Nagyinterjú Nagy Imre Attilával.
A polgármester sorra veszi az
elmúlt évben megvalósult fejlesztéseket, de kitér az iparûzési adó növekedésére és az
illegális hulladéklerakásra is.

Újabb társasházi lakások épülhetnek a településen. Az önkormányzat megvásárolta az Újfalu
Lakópark Kft.-t. A képviselô testület szerint hosszú távon megtérül a befektetés.

Augusztustól fôállásban dolgozik védônô Gyôrújfalun. Napi
nyolc órában csak a településen élô gyermekekkel és családokkal foglalkozik a szakember.

Interjú Nagy Imre Attila polgármesterrel

Lezáruló fejlesztések,
növekvô helyi bevételek
A 2015-ös év a fejlesztéseké volt Gyôrújfalun, köszönhetôen annak, hogy az
önkormányzat kihasznál
minden adódó pályázati lehetôséget, amellyel pénzhez juthat. Többek között
ezekrôl is beszél lapunknak
adott interjújában Nagy
Imre Attila polgármester,
aki kitér a település Gyôrladamérral és Vámosszabadival való kapcsolatára, az
iparûzési adó növekedésére, az illegális hulladéklerakásra és a falulottóra is.
— Polgármester úr, eseménydús év van mögöttünk, de
hála Istennek ez most inkább
jót — fejlesztéseket — jelent a
falu életében, és nem valamilyen súlyos problémával való
szembenézést. Ön is így látja
2015-öt?
— Igen, nyugodtan mondhatjuk, hogy jó évet zárunk, számos, az elôzô ciklusból áthúzódó pályázatunk gyümölcse
érett be 2015-ben, és közigazgatási szempontból is sikerült
eredményeket elérnünk.
— Kezdjük az utóbbival, januártól közös önkormányzati hivatali székhelyként funkcionál
Gyôrújfalu, de nem a korábbi
partnerrel, hanem Vámosszabadival vannak partnerségben. Mi történt?
— Mint azt a kedves olvasók
bizonyára tudják, 2013-tól a
kétezer fôt el nem érô településeken nem mûködhet önálló
polgármesteri hivatal — így nálunk sem —, hanem össze kell
fogniuk egy másik településsel, és közös önkormányzati
hivatalt kell mûködtetniük. Ez
a partnerünk nekünk Gyôrladamér volt, ôk biztosították a
hivatal székhelyét is. Ez a
kapcsolat azonban nem volt

felhôtlen, ezért a 2014-es önkormányzati választások után
felbontottuk az errôl szóló
szerzôdést, és új utakat kerestünk. A közös hangot Vámosszabadival találtuk meg, a
polgármester asszonnyal tavaly novemberben megegyeztünk az alapító okiratban foglaltakról is, e szerint gyôrújfalui
székhelyû közös önkormányzati hivatal jött létre vámosszabadi kirendeltséggel 2015.
január elsejétôl. Mivel azonban a rendelkezésre álló idô
alatt Gyôrladamérnak nem sikerült társat találni, ezért szintén év elejétôl, kormánymegbízotti kijelöléssel, ôket is az
újfalui székhelyhez csatolták.

Ez azt jelenti, hogy a partnerségben lévô három településnek közös a jegyzôje, ô itt van
Gyôrújfalun, Vámosszabadin
egy aljegyzô van, Gyôrladaméron pedig egy kirendeltségvezetô. Meglátásom szerint településünk jó úton halad ahhoz, hogy
mikrotérségi központtá váljon!
— Esetleg ennek köszönhetô
a hivatali épület korszerûsítése, bôvítése is?
— Nem, azt a pályázatot már
2012-ben beadtuk, amelynek
középpontjában a hivatal és a
faluház energetikai korszerûsítése állt, csak a folyamatos

