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Uj Falu
Megjelenik negyedévente

2–3. OLDAL 5. OLDAL

A május 28-án megrendezett
falunapunk életképei és tételes
elszámolása.

A falu önkormányzata kénysze-
rûségbõl, a szemétszállítási dí-
jak további drasztikus emelését
elkerülendõ, 6.155.611 Ft-ot fize-
tett ki a GYÕR-SZOL Zrt. felé.

4. OLDAL

Négy nyári táborunknak is
nagy sikere volt a gyerekek
körében. Folytatás jövõre!

Becsengettek
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Megjöttünk, Újfalu!

Nevem Születtem Anyukám neve Apukám neve Itt lakom

1. Varga Péter 2011/04/01 Nagy Mónika Varga Péter Hársfa u. 10.
2. Németh Benedek 2011/04/19 Szenftner Adél Németh Szilárd Hársfa u. 2.
3. Csótó Kincsõ Réka 2011/04/26 Kecskeméti Éva Csótó Péter József A. u. 25.
4. Zseni Anna 2011/05/03 Dr. Zseni Anikó Oláh Tamás Hársfa u. 23.
5. Pintér Gergõ 2011/05/04 Pintér Ágnes Pintér Lajos Táncsics u. 19.
6. Salinger Maximilian Peter 2011/05/26 Szilvia Salinger Harald Salinger József A. u. 31.
7. Szücs Zoé 2011/06/09 Forrás Nikolett Szücs Arnold Radnóti M. u. 13.
8. Peredi Mira 2011/06/16 Tárkányi Adrienn Peredi Attila Ady E. u. 51.
9. Karácsony Dolli 2011/07/18 Pram Eszter Karácsony József József A. u. 40/a.

Focitábor
Negyven gyermek vett részt há-
rom korcsoportban a gyõrújfalui
focitáborban – nyilatkozta la-
punknak Vingler Zoltán edzõ. A
fiatalok délelõtt erõnléti edzé-
sen, míg délután technikai és
taktikai foglalkozásokon vettek
részt. A tízórait és uzsonnát a
helyszíni Sport büfében, az ebé-
det a helyi La Perla étteremben
fogyaszthatták el ifjú labdarúgó-

1. 2. 3. 4.

5. 7. 8. 9.

palántáink. Kiegészítõ program-
ként ellátogattak a Fehér Miklós
Múzeumba, megnézték az ETO
Parkot és az ETO-pályát, vala-
mint annak létesítményeit. Az
utolsó napon a Manó Tanyára
látogattak el, ahol a kenyérsütés
mellett pónilovakat, kecskét,
nyulakat simogathattak. Péntek
este pedig a tábor sikeres lezá-
rásaként a faluházban, matraco-
kon töltötték az éjszakát.

Sikeres
nyári táborok

Kézmûves tábor
Kollázs, montázs és más kéz-
mûves technikákat sajátíthat-
tak el a gyerekek a június vé-
gén megrendezett, egyhetes
táborban. Faltusz Antalné
szervezõ lapunknak elmond-
ta, összesen 26, 5–10 éves
korú gyermekkel foglalkoztak
reggel negyed nyolctól dél-

után négyig. Kiemelte, min-
dennap három tárgy készíté-
sén dolgoztak, amelyek közül
kettõt biztosan haza is vihet-
tek a gyerekek. Csattogtak az
ollók, folyt a ragasztó, papír-
masék kerültek egyik kézbõl
a másikba, így készültek a
szobák új díszei: gyapjúlep-
kék, ablakdíszek, karkötõk,
gyöngyfüzérek, medálok, ké-
pek. Horváth Julianna, kéz-
mûves foglalkoztatóval vég-
zett közös munka egyik nap-
ján egy sártapaszházat is
megnézett a csoport.
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Becsengettek! Nemcsak az iskolákban, ha-
nem valahol a szívünkben is. Ilyenkor nyár
végén nemcsak a gyerekeinknek kezdõd-
nek meg a dolgos hétköznapok, hanem va-
lahogy mi, szülõk is jobban odakoncentrá-
lunk a munkákra. Hiszen az elmúlt 1-2, ta-
lán 3 hónapban inkább feltöltõdésé volt a
fõszerep. Ha nem is voltunk többet szabad-
ságon egy vagy két hétnél, a napsütés, a jó idõ kivonzott
minket a vízpartokra, a szabadba, hogy pihenjünk és energi-
ával feltöltõdve vágjunk neki a borongósabb évszaknak. A
nyár Gyõrújfaluban is a feltöltõdésrõl szólt, amihez az önkor-
mányzat igyekezett színvonalas programokat biztosítani,
amelyek nemcsak kikapcsoltak, szórakoztattak, hanem alkal-
mat adtak arra, hogy találkozzunk. Hadd emeljem ki a rossz
idõ ellenére is sikeres falunapot. Már délelõtt sokan voltunk
az esõ ellenére is, a fõzõversenyre például kilenc csapat je-

