni. 
Varázslatos élmény a hóban lova-
golni, érdemes kipróbálni – mondja 
mosolygós tekintettel Laura. Nehéz 
lenne nem hinni neki.

TELEPÜLÉSÜNK
LEGIFJABB LAKÓI

KOCSIS ELIZA BELLA

n Születési idő:
 2018.10.24.
n Anyja neve: 
 Dr. Kocsis Rita
n Apja neve:
 Kocsis Gábor

HOLLÓS ZOÉ JÁZMIN 

n Születési idő:
 2018.10.11.
n Anyja neve: 
 Hollós-Luterán Lilla
n Apja neve:
 Hollós Ádám

SOÓS JÁZMIN 

n Születési idő:
 2018.07.10.
n Anyja neve: 
 Soós Szabina
n Apja neve:
 Soós Péter

KÖVECSES ALMA NÓRA

n Születési idő:
 2018.09.19.
n Anyja neve: 
 Szabados Emőke
n Apja neve:
 Kövecses Attila

KÁLMÁN ZENTE BOJÁN 

n Születési idő:
 2018.10.08.
n Anyja neve: 
 Kálmán Erika
n Apja neve:
 Kálmán Csaba

TÓTH SOMA

n Születési idő:
 2018.07.08.
n Anyja neve: 
 Tóthné Hodossy Beáta
n Apja neve:
 Tóth András

FALULAPUNK LEGUTÓBBI SZÁMÁNAK MEGJELENÉSE ÓTA ÚJABB CSEMETÉKET KÖSZÖNT-
HETÜNK KÖZÖSSÉGÜNKBEN. ISTEN ÉLTESSE ŐKET ÉS CSALÁDJAIKAT EGYARÁNT!

VAJON KIK 
LESZNEK A 

KÖVETKEZŐK?

KISS-FAZEKAS BALÁZS 

n Születési idő:
 2018.04.30.
n Anyja neve: 
 Kiss-Fazekas Dóra
n Apja neve:
 Kiss Gergely

HORVÁTH NOÉMI 

n Születési idő:
 2018.10.30.
n Anyja neve: 
 Horváthné dr. Kószó 

Szilvia
n Apja neve:
 Horváth Imre

KORN MILÓ 

n Születési idő:
 2018.10.02.
n Anyja neve: 
 Korn-Büki Annamária
n Apja neve:
 Korn Balázs

BITA NALINI 

n Születési idő:
 2018.04.08.
n Anyja neve: 
 Nagy Csilla
n Apja neve:
 Bita Deli

KOVÁCS MILÁN 

n Születési idő:
 2018.09.09.
n Anyja neve: 
 Kovács-Tenk Viktória
n Apja neve:
 Kovàcs Krisztián

JÁRFÁS BERTON 

n Születési idő:
 2018.11.05.
n Anyja neve: 
 Járfás-Balassa 

Zsuzsanna
n Apja neve:
 Járfás Róbert

ZSENÁK DORKA

n Születési idő:
 2018.09.01.
n Anyja neve: 
 Lendvai Kitti
n Apja neve:
 Zsenák Tamás

MESTER MÁRK 

n Születési idő:
 2018. 09. 08.
n Anyja neve: 
 Mester-Ábrahám 

Viktória
n Apja neve:
 Mester Gábor

JUHÁSZ BENCE  

n Születési idő:
 2018.06.30.
n Anyja neve: 
 Juhász-Kéri Brigitta
n Apja neve:
 Juhász Dániel

ZÀMBÓ ÁKOS 

n Születési idő:
 2018.07.21.
n Anyja neve: 
 Zámbóné Szabó Adél
n Apja neve:
 Zámbó Ákos

KUGLER SZONJA SZOFIA 

n Születési idő:
 2018.04.16.
n Anyja neve: 
 Horváth Magdolna
n Apja neve:
 Kugler Károly

ÁLLÁSHIRDETÉS
Győrújfalu Község Önkormányzata nyugdíjazás miatt falugondnok, karbantartó 
munkatársat keres. Amit kínálunk: 8 órás bejelentett munkahely, bruttó 200 ezer 
forint munkabér, cafeteria juttatás. Előnyt jelent: jogosítvány, hosszútávú munka-
végzési szándék.