hiánypótlások miatt csúszott a
kivitelezés megkezdése egy
kicsit. A Környezet és Energia
Operatív Programban nyert
pénz segítségével a két épületben lecseréltünk három fa
bejárati ajtót korszerû
mûanyag ajtóra, és ugyanígy
21 új mûanyag, hôszigetelt
ablakot is beépítettünk. A faluházban örök probléma volt,
hogy a nagy terem fûtése
nem elégséges, ezért a meglévô radiátorok mellé további
öt radiátor került be, a folyosóra pedig plusz egyet szereltettünk fel. Az épületben lévô
két 20 éves kazánt is újakra,
Vaillant energiahatékony gázkazánokra cseréltük. A szigetelésre is figyelmet fordítottunk: 10 cm-es külsô homlokzati szigetelést kaptak az épületek — és új színt is —, a lábazat 5 cm-es hôszigetelést kapott, a tetôtérben pedig 20
cm vastag üveggyapotot helyeztek el a szakemberek.
A polgármesteri hivatal
épületének hátsó felében
mûködô orvosi rendelô lapos
tetôs váróterme beázik, ezért
a pályázatban a víz- és hôszigetelést is meg akartuk oldani. Viszont közben 2013-ban
egy másik pályázaton nyertünk pénzt a hivatal tetôszerkezetének felújítására, így
egyfelôl az egyik pályázatból
elkészült a lapos tetôs rész
szigetelése, másrészt pedig
még karácsony elôtt felkerül
az új, teljes épületet lefedô
tetô. Sajnos a párhuzamosan
futó pályázatok nem tették lehetôvé, hogy rögtön a teljes
épületre új cseréptetô kerüljön. De ez legyen a legnagyobb problémánk.
— Ha már az orvosi rendelôt
említette, annak fejlesztése
szerepel-e a tervek között?

— Az Európai Unió 2014—2020
közötti pénzügyi ciklusában
szeretnénk pályázni az orvosi
rendelô EU-komforttá tételére.
Elképzeléseink szerint a par-

sábjain, de most térjünk rá
egy olyan problémára, amely
nem pénzkérdés, inkább
csak a szabályok betartását
igényli, de azt mindenkitôl. Ez

koló irányába „L alakban”
hozzáépítenénk a jelenlegi
épülethez. Az új épületrészbe
költözne a felnôtt- és a gyermekorvosi rendelô, amelynek
régi helyére a polgármesteri
hivatal irattára, raktára kerülne, továbbá a közös önkormányzati hivatal számára új
munkaállomásokat is kialakítanánk ott. A célunk az, hogy
2016 tavaszára jogerôs építési
engedélyünk és ennek birtokában megvalósítási költségbecslésünk legyen az új
szárnyra, utána pedig azonnal
le tudunk csapni a megfelelô
pályázati kiírásokra.
Ha már orvosi rendelô, akkor
azt is szeretném elmondani,
hogy a háziorvos rendelési
idejét „minden követ megmozgatva”szeretnénk még
egy négy munkaórás nappal
megnövelni.
És ha már rendelési idô, akkor
azt is megjegyzem, hogy a Polgármesteri Hivatal keddenként
hosszított nyitva tartással 17
óráig várja az ügyfeleket, továbbá a Posta Soproni Igazgatósága irányába is jeleztem településünk lakosainak azon kérését,
hogy hetente legalább egyszer
— akár aznapi késôbbi napkezdéssel — hosszított munkanappal tartsanak nyitva!
— Az elmúlt évben megvalósult egyéb fejlesztésekkel
még foglalkozunk lapunk ha-

pedig az illegális hulladéklerakás, amely jelentôsen rontja
a faluképet.
— Valóban voltak ilyen jellegû
problémák a közelmúltban a
településen. Nem gondoltam,
hogy ezt el kell mondani, de
fontos, hogy mindenki tudja,
hogy nemcsak a szelektív
gyûjtôk környékén illegális a
hulladék lerakása, hanem a
köztereken, a Duna-parton, és
nem utolsósorban másnak a
szántóján is. Nagyon kérem a
lakosokat, hogy ne rakják le
tiltott helyen a hulladékot! Már
üzemel kamerarendszer a településen, és rászánjuk az
idôt, visszakerestetjük a felvételeket, és az illetékes szervek
rendelkezésére bocsátjuk.
Ezeket a szabálysértéseket
nem helyi hatáskörben a jegy-

Szeretnénk pályázni
az orvosi rendelô
EU komforttá tételére

zô bírálja el, hanem a kormányhivatal illetékes osztálya,
nekik pedig általában meg
van határozva, hogy évente
mennyi pénzt kell beszedniük
ilyen bírságokból. Azaz nem
fognak mérlegelni, ki fogják
szabni a 30-50 ezer forintos

bírságot. Jelenleg Gyôrújfalun
három magánszemély és egy
közület ellen van eljárás folyamatban, közterületi illegális
szemétlerakás miatt.
— Beszélgetésünk utolsó harmadára hagytam a költségvetést. Pénzügyi szempontból
hogyan értékeli az évet?
— Mindig úgy állunk neki a
költségvetés elkészítésének,
hogy egy kicsit alultervezzük a
bevételi oldalt és egy kicsit

