
Gyôrújfalun 
az olimpiai láng
A július utolsó hetében Gyôrben
zajló Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál kapcsán a környezô
települések közössége is alkal-
mat kapott arra, hogy köszöntse
az olimpiai lángot. A küldöttség
Gyôrújfalura is ellátogatott, az itt
lakók közül pedig többen együtt
is futottak az EYOF-fáklyával a
sportpályán. 



A közösségi együttélés szabálya-
it az önkormányzat rendeletek-
ben határozza meg. Alábbiakban
összeszedtük, mire érdemes fi-
gyelni, ha el akarjuk kerülni a
büntetést.

Kató Máriától, a település jegyzôjétôl
megtudtuk, gyakran elôforduló prob-
léma a csendrendelet be nem tartá-
sa, pedig az ezzel járó közigazgatá-
si bírság természetes személy ese-
tében akár 200 ezer, míg jogi sze-
mély esetében akár 2 millió forintig
is terjedhet. 

Munkanapokon egyébként 8 és 20
óra között lehet zajjal járó, más nyu-
galmának megzavarására alkalmas
tevékenységet végezni, míg szom-
baton 8 és 18 óra, vasárnap pedig
10 és 12 óra között lehet például
motoros fûrészt, flexet, fûnyírót, gépi
permetezôt, szivattyút vagy egyéb
nagyobb hanghatással járó eszközt
használni. 
A három nemzeti ünnepen, az egy-
házi ünnepeken, illetve munkaszü-
neti napokon tilos ilyen tevékenysé-
get végezni, azaz március 15-én,
október 23-án, augusztus 20-án, a
háromnapos karácsonyi idôszak-
ban, húsvétkor, pünkösdkor, vala-
mint mindenszentekkor büntetés jár
a zajos munkákért. Intézkedésre és
eljárás megindítására hivatali idôben

Csendrendelet:
akár 200 ezer forint büntetést
is kiszabhatnak

Jegyzet

a jegyzô, hivatali munkaidôn kívül a
körzeti rendôrünk jogosult, céges te-
lefonszáma: +36-30/692-1549, ha
nincs szolgálatban, akkor a rendôr-
séget (telefon: 107) kell értesíteni.
Kató Mária felhívta a figyelmet az il-
legális szemétlerakásra is, amely
szintén 200 ezer forintra büntethetô
természetes személyek esetében,
míg a jogi személy kettômillió forin-
tot is fizethet, ha nem megfelelô he-
lyen helyezi el a szemetet. Ide tar -
tozik a szelektív hulladékgyûjtôk
nem rendeltetésszerû használata is. 
A kutyatartók is kaphatnak bünte-
tést, ha az ürüléket nem szedik
össze kedvencük után az utcán,
vagy ha póráz, illetve szájkosár nél-
kül sétáltatják a négylábút. Közterü-
leten kóborló kutyák gazdái ellen a
járási hivatal jár el és szankcionál.
Szabályszegés esetén az eljárás
megindításának a feltétele olyan
fénykép és/vagy videódokumentáció
készítése, vagy tanúk nyilatkozata,
amely lehetôvé teszi az elkövetô be-
azonosítását és a szabályszegés
idôpontjának megállapítását. Doku-
mentáció leadható személyesen a
polgármesteri hivatalban vagy a be-
jelentô személyes adatainak meg-
adásával a jegyzo@gyorujfalu.hu
címre küldött e-mailben. 
A jegyzô asszony felhívta a figyelmet
a tûzgyújtással kapcsolatos tudniva-
lókra is. Ezek szerint szeptember 1.
és május 31. között heti háromszor,
kedden, csütörtökön és szombaton
lehet a kerti hulladékot szabályos
idôpontban elégetni. Kedden és
csütörtökön 13 és 18 óra, szomba-
ton 15 és 18 óra között van erre
mód, azzal a kitétellel, hogy az ége-
tés maximum három órán át tarthat.
Vasárnap és ünnepnapokon tilos az
égetés. Nyáron szintén tilos az avar -
égetés. A szabályok be nem tartása
esetén a tûzoltóságot kell értesíteni
(telefonszám: 105), és a  tûzvédelmi
hatóság (katasztrófavédelem)
szankcionál.

Amikor az elmúlt hetekben
több ízben nyilatkoztam a ké-
szülô helyi újságnak, a szoká-
sosnál is több idôt fordítottam
arra, hogy végiggondoljam a
polgármesterségem alatti idô-
szakot, különös tekintettel per-
sze az elmúlt egy évre. Ahogy
belegondoltam abba a fejlô-
désbe, ami a településen
2010 óta végbement, pozitív
érzés uralkodott el rajtam: jó
gyôrújfaluinak lenni! Kötôdöm
ehhez a közösséghez, örülök,
hogy a tagja vagyok, hogy
szolgálhatom. 

Új és új lakások nônek ki a
földbôl, korszerûsödik az úthá-
lózat, bölcsôde épül és bôvül
az óvoda, szélesedik a sporto-
lási lehetôségek köre, hamaro-
san sportcsarnok épülhet a te-
lepülésen, biztatóak a falu
mellett húzódó északnyugati
elkerülôvel kapcsolatos hírek,
és egyre erôsebb a közössé-
günk, gondoljunk csak a kö-
zelmúltbéli falunapra. 

Úgy gondolom, az erôs
közösség nemcsak szûkebb,
hanem tágabb pátriájára is
büszke, és megmutatja, hogy
magyarságában is egységes.
Ezért kezdeményeztem, hogy
a Fô téren állítsunk or szág -
zászló emlékmûvet, ahol össze
tudunk gyûlni emlékezni elôde-
inkre is. Kezdeményezésem-
hez már sokan csatlakoztak.
Meggyôzôdésem, hogy erôs
ország csak erôs kis helyi kö-
zösségekbôl épülhet fel, s
Gyôrújfalu ilyen. Ezért nem ál-
lunk meg a fejlôdésben sem. 

Hajrá, Újfalu! 

Nagy Imre Attila

Jó gyôr-
újfaluinak
lenni!