Érdeklődni fényképes önéletrajzzal lehet, amely leadható személyesen az Önkormány-

zatnál vagy elektronikusan elküldhető az igazgatas@gyorujfalu.hu e-mail címre.
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Dr. Hajnal Jenő neve talán még nem 
sokat mond az olvasók többségé-
nek, de a helyzet hamarosan vál-
tozni fog, 2018. szeptember 10. óta 
ugyanis ő Győrújfalu jegyzője. Ér-
dekesség, hogy ilyen munkakörben 
soha nem dolgozott még, mégsem 
nehéz megérteni, miért rá esett a 
választás a jelentkezők közül.

– Fóton, majd Dunakeszin nőttem 
fel, falusi környezetben, így bizonyos 
értelemben lélekben hazaérkez-
tem, amikor nemrég ide költöztünk 
a feleségemmel – kezdi történetét a 
szövevényes életutat maga mögött 
tudó férfi. Nem szégyelli bevalla-
ni, hogy nem volt különösebben jó 
tanuló, a hajózási szakközépiskolai 

akkor még kötelező – sorkatonaság 
után a hajós szakma helyett más te-
rületen próbált érvényesülni. Inten-
zíven, hivatásos szinten néptáncolt, 
de nem látta reálisnak, hogy hosz-
szú távon meg tudna ebből élni. 21 
éves fejjel a tanári pálya, a jog és az 
államigazgatás tűntek megfelelő al-
ternatívának, így végül a Rendőrtiszti 
Főiskolán kezdte meg tanulmányait.

– Akkor hirtelen megtáltosodtam – 
érzékelteti, mennyire jó döntést ho-
zott. Éltanuló lett, olyannyira, hogy 
kimagasló eredményeinek köszön-
hetően felvételi nélkül jutott be az 
ELTE jogtudományi képzésére esti 
tagozaton, akkor már rendőrként. 
Ekkoriban Szentendrén foglalkoz-
tatták bűnügyi nyomozóként, ám a 
borsos tanulmányi díjat nem tudta 
volna előteremteni, amit azonban 
a BRFK átvállalt tőle, cserébe az ő 
állományukba került át. 1999-ben 
szerzett doktori címet – az oklevél 
ma már ott díszeleg falunk jegyzői 
irodájának falán.

Később átkerült az ORFK kötelékébe, 
ahonnan „kölcsönvette” a Belügy-
minisztérium, hivatalos megfogal-
mazásban „berendelt szolgálatot” 
végzett 2001-ig. Ekkor egyik főnö-
két kinevezték az akkor még létező 
APEH bűnügyi igazgatójává, ő pedig 
együtt váltott vele. A szervezetet vi-
szont a rá következő évben az újon-
nan felálló kormány megszüntette, 
ő pedig nem tért vissza a rendőr-
séghez, hanem 2009-ig ügyvédként 
tevékenykedett, főként büntető-
ügyekkel foglalkozott.

Itt jön a képbe felesége, aki nem 
más, mint a nyolcszoros magyar baj-
nok, olimpikon műkorcsolyázó Tég-
lássy Tamara. Igen, férjével együtt 
immár ő is településünk lakosa, de 
előtte még tettek egy nem aprócska 
kitérőt Dubajba. Oda invitálták meg 
ugyanis az akkor már edzőként dol-
gozó Tamarát, az egyik emír felesé-
gének női korcsolyaklubjánál kapott 
hosszabb távú megbízást. A nyolc 
éven át tartó arab időszak kapcsán új 
jegyzőnk nem felejti el megjegyez-
ni, hogy annyira odafigyeltek a „női 
klub” jellegre, hogy még a biztonsági 
őrök is hölgyek voltak a sportszerve-

A 44. EMELETRŐL 
ÉRKEZETT  
AZ ÚJ JEGYZŐNK
MÁR EDDIG IS SOK KÜLÖNLEGES, ÉRTÉKES, SOKOLDALÚ EMBER ÉLT TELEPÜLÉSÜNKÖN, 
DE NÉHÁNY HÓNAPJA EZ A LÉTSZÁM KIBŐVÜLT, RÖGTÖN KÉT FŐVEL.