túltervezzük a kiadási oldalt.
Ez az idei évben különösen
igaz volt, pont azért, mert nem
tudtuk, hogy a közös önkormányzati hivatal — ami ugye
hármas fogatban mûködik —
igényel-e, pénzbetételt, és ha
igen, akkor milyen összegût.
Így 2015-ben is képeztünk tartalékot amellett, hogy a településrendezésre is jelentôs
összegeket állítottunk be. Például a 2013-as árvíz után beígért, Sport utca két zsákutcájának az aszfaltozására is különítettünk el pénzt, és remélem, hogy a tél beállta elôtt el
is készül ennek a két szakasznak az aszfaltozása.
A faluház energia-korszerûsítéses pályázatához a pályázatban el nem számolható költségek fedezésére 5 millió forintot
állítottunk be — ez is teljes egészében megvalósult már.
Ezek mellett az összes egyesületünk megkapta azt a támogatást, amit a 2014-es
évben. Beszereztünk kétmillió
forint értékben egy szúnyogir-

tásra alkalmas készüléket, ez
ugyanolyan, mint amit a katasztrófavédelem is használ
az irtás során. Megvan hozzá
a vegyszer is, tehát 2016 tavaszától már nem várunk arra,
hogy a katasztrófavédelem a
nyár közepén elkezd-e irtani
vagy sem, hanem saját hatáskörben megindítjuk a szúnyoggyérítést. Bízunk abban,
hogy el tudjuk kerülni azt,
hogy olyan hónapok legyenek, amikor nem történik
semmi, csak várunk arra,
hogy jöjjön a gép, a szúnyogok meg csípnek.

Az adóbevételeinket tekintve
pedig nyilván kiemelkedik az
iparûzési adó, amely tekintetében 18,5 millió forinttal számoltunk év elején, és úgy
látom, hogy ez az összeg,
biztosan realizálódni fog 2015
végére. A másik jelentôs
bevételi forrásunk a gépjármûadó, ami mintegy 4 millió
forint körül alakul.
— Az iparûzési adó néhány
évvel ezelôtti csökkentése
egyébként bevált?
— Határozottan mondhatom,
hogy igen, ennek köszönhetô,
hogy több cég is hazatelepült.
Gondolati szinten el lehet játszadozni további 1-2 tized
százalékos csökkentéssel, de
ezt majd akkor döntjük el, ha
látjuk, mit hoz a jövô. Ugyanis
ez több mindentôl függ, például, hogy Gyôr csökkenti
vagy nem csökkenti az adónem mértékét, de befolyásolja
az is, hogy mik a kormány elvárásai. Ugye ez nagyon öszszetett feladat, mert ha például meghaladná a 23 millió

forintot az iparûzésiadó-bevételünk, akkor a feladat alapú
finanszírozásban a kormány
által biztosított összegek egy
részét eltérítenék, elvonnák.

Például közvilágításra Gyôrújfalu egy évben 6 millió forintot
költ, a kormány az utcahoszszok alapján egy átlag képlet
szerint minden településnek
leosztja, hogy mennyi összeget biztosít. Újfalu 4,8 millió
forintot kap a közvilágításra.
Ez azt jelenti, hogy 1,2 millióval az önkormányzatnak meg
kell toldania ezt az összeget.
Ha viszont meghaladná a 23
millió forintot az iparûzésiadóbevételünk, akkor nem 4,8
millió forintot kapnánk a kormánytól, hanem még kevesebbet, mert azt mondaná,
hogy több az iparûzési adód,
akkor többet hozzá tudsz
rakni a sajátodból. Összesen
tíz jogcímen 81 millió forint értékben kap feladat alapú tá-

21-22 millió forintos iparûzésiadó-bevétel folyamatos generálása az ideális cél.
— Csak félig mondom komolyan, de ha már pénzügyek,
akkor falulottó. Milyen eredményekkel játszanak?
— Az idei évben is közel 160
családdal játszottuk a játékot,
és a késôbbiekben is fogjuk,
akkor ha eléri az egymilliárd
forintot a göngyölt nyereményalap. 2014-ben a karácsony
elôtti sorsoláson 4-es találatunk volt, ott minden egyes
befizetett 500 forintra 3 ezer
forintot kaptak a játékosok a
nyereménybôl. A fel nem vett
nyereményalap az idei évben
alulról majdnem eléri az egymillió forintot. Megszavaztattam a játékosokat az idei
évben, amikor a játék újraindult, hogy mire költsem ezt az
összeget, és az automata defibrillátor készülék kapta a legtöbb szavazatot, úgyhogy
ennek a beszerzése folyamatban van, és meglátjuk, hogy
marad-e még pénz a végén.
Egyébként tavaly karácsonyi
díszkivilágításra költöttünk,
idén pedig a defibrillátor mellett egy Szigetköz kapu felállítására, egy fix színpad sport-