lentkezett. Az ezt köve-
tõ délutáni és esti kon-
certeken, Szigetköz
Szépe versenyen pe-
dig aki tehette, ott volt,
még este is, amikor
hûvösebbre fordult az
idõ. Mint futballszeretõ
ember mondhatom,
szerencse, hogy a

Bajnokok Ligája-döntõ erre a napra esett, mert így együtt
nézhettük a meccset sokakkal a kivetítõn. Nincs is jobb ösz-
szetartozást segítõ program, mint együtt szurkolni valamelyik
csapatnak. Mindezek megerõsítettek abban, hogy érdemes
jövõre is színvonalas falunapot szervezni, érdemes azzal le-
hetõségeket teremteni arra, hogy az itt élõk jobban megis-
merjék egymás bajait, örömeit, hiszen így tudunk egy jól mû-
ködõ települést építeni. Azt tartja a mondás, hogy a jó barát-
ság titka a pontos elszámolás, így az újság hasábjain részle-
tesen beszámolok a falunap költségvetésérõl. 
Õsszel sem maradunk közösségépítõ program nélkül.
Amellett, hogy péntekenként mindenkit várunk a Manó
Tanyán közös kenyérsütésre, beszélgetésre, iszogatásra,
október elején megrendezzük a káposztafesztivált.
Ahogy Önök is tudják, a közelmúltban egy közel ezer
négyzetméteres földterületen közösen ültettünk káposz-
tát azzal a nem titkolt céllal, hogy felélesszük eme
egészséges növény termesztésének itteni hagyományait. 
A szeptember végi szüret, majd savanyítás után októberben
a sportpályán rendezzük meg a fesztivált, amelynek közép-
pontjában a káposztás ételek, a zene és a jókedv áll majd. 
Az élet most visszaáll a megszokott õszi kerékvágásba,
de a rozsdásodó levelek között járva is kell, hogy idõt
fordítsunk a feltöltõdésre, a stressz levezetésére, a pihe-
nésre. Figyeljünk egymásra, figyeljünk a falura. Az ön-
kormányzat és a magam nevében mindannyiuknak ered-
ményes munkát kívánok, gyerekeinknek pedig ötösöket
és piros pontokat az iskolákban, hiszen az õ tudásuk,
felkészültségük, hozzáállásuk, világnézetük határozza
majd meg a jövõ Gyõrújfaluját. 

Gyerekeink
tudása, felkészültsége, 

hozzáállása,
világnézete határozza

majd meg a jövõ
Gyõrújfaluját.

Madarak, fák tábor
Július 11–15-ig tartott a Gyõr-
újfalu, Gyõrzámoly, Gyõr-
ladamér gyermekei számára
tervezett nyári tábor. A tábor-
ban részt vehettek nagycso-
portos óvodások és bármilyen
korú iskolások. Összesen 63
gyermek volt jelen. 
Megkeresésünkre Szabóné
Major Bernadett, a tábor fõ-

szervezõje foglalta össze a tá-
borban történteket: – Pedagó-
gusként és szülõként is fontos-
nak tartom azt, hogy a Sziget-
köz, vagyis lakóhelyünk legjel-
lemzõbb fáit, madarait jobban
megismerjék és megszeressék
a gyerekek. Az erdei séták fo-
lyamán megtapasztalhatták a
kiszemelt fák, madarak szép-
ségét, külsõ megjelenését. 
Hallhatták a madárhangokat,
videofilmen megfigyelhették a
madarak, fák életjelenségeit,
célzottan erre készített oktató-
filmen és erdei terepeken. 
Feladatlapokon gyakorolhat-

Manó Tábor
Szinte egész nyá-
ron várta a gyere-
keket a Manó Tá-
bor, amelynek
programjain össze-
sen 50-60 gyermek
vett részt 4-tõl 12
éves korig. Délelõt-
tönként a szabad-
ban gyûjtöttünk növényeket, majd délután batikoltunk és különbözõ
kézmûves technikákat tanultunk – mesélte Kucsera Edit szervezõ.
Emellett a tanyán lévõ állatokkal, pónikkal, nyulakkal, kecskével, bá-
ránnyal, kiskutyákkal is foglalkoztak a gyerekek, akik késõbb vetélke-
dõn adhattak számot tudásukról. A nyári táborsorozat lezárulta után
szeptembertõl hétvégi játszóház várja a gyerekeket. Manótanya név
alatt a facebook.hu oldalon további képeket találhat rólunk!