— Bôvítés elôtt a falu sportpá-
lyája, miért van szükség erre a
fejlesztésre?
— Mert azt mondhatom, hogy
hála isten kinôtte a falu a sport-
pályáját. Jelenleg az 1,4 hektá-
ros területen van egy
nagyméretû focipályánk, egy
kisméretû füves pályánk, egy
kisméretû mûfüves pályánk, re-
kortán futópályánk, egy sportöl-
tözô épületünk, egy játszótér
és egy parkoló, látható, hogy
minden négyzetméter kihasz-
nált. Azonban mindez már
kevés, hiszen kilenc korosztály
tíz csapatának igényeit kell ki-
elégíteni. Az U5, U7, U9, U11,
U13, U16 utánpótlás futballcsa-
patok mellett a tartalékcsapat,
két felnôttcsapat (megyei II. és
megyei III. osztályban) és az
öregfiúk csapata is rendszere-
sen a pályán van. Ebben a ki-
lenc korosztályban egyébként

versenyeztetjük is a labdarúgó-
kat a sportegyesület berkein
belül: csak az 5 és 15 éves
korosztály tagjai között 145 iga-
zolt, folyamatosan edzést láto-
gató labdarúgó van. Ez a hat
korosztály nem fér el egy idô-
ben a jelenlegi sportpályán, ha -
nem órarendes rendszerben
járnak edzésre. 
Hogy érzékeltessem, ez a 145
igazolt fiatal milyen nagyság-
rend, elmondom, hogy a me-
gyében ez a negyedik helyre
rangsorolja Gyôr újfalut, tehát
a Gyôri ETO-nak, a Gyirmót-
nak és a Sopronnak van csak
több utánpótláskorú labdarú-
gója. Erre méltán vagyunk
büszkék, és ez arra predeszti-
nál minket, hogy akár — ezen
a szinten mérve természete-
sen — jelentôsebb labdarúgó-
tornákat is rendezzünk Gyôr -
újfalun. De ahhoz, hogy

Lakóparkot alakítanak ki 
a sportpálya mellett 

mondjuk egy Bozsik-tornát ide
hozhassunk, az kell, hogy
legalább két nagy méretû lab-
darúgópályával rendelkezzen a
sportegyesület.
De ugyanígy, ahhoz, hogy tár-
sasági adós (TAO) pályázato-
kon a pénzt le tudja hívni az
egyesület, szintén szükséges,
hogy két nagyméretû focipá-
lyával rendelkezzünk. Négy öl-
tözô és játékvezetôi öltözô (je-
lenleg két öltözônk van) is kell
egyébként ahhoz, hogy ne
csak a fejlesztésre, hanem az
üzemeltetésre, versenyezte-
tésre is tudjunk megfelelô
pénzösszegeket lehívni.

— Ha jól értem, ahhoz, hogy a
település további forrásokat
tudjon igénybe venni a sport-
fejlesztésekhez, illetve a labda-
rúgó-utánpótlás neveléséhez,
fenntartáshoz és üzemeltetés-
hez, bôvítenie kell a sportpálya
területét. Ez nyilván érinti a
sportpálya körüli területeket is,
amelyeket korábban mezôgaz-
dasági célokra használtak.
— Így van. Ezek a területek
kikerültek a mezôgazdasági
mûvelésbôl, bizonyos hánya-
duk a bôvülô sportpálya ré-
szét képezi majd, a fennmara-
dó területeken pedig építési
telkeket alakítottunk ki. 

— Utóbbiakról mit kell tudni?
— Húsz magánszemély — a me-
zôgazdasági szántóterületek
tulajdonosai — az önkormány-
zattól engedélyt kapott arra,
hogy településfejlesztési
szerzôdés megkötése fejében
közmûvesített építési telkeket
alakítson ki a sportpálya kör-

Újabb nagyméretû futballpálya és — a tervek szerint — egy
sportcsarnok is épül a következô években Gyôrújfalun. A
település sportpályájának környékén egy lakóparkot is ki-
alakítanak. A sportfejlesztésekrôl és az építési telkekrôl
Nagy Imre Attila polgármestert kérdeztük.



nyékén. Azt mindjárt az elején
fontos megjegyeznem, hogy
ez a 20 ember végig egy irány-
ba húzott, és egyhangú dönté-
seket hozott, mert ha közülük
bárki bármikor kiugrott volna,
akkor az egész projektet so-
dorta volna veszélybe. 
A húsz magánszemély mind-
összesen 78.753 négy zet mé -
ternyi területet vont ki a mû ve -
lési ágból, amelybôl 44.464
négyzetméteren építési telkek,
18.070 négyzetméteren sport-
célú fejlesztési terület és
16.219 négyzetméternyi közte-
rület, út alakult ki. 

— Ennek a 20 embernek ön is
egyike, ugye?
— Igen, korábban befektetési
céllal valóban vásároltam itt
területet. Ezzel kapcsolatban
meg kell jegyeznem, hogy az
érintett terület belterületbe
csatolásának lehetôsége, te-
lekosztása 2004 óta szerepel
a rendezési tervben, azaz
még jóval a polgármesteri
mûködésem és Újfalura költö-
zésem elôtt került bele. Tehát
ezt nem én találtam ki, nem
én teremtettem magamnak le-
hetôséget. A 2013-as évben

Már kivonták a mûvelési ágból, és
egy társasági adós pályázatnak kö-
szönhetôen tízmillió forintból egy
nagyméretû focipályát is kialakítottak
azon a területen, ahol a gyôrújfalui
sportcsarnok épül majd. További 2,4
millió forint értékben egy drótkötélpá-
lyával, egy mászópiramissal, négy
kültéri paddal és hét dekoratív
platánlevelû eperfa ültetésével bôví-
tették, szépítették a játszóteret is.
A sportcsarnok ügyében a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium, az Emberi
Erôforrások Minisztériumának sportért
felelôs államtitkársága, a Magyar Ké-
zilabda Szövetség és a gyôrújfalui
önkormányzat mûködik együtt. 
Nagy Imre Attila polgármestertôl
megtudtuk, hogy a sportcsarnok épí-
tésével kapcsolatos projektben az ön-
kormányzat azt vállalta, hogy az épü-
lethez ingyen biztosít területet a ma-
gyar államnak és a kézilabda szövet-
ségnek. A szervezet egyébként egy
hatvanas listán a 27. helyre rangsorol-
ta sportszakmai szempontból a gyôr -
újfalui sportcsarnok építését. A tele-
pülésvezetô hozzátette, az energiata-

Egy éven belül elkezdôdhet a sportcsarnok építése

karékos megoldásokkal épített, maxi-
mum 300 ülôhellyel rendelkezô léte-
sítmény száz százalékban állami be-
ruházással épülhet meg. A pénz így
egyáltalán nem folyik át az önkor-
mányzaton, éppen ezért még a kivite-
lezôt sem a település képviselô-testü-
lete választja majd ki.
Központi döntés kérdése, hogy mikor
indulhat el az építkezés. Tavaly a 4-6
ezres csarnokok építését már elkezd-
te a kormány, idén február végén ki-
hirdették a következô 16 sportcsarno-
kot, amelyek kivitelezése az idei
évben elindul. Ezzel kapcsolatban
Nagy Imre Attila elmondta, a listán
még nem szerepel Gyôrújfalu, de bi-
zakodva várja a szeptemberi—októberi
következô 16-os listát, amin szerinte
már ott kell, hogy legyen a falu, és
akkor talán jövôre elkezdôdhet a
várva várt építkezés is. „Polgármes-
terként azon vagyok, hogy lehetôleg
még az országgyûlési választások
elôtt megtörténjen a támogatói szer-
zôdés megkötése és mielôbb meg-
kezdôdhessen a beruházás” — szö-
gezte le a településvezetô. 