évek végéhez érve pedig ott találta 
magát a rendszerváltás közepében. 
Édesapja hajóskapitány, megrögzött 
vízi ember volt, ám mivel akkoriban 
minden épp kifordult a sarkából, a 
nemzeti szocializmus demokráciává 
formálódása „vitt magával mindent”, 
így az egykori MAHART is kezdett 
szétesni. Hajnal Jenő emiatt 1,5 év – 

zetnél. Ő maga marketing területen 
igyekezett odakint érvényesülni, de 
nem titkolja, hogy a 44. emeleten 
lakva, anyagi nehézségektől nem 
szorongattatva is egyre inkább érez-
te, hogy ideje hazatérniük.

Kulturális gyökereire is építve el-
sőként egy szlovákiai táncszínház 
jelentette az apropót a nagy vissza-
úthoz, ám hamar elváltak útjaik. Ab-
ban megegyeztek feleségével, hogy 

ha hazajönnek, nem Budapesten, 
hanem valahol vidéken, egy nagy-
városhoz közeli kisebb településen 
élnének szívesen.

– Tamarát megkereste az ETO egy 
állásajánlattal, ám erre azt mondtuk, 
azzal a feltétellel mondunk igent, 
ha én is találok valamilyen pozíciót 
a környéken. Leültem a számítógép 
elé, és az első ajánlat, amit a kozigal-
las.hu állásportál kidobott, a győrúj-
falui jegyzői poszt volt, amikor akkor 
raktak fel, frissen. Éreztem, hogy ez 
nem lehet véletlen – emlékszik visz-
sza a közeli hónapok történéseire 
Hajnal Jenő. Pályázott, beválogatták 
egy szűkebb jelentkezői körbe, végül 
örömmel fogadta az értesítést, hogy 
rá esett a döntéshozók választása.

Noha „volt már minden”, jegyző-
ként viszont még soha nem dol-
gozott, egyáltalán nem aggódik a 
rá váró feladatok miatt. Egyrészt 
nagyapja szintén közigazgatási 
területen dolgozott, dédapja pe-
dig szintén jegyző volt, éspedig a 
maga területén legendás szakem-
ber, irodája falán egész gyűjtemény 
sorakozik erre vonatkozó kordo-
kumentumokból – mindkettőjüket 
ugyancsak Hajnal Jenőnek hívták. 

„SOKFELÉ MEGFORDULTAM A 
VILÁGBAN, DE ÚGY ÉRZEM, ITT IGAZÁN 

OTTHON VAGYOK. AZ EMBEREK 
KÖSZÖNNEK, KEDVESEK, NAGYON 
HIÁNYZOTT A KISTELEPÜLÉSEKRE 
JELLEMZŐ, CSALÁDIAS ÉLETMÓD."

Másrészt magas szinten eligazodik 
a jog világában, Győrújfalu pedig 
nem olyan világváros, ahol az ügy-
szám és a beruházások milliárdos 
nagyságrendje alatt összeroppan-
na egy „betanuló” jegyző. Sőt, sze-
rinte épp egy ilyen viszonylag kis 
lélekszámú, ám dinamikusan fej-
lődő településen érdemes kezdeni 
ezt a pályát. Ráadásul nincs magára 
hagyva: hozzáértő, gyakorlott kol-
léganőkkel dolgozhat egy csapat-

ban, a polgármesterrel is jól kiala-
kult az együttműködések rendje.

– Számomra ennek az állásnak az 
elnyerése kicsit meseszerű. Sokfe-
lé megfordultam a világban, de úgy 
érzem, itt igazán otthon vagyok. Az 
emberek köszönnek, kedvesek, na-
gyon hiányzott a kistelepülésekre 
jellemző, családias életmód. Dubaj, 
Budapest egészen más világ – on-
nan is igyekeztem kiszakadni, vidék-
re menni, a barátaimmal együtt lenni 
– fogalmaz érzelmesen új jegyzőnk.

Ő és felesége egyaránt örömmel éli 
át, ahogy sorra épülnek ki az em-
beri kapcsolataik Győrújfalun és 
környékén, s az is kiderült, miben 
leli leginkább örömét a világlátott 
szakember. Horgászat és főzés, 
utóbbiból „minden jöhet”. Krédója 
is van, amely a haza bölcsétől, Deák 
Ferenctől származik: „közszolgálat-
ra pedig csak az vállalkozzon, aki 
kellő felkészültséggel, illő alázattal, 
de határozott kiállással, mindenféle 
politikai sandaság és a meggazda-
godás reménye nélkül képes a köz 
megelégedésére szolgálni”.