ták a hallott és látott ismerete-
ket a résztvevõk.
Az utolsó nap Simon Imre er-
dészmérnök elkísért minket a
fafelismerõ sétánkra. 
Naponta volt remek hangulatú
kreatív foglalkozás, amelynek
keretében madár témájú játé-
kokat, faliképeket készíthettek,
levélnyomatokat is csináltak,
illetve a pedagógusok elõadá-

sában a témához illõ verseket,
meséket hallgathattak. 
Köszönjük a helyi önkormány-
zatnak a napi egyszeri meleg
ételt! A tûzoltóktól kapott kisbu-
szért is igen hálásak vagyunk. 
Minden falu polgármestere
megtisztelt bennünket jelenlé-
tével pl. a tábornyitáson, illet-
ve záróünnepségen.  
A helyi plébános, Takács Ferenc
is elõadást tartott Assisi Szent
Ferenc állatokhoz fûzõdõ anek-
dotáiból. Kucsera Edit nagyon
sokat segített a tábor tartalmi ré-
szének színesebbé tételében,
illetve a gyerekfelügyeletben. 

www.gyorujfalu.hu

Polgármesteri köszöntõ
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Egy közös biztosan van a környezõ
kistelepülések polgármestereinek éle-
tében, az utóbbi idõszakban a legna-
gyobb fejtörést a – hivatalos nevén –
Gyõr és Térsége Nagytérségi Hulla-
dékgazdálkodási Rendszer kialakítá-
sát célzó pályázatban vállalt önrész
okozza nekik. A pénz kifizetése most
vált idõszerûvé, ám az önkormány-
zatok többségének nincs erre kerete,
ezért a hulladékgazdálkodást végzõ
GYÕR-SZOL Zrt. a lakosok számlái-
ban díjemeléssel igyekszik érvényesí-
teni a korábban általa kifizetett össze-
get. Gyõrújfalu képviselõ-testülete
azonban a közelmúltban arról dön-
tött, a lakosok érdekében a fejlesztési
tartalékkeret terhére kifizeti a ráesõ
több mint 6 millió forintot.
– Amikor átvettem a hivatalt, még
nem volt tudomásom arról, hogy elõ-
deim rossz döntéseinek majd – kép-
letesen és a szó szoros értelmében
is – én fizetem meg az árát – mond-
ta lapunknak a témával kapcsolat-
ban Gyõrújfalu 2010 októberében
megválasztott polgármestere. Nagy
Imre Attila hozzátette, az elmúlt hó-
napokban rengeteget egyeztetett a
GYÕR-SZOL vezetõivel, ügyvédek-
kel, a térség polgármestereivel, és
végül arra jutott, az aláírt alapító ok-
iratok és testületi határozatok kötele-
zik az önkormányzatot, így két lehe-
tõség maradt: vagy tétlenül nézik,
hogy a közüzemi társaság akár 30
százalékkal is megemeli a lakossá-
gi szemétszállítás díját, vagy fizet-
nek. A képviselõ-testület elfogadta
az errõl szóló elõterjesztést, és úgy
döntött, kifizetik az 5,8 millió forin-
tos önrészt és a januártól rárakódó
kamatterheket, azaz mintegy 6,2
millió forintot a Nagytérségi Hulla-
dékgazdálkodási Társulás felé. 
De nézzük, mi vezetett idáig! Az ügy
még 2003-ban indult, amikor a gyõri
önkormányzat és a GYÕR-SZOL Zrt.
hulladékgazdálkodási jogelõdje, a
Gyõri Kommunális Szolgáltató Kft.
pályázott, európai uniós forrást sze-
retett volna nyerni a térség hulladék-
gazdálkodási rendszerének kialakítá-
sára. Bár a Komszol látta el az érin-
tett településeken a szemétszállítást,
gazdasági társaságként nem pályáz-
hatott. Ezért a 112 település elõbb
konzorciumot, majd társulást hozott
létre. Az önkormányzatok még ezt

