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Több lakossági panasz miatt
az önkormányzat a jövõben
szigorúbban lép fel az utcán
õrizetlenül kóborló ebek gaz-
dáival szemben.

Vidámpark, fõzõverseny, lab-
darúgó-mérkõzések, tûzoltó-
bemutató és sztárfellépõk –
néhány program a május 28-i
falunap rendezvényei közül.

7. OLDAL

Áldotthúsvétot!

A káposztatermesztés hagyo-
mányait szeretné feléleszteni
az önkormányzat, amikor min-
denkit arra hív: ültessen egy
sor káposztát.
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A központi költségvetésbõl és a
helyben maradó személyi jöve-
delemadóból 49,3 millió forint
jut Gyõrújfalunak idén – mondta
Nagy Imre Attila, aki a bevételi
oldalt tekintve hozzátette azt is,
hogy az iparûzésiadóból 10 mil-
lió, a teljesítmény adóból 12
millió forinttal kalkulálnak. A
2010. évi pénzmaradvány 15,2
millió forint, ez is átjön erre az
évre – jegyezte meg a polgár-
mester. A kiadási oldalt tekintve,
az államtól kapott normatív tá-
mogatásokon felül az iskolára
8,4 millió forintot, az óvodára
pedig 7 millió forintot költ az ön-
kormányzat. Útépítésekre 3,125
millió, kátyúzásra, a közutak
karbantartására, valamint híd-
építésre 1,75 millió, földterület-
vásárlásra pedig 5 millió forintot

Óvatos Gyõrújfalu
idei költségvetése

A folyamatos likviditást és pénzügyi stabilitást szem elõtt tartva, a bevételi oldalt
óvatosan, alultervezetten kalkulálta a falu költségvetését készítõ településvezetés,
a kiadási oldalon viszont egy kicsit túltervezett összegekkel számoltak a 2011-es
büdzsében, amelynek fõösszege 110.414.000 forint.

terveztek be. Térfigyelõ kame-
rák kiépítésére további 2 millió,
a temetõ elõtti közvilágítás
megoldására pedig 1,2 millió
forintot fordítanak. 950 ezer fo-

rintból iskolai, óvodai udvari ját-
szóeszközöket vásárolnak. 
A költségvetéssel kapcsolat-
ban részletes információt talál
a www.gyorujfalu.hu internetes
oldalon.

Májusban bírálják el azt a pá-
lyázatot, amelyet a gyõrújfalui
általános iskola és óvoda ener-
getikai korszerûsítésére adott
be az önkormányzat. A két in-
tézmény ez irányú felújítása
összesen mintegy 11,7 millió
forintba kerülne, amelynek
mindössze a 15 százalékát
fizetné az önkormányzat a
KEOP-os pályázatnak köszön-
hetõen – mondta a polgármes-
ter. Nagy Imre Attila hozzátette,
pályázati siker esetén a meleg-
víz-elõállítás költségeit és a vil-
lamosenergia-fogyasztás költ-
ségét szinte teljes egészében
kiváltaná ez a napkollektorral
és napelemmel mûködõ rend-
szer. Amennyiben az év végi
záráskor többlet villamos ener-
gia termelõdik, úgy azt az
E.ON a piaci ár 85%-áért meg-
vásárolja az önkormányzattól.

Fiatalok és idõsek együtt 
emlékeztek a szabadságharc hõseire

Napkollektorral
szerelhetik fel az iskolát
és az óvodát

Amennyiben sikeres lesz az önkormányzat
pályázata, úgy még az idén napkollektorral
és napelemmel szerelhetik fel a gyõrújfalui
óvodát és általános iskolát. A két intézmény
modernizálása 11,7 millió forintba kerülne,
amelynek csak a 15 százalékát fizetné a tele-
pülés a Környezet és Energia Operatív Prog-
ramból elnyerhetõ pénznek köszönhetõen.