köttetett adásvételi szerzôdé-
sem 60 napig ki volt függeszt-
ve a polgármesteri hivatalban,
meg volt hirdetve a magyaror-
szag.hu honlapon, lehetôsé-
get biztosítottam a magyar ál-
lamnak és az összes helyi
mezôgazdaságból vagy állat-
tartásból élô gazdának elôvá-
sárlási jogának gyakorlására,
amellyel ôk nem éltek.
Visszatérve, ez a 20 ember
négyféle variáció közül vá-
laszthatott a településfejlesz-
tési szerzôdés megkötésekor.
Mindegyiknek az volt az alap-
ja, hogy ez a beltelkesítésben
érdekelt társulás így vagy úgy
átadjon a sportpálya melletti
területeibôl 1,8 hektárt az ön-
kormányzatnak, illetve rajta
keresztül a sportegyesületnek. 
Az elsô verzió az volt, hogy az
önkormányzat által, és az üze-
meltetô cégek, tehát a víz-, a
villany- és a gázszolgáltató által



elvárt mûszaki színvonalon tör-
ténjen meg a tervezés is és a
kivitelezés is, és erre ez a húsz
magánszemély hozzon létre
egy beltelkesítési társulást. En -
nek a beltelkesítési társulásnak
legyen egy elnöke, aki a ma-
gánvagyonával is felel az egész
projektért. Az ön kor mány zat a
mûszaki meg va ló sí tást a saját
ellenôrével ellenôrizteti, és
akkor veszi át az egész projek-
tet, amikor minden kész van. 
A másik lehetôség az volt,
hogy az önkormányzat beszáll
ebbe a projektbe, erre további
három mód adódott. Az egyik,
hogy a tervezô által megálmo-
dott telekkialakítással,

költségbecsléssel ellátott
közmûtervek alapján azt
mondjuk, hogy egy telek köz -
mûvesítése négyzetméteren-
ként ennyibe kerül, az értékesít-
hetô ára ennyi, az út által kiha-
sított közterület pedig ennyi és
ennyi százalék, és akkor a tu-
lajdonos magánszemélyként
eldöntheti, hogy a rá esô
közmûfejlesztési hozzájárulást
befizeti-e az önkormányzathoz
két ütemben. A másik, hogy ki-
számoljuk, hogy adott földtulaj-
donos szántóterületébôl a
szükségesen elvárt közterület
leadása után mennyi profit ke-
letkezhetne. Azaz megvizsgál-

tuk, hogy ha elkészül a teljes
beruházás, kimértük a helyrajzi
számokat, sôt már el is adták a
telkeket, akkor az adózás után
ennyi lenne a nettó eredménye
a tulajdonosnak, és annak az
50 százalékát az önkormányzat
egy hónapon belül a számlájá-
ra utalja, de ebben az esetben
cserébe azonnal át kell, hogy
adja a tulajdonában álló szántó -
részt az önkormányzatnak.
Vagy a negyedik variáció, hogy
nulla forinttal száll be a projekt-
be valaki, de a leadott út- és
közterületén túlmenôen egyedi
településfejlesztési megállapo-
dást köt az önkormányzattal,
amelyben a szántójának bizo-

nyos részét átadja az önkor-
mányzatnak, a maradék terüle-
tén viszont az önkormányzat
megcsinálja helyette a teljes
közmûvesítést.

— Végül milyen megoldás szü-
letett? Mit választottak az érin-
tettek? 
— Az érintettek elsô körben el-
utasították a beltelkesítési tár-
sulás alapításának verzióját. A
továbbiakból senki nem válasz-
totta, hogy a majdani profit 50
százalékáért adja el a területet. 

Maradt az, hogy vagy két  ütem -
ben kifizetik a teljes te rü letre

jutó közmûköltséget, vagy átad-
nak az önkormányzatnak egy
bizonyos százaléknyi területet
közterületre, utakra és a
közmûvek kivitelezésére fede-
zetet nyújtó építési telket. Ez

utóbbit választó tulajdonosok a
szántóterületük nagyságrendi-
leg 65 százalékát leadták az
önkormányzatnak, 35 százalék-
ban viszont ingyen és bér -
mentve összközmûves építési
telekhez jutottak. 
Ilyen keretek között kötött szer-
zôdést az önkormányzattal
mind a 20 magánszemély, és
az önkormányzat irányába min-
denki határidôre eleget tett a fi-
zetési kötelezettségének. Május
2-án elindult a víz, szennyvíz és
az út köz mûépítése. 
A szerzôdéskötések végén az
1,8 hektáros sportcélú területen
és az 1,6 hektáros közterületen
túl további 14 darab (a térké-
pen zölddel jelölt), összességé-
ben 12.094 négyzetméter össz-
területtel bíró építési telek került
az önkormányzat nevére. Az
építési telkek értékesítését az
önkormányzatunk 2016 decem-
berében elindította, és jelenleg
ott tartunk, hogy a 14-bôl 11
már gazdára is talált. Attól füg-
gôen, hogy ingatlanközvetítô
hozta-e be vagy az általam ki-
küldött e-mailes, facebookos
megkeresésekre érkezett rea-
gálás, 14.000 vagy 13.500 fo-
rint/négyzetméteres egység-
áron mentek el a telkeink. Jó
másfél éves folyamat volt,
amire a tényleges kivitelezési
munkálatok elindulhattak.
Ebben az idôszakban a 20 em-
berbôl senki nem gondolta
meg magát, ez véleményem
szerint nagyon nagy dolog,
éppen ezért az önkormányzat
ezúton is köszöni mindenkinek
a projekt megvalósulása érde-
kében mutatott rugalmasságát.

A beltelkesítésben érdekelt tagok
1,8 hektárt és 14 építési telket 

az önkormányzatnak adtak
sportpálya melletti szántóikból



Közel 178 millió forintból
épül bölcsôde Gyôrújfalun,
és ezzel párhuzamosan bô-
vítik az óvodát is. A száz
százalékban pályázati for-
rásból megvalósuló projekt
eredményeként a település
óvodája mellett nyit meg a
319 négyzetméteres
alapterületû, tetôtér-beépí-
téses új létesítmény.