Szemétügy:
az önkormányzat kifizette az önrészt

megelõzõen, 2003-ban határozatban
vállalták: a mintegy 8 milliárd forint
értékû projekt megvalósításához a
konzorciális szerzõdésnek megfele-
lõen a települési önkormányzatok ál-
tal együttesen fizetendõ 10 százalé-
kos önrész lakosságarányosan rájuk
esõ részét biztosítják. A Cserjés
László vezette testület jóhiszemû, de
nem kellõen elõkészített és átgondolt
döntést hozott – véli a mostani pol-
gármester, aki úgy tudja, a Komszol
akkori vezetése, élén Kovács Barna-
bással (†) nem hivatalosan vállalta a
településvezetõk felé a telpülésekre
esõ önrész majdani kifizetését. Nagy
Imre Attila szerint a 2003. március
14-én 19-es sorszámmal hozott ha-
tározat után kellett volna hozni egy
az elõzõt negligáló határozatot, amit
most fel lehetne mutatni, és a jog
szerint nem kellene fizetni. 
2005-ben, a társulás alapító okiratá-
nak aláírásakor még úgy volt, hogy
Gyõrújfalun is fog hulladékudvar
mûködni, ezért az önkormányzat
3,5 millió forintért területet vásárolt
erre a célra, amit kivont a szántó-
mûvelési ágból. 2008-ban azonban
módosították a terveket, és kiderült,
a 76 helyett csak 42 hulladékudvart
alakítanak ki, így Gyõrújfalu lekerült
errõl a listáról.
2009 októberében módosították az
alapító okiratot, és az akkori polgár-
mester, Bognár József beleegyezett
abba, hogy a falu ne a 10 százalé-
kos önrészt (3,78 millió forint), ha-
nem az alapító okiratban pontosan
meghatározott összeget, 5,8 millió
forintot fizessen a társulás felé a
projekt lezárulta után. Információnk
szerint ezen okirat-módosítás alá-
írása elõtt is biztosította Kovács
Barnabás a polgármestereket az
önrész elengedésérõl.
Ilyen elõzmények vezettek oda, hogy
a Komszol jogutódja, a GYÕR-SZOL
Zrt., mint a projektet lebonyolító szer-
vezet jogszerûen követelte az ön-
résztartozásokat, majd azt beleépí-
tette a díjakba. A költségvetés fej-
lesztési tartalékalapjából kiesõ 6,2
millió forint miatt várható, hogy szük-
séges megemelni az eddig hatezer
forintos kommunális adót, de a la-
kosság összességében így is jobban
jár, mintha a megemelt szemétdíjat
fizetné – szögezte le Nagy Imre Attila.

Tisztelt újfalui Lakosok,
kedves Barátaim!
Köszönöm, hogy három egy-
mást követõ önkormányzati
választáson megtiszteltek
nagyszámú szavazataikkal,
köszönöm a bizalmat.
Úgy vélem, hogy a reám bízott
feladatot – különösen a 2006–
2010. közötti ciklusban az akkori
testület hathatós és jóindulatú
segítségével – alapvetõen meg-
oldottam. Gyõrújfalu egy egyéb-
ként rendkívül ellentmondásos
és nyomorúságos politikai idõ-
szakban a lassú, de kitapintható
gazdasági fejlõdés útjára lépett
és a helyi társadalom is tett egy
lépést a normalitáshoz vezetõ
úton. Jómagam életem legter-
mékenyebb idõszakát éltem és
minden erõmmel igyekeztem el-
végezni a feladatomat.
2010 októberében már „csak“
képviselõi megbízatást vállaltam,
mert feltételeztem, a testület
nagymértékben meg fog újulni
és szükség lehet a 8 év tapaszta-
latainak az átadására. Így is lett.
A héttagú testületbõl öten újak,
kik önkormányzati ismeretekkel
és tapasztalattal korábbról nem
rendelkeztek. Vagy csak nagyon
csekély mértékben rendelkeztek.
Ezért úgy gondoltam, hogy köte-
lességem közvetíteni az önkor-
mányzati munkában nyolc év
alatt felhalmozott tapasztalatai-
mat. Ez az elmúlt 9 hónapban
meg is történt. Most már az új
testületen múlik, hogy mit talál
ezekbõl a dolgokból hasznosít-
hatónak és mire tekint úgy, hogy
azt meghaladta az idõ.
Külön örömömre szolgál, hogy
visszalépésemmel egy fiatalem-
bernek adok teret és lehetõséget
az önkormányzati munka megis-
merésére, képességei kibonta-
koztatására. Kívánok neki, de az
egész testületnek is akkora sike-
reket, melyek mellett az elõzõ
ciklus eredményei eltörpülnek.
Hajrá, Magyarország, hajrá, Újfalu!