Az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc-
ra emlékeztek iskolása-
ink és óvodásaink a fa-
luközpontban álló kopja-
fánál (képünkön) és az
Újfalu lakóparkban. A
március 15-én kirobbant
felkelés hõseinek szelle-
mét és a szabadság
eszméit utóbbi helyszí-
nen az idõsek otthona
lakói is felidézték.
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Engedjék meg, hogy a keresztény-
ség legfelemelõbb ünnepe alkalmá-
ból írt néhány soromat gyermekkori
emlékeim felidézésével kezdjem:
megszentelt sonka az asztalon, fes-
tett tojások után kutatás a kertben,
a tavaszi nap melengetõ sugarai,
nagyapám énekhangja a templom-
ban, nagyanyám aranysárga húslevese, házi
sütésû fonott kalácsa, jókedv, együttlét – 25-30 év-
vel ezelõtt ezt jelentette nekem a húsvét. Ma már
persze ennél jóval többet jelent: a feltámadás misz-
tériuma emlékeztet rá, hogy a nehézségek, csaló-
dások mögött valahol mindig ott rejlik a remény. 
A faluújság januári számában arról beszéltem
Önöknek, mennyire fontos, hogy egy valódi, jól mû-
ködõ közösség tudjunk lenni: Mi, gyõrújfaluiak. Ez-

zel kapcsolatban
most két jó hírem is
van. Az egyik, hogy
felélesztjük elõdeink
hajdani sikertörté-
netét, és hagyo-
mányteremtõ szán-
dékkal idén õsszel
megrendezzük az
elsõ gyõrújfalui ká-

posztafesztivált. Talán már csak kevesen emlékez-
nek, hogy a 20. század elején településünk ká-
posztatermesztésérõl volt híres, az innen származó
egészséges ebédnekvaló nagyon keresett volt a
gyõri piacon. Ezzel a fesztivállal szeretnénk tiszte-
legni a régi gyõrújfaluiak elõtt, és megerõsíteni,
hogy mi hozzájuk kötõdünk, és az õ településért
tett munkájukat is szeretnénk folytatni. Május elsõ
hétvégéjén közös káposztaültetésre várunk min-
denkit, két önzetlen lakosunknak köszönhetõen,
akik ingyen ajánlották fel mindehhez a területet és
a káposztát. A másik jó hírem, hogy május végén
nagyszabású falunapot rendezünk, ahova hívok
mindenkit. Legyünk minél többen, élvezzük a prog-
ramokat, és mutassuk meg, hogy jó hangulatú,
egymást építõ és erõsítõ közösség vagyunk.
(Mindkét rendezvénnyel kapcsolatban bõvebb in-
formációkat talál a lapban.)
Végezetül hadd kanyarodjam vissza a húsvét-
hoz. Máté evangéliuma szerint, amikor Mária és
Mária Magdolna elmentek Jézus sírjához, az Úr
angyala eléjük ment és ezt mondta: „Ne féljetek!
Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre
feszítettek. Nincs itt. Feltámadt, ahogy elõre
megmondta.” Kívánom Önöknek, hogy az ünne-
pen legyen néhány percük magukra, hogy
csendben befelé fordulva legyen lehetõségük
Krisztust keresni. 

Nagy Imre Attila
polgármester

Húsvéti köszöntõ

A feltámadás
misztériuma emlékeztet
rá, hogy a nehézségek,

csalódások mögött
valahol mindig ott rejlik

a remény”

Nagy Imre Attila elmondta, eze-
ket a díjakat a szolgáltató
GYÕR-SZOL Zrt. állapította
meg, és sajnos a polgármeste-
ri hivatal nem tudja ezeket mér-
sékelni. Az emelkedés hátteré-
rõl szólva rámutatott, a falu a
Gyõr Nagytérségi Hulladékgaz-
dálkodási Önkormányzati Tár-
sulás tagjaként uniós pályázati
forrásnak köszönhetõen kor-
szerûsítette hulladékgazdálko-
dását. Az árak most elsõsor-
ban azért emelkednek, mert
111 önkormányzattal együtt
Gyõrújfalu is hitelt vett fel pályá-
zati önrészének kifizetésére, ezt
a hitelt pedig törleszteni kell. 
A szolgáltató GYÕR-SZOL Zrt.-
tõl megtudtuk, 2003 õszén írták
alá az akkori polgármesterek –
köztük a gyõrújfalui is – a hitel
keretmegállapodást, melyet
2009 nyarán módosítottak, és
ismételten meg is erõsítettek a
hivatalban lévõ faluvezetõk. Ez
alapján a 2011. február 28-i ál-
lapot szerint Gyõrújfalu tõkeré-

Január óta több lakos panaszkodott a polgármesteri hiva-
talban a megemelt szemétszállítási díjak miatt. Lapunk ez-
zel kapcsolatban kereste meg a polgármestert.