„Édesanyák munkaerôpiacra
történô visszatérésének elôse-
gítése érdekében bölcsôde-
építés és óvodabôvítés Gyôr -
újfalun” — ez a címe annak a
pályázatnak, amellyel az ön-
kormányzat vissza nem térí-
tendô támogatást nyert egy
bölcsôde építésére, illetve az
óvoda bôvítésére. Nagy Imre
Attila polgármestertôl megtud-
tuk, a projekt olyannyira nem
kerül semmibe a településnek,
hogy még pályázatíró céget
sem kellett fizetniük, hiszen a
szükséges dokumentációt ô
maga állította össze. Elôleg-
ként a támogatási szerzôdés
megkötését követô 15. napon
166.301.104 forint megjelent
az önkormányzat számláján,
azaz a projektet elôfinanszí-
rozni sem kell. Hozzátette, a
projektmenedzsment lebonyo-

Jövôre elkészül a bölcsôd e
és az óvodabôvítés

lítására a falu konzorciumi
megállapodást kötött a Gyôr-
Moson-Sopron Megyei Önkor-
mányzattal. 
A településvezetô kiemelte,
nemcsak az épület építésének
költségeire, hanem egy
„kulcs rakész, azonnal beköl-
tözhetô” bölcsôdére pályáz-
tak, és nyertek támogatást.
Az engedélyeztetési munkák
már javában zajlanak, és a
tervek szerint jövôre még az
ôsz beállta elôtt biztosan át-
adják a kész létesítményt. 
Nagy Imre Attila a részletekrôl
szólva elmondta, a bölcsôde
kialakításának, elhelyezésé-
nek, berendezésének, felsze-
relésének tervezésével és kivi-
telezésével kapcsolatosan ko-

rábban kikérte Baloghné
Jakus Anna Gyöngyi kisgyer-
meknevelésben jártas intéz-
ményvezetô (Türr István utcai
bölcsôde Gyôr) tanácsát, véle-

ményét, továbbá az ÁNTSZ-
szel, mint az építési engedé-
lyezési folyamatba bevont
szakhatósággal is egyeztetett.
Hozzátette, a 319
négyzetméter alapterületû,
energiatudatos épület két 50
négyzetméteres alapterületet
meghaladó foglalkoztató helyi-
ségébe foglalkoztatónként 12,
azaz összesen 24 új bölcsôdei
férôhely kialakításával kalkulál-
nak. A késôbbiekben, ameny-
nyiben a kapacitás kihasznált-
sága azt indokolja, a kellôen
átgondolt tervezés eredmé-
nyeként, foglalkoztatónként 14
gyermek elhelyezésére is lehe-

A cél, hogy Újfalu „infrastruktúrájában”
egy olyan élhetô és lakosságmegtartó

településsé váljon,
ahol úgy érzik a lakosok:

ide nem csak születni, itt élni is jó!



tôség nyílik —  jegyezte meg.
Az épület tetôterében bruttó
218, nettó 137 négyzetméte-
ren öltözôk, személyzeti és ve-
zetôi irodák, irattár, pihenôhe-
lyiség, teakonyha, továbbá gé-
pészeti helyiség és mosoda
kerül kialakításra.
A bölcsôde tervezése során
egyébként nagy hangsúlyt
kapott a költséghatékony
üzemeltetés, fenntartás, ezért
az épület megfelelô hô szi ge -
te lésén és a korszerû nyílás -
zárókkal történô megépítésén
túl az óvodához hasonlóan itt
is napelemes rendszerrel ter-
melik a villamos energia egy

részét, a napkollektoros rend-
szerrel pedig a meleg vizet
állítják elô. 
A polgármester felhívta a fi-
gyelmet arra is, hogy az 1—4
osztályos általános iskola és
az óvoda egymással szem-
ben helyezkednek el a tele-
pülésen, a bölcsôde pedig
az óvoda udvarára került. Ez
azt jelenti, hogy egy parko-
lással megoldható a gyer-
mekek intézményekbe való
eljuttatása. A korábbiakhoz
képest tehát — amikor sokan
máshova kényszerültek böl-
csôdébe vinni gyermeküket
— a „gyermeklogisztika” ügy-

intézési ideje jelentôsen lerö-
vidül, ebbôl következôen a
gyerekek a reggeli órákban
tovább lehetnek az ágyban,
kipihentebbek lesznek, a
szülônek pedig nem szüksé-
ges felesleges kilométereket
autóznia településrôl telepü-
lésre a reggeli, és a délutáni
dugóban. 
Nagy Imre Attila a projekt kap-
csán hangsúlyozta, azon dol-
goznak, hogy Újfalu „infra -
struktúrájában” is egy olyan
élhetô és lakosságmegtartó
településsé váljon, ahol úgy
érzik a lakosok: ide nem csak
születni, itt élni is jó!



Nagy Imre Attila polgármes-
tertôl megtudtuk, korábban
Szakonyi Frigyesé, a lakópark
megálmodójáé volt az a terü-
let, ahol most az újabb társas-
házak épülnek. Az igazi lokál-
patrióta vállalkozó azonban
úgy döntött, hogy jóval a piaci
ár alatt, jelképes összegért az
önkormányzat rendelkezésére
bocsátja a területet. 
Így lehetséges az, hogy a kö-
zelmúltban az Újfalui-csatorna
és a horgásztó közötti közel
3,5 hektáros területen elkez-
dôdött építkezésekhez a falu
tud örökös és ingyenes föld-
használati jogot biztosítani a

Újabb társasházak épülnek
a gyôrújfalui lakóparkban
Egy 18, egy 19 és egy 31 lakásos társasház épí-
tése kezdôdött meg az Újfalu Lakópark területén,
egy 45 lakásos épület használatba vételi enge-
délyt kapott, egy 36 lakásos társasház pedig
függô hatályú építési engedéllyel rendelkezik. Az
önkormányzat jól jár a beruházásokkal: a projekt
végére 5-6 lakás kerül a tulajdonába.  

beruházó építkezési vállalkozó-
nak, aki ezért cserébe egy tele-
pülésfejlesztési megállapodás-
ban meghatározott módon
minden megépülô épületben
egy darab kulcsrakész lakást
és számszerûsített fejlesztési
támogatást ad az önkormány-
zatnak. A projekt végére 5-6
lakás kerül a település tulajdo-
nába — mutatott rá Nagy Imre
Attila.
A polgármester hozzátette, je-
lenleg egy 18 lakásos társas-
ház negyedik szintjének a fö-
démét betonozzák, azzal
szemben pedig egy 19 laká -
sos társasház negyedik szint-
jét falazzák a szakemberek,
ebben például egy 63 négyzet-
méteres, teraszos lakás parko-
lóval kerül az önkormányzat tu-
lajdonába. A 18 lakásos tár-
sasház mellett jobbra zajlanak
egy 31 lakásos társasház ala-
pozási munkálatai is.