Tisztelettel, szeretettel
és barátsággal: Bognár József

BognárJózsef
visszaadta mandátumát

Kedves gyõrújfalui
Polgárok!
Boros Dániel va-
gyok, az ELTE-
BTK angol-média
szakos végzõs
hallgatója. 
Örülök, hogy bizal-
mat kaptam a
gyõrújfalui lakosok-
tól, hogy a falu
ügyeit lehetõségeim
szerint szolgáljam.
Külföldi tapasztala-
taimat is szeretném
kamatoztatni, azért,
hogy a falut méltán
lehessen nevezni a
Szigetköz Kapujá-
nak. A jelenlegi pol-
gármestert és kép-
viselõtársaimat ma-
ximálisan támogatni
kívánom abban,
hogy döntéseinkkel
a faluban élõ lako-
sok mindennapi
életét segítsük. A jö-
võben céljaim kö-
zött szerepel az itt
élõ fiatal sporttehet-
ségek, illetve a rá-
szoruló diákok ittho-
ni vagy külföldi ösz-
töndíjra jelentkezé-
sének felkarolása.

Új képviselõ
a testületben:

Boros
Dániel
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2011. május 27.
Hyppolit a lakáj, három felvo-
násos zenés darab nettó

70.000 Ft
(Teljes egészében a polgár-
mester fizette a fellépõk tiszte-
letdíját és a hangosítással kap-
csolatos költségeket.)

2011. május 28.
Vidámpark, mászófal, légvár,
vízifoci, origami, arcfestés, stb.

25.000 Ft
Fõzõversenydíjak, serlegek,
húsárkülönbözet

30.000 Ft
Dukai Regina gyermekmûsora

95.000 Ft
Sík Frida musical-elõadása

40.000 Ft
Aradszky László fellépése

130.000 Ft
Vastag Csaba fellépése

242.000 Ft
Utcazene, bál

90.000 Ft
Fedett színpad, színpad-deko-
ráció, fény- és hangtechnika

95.000 Ft
Jogdíj 10.000 Ft

Mindösszesen kiadások
nettó 757.000 Ft.

(Szigetköz szépe fellépõi; Rudi
bohóc; Cseróki nótaklub és az
Eight Singers tiszteletdíj nélkül
vállalták a fellépést. Közremûkö-
désüket ezúton is köszönjük!)

Bevételek:
Sport büfé 30.000 Ft
Lángosos 10.000 Ft
Villogó árus 5.000 Ft
Támogató 60.000 Ft

Mindösszesen bevételek:
nettó 105.000 Ft.

Falunap
tételes elszámolás
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Alma-, szilva-, körte- és ba-
rackfák ültetését tervezi az
önkormányzat a bányához, il-
letve a töltéshez vezetõ – pá-
lyázati pénzbõl kivitelezett és

augusztus hónap második
felében átadott – Almafási út
mentén. A jelenleg szántó-
földdel határolt út 1 kilométer
hosszú szakaszán így ár-
nyas, gyümölcsöt adó fák
alatt lehetne sétálni. Nagy
Imre Attila elmondta, a ter-
mésbõl bárki szedhetne,
ezek amolyan mindenki gyü-
mölcsfái lennének. A polgár-
mester hozzátette, szívesen
venné, ha a jövõben, amikor
már „termõre fordulnak a
fák” – az idén elsõ alkalom-
mal megrendezendõ –, a Ká-
posztafesztiválra lekvár ké-
szülne a gyümölcs egy ré-
szébõl, vagy esetlegesen
akár a fesztivál keretein belül
pálinkafõzésre is lehetõség
nyílna a késõbbiekben. 

Új tábla figyelmez-
teti a Gyõr felõl ér-
kezõket a buszváró-
ból kilépõ gyalo-
gosokra és a balra
kanyarodókra az
1401-es úton
Gyõrújfalu elõtt.
Ugyanezen tábla
megtalálható
Gyõrújfaluról Gyõr
irányba közlekedve
is, a tábla 60 km/órás
sebességkorláto-
zást von maga
után. A témához
kapcsolódó hír,
hogy az önkor-
mányzat megren-
delte azokat a köte-
lezõ elsõbbség-
adást jelzõ KRESZ-
táblákat, amelyek a
Sport és Ady Endre
utca, valamint a
Sport és Akácos út
keresztezõdésébe
kerülnek. Jelenleg
még jobbkézsza-
bály van érvényben,
de a közeljövõben
az ésszerûséget
szem elõtt tartva az
Ady és az Akácos
utcák lesznek a fel-
sõbbrendûek.