Ehhez kívánunk nekik sok sikert, ki-
tartó, eredményes munkálkodást!
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Mindig jó, ha lehetőségünk adódik kötetlen formában 
együtt lenni, akár táncra perdülni, közösen énekelni. 
Erre teremtett jó alkalmat idei falunapunk, ahol 3 ne-
ves fellépő tette színessé a kulturális programot. Kü-
lön figyelmet érdemel, hogy a rendezvényt mindösz-

JÓ VOLT EGYÜTT LENNI
VIDÁM HANGULAT, SZTÁR FELLÉPŐK TETTÉK EMLÉKEZETESSÉ A FALUNAPOT.

sze 1,5 millió forintból sikerült megvalósítani, amely a 
borsos tiszteletdíjak mellett magában foglalja a vilá-
gítástechnikát, hangosítást, színpadépítést, kordonok 
bérélését, sőt, 650 adag gulyáslevest is kiosztottunk a 
jelenlévők között.

Az elmúlt időszakban edzőváltás történt a felnőtt csa-
patnál a szezon kezdete előtt. Vingler Gyula lett az új 
szakvezető, aki új impulzusokat hozott magával. Az 
őszi szezonban elért 8. helyezés nem csupán reális, de 
az utóbbi évek legjobb szereplése is egyben.

A keret átlagkora kimagaslóan alacsony, a saját neve-
lésű fiataloknak is rendszeres játéklehetőséget ad az 
új tréner. Az őszihez hasonlóan eredményes tavaszi 
idényt remél a vezetőség. 

Változatlan lendülettel zajlik az utánpótlás nevelése: 7 
edző foglakozik 100-nél is több gyerekkel. A csapatok ott 
folytatták, ahol tavaly abbahagyták: rendkívül sikeresek 
minden korosztályban –  ebben a szponzorok támoga-
tása is segítséget nyújt.

A kisebb korosztályok a Bozsik és a kiemelt Bozsik 
Programban vesznek részt, ott nincs tabella, de szinte 
minden mérkőzésüket folyamatosan nyerik. 2 csoport-
ban elindultak a futsal bajnokság versenyei is: az eddigi 
mérleg 5 győzelem és 1 döntetlen.

Töretlen a lendület

Egyre több helyszínen zenél a 
római katolikus egyházközsé-
günkhöz kötődő Öröm Hírnö-
kei kórus.

Nagy megtiszteltetést jelent, 
hogy a nyár folyamán a Böjte 
Csaba szerzetes részvételével 
bemutatott győri szentmisén fa-
lunk dalnokait kérték fel az éne-
kes szolgálatra. Azóta sorra kap-
ják a meghívásokat, az ádventi, 
karácsonyi időszakban egymást 
érzik zenés előadásaik. Decem-
ber 23-án hazai környezetben, 
Győrújfalu katolikus templomá-
ban melegítik fel majd a lelkün-
ket, hogy még bensőségeseb-
ben készülhessünk karácsony 
ünnepére.

Megyei bajnok U14-es csapatunk

Helyezéseink a korosztályos bajnokságokban:

U-19: 2. hely. Vezetőedző: Molnár Tibor, szponzor: Turbo-Tech Kft

U-16: 1. hely Vezetőedző: Pozsonyi Márk, szponzor: DANA Kft.

U-14/A: 1. hely Vezetőedző: Pozsonyi Márk, szponzor: DANA Kft

U-14/B: 1. hely Vezetőedző: Fazekas Gábor, szponzor DANA Kft.

BÜSZKÉK LEHETÜNK A GYŐRÚJFALU SE JÁTÉKOSAIRA!