A 45 lakásos, narancsrárga-
fehér színezést kapott épület
peig már jogerôs használatba-
vételi engedéllyel is rendelkezik.
19 lakásos társasháztól jobbra
egy 36 lakásos társasház építé-
si engedélyeztetése zajlik.
A polgármestertôl megtudtuk
azt is, azon túlmenôen, hogy
minden épülô társasházból
egy lakás az önkormányzatot
illet, a beruházó településfej-
lesztési szerzôdésben rögzí-
tetten mintegy nettó 8 millió
forintnyi kötelezettséget vállal
különbözô közmûvesítések,
fejlesztések ellátására a falu-
ban. Azt mindig a képviselô-
testület dönti el, hogy a tele-
pülés mely részén lehet majd
ezekbôl a pénzekbôl fejlesz-
téseket eszközölni, ám nyil-
ván elôször a lakópark
területén kell a közmûvesítést
megoldani. 
A településvezetô elmondta azt
is, Szakonyi Frigyes azon túl,
hogy a területet átadta az ön-
kormányzatnak, a már haszná-
latbavételi engedéllyel rendel-
kezô 45 lakásos társasházában
egy 73 négyzetméteres, tera-
szos lakás megvásárlását 3
millió forintért biztosította az ön-
kormányzatnak. Erre ô az ön-
kormányzat és a közte 2015-

A lakópark területén nagyon
fontos fejlesztés volt, hogy da-
ráltbeton felhasználásával
körbe kialakították az útalapot,
illetve az Újfalu Lakópark és a
Sport Lakópark közötti kanáli-
son átereszt épített az önkor-
mányzat, így megszüntetve az
Újfalu Lakópark zsákjellegét.
A kétsávos közlekedést lehe-
tôvé tévô hídon a sportpályá-
hoz bármikor át lehet jutni. A
Tó utca — 1401-es csomó-
pontjához elérô, a tavat meg-
kerülô mezôgazdasági utat is
megcsinálta az önkormányzat,
ami azért fontos, mert amel-
lett, hogy újabb alternatív le-
hetôséget biztosít a Gyôrbe

Közlekedésfejlesztés a lak



átvette a lakóparkban élô idôse-
ket kiszolgáló nôvérszolgálat
mû köd te té sét, amelyet koráb-
ban néhány lakossági bejelen-
tés miatt a hatóságok vizsgál-
tak, de mindent rendben talál-
tak.  Az önkormányzat most öt
plusz egy „fél” nôvérrel oldja
meg a napi 24 órás ügyeletet a

törvényi elôírásokat maximálisan
betartva. A 2015-ös átvétel ide-
jén négy nôvérrel megoldható
volt ez a feladat. A törvényi elô -
írások szerint az idei évben

azonban 25 százalékos, jövôre
további 15 százalékos béreme-
lést kell végrehajtani a nôvérek-
nél, és ezen elôre nem tervez-
hetô pluszköltségekhez igyeke-
zett Szakonyi Frigyes fedezetet
nyújtani a kedvezményes lakás-
vásárlás lehetôségének biztosí-
tásával. Köszönet érte!

kóparknál

való bejutásra, ezen a nyom-
vonalon bonyolódhat az Újfalu
Lakópark, a Sport Lakópark
és a sportcsarnok építési és
teherforgalma is, kímélve
ezzel az Ady Endre utca és a
Tó utca aszfaltburkolatát és
leterheltségét. 
Fontos még kiemelni, hogy
ezen a területen található az
újfalui csatorna, amelynek ke-
zelése a Mosonmagyaróvári
Vízitársulástól átkerült az
Észak-Dunántúli Vízügyi Igaz-
gatósághoz, ahol megígérték,
hogy a most meglehetôsen
gondozatlan részt rendbe te-
szik, és folyamatosan gondoz-
zák majd. 

A 45 lakásos, narancssárga-
fehér színezést kapott épület

már jogerôs használatbavételi
engedéllyel rendelkezik

ben köttetett megállapodás
alapján nem volt köteles — hívta
fel a figyelmet Nagy Imre Attila,
aki megjegyezte azt is, Szako -
nyi úr egyfajta tárgyi fedezet-
ként ezzel szerette volna az ön-
kormányzatot segíteni a nôvér-
szolgálat folyamatos üzemelte-
tésében. Mint ismert, a település
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Az új Nemzeti Építészetpolitika
különös figyelmet szentel a te-
lepülések környezetének és
megjelenésének arculatát kiala-
kító — az építészeti mi nô sé gen
alapuló — korszerûsített építés-
ügy kialakítására. Ehhez kap-
csolódóan a közelmúltban le-
zajlott jogszabályi változások
két új településképet érintô esz-
közt is bevezettek: a település-
képi arculati kézikönyvet, vala-
mint a településképi önkor-
mányzati rendeletet. Mindkettô
megalkotását 2017. október 1-
jéig minden magyarországi te-
lepülésen kötelezôvé tették a
kormányzati döntéshozók. 
A jogszabályi kötelezettség-
nek eleget téve Tétényi Éva
vezetô építész, ter ve zô/te -
lepüléstervezô, mû em lék vé -
delmi szakmérnök köz re -
mûködésével és irányításával

Gyôrújfalun is elkezdôdött a
két dokumentum elkészítése,
amely a helyiek széles társa-
dalmi bevonásával kell, hogy
megtörténjen, két lakossági
fórum keretében. Az elsô la-
kossági fórumra 2017. április
27-én került sor, a vezetô épí-
tész asszony rendkívül magas
színvonalú szakmai tájékozta-
tót tartott, sajnos gyér lakos-
sági érdeklôdés mellett.

Tájékoztatom a lakosságot, a
vállalkozói, civil és egyházi
egyeztetô partnereket, hogy a
településképi arculati kézi-
könyv és a településképi ren-
delet második tájékoztató
egyeztetését (adatgyûjtési és
szándékfeltárási céllal) elôre-
láthatólag 2017. augusztus
végén tartjuk, melyre minden
— a település szépítéséért fele-

lôsséget érzô — érdeklôdôt vá-
runk a Faluházba. 
A Településarculati Kézikönyv-
vel kapcsolatban a www.gyor -
ujfalu.hu honlap közérdekû in-
formációi közé felhelyeztünk
egy kérdôívet, ahol mindenki-
nek lehetôsége van a vélemé-
nyét a településkép jövôbeni
szabályozásával kapcsolatban
leírni. A kitöltött kérdôíveket a
Polgármesteri Hivatal postalá-
dájába kérjük bedobni, vagy
elektronikus úton az igazga-
tas@gyorujfalu.hu e-mail
címre megküldeni. 