Új táblák
az utak
mentén

Két új munkatárs dolgozik az
önkormányzatnál – tájékoztatta
lapunkat a polgármester. Nagy
Imre Attila elmondta, a két köz-
munkát végzõ kolléga egyikét,
Hancz Józsefet Szabó Zoltán
gondnok mellé vették fel. Ta-
kács Attila pedig a közmunka-
program keretein belül került az
önkormányzathoz. 
Szintén a közmunkaprogram
keretein belül dolgozott az ön-
kormányzatnál Énekes Beáta
(közterületgondnok) és Mosúr
Szabolcs (parlagfûirtó) is. Az
õ munkaviszonyuk határozott
idõtartamú szerzõdés keretein
belül hat, illetve kettõ hónapig
tartott.
Közmunkaprogrammal kap-
csolatosan a polgármester el-
mondta, hogy folyamatosan
pályázik az önkormányzat

Új munkatársak

ilyen munkahelyek betöltésé-
re, így ugyanis a dolgozó
munkabéréhez 70–90%-ig ter-
jedõ mértékben az állam a
központi költségvetésbõl hoz-
zájárul. A pályázati anyag po-
zitív elbírálása után – az érte-
sítõvel egy idõben – „hivatal-
ból” megkapja az önkormány-
zat azon személyek névsorát
és nyilvántartott lakcímét, akik
közül választhat, és a megpá-
lyázott hely betölthetõ. 
A felkínált munkakör termé-
szetesen visszautasítható, de
az önkormányzatnak a pályá-
zati anyagban elõírt kötelessé-
ge, hogy a listán szereplõ
minden személyt ki kell értesí-
tenie és megfelelõen doku-
mentálni szükséges a felkínált
munkalehetõséget visszauta-
sító személy indokait is.

Mindenki

gyümölcsfái

Sok lakossági panasz érkezik a parkolási morállal kapcsolatban, pe-
dig nem élünk nagyvárosban, hogy ez problémát jelentsen – mondta
lapunknak Nagy Imre Attila. A polgármester arra kéri az autótulajdo-
nosokat, hogy ha az útszélén hagyják jármûvüket, ügyeljenek rá,
hogy a mezõgazdasági gépek elférjenek a gépkocsi mellett. Hozzá-
tette, ha az egyik oldalon már parkol valaki, akkor ne a másik oldalon,
hanem az ott álló autó elõtt vagy mögött hagyjuk a jármûvet. Kiemel-
te, az igencsak szûk Petõfi utcán parkolókat arra kéri, hogy az autót a
murvás részen hagyják vagy használják saját kapubejárójukat, de
semmiképpen se parkoljanak a járdára. Figyeljünk egymásra!

Parkoljunk figyelmesen!

Közös kenyérsütésre, iszo-
gatásra, beszélgetésre vár-
nak mindenkit péntek délutá-
nonként 17 órától a Manó
Tanyán. Kemence, jurta, há-

Süssünk közösen

ziállatok, azaz minden van
egy jó kis családi program-
hoz. Jöjjön, hozza el ked-
venc süteményét, barátkoz-
zunk, építsünk közösséget!
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2011.április 28-i testületi ülés,
polgármester irodája
• 7/2011. rendeletalkotás a 2010. évi
költségvetés módosításáról. Ezen
rendelet alapján az Önkormányzat
2010. évi költségvetésének bevételi
és kiadási fõösszege 177.831.000 Ft-
ról 179.123.000 Ft-ra módosult.
• 8/2011. rendeletalkotás a 2010.
év záró beszámolójának elfogadá-
sáról. A rendelet alapján a teljesített
bevételi elõirányzat 152.616.000 Ft,
a kiadás 136.367.000 Ft-ban reali-
zálódott. A 2010. évi helyesbített
pénzmaradvány 15.802.000 Ft.
• Egyebek napirendi pontok között a
polgármester tájékoztatja a testületet,
hogy a 027/16-os HRSZ alatti szántó
268.000 Ft-ért, a 027/17 HRSZ alatti
szántó 661.900 Ft-ért, a 027/18 HRSZ
alatti szántó 906.400 Ft-ért az Önkor-
mányzat tulajdonába került. A terület-
vásárlás az elõzõ üléseken egyezte-
tett 100 Ft/m2 áron realizálódott.