Többen panaszkodnak
a magas szemétszállítási díjak miatt

sze 15.896.036 Ft. Kalkulált ka-
matterhe 7.066.230 Ft. Gyõrúj-
falu tartozása összesen bruttó
22.962.267 Ft. A tartozás egy-
összegû kiegyenlítésére jelen-
leg nincs az önkormányzatnak
kerete – mondta el érdeklõdé-
sünkre a jelenlegi polgármester.
Nagy Imre Attila kiemelte, há-
rom alkalommal találkoztak már
a környezõ települések polgár-
mesterei, hogy kiutat keresse-
nek ebbõl a helyzetbõl. A tele-
pülésvezetõ rámutatott, a
GYÕR-SZOL Zrt.-vel folytatott
egyezségi megállapodás mel-
lett vizsgálják a jogi útra terelés
lehetõségét és ennek várható
következményeit is. „Keressük
a megoldást, de nagyon bo-
nyolult helyzettel állunk szem-
ben. Sajnos egyelõre úgy tûnik,
hogy júliustól további emelke-
dés várható, ha nem sikerül
megegyezni a hitelbõl finanszí-
rozott önerõ kamatterhének
csökkentésérõl” – mondta a
polgármester.

Magyarországon egy – jelenleg
is hatályban lévõ – kormányren-
delet alapján szabálysértést kö-
vet el az, aki nem a szabályok-
nak megfelelõen engedi kutyá-
ját közterületre. Így az, aki fel-
ügyelet nélkül hagyja kutyáját
az utcán kóborolni, vagy hara-
pós kutyáját nem zárt helyen

tarja, harmincezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható. Ha a
szabadon csavargó eb valakiben nyolc napon belül gyógyuló
kárt tesz, ötvenezer forint is lehet a büntetés összege. Bírságot
kiszabni a helyi önkormányzat jegyzõje jogosult.

Szigorúbban lépnek fel
a kóbor kutyákkal szemben

Több lakossági panasz is érkezett a polgármesteri hivatal-
hoz, hogy az óvodába, iskolába tartó vagy onnan hazafelé
jövõ gyerekeket megijesztik az utcán kóborló kutyák. Az
önkormányzat ezért a jövõben szigorúbban lép fel az ut-
cán õrizetlenül kóborló ebek gazdáival szemben.
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A jegyzõ kifejtette, az enge-
délynek tartalmaznia kell a ki-
vágás indokát, az érintett fás
szárú növénnyel rendelkezni
jogosult kivágáshoz hozzájá-
ruló nyilatkozatát, az érintett
közterület nevét, helyrajzi szá-
mát, az érintett fás szárú nö-
vény ingatlanon belüli elhe-
lyezkedésének pontos megje-
lölését, a fás szárú növény
darabszámát, faját, fa eseté-

Nagy Imre Attila elmondta, pá-
lyázati forrásból tavasszal meg-
tisztítják a Volán-tó melletti terü-
letet, a bányákhoz vezetõ út
melletti szakaszt és a Berek ut-
ca végét. A polgármester hoz-
zátette, arra kér mindenkit,
hogy ne használják szemét el-
helyezésére ezeket a területe-

Illegális szemétlerakások Gyõrújfalun
Használják a gyõrzámolyi hulladékudvart!

Nagy mennyiségû hulladékot találtak a közelmúlt-
ban a bányákhoz vezetõ út mellett, a Berek utca vé-
gében, a Volán-tó mellett. Az önkormányzat határo-
zottan fellép az illegális szemétlerakókkal szemben.

ket. A késõbbiekben „tettenérés
esetén” mérlegelés nélkül felje-
lentést tesz és bírságot is ki-
szab az önkormányzat. Kérnek
minden lakost, hogy aki illegális
szemétlerakást észlel, jelentse
a hivatalban! Az elkövetõrõl ka-
pott videó, fénykép, rendszám
alapján az önkormányzat meg-
teszi a feljelentést.
A szemét elhelyezésre ingye-
nesen rendelkezésre állnak a
szelektív gyûjtõk, illetve/és a
gyõrzámolyi hulladékudvar.
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Nagy Imre Attila elmondta,
nagy segítséget nyújtott a Du-
nához vezetõ utak kialakításá-
nál Németh Ferenc, aki a mun-
kálatokhoz rendelkezésre bo-
csátotta magánútját, valamint a
saját szántójából 1,1 hektárnyi
területet az önkormányzatnak
adományozott erre a célra. A
tulajdon- és útviszonyok rende-
zése földmérõ szakember
bevonásával most zajlik. A régi
major mellett elhaladó út a
tereprendezés megtörténte
után már önkormányzati útnak
fog minõsülni. A polgármester
szólt arról is, hogy a Gyõri

Többcélú Kistérségi Társulás
pályázati forrásából megújul az
Almafási út is. A 15,5 millió fo-
rintos beruházáshoz az önkor-
mányzat 2,3 millió forintot biz-
tosít, a kivitelezés májusban
kezdõdik. 