Ezúton is köszönöm Gyôrújfa-
lu településképének for má lá -
sában kifejtett aktív köz re mû -
ködését!

Nagy Imre Attila 
polgármester

Felhívás településképi
lakossági fórumra!

Személyesen is kíván-
csiak vagyunk vélemé-
nyére, ezért második al-
kalommal is egyeztetünk
a településképi arculati
kézikönyvrôl és a tele-
pülésképi rendeletrôl
augusztus végén a Falu-
házban.



Változhat az északnyugati elkerülô
tervezett nyomvonala
Szinte biztosnak tûnik, hogy
nem a korábbi terveknek meg-
felelôen fog megépülni a Gyôrt
elkerülô körgyûrû északnyugati
része. Legalábbis Nagy Imre
Attila gyôrújfalui polgármester
szerint. A településvezetô több-
ször jelezte a kormányzat felé
aggályait a mintegy három éve
felmerült elképzelésekkel kap-
csolatban: ahogy fogalmazott,
ha abban a formában valósul-
na meg az elkerülô Gyôrújfalu
térségében húzódó szakasza,
akkor a Mosoni-Duna egyik
legszebb, legnyugodtabb ré-
szét csúfítanák el a Szúnyog-
sziget felsô részén átívelô híd-
dal és a kétszer kétsávos
gyorsforgalmi úttal. 
Orbán Viktor miniszterelnök
azonban legutóbbi, a Modern
Városok Programja kapcsán tett

gyôri látogatásakor azt hangsú-
lyozta, hogy a kisalföldi megye-
székhely egyezzen meg a kör-
nyezô településekkel arról, hogy
a körgyûrût bezáró északnyuga-
ti szakasz pontosan merre ha-
ladjon. 
Nagy örömmel hallgattam a
kormányfô szavait — mondta
ezzel kapcsolatban Nagy Imre
Attila, aki szerint most már bi-
zonyos, hogy áttervezik az el-
kerülô általa kifogásolt, de je-
lenleg még az Országos Ren-
dezési Tervben szereplô nyom-
vonalát. A polgármester hozzá-
tette, az általa vezetett telepü-
lés érdekei azt kívánják, hogy a
nyomvonal ne Gyôr és Gyôrúj-
falu között, hanem Újfalu és
például Gyôrzámoly között hú-
zódjon — onnan rákötve az 1-es
útra —, mert akkor a szigetközi

forgalom jelentôsen mérsék-
lôdne a településen. Nagy Imre
Attila szerint a 1401-es (sziget-
közi) úton a reggeli és a kora
esti órákban kritikus a forgalmi
helyzet. Konkrét adatokkal is
szolgált: az út Gyôr és Gyôrúj-
falu közötti szakaszán
átlagosan 11 700 jármû halad
át. A polgármester rámutatott,
két évvel ezelôtt az M6-os au-
tópályán ennél kisebb volt az
átlagos napi forgalom. 
A településvezetô megjegyez-
te, a helyzet súlyosságára
való tekintettel is bízik abban,
hogy sikerül megoldást találni
a problémára. Ha így lesz, és
mindenki számára megnyug-
tató nyomvonalat jelölnek ki,
akkor már csak abban kell
bízni, hogy minél elôbb meg
is valósulhat az elképzelés. 



Településünk legifjabb lakói

Legutóbbi megjelenésünk óta huszonhét gyôrújfalui
családban született gyermek. Az ô fotóikat közöljük most.

Szeptember 9-én családi napot rendeznek a gyôrújfalui sportpá-
lyán. A szervezôk az elmúlt évhez hasonlóan most is a gyereke-
ket helyezik a középpontba. Lángoskészítés, virslifôzés, csopor-
tos foglalkozások, ügyességi vetélkedôk, hagyományápoló fajá-
tékok, lovaglás, arcfestés, színpadi programok várják a családo-
kat. Ismét lesz Füzi Rozi néni meséje és meglepetés program is!
A végleges programról egy héttel a rendezvény elôtt minden
postaládába szórólapot juttatunk el.

Családi nap a sportpályán

Név Születési idô Anyja neve Apja neve Lakcím

Burján Szófia (1) 2016. 02. 07. Gyimesi Laura Burján Gergô Mártirok u. 48. 

Magyari Bíbor 2016.02.19. Magyari Edina Magyari Róbert József Attila u. 36/A

Rácz Natália (19) 2016.04.01. Rácz-Battyányi Eszter Rácz József Mártirok u. 41/A

Kadler Zoé (2) 2016.05.03. Megyei Dóra Kadler András Kossuth Lajos u.33

Büki Kamilla (3) 2016.05.15. Büki-Tóth Georgina Büki Péter Tó u. 25

Kiss-Fazekas Luca (4) 2016.06.15. Kiss-Fazekas Dóra Kiss Gergely Akácos u.13

Koltai Lia (5) 2016.07.30 Koltai-Ihász Melinda Koltai Tamás Sport u. 45

Bakos Elizabet (6) 2016.09.20 Popper Zsuzsanna Bakos Szilárd Kenderáztató u.4

Boros Benett Gábor (18) 2016.09.21 Boros-Tamásfalvi Anita Boros Gábor Sport u. 17/A

Buday Natália 2016.09.23 Budayné Winkler Henrietta Buday Gábor József Attila u. 11

Dinnyés Domonkos Zénó (7) 2016.10.06 Dinnyésné Molnár Anita Dinnyés Róbert Akácos u.2/B

Mahunka Mihály 2016.10.07 Nemes Natália Mahunka Gábor Sport u.9

Zatureczki Zétény 2016.10.19 Farkas Ágnes Zatureczki Zsolt Zsák u. 5/B

Soóky Nóra 2016.11.05 Soókyné Horváth Krisztina Soóky Péter Mártirok u.36

Horváth Marcell 2016.12.20 Bíró Henrietta Horváth Tamás Tó u.14

Krajczár Olivér (8) 2016.12.22 Krajczár-Horváth Dóra Krajczár Gábor Kossuth L.u.26

Pintér Patrik 2017.01.27 Horváth Henrietta Pintér Sándor Major utca 5/a

Laki Levente (9) 2017.02.08 Laki Cintia Laki Szilárd Ady Endre u.65/B

Torma Kincsô Anna (10) 2017.02.25 Tormáné Vörös Ildikó Torma László Arany J. u.17