2011. június 2-i testületi ülés,
faluház
• Boros Dániel új képviselõ esküté-
tele.
• 25/2011. határozat a 116/21-es
HRSZ-ú, 1.043 m2-es ingatlan megvá-
sárlásával kapcsolatosan. A határozat
értelmében a Polgármesteri Hivatal és
Szalma Lászlóék telke közötti területet
az Önkormányzat nettó 2.500.000 Ft-ért
megvásárolta a Bácsai Agrár Zrt.-tõl.
• 26/2011. határozathozatal a Sport
utcai, 152/16 HRSZ-ú, 704 m2-es,
önkormányzati tulajdonban lévõ épí-
tési telek eladási áráról. Határozat
értelmében a telek eladási ára
10.000 Ft/m2.
• 27/2011. határozatban elutasításra
került Nagy Imre Attila határozati ja-
vaslatának elõterjesztése, miszerint
„Gyõrújfalu Község Önkormányzatá-
nak képviselõ-testülete jelen határo-
zatában 2011. július 1-tõl a választási
ciklus végéig a képviselõ-testületi ta-
gok tiszteletdíját egységesen 0 Ft-ban
állapítja meg. A képviselõ-testületi ta-
gokat évente 150.000 Ft-os keret-
összeg illeti meg, mely összeg köz-
célra történõ felajánlásáról testületi
üléseken szóban vagy írásban ren-

Határozatok
delkezhetnek.” (A határozat ellen sza-
vazott képviselõk: Mikola Anikó, Mol-
nár Gyula, Pálné Hortoványi Tímea és
Tóth Tamás.)

2011. június 30-i testületi ülés,
polgármester irodája
• 32/2011. határozatban 1.770.923
Ft önkormányzati saját forrás (önerõ)
elkülönítésel a KEOP-2011-4.2.0
napelemes, napkollektoros rendsze-
rek kiépítése Gyõrújfalu óvodája és
iskolája elnevezésû pályázatával kap-
csolatosan.
• 34/2011. határozat a karácsonyi
díszkivilágítással kapcsolatosan pá-
lyázaton nyert 12 db fénydekorációs
eszköz nettó 240.000 Ft önrészének
kifizetésével kapcsolatosan.
• 9/2011. rendelet a képviselõi tisz-
teletdíjak mértékével kapcsolatosan
„Gyõrújfalu Község Önkormányza-
tának képviselõ-testülete jelen ren-
deletében 2011. július 1-tõl a vá-
lasztási ciklus végéig a képviselõ-
testületi tagok tiszteletdíját egysé-
gesen 0 Ft-ban állapítja meg. A
képviselõ-testületi tagokat évente
300.000 Ft-os keretösszeg illeti
meg, mely összeg közcélra történõ
felajánlásáról testületi üléseken szó-
ban vagy írásban rendelkezhetnek.”
(Rendeletalkotásnál Tóth Tamás kül-
földön tartózkodott.)

2011. július 27-i zárt testületi
ülés, polgármester irodája 
• 38/2011. számú határozata alapján
Gyõrújfalu Község Önkormányzat kép-
viselõ-testülete úgy döntött, hogy a la-
kosság terheinek további növekedését
meggátolandó, a GYÕR-SZOL Zrt.-
nek nem engedi átterhelni a lakosság-
ra a 2004-ben elindított szeméttszál-
lítási projekt önrészét, hanem a Gyõr
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás társulási
megállapodását tartalmazó 2005. évi
Alapító Okirata szerint Gyõrújfalu tele-
pülésre meghatározott 5.851.730 Ft tõ-
ketartozást és annak kamatterheit
(303.881 Ft-ot), mindösszesen
6.155.611 Ft-ot a fejlesztési tartalék ter-
hére egy összegben kifizeti a GYÕR-
SZOL Zrt. felé.

A testületi ülések jegyzõkönyveinek szkennelt változatai teljes terjedelem-
ben letölthetõek a www.gyorujfalu.hu honlapról.

Nagy Imre Attila
20/911-88-00
attila@nagyia.hu

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

Boros Dániel
20/523-6878
boros.dani7
@gmail.com

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

Molnár Gyula István
20/597-7114
molujfalu@gmail.com

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

A polgármesteri
hivatal ezúton
fejezi ki köszö-
netét Tõke Lász-
lónak, a Pannon-
Víz Zrt. elnök-ve-
zérigazgatójának
és Nyíri Lajos
mûszaki igazga-
tónak, Gyõrújfalu
Tó utcai lakos-
nak, hogy segít-
ségükkel több
problémát is

anyagi ellenszolgáltatás nél-
kül, ingyenesen sikerült meg-
oldani a településen. Felállí-
tottak egy ivóvízkutat a ját-
szótéren; helyreállították az
óvodában meghibásodott
szennyvízelvezetõ rendszert;
lefestették az összes tûzc-
sapot és nyilvános artézi
kutat; hideg, meleg, és szó-
davizet adó automatát bizto-
sítottak a polgármesteri hi-
vatalnak; elkészítették a
„gombák” közötti csapadék-
víz-elvezetõ árok mélyítését
és két közterületi árkot is
kiástak. Segítségük értéke
meghaladja a nettó hatszáz-
ezer forintot.
Önzetlen segítségük példa
értékû lehet a Gyõrújfalu
környéki multinacionális
cégeknek is.