Rendbe rakják
a Dunához vezetõ utakat

Elkezdõdött a Dunához vezetõ utak rendbetétele
Gyõrújfalun, pályázati forrásból megújul az
Almafási út is.

Fakivágás közterületen csak engedéllyel

A közterületen lévõ fás szárú növény kivágását az illetékes
jegyzõ engedélyezheti – mondta el a fakivágás törvényi
hátterét lapunknak Kató Mária jegyzõ.

ben annak 1 m magasságban
mért törzsátmérõjét, a kivágás
kivitelezésének részletes leírá-
sát, valamint a pótlásra vonat-
kozó nyilatkozatot, a faj, fajta,
darabszám és hely feltünteté-
sével. Kató Mária rámutatott,
a jegyzõ a fás szárú növény
kivágása iránti kérelmet eluta-
sítja, ha a kérelmezõ a fás
szárú növény pótlásáról hiány-
pótlási felhívás ellenére sem
nyilatkozott; ha a fás szárú
növény áttelepítése szakmai
és településrendezési szem-
pontból célszerû és kivitelez-
hetõ; vagy az természetvédel-
mi vagy környezetvédelmi ér-
deket sért.
A közterületen lévõ fás szárú
növény kivágását követõ 1
éven belül a használó köteles
gondoskodni a növény hely-
ben történõ szakszerû pótlá-
sáról – jegyezte meg a jegyzõ.

Két számítógépet, két digitális
táblát és hozzá tartozó szava-
zógépeket tud vásárolni az ön-
kormányzat a gyõrújfalui általá-
nos iskolának abból a 2,75 mil-
lió forintból, amit erre a célra
nyert a Társadalom Infrastruk-
túra Operatív Programon ke-
resztül. Az európai uniós for-
rásból megvalósuló fejlesztés-
nek köszönhetõen a kisiskolá-
sok 21. századi eszközökkel
folytathatják tanulmányaikat.

Digitális tábla
kerül az iskolába

A Sport utca végérõl a Duna irányába haladó tanösvény
mindkettõ tavába Pintér Béla ingyenesen kárászokat és ke-
szegeket telepített. Telefonos egyeztetés után (30/339-3392)
szülõi felügyelet mellett a gyerekek ingyenesen horgászhat-
nak a tavakban. A második tó mellett padok és asztalok is ta-
lálhatóak.

Keszegek és kárászok a tóban
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Úgy tûnik, a gyõrújfalui ká-
posztafesztivál is a ránk jel-
lemzõ összefogás eredmé-
nyeképpen valósulhat meg:
településünk egyik lakója fel-
ajánlotta ezer négyzetméteres
földterületét erre a célra, a falu
zöldségese pedig a káposz-
tát. Így már csak az a lényeg,

hogy minél többen legyünk
május elsõ szombatján –
mondta el lapunknak Nagy
Imre Attila polgármester. 
A valódi fesztivál azonban
nem ekkor, hanem október-
ben, a közös fõzéssel össze-
kötött káposztaszüretkor lesz.
Erre az alkalomra lehetõség
szerint meghívják a vecsésie-
ket is, hogy tanítsák meg az itt
élõket savanyítani, mutassák
meg, hogyan készül az igazi
házi savanyú káposzta. A pol-
gármester azt reméli, hogy
ennek köszönhetõen Gyõrúj-
falu újra híres lesz káposztájá-
ról a Szigetközben.

Káposzta-
fesztivál
Gyõrújfalun

Élesszük fel településünk
egykori hagyományát!

Talán ma már nem sokan
tudják, hogy hajdan Gyõr-
újfalu a káposztájáról volt
híres a Szigetközben. E
rendkívül egészséges nö-
vény termesztésének ha-
gyományait szeretné fel-
éleszteni az önkormány-
zat, amikor mindenkit arra
hív: ültessen egy sor ká-
posztát.

Megjöttünk, Újfalu!