Imre Liza Kamilla (11) 2017.03.01 Imre-Székely Anita Imre Balázs Hársfa u. 17

Fischer Anna (12) 2017.03.08 Fischerné Kaposvári Lilla Fischer Péter Sport u. 19

Roll Maja (13) 2017.03.17 Mészáros Veronika Roll Barnabás Tó u.25

Bán Levente (14) 2017.03.26 Bán-Parádi Mónika Bán István Kenderáztató u. 11

Rubint Benjámin (15) 2017.05.03 Rubint-Nyikus Diána Eszter Rubint Zsolt József Attila u. 32

Kollár Patrik (16) 2017.05.10 Kollár-Vass Renáta Kollár Dávid Ady Endre u.48/B

Szoboszlai Bercel 2017.06.12 Veres Ivett Szoboszlai Krisztián Jácint u. 24/B

Szabó Marcell (17) 2017.06.20 Szalma Beáta Szabó Lajos Ady Endre u.3
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Tisztelt gyôrújfalui Lakosok!
Szünidôben a gyermekek többsége itthon tölti az idejét
a családjával. Tapasztalom, hogy Gyôrújfalu belterüle-
tén egyre több gyermek görkorcsolyázik, kerékpározik
a közutakon, sétáltat kutyát és játszik, esetenként szülôi
felügyelet nélkül is. Mindemellett szomorúan látom,
hogy a motorosok és az autósok nem tartják be a falu
egész területére vonatkozó 30 km/h-ás sebességkorlá-
tozást. A gyorsabb sebességnek köszönhetôen lehet,
hogy elôbb érnek haza 1-2 perccel, esetleg 5 perccel
korábban érnek be a munkahelyükre, de veszélyeztetik
az utakon gyalog vagy kerékpárral közlekedôket. 
Kérem, szíveskedjenek betartani a sebességet, ne koc-
káztassuk magunk és fôleg gyermekeink testi épségét!
A közterületen elhelyezett terméskövek szintén élet- és
balesetveszélyesek! 

Csongrádi József
önkormányzati képviselô

A Gyôrújfalui Polgárôr Egyesület
tagtoborzót hirdet, mivel jelenle-
gi, 8 fôs taglétszámunkkal ke -
vés szolgálatot tudunk ellátni.
Amennyiben érdekli Önt az
egyesületbe való felvétel, hívja a
+36-30/514-6518-as telefonszá -
mot! Nyugdíjasok, fiatalok és
hölgyek jelentkezését is várjuk.
Ôrizzük meg közösen falunk
közbiztonságát!

Csongrádi József
Gyôrújfalu PE Elnök

Nagy Imre Attila polgármester
ezzel kapcsolatban elmondta,
2016 novembere óta több alka-
lommal négyszemközt beszél-
getett Molnár Gyulával lemon-
dásának indokairól, miértjérôl.
„Polgármesterként is és ma-
gánemberként is megdöbben-
tett Gyula bácsi indoklása, lát-
tam rajta, hogy nagyon nehe-
zen viseli az alaptalan pletyká-
kat. Februári testületi ülésünkön
bejelentette lemondását, me-
lyet testületünk tudomásul vett.
Itt szeretném megköszönni azt
a munkát, amit 2010. októberi
megválasztása óta végzett a
település érdekében. Különö-
sen fájó számomra, hogy sze-
mélyében a szociális albizott-
ság vezetôje, testületünk leg -
idôsebb, legbölcsebb tagja
adta vissza mandátumát. Külön
megköszönöm számára azokat
a négyszemközti beszélgetése-
ket, ahol élettapasztalatával, ta-
nácsaival segített a jó, jobb
döntés meghozatalában. Re-
mélem, attól függetlenül, hogy
már nem lesz képviselô, ezekre
a beszélgetésekre a késôbbi-
ekben is számíthatok!”
Molnár Gyula megüresedett
helyére a helyi választási bizott-
ság a 2014-es választási sor-
rendet követve felkérte az akko-
riban mandátumot nem szer-
zett képviselôjelölteket, Mikola
Anikót, Boros Dánielt, Tóth
Tamás Zsoltot és Pálné Horto-
ványi Tímeát, akik azonban
nem kívántak önkormányzati
képviselôk lenni, és errôl írás-
ban nyilatkoztak. A sorban kö-
vette ôket Csongrádi József,
aki vállalta a feladatot. 
Csongrádi József a 2017. április
24-i testületi ülésen esküt tett.
Nagy Imre Attila polgármester
ez alkalomból a 2010-ben és
2014-ben megválasztott képvi-
selôkhöz hasonlóan az új testü-
leti tagnak is átnyújtott egy
mappát, amibe összekészítette

Képviselôcsere a testületben

Utolsó megjelenésünk óta lemondott Molnár Gyula gyôrúj-
falui önkormányzati képviselô, akinek helyét Csongrádi
József vette át a testületben.

Gyôrújfalu hosszú távú gazda-
sági fejlesztési koncepcióját, a
Települési sportfejlesztési kon-
cepciót, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény
hatályos, nyomtatott szövegét,
Gyôrújfalu Községi Önkormány-
zat SZMSZ-ét, és a 2017. évi
költségvetés kivonatát.
A településvezetô felhívta az
új képviselô figyelmét, hogy a
közös munka során a polgár-
mester irányítása és egymás
segítése mellett a közérdek le-
gyen mindenek felett, és a fo-
lyamatos információáramlás,
pletykák elkerülése miatt
ôszinteséget, valamint nyílt és
korrekt kommunikációt vár el.
„Tôlem biztos, hogy ezt fogod
kapni, remélem, hogy irányod-
ból is ezt fogjuk kapni” — zárta
Nagy Imre Attila.
Az új képviselô, Csongrádi Jó-
zsef elmondta: „Úgy érzem,
hogy a közszolgálat az elmúlt 30
év alatt elfelejtôdött. Én úgy gon-
dolom, hogy nem az önös érde-
keket kell figyelembe venni,
hanem a közösséget szolgálni.
Ezért választottak meg bennün-
ket az emberek. Toleráns ember
vagyok, szemtôl szembe mon-
dom, amit gondolok, s másoktól
is ezt várom, csak azt fogom el-
hinni, amit személyesen monda-
nak és vállalnak fel, pletykáknak
nem ülök fel. Még egyvalamit
szeretnék megemlíteni. 2014-
ben egyedül az én nevem mel-
lett volt a Jobbik Magyarorszá-
gért Mozgalom neve a szavazó-
lapon. Fontosnak tartom azon-
ban leszögezni, hogy nem va-
gyok párttag, szimpatizáns
vagyok, ami egy érzelmi jellegû
kötôdés, nem mondtam azt,
hogy független vagyok, mint
ahogy azt sokan mások állítot-
ták, míg a valóságban igenis kö-
tôdnek pártokhoz, de ôszintén,
nyíltan nem vállalják fel. Az ön-
kormányzati munkába azonban
nem viszek be pártpolitikát.”