Köszönet a Pannon-Víznek

A polgármesteri hivatal elõteré-
ben, abból a célból, hogy MA-
GYARORSZÁG ALKOTMÁNYÁT
minden magyar állampolgár a
lakóhelyén is kézbe vehesse,
elhelyezésre került az ALAP-
TÖRVÉNY ASZTALA. Minden
érdeklõdõ beleolvashat és
igény esetén ingyenesen ren-
delhet is belõle egy, az Ország-
gyûlés elnökének (Kövér Lász-
ló) aláírásával ellátott példányt.

Az ALAP-
TÖRVÉNY
asztala



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
GYÕR-SZOL Zrt. ......................................................................96/511-420
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

Impresszum: Új Falu – a gyõrújfalui önkormányzat negyedévente megjelenõ lapja. Kiadó: Gyõrújfalui Polgármesteri Hivatal (9171 Gyõrújfalu, Ady Endre u. 7.) Felelõs kiadó: Nagy Imre Attila
polgármester. Szerkesztõ, újságíró: Wurmbrandt András. Arculat és nyomdai elõkészítés: Konrád Grafikai Stúdió Kft. Korrektor: Silnicki Beáta. ISSN 2062-3410. www.gyorujfalu.hu

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 Gyõrzámoly.
Csütörtök: 12.00–16.00 Gyõrzámoly.
Péntek: 8.00–10.00 Újfalu.
11.00–13.00 Gyõrzámoly.

Az E.ON családi
focinap lezárása-
ként 2011.
szeptember 24-én
16 órakor a Gyõrúj-
falu Öregfiúk csa-
pata az ETO Öreg-
fiúk csapatát látja
vendégül! (Azt a
csapatot, amely
augusztusban a
Bayern München
All Stars ellen is
pályára lépett!)
Vingler Gyula
(30/767-1687),
Vingler Zoltán
(20/256-7348) és
Csapó Zoltán
(20/326-1880) a
továbbiakban is
várják fiatal labda-
rúgó-palánták
jelentkezését.

2011. szeptember
22-én, csütörtökön
15 és 17 óra kö-
zött rákszûrés lesz
a faluházban.  

A negyedik helyet szerezték meg Gyõrújfalu önkéntes tûzoltói
a májusban Öttevényen több mint húsz csapat részvételével
megrendezett tûzoltóversenyen. A sikeres lánglovagok a meg-
mérettetés után a Teke büfében finom falatokkal ünnepéltek az
elõkelõ helyezést.

Rákszûrés

Az önkormányzat tájékoztatja a la-
kosságot, hogy a biológiailag le-
bomló hulladékok gyûjtésére szol-
gáló barna fedeles kukákba való
bélészsákok átvehetõk a polgár-
mesteri hivatal épületében is, hogy
azok is könnyen hozzájuthassanak,
akik nem tudnak bemenni ezekért
Gyõrbe a GYÕR-SZOL-hoz. 

Tájékoztatás

Jól szerepeltek a lánglovagok

A Hédervári Iskolatársulás
felbomlása miatt szeptember
elsejétõl a tanítási napokon
6:55 órakor Gyõrbõl Héder-
várra induló, Gyõrújfalun is
áthaladó járatot, valamint a
tanítási napokon 7:47 órakor
Hédervárról Ásványráróra in-
duló autóbuszt nem közle-
kedteti a továbbiakban a Kis-
alföld Volán. 

Változott a menetrend
A személyszállítási igazgató to-
vábbá közölte, hogy a tanítási
szünetben munkanapokon 7:15-
kor Gyõrbõl Ásványráróra induló
járat továbbra is közlekedik. A ta-
nítási napokon Dunaszegrõl dél-
után 13:52-kor Gyõrbe induló já-
rat pedig a továbbiakban 13:10-
kor Darnózselirõl indul, ezért Du-
naszeg–Gyõr viszonylatában 22
perccel korábban közlekedik.

www.photonique.hu

Futball