Nevem Születtem Anyukám neve Apukám neve Itt lakom

1. Majlinger Máté 2011.01.11. Mészáros Erzsébet Majlinger Csaba Ady E. u. 19.
2. Erdélyi Flóra 2011.02.06. Jakus Bernadett Erdélyi Attila Mártírok u. 33/b.
3. Kóródi Barnabás 2011.03.09. Vas Lívia Kóródi Péter Petõfi S. u. 21.
4. Kóródi Olivér 2011.03.09. Vas Lívia Kóródi Péter Petõfi S. u. 21.
5. Kovács Márk Olivér 2011.03.10. Bodrogi Éva Kovács Krisztián Jácint u. 30.

1. 2. 3. 4. 5.

Június 27. és július 1. között kézmûvestáborba várják a gyerekeket
az általános iskolában. A naponta 9-tõl 16 óráig tartó foglalkozáso-
kon a diákok rajzolás-, festés-, montázs-, kollázstechnikákat sajátí-
tanak el, ezenkívül számítógépezhetnek és különbözõ játékokat ta-
nulhatnak – mondta lapunknak Faltusz Antalné tagiskola-vezetõ.
A gyerekek tízórait vigyenek magukkal a foglalkozásokra. Ebédet a
La Perla étteremben szervezett formában kapnak a tábor résztve-
või. A gyerekekkel két nevelõ, Faltusz Antalné és Horváth Julianna
foglalkozik. Várható költségek 1.200 Ft/nap+ebéd. Igény szerint a
tábort augusztus 1. és 5. között ismételten megszervezik.

Kézmûvestábor az iskolában

Fõ célja a gyermekek termé-
szetközeli élményeire alapozott
környezettudatos nevelés, mely
betekintést enged a termelés

folyamatába, az alapanyagok
elõállításától a késztermékek
létrejöttéig. Népi, iparmûvészeti
technikák ötvözése, kísérlet
múlt és jövõ harmonizálására
az Akácos út 22-ben. 
Áprilisban és májusban vetés,
vesszõfonás, kecskefejés, sajt-
készítés, szövés, nemezelés,
agyagozás, tojásfestés, pónilo-

Megnyílt a Manó tanya

vaglás, palántázás, cseresznye-
szedés, -kandírozás, bodzasze-
dés, -szörpkészítés, kenyérsü-
tés várja a gyerekeket.
A június–július–augusztus a
betakarítás, aszalás, szárítás,
befõzés, marinálás (grillzöld-
ségek, kecskesajt), fûszerola-
jak, kézmûves foglalkozások
(szövés, fonás, nemezelés,
agyagozás, gyöngyfûzés,
hennafestés) hónapja. Ezenkí-
vül a tanösvényen való baran-
golásra várjuk a gyerekeket,
játékos állat- és növényfelis-
merõ feladatokkal.     A Manó
tanya péntekenként 15–17 óra
között nyílt délutánnal várja az
érdeklõdõket. Nyári táborokat
június 16–24., valamint július
18–augusztus 26. között ren-
deznek.
Részletes információ: Kutsera
Edit (iparmûvész), tel.: +36-20/
313-1578, e-mail: arestuktide
@gmail.com 
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Nagy Imre Attila
20/911-88-00
attila@nagyia.hu