Megzengetik a lelkünket

www.gyorujfaluse.hu
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Nyitvatartás, 
fogadóóra, rendelés

Képviselők elérhetőségei

Polgármesteri Hivatal (96/541-200)
Hétfő: 08:00-12:00, 13:00-15:45
Kedd: 08:00-12:00, 13:00-15:45
Szerda: NINCS ügyfélfogadás
Csütörtök: 08:00-12:00, 13:00-15:45
Péntek:  08:00-12:00 
Jegyzői fogadóóra: nyitvatartási időben

Gyermekorvos rendelése 
Dr. Kelemen Ágnes (70/451-0108)
Csütörtök: 11:30—12:00 tanácsadás Újfalu 
Csütörtök: 12:00—13:00 Újfalu 
Hétfő: 9:00—10:30 Dunaszeg 
Hétfő: 10:30—12:00 Győrzámoly 
Hétfő: 12:00—13:00 tanácsadás Zámoly
Kedd: 9:00—10:30 Dunaszentpál 
Kedd: 10:30—12:00 Ladamér
Kedd: 12:00—13:00 tanácsadás Ladamér
Szerda: 9:00—10:30 Zámoly 
Szerda: 10:30—12:00 Dunaszeg 
Szerda: 12:00—13:00 tanácsadás Dunaszeg
Csütörtök: 8:30—10:00 Ladamér 
Csütörtök: 10:00—11:30 Dunaszentpál
Péntek: 9:00—10:30 Zámoly 
Péntek: 10:30—12:00 Dunaszeg

Háziorvos rendelése
Dr. Bán Barbara (20/520-5797) 
Kedd: 11:00—13:00 Újfalu 
Péntek: 8:00—10:00 Újfalu 
Hétfő: 8:00—12:00 Zámoly 
Kedd: 8:00—10:00 Zámoly 
Szerda: 12:00—16:00 Zámoly 
Csütörtök: 8:00—12:00 Zámoly
Péntek: 11:00—13:00 Zámoly 
Ügyelet: Győr, Dembinszky utca 29. (96/542-043)

Védőnő
Kocsis Beatrix (20/523-6686) 
Szerda: 8:00—10:00
Csütörtök: 8:00—10:00

Könyvtár
J. Nagy Dominika (20/413-5158)
Hétfő: 14:30—17:00 Faluház 
Csütörtök: 14:30—17:00 Faluház 
Szombat: 9:00—10:00 Faluház

 Nagy Imre Attila polgármester
 facebook.com/imreattila.nagy
 attila@nagyia.hu I +36-20/911-8800 

 Dr. Pardavi Máté alpolgármester 
 pardavimate@gmail.com I +36-20/597-6687 

 Borsodi Bálint képviselő 
 borsodi.balint@gmail.com I +36-20/530-8667

 Csapó Zoltán képviselő 
 csapo@kabelnet.hu I +36-20/326-1880 

 Csík Endre képviselő 
 csikendre@citromail.hu I +36-30/905-9571 

 Csongrádi József képviselő 
 csojo56@gmail.com I +36-30/514-6518 

 Nagy Csilla képviselő 
 nagycsilla0206@gmail.com I +36-20/976-8111

Érett már egy ideje az épület felújítása, ám a sors is 
besegített, hogy korszerűsítéseket végezzünk rajta.

Lakosaink előtt nem ismeretlen a tény, hogy határozat-
lan időre bezárta kapuit a La Perla étterem, így azonban 
iskolánk diákjainak közétkeztetését szükséges volt más 
módon megoldani. A Faluház megfelelő kialakítása bi-
zonyult a legjobb választásnak.

Bő 5 millió forint ráfordítással rendbe tettük a bejárat 
előtti várakozót, előteret, a lépcsőket, lépcsőfordulókat, 
a mellékhelyiségeket, az emeleti nagyteremben pedig 
az előírásokhoz igazodva átépítettük a konyhát.

Mindezek azonban a teljes korszerűsítésnek csupán el-
sődleges lépését jelentik: 2019-ben terveink szerint új, 
járólapos burkolatot kap az emeleti nagyterem, így sok-
féle funkciót méltó módon befogadó épületté válhat 
mindannyiunk Faluháza.

Megújult a Faluház

Hajrá, Újfalu!  I  Kiadja: Győrújfalu Községi Önkormányzat (9171 Győrújfalu, Ady Endre u. 7.)  I  Felelős kiadó: Nagy Imre 
Attila polgármester  I  Szerkesztés, grafikai munkák: IM-press Médiaműhely  I  Nyomdai kivitelezés: Palatia Nyomda, Győr