Jelentkezzen
polgárôrnek!

Vigyázzunk egymás
testi épségére!

A ferences szerzetes Böjte Csaba meghívására a
székelyhídi Gyermek Jézus Búcsún lépett fel a gyôr -
újfalui Öröm Hírnökei nevû katolikus együttes. A for-
mációban játszó kettô-, három- és négygyermekes
szülôk a dalok és zene mellett ajándékot is vittek a
rászoruló gyerekeknek. 

Gyôrújfalui együttes Böjte Csabánál
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Aszfaltozási munkálatok zajlot-
tak a tavasz folyamán a telepü-
lés három utcájában is. A Bel-
ügyminisztérium által kiírt, száz-
százalékos támogatási intenzi-
tású pályázat keretein belül fi-
nanszírozott munkálatok a
Major utcát, a Bokros utcát és a
Jácint utca egy részét érintik. 
Az adósságkonszolidációban
részt nem vett települések
számára kiírt belügyminisztéri-
umi pályázat összesen mint -
egy bruttó 20 millió forint ér-
tékben nyújtott lehetôséget az
aszfaltozási munkálatok mel-
lett a település szerkezeti és
rendezési terve felülvizsgála-
tának finanszírozására is.

Országzászlót állítunk

Térkövezés a temetôben

A korábbi évekhez hasonlóan
idén is végzett felújítási mun-
kálatokat az önkormányzat a
temetôben. A saját forrásból
megvalósuló beruházás kere-
tein belül 420 négyzetméteren
raktak le térkövet, és a két
idejétmúlt vízcsapot is lecse-
rélték. Az új vízcsapokat a
Pannon-Víz Zrt. bocsátotta az
önkormányzat rendelkezésére.
A térkô alatti munkálatokkal

kapcsolatban fontos megje-
gyezni, hogy nem csak a mur-
vára rakta le azt a kivitelezô,
hanem betonterítés is történt,
így strapabíróbb lesz a térkô.
A temetôben évrôl évre végez
felújítási munkálatokat az ön-
kormányzat, két évvel ezelôtt
a kerítést rakták rendbe, ta-
valy pedig lecserélték a bejá-
rati kapukat kovácsoltvas ha-
tású idôtálló kapukra.

Október 23-án, nemzeti ünnepünkön országzászló felállí-
tását tervezi Gyôrújfalu fôterén az önkormányzat — a
fotón látható terveknek megfelelôen. A nemzet egységét
kifejezô emlékmûhöz lakossági felajánlásokat vár a pol-
gármester. Eddig mintegy 328 ezer forint jött össze a
nemes célra, köszönet érte az itt felsoroltaknak: Bay
Norbert, Bodó Zoltán, Borsodi család, dr. Pardavi Máté,
Kecskés János, Kertész Ákos, Kiss Endre, Kiss Zsolt,
Kocsis Attila, Kocsis Beatrix, Kozma Antal, Lukácsi
Géza, Mahunka Gábor, Nagy Imre Attila, Pusztai Vilmos,
Rábai Attila, Schmikl Gábor, Szabó József, Szabó Zol-
tán, Szalma Péter, Tóth Csaba. Felajánlásokra névvel,
címmel, telefonszámmal ellátott borítékban természete-
sen a továbbiakban is van lehetôség.

Aszfaltozás pályázati pénzbôl
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Könyvtár
J. Nagy Dominika
Hétfô: 14.30—17.00 Faluház
Csütörtök: 14.30—17.00 Faluház
Szombat: 9.00—10.00 Faluház

Funkcionális
edzôterem

Nagy Imre Attila polgármester
attila@nagyia.hu • +36-20/911-8800

facebook.com/imreattila.nagy
Dr. Pardavi Máté alpolgármester
pardavimate@gmail.com • +36-20/597-6687 
Borsodi Bálint képviselô
borsodi.balint@gmail.com • +36-20/530-8667
Csapó Zoltán képviselô
csapo@kabelnet.hu • +36-20/326-1880 
Csík Endre képviselô
csikendre@citromail.hu • +36-30/905-9571 
Csongrádi József képviselô
csojo56@gmail.com • +36-30/514-6518 
Nagy Csilla képviselô
nagycsilla0206@gmail.com • +36-20/976-8111 

Képviselôk elérhetôségei

Nyitvatartás, fogadóóra, rend e-
Polgármesteri Hivatal
Hétfô: 7.30—16.00 óráig
Kedd: 7.30—16.00 óráig
Szerda: ügyfélfogadás szünetel
Csütörtök: 7.30—16.00 óráig
Péntek: 7.30—13.30 óráig
Ebédidô: 12.00 és 13.00 között

Háziorvos rendelése
Dr. Bán Barbara (20/520-5797)
Kedd: 11.00—13.00 Újfalu
Péntek: 8.00—10.00 Újfalu
Hétfô: 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: Gyôr, Dembinszky utca 29.
Tel.: 96/542-043.

Gyermekorvos rendelése
Dr. Kelemen Ágnes 
(70/451-0108)
Csütörtök: 11.30—12.00
tanács adás Újfalu
Csütörtök: 12.00—13.00 Újfalu
Hétfô: 9.00—10.30 Dunaszeg
Hétfô: 10.30—12.00 Gyôrzámoly
Hétfô: 12.00—13.00 tanács -
adás Zámoly
Kedd: 9.00—10.30 Dunaszentpál
Kedd:10.30—12.00 Ladamér
Kedd: 12.00—13.00 tanács -
adás Ladamér
Szerda: 9.00—10.30 Zámoly
Szerda: 10.30—12.00 Dunaszeg
Szerda: 12.00—13.00 tanács -
adás Dunaszeg
Csütörtök: 8.30—10.00 Ladamér
Csütörtök: 10.00—11.30 Duna-
szentpál
Péntek: 9.00—10.30 Zámoly
Péntek: 10.30—12.00 Dunaszeg

Védônô
Kocsis Beatrix (20/523-6686)
Szerda: 8.00—10.00
Csütörtök: 8.00—10.00

Funkcionális edzôterem a
sportpálya öltözôjének tetôteré-
ben a nap 24 órájában várja az
edzeni várókat, heti hat alka-
lommal csoportos foglalkozá-
son is lehetôség van edzések-
re. Belépôkkel kapcsolatosan
Nagy Csilla áll rendelkezésükre!

Elérhetôségek: +36-20/976-8111
nagycsilla0206@gmail.com

Funkcionális Edzôterem Gyôrújfalu 