Dr. Pardavi Máté
20/597-6687
pardavimate@
gmail.com

Bognár József
20/523-6878
consultatiohungarica
@gmail.com

Mikola Anikó
20/523-6567
vizsla1948@
t-online.hu

Molnár Gyula István
20/597-7114
molngy@citromail.hu

Pálné Hortoványi
Tímea Rita
20/523-6686
pal.csalad@
t-online.hu

Tóth Tamás Zsolt
20/973-4741
barbogbt@gmail.com

Képviselõ-
testületi tagok
elérhetõségei

2010. december 14-i
testületi ülés,
polgármester irodája
• 102/2010. határozat a 2011.
évi költségvetési koncepció
elfogadásáról.
• 8/2010. rendelet a 2011. évi
iparûzési adó 1,4 százalékra
mérséklésérõl.
• 9/2010. rendelet a 2011. évi
iskolai étkezési díjakról.
• 109/2010. határozat Koteczky
Rita és Makai Katalin peres
ügyének lezárásával kapcsola-
tosan. Peren kívüli egyezség ke-
retén belül Koteczky Rita terület-
megváltás címén 600.000 Ft-ot,
míg Makai Katalin 300.000 Ft-ot
fizet az Önkormányzatnak. Az
építmények alatti területek az
Önkormányzat tulajdonában
maradnak. Épületek értékesíté-
se esetén az Önkormányzatnak
elõvásárlási joga van. Az épüle-
tek tulajdonosai kötelesek a te-
rületet rendben tartani. (Határo-
zat ellen szavazott: Bognár Jó-
zsef, Mikola Anikó. Tartózkodott:
dr. Pardavi Máté.)
• 13/2010. rendelet a képviselõi
tiszteletdíjakkal kapcsolatosan.
Tóth Tamás Zsolt képviselõ
2011. január hónaptól havonta
bruttó 40.000 Ft tiszteletdíjat fel
kíván venni. Molnár Gyula kép-
viselõ 2011-ben teljes tisztelet-
díját a Gyõrújfalu S.E. részére
ajánlja fel támogatásként.
• 113/2010. határozatban
Nagy Imre Attila polgármester
felhatalmazása a Sport Büfé
szerzõdésfelmondásával kap-
csolatosan.

Határozatok
2011. január 20-i testületi
ülés, polgármester irodája
• 1/2011. rendelet a 2011. évi
óvodai étkezési díjakról.
• 3/2011. rendelet a mozgó-
árusítás szabályozásáról. Ren-
delet értelmében mozgóárusí-
tást hivatalosan csak éves
60.000 Ft megfizetése ellené-
ben végezhetnek olyan ma-
gánszemélyek vagy cégek,
amelyek Gyõrújfalu Önkor-
mányzatának nem fizetnek
iparûzési adót.

2011. február 16-i testületi
ülés, polgármester irodája
• 5/2011. határozatban elfo-
gadásra került a helyi Vörös-
kereszt beszámolója a 2010.
évi gazdálkodásáról.
• 6/2011. határozatban elfo-
gadásra került a helyi nyugdí-
jasklub beszámolója a 2010.
évi gazdálkodásáról.

2011. február 24-i testületi
ülés, Faluház
• 5/2011. rendelet Gyõrújfalu
Község Önkormányzatának
2011. évi költségvetésérõl.
8/2011. határozat arról, hogy
az Önkormányzat nem kíván
élni elõvásárlási jogával a
111/3/B hrsz-ú. 31 m2-es in-
gatlannal (Makai Katalin) kap-
csolatosan.
• 13/2011. zárt ülés keretein
belül hozott határozatában a
képviselõ-testület döntött ar-
ról, hogy a Sport Büfé üzemel-
tetésével Nagy Nóra helyi la-
kost bízza meg.

A testületi ülések jegyzõkönyveinek szkennelt változatai teljes
terjedelemben letölthetõek a www.gyorujfalu.hu honlapról.

Köszönet a segítségért!
Egymillió forint értékû festékhez juttatta Gyõrújfalut Takács László Ady Endre utcai
lakos, aki a Baumax egyik munkatársa. A cég minden évben felajánlja megma-
radt, már lejárt szavatosságú vagy a közeljövõben lejáró szavatosságú készleteit
jótékony célra. A polgármester arra kéri a falu lakóit, hogy társadalmi munkában
segítsenek majd a festésben.
További köszönet illeti a Kistérségek Fejlõdéséért Közhasznú Egyesületet, akik az
óvoda egyik játszószobájában félmillió forint értékben egy galériát alakítottak ki,
amelyet az óvodások nagy örömmel vettek igénybe.

Változik a szemétszállítás
rendje Gyõrújfalun. A bio sze-
méttároló edényeket (barna
fedelû) szombatonként, a
maradékos szemetes kukákat
(fekete fedelû) kéthetente
csütörtökönként üríti ki a
szolgáltató. A GYÕR-SZOL
Zrt.-tõl kapott tájékoztatás
alapján rendelkezésre állási
díjat akkor is kötelezõ fizetni
a tulajdonosoknak, ha vissza-
adják a bioedényeket. Érve-
lésképpen elhangzott, hogy a
GPS-rendszerrel követett
gyûjtõkocsi akkor is végigha-
lad az utcán, ha ott éppen
csak egy edény van kihelyez-
ve, illetve az ingyenesen
használható hulladékszigetek
és szelektív gyûjtõk fenntartá-
sát is az így befolyó pénzbõl
finanszírozza a szolgáltató.

Változik
a szemétszállítás rendje

Húsvéti játszóházat szervezett
a Szigetközi Csutora Hagyo-
mányápoló Egyesület a falu-
házban április 9-én. Az ingye-
nes foglalkozáson a gyerekek
az ünneppel kapcsolatos tár-
gyak készítését tanulhatták
meg. Így tojásokat festettek
és tavaszi díszeket is készít-
hettek a legkisebbek, akik
közben zenét és mesét is hall-
gathattak.

Húsvétvárás
Csutora-módra
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Vidámpark, fõzõverseny, labda-
rúgó-mérkõzések, tûzoltó-be-
mutató, 11-es rúgó verseny és
sztárfellépõk – csak néhány
program a május 28-i gyõrúj-
falui falunap rendezvényei kö-
zül. Nagy Imre Attila elmondta,
jelentõs közösségépítõ ereje
van egy ilyen rendezvénynek,
ahol nemcsak szórakozunk, ki-
kapcsolódunk, hanem segíthe-

Falunap
Dukai Reginával, Aradczky Lászlóval
és Vastag Csabával

tünk is a településünknek. A
polgármester hozzátette, urná-
kat helyeznek majd ki a ren-
dezvényeken, így mindenki sa-
ját lehetõségeihez mérten tá-
mogathatja a falut. A befolyó
pénzt a temetõkapu helyreállí-
tására, illetve a temetõ elõtti
négy kandeláber kiépítésére
fordítanák. A falunap részletes
programját itt olvashatja:

2011. május 27. – faluház
18.00 Hyppolit, a lakáj címû zenés darab a dunaszegi játszókör

elõadásában.

2011. május 28. – focipálya
Egész nap: Vidámpark, légvár, mászófal, quad, vízifoci (jó idõ ese-
tén), gyermek- és felnõttprogramok: arcfestõ bohóc, kötélhúzás, foci,
11-es rúgó verseny, akadálypálya, súlydobó verseny, origami

11:00 Fõzõverseny indítása 5 fõs csapatokkal
(5.000 Ft/csapat a nevezési díj – ebben benne van
4 kg marhahús, 1 kg burgonya és hagyma)

Foci: 9:00 Gyõrújfalu–Serdülõ mérkõzés
11:00 Gyõrújfalu–Kóny ifjúsági mérkõzés
13:00 Gyõrújfalu–Kóny bajnoki mérkõzés 

Színpad: 15:15 Gulyás- és pörköltosztás – fõzõverseny zsûrizése
15:45 Gyõrújfalui iskolások mûsora
16:30 Szigetköz Szépe verseny, középdöntõ
17:00 Dukai Regina gyerekmûsora
17:45 Bábszínház nem csak gyerekeknek
18:30 Cseróki nótaklub elõadása
19:00 Eight Singers mûsora
19:30 Sík Frida musical-elõadása
20:10 Fõzõverseny eredményhirdetése,

polgármesteri köszöntõ
20:30 Aradszky László fellépése
21:30 Vastag Csaba fellépése
22:15 Bál hajnalig a Gramy zenekarral

Tisztelt Szülõk,
Kedves Gyerekek!

Toborzó

A Gyõrújfalu Labdarúgó
Sportegyesület toborzót hir-
det focizni vágyó és szeretõ

gyermekek részére. Folyama-
tosan várunk 2003. január 1.
és 2006. között született fiú-
kat edzéseinkre. A kicsik már
ennyi idõsen ismerkednek a
labdával és a játék alapjaival,
a folyamatos gyakorlásnak
köszönhetõen napról napra
fejlõdnek, ügyesednek. Ha-
mar ráéreznek a játék örömé-
re és a versenyeken izgal-
mas csatákat vívnak a ha-
sonló korú ellenfeleikkel.
Edzéseink helye és ideje:
Gyõrújfalui sportpálya (az
Ady Endre utca végén), hét-
fõnként és csütörtökönként
17.15-tõl. A versenyek né-
hány hetente szombat vagy
vasárnap délelõtti elfoglaltsá-
got jelentenek.

Érdeklõdés: 
• Vingler Zoltán

(U-7-es korosztály)
+36-20/2567348

• Vingler Gyula
(U-9-es korosztály)
+36-30/7671687

• Csapó Zoltán
(SE Elnök)
+36-20/3161880

Labdarúgó csapataink
hazai mérkõzései

• Április 30. 17.00 Gyõrújfalu–Táp
• Május 15. 17.00 Gyõrújfalu–Felpéc
• Május 28. 13.00 Gyõrújfalu–Kóny
• Június 19. 17.00 Gyõrújfalu–Töltéstava

Utánpótláscsapatunk mérkõzése 2 órával a felnõttek meccse
elõtt kezdõdik.



Fontos telefonszámok

Rendõrségi körzeti megbízott száma: .................................. 30/692-1549
E.ON közvilágítás hibabejelentõ száma: ................................ 40/200-636
E.ON mûszaki meghibásodás (magán) hibabejelentõ száma: ........ 80/533-533
Körzeti orvos: ........................................................................ 20/520-5797
Védõnõ: ................................................................................ 20/265-1383
Gyermekjólét: ........................................................................ 20/5757-829
Falugondnok: ........................................................................ 20/523-6733
Falugazdász: ........................................................................30/936-1647
Állatorvos: .............................................................................. 30/461-5604
Gyõrzámolyi hulladékudvar:.................................................. 20/665-9207
Polgármesteri hivatal: .............................................................. 96/541-200
Iskola: .................................................................................... 96/339-015
Óvoda: .................................................................................... 96/339-055

„Ez az Ön hirdetésének helye”
Feladható: Gyõrújfalu, polgármesteri hivatal

7.000 Ft + áfa

Orvosi rendelés
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Gyemekorvosi rendelés
Dr. Kelemen Ágnes (+36-70/451-0108)

Hétfõ: 9.00–10.30 Gyõrzámoly.
10.30–12.00 Dunaszeg. 12.00–
13.00 Tanácsadás Gyõrzámolyon.

Kedd: 9.00–10.30 Dunaszentpál.
10.30–12.00 Gyõrladamér. 12.00–
13.00 Tanácsadás Gyõrladaméron.

Szerda: 9.00–10.30 Gyõrzámoly.
10.30–12.00 Dunaszeg. 12.00–
13.00 Tanácsadás Dunaszegen.

Csütörtök: 8.30–10.00 Gyõrladamér.
10.00–11.30 Dunaszentpál. 12.00–
13.00 Gyõrújfalu. 11.30–12.00 Tanács-
adás Gyõrújfalun.

Péntek: 9.00–10.30 Gyõrzámoly.
10.30–12.00 Dunaszeg.

Háziorvosi rendelés
Dr. Bán Barbara (+36-20/520-5797)

Hétfõ: 8.00–12.00 Gyõrzámoly. Kedd:
8.00–10.00 Gyõrzámoly. 11.00– 13.00
Újfalu. Szerda: 8.00–12.00 Gyõrzá-
moly. Csütörtök: 12.00–16.00 Gyõrzá-
moly. Péntek: 8.00–10.00 Újfalu. 11.00–
13.00 Gyõrzámoly.

Ajánlja fel adója 1 százalékát valamelyik gyõrújfalui civil szerve-
zetnek! Maradjon ez a pénz is településünkön! Kérje meg köny-
velõjét vagy cégét, hogy az alábbi adószámok valamelyikét tün-
tessék fel adóbevallásának erre vonatkozó adatlapján:

Május 7. I. Szécskay Emlékver-
seny, nincs nevezési díj. Május
21. XIII. Szimultán Kupa, 1.000
Ft nevezési díj. Bõvebb informá-
ció www.hunsakk.hu.

Minden hónap utolsó szerdá-
ján 10.50 és 11.50 között fo-
gadóórát tart a település kör-
zeti megbízottja a polgármes-
teri hivatalban. Hívja a +36-30/
692-1549-es telefonszámon! 

A körzeti
megbízott
fogadóórájának rendje

Önnek „csak” 1 százalék,
másnak nagy segítség lehet

Április 30-án fõzõ-
verseny és családi
nap lesz a Sport bü-
fénél. Fõbb progra-
mok: délelõtt fõzõ-
verseny. 14 órától
légvár gyerekeknek.
20 órától élõzene.
Bõvebb információk
és fõzõversenyre je-
lentkezés a Sport
büfében.

Családi nap

Sakkversenyek
a faluházban!

19881564-1-08 Gyõrújfalu SE
18974658-1-08 Gyõrújfalu Teke Club Sportegyesület
18986666-1-08 Szimultán Sakkegyesület 
18971875-1-08 Szigetközi Csutora Hagyományápoló Egyesület
18985108-1-08 Kistérségek Fejlõdéséért Közhasznú Egyesület
18534795-1-08 Privát Horgászegyesület
18987382-1-08 Tünetmentesen Az Egészséges Életért Alapítvány
19104827-1-08 GY-M-S Megyei Anima Mentálhigiénés Egyesület
18972546-1-08 Gyõrújfalui Tûzoltó Egyesület