mogatást önkormányzatunk,
és ezek a központi költségvetésbôl kapott támogatások
akár 100 százalékban elvonhatóak. Nekünk tehát úgy kell
egyensúlyoznunk, hogy településszinten a lehetô legjobban járjunk, mert akkor tudunk
fejlesztésekre is költeni, különben csak „életben maradásra,
vegetálásra”lenne elég ez az
összeg. Úgyhogy nekünk a

pályához való telepítésére és a
közterületeink virágosítására,
parkosítására lehetett szavazni. A másik három közel
ugyanannyi szavazatot kapott,
a defibrillátor viszont kiemelkedett ezek közül. Ha meglesz az
életmentô készülék, akkor a falulottóban részt vevôknek egy
lottóbulit szervezünk, ezt szintén a fel nem vett nyereményalapból.

Saját hatáskörben megindítjuk
a szúnyoggyérítést

Az önkormányzat megvette az Újfalu Lakópark Kft.-t

Újabb társasházi lakások
épülhetnek a településen
Megvásárolta az Újfalu Lakópark Kft.-t és azzal együtt egy
3,2 hektárnyi közmûvesített
belterületet az önkormányzat.
A település törzstôke értéken
jutott hozzá a gazdasági társasághoz, és további egymillió forintért a területhez. Az
alku részeként az ingatlanvagyonnal együtt az önkormányzat átvette a nôvérszolgálat
üzemeltetését is, amely szol-

úgy hozza a sors, akkor értékesítené. Tekintettel a jelenlegi
lakásárakra, már az elsô lakás
átvételekor megtérül az önkormányzat teljes befektetése —
mutatott rá a településvezetô.
Nagy Imre Attila beszélt arról is,
hogy további fejlesztésekben is
gondolkodnak, pályázati forrásokból kiszolgálóhelyiségeket,
illetve kisebb vegyesboltnak
való üzlethelyiséget alakítanának ki a lakóparkban.
A polgármester megAz elsô lakás átvételekor
köszönte az Újfalu Lakópark Kft. tulajdonomegtérül az önkormányzat
sának, Szakonyi Friteljes befektetése
gyesnek, hogy ilyen
feltételekkel bocsátotta
a település rendelkezésére a céget és a területet.
gáltatás 24 órában történô elA területen egyébként még
látása két éven keresztül „cseépül egy Szakonyi Frigyes érpegtetett formában” további
dekeltségébe tartozó 43 laanyagi invesztíciót igényel az
kásos, nyugdíjas lakópark
önkormányzattól. A teljes
funkciót betöltô — hívógombadásvétel a projekt végéig
bal felszerelt lakások — épület,
összesen mintegy 7—9 millió
amelynek elsô üteme már tetô
forintjába kerül a településnek
alatt van, és jövô tavasszal
— mondta el Nagy Imre Attila
folytatódik a második 25 lapolgármester az üzlettel kapkásos ütem. Eddig 18 lakás
csolatban, és hozzátette azt
készült el, ezek értékesítése
is, azért vásárolták meg a
céget és az ingatlant, mert
már elkezdôdött.
utóbbi belterületbe vont fejEngedélyeztetés alatt áll tolesztési területnek minôsül,
vábbá egy másik 18 lakásos
penthouse jellegû társasház
amelyen társasházakat, intézépítése. Itt az önkormányzat
ményeket, szolgáltató helyiséabban egyezett meg — igaz
geket lehet építeni, kialakítani.
még nem szerzôdéses kereHozzátette, várják azokat a
tek között — a vállalkozóval,
pályázati lehetôségeket, amelyeket ki tudnak használni, ilhogy a projekt végén az egy
letve keresik azokat a beruhá1. vagy 2. emeleti, minimum
zókat, akik saját kockázatukra
60 négyzetméteres, minimum
10 négyzetméteres terasszal
az önkormányzat által biztosított területen társasház építérendelkezô, tóra nézô, kulcsrasébe kezdenek, természetekész lakást ad át a településnek, továbbá a közmûvek kisen a hivatallal történt egyezépítésébôl is kiveszi a részét.
tetések alapján. A polgármesA lakással pontos céljaink
ter rámutatott, a területért és a
lehetôségért cserébe a kész
még nincsenek, de úgy gondolja a képviselô-testület,
épületben 1-2 lakást kérne az
hogy ez egy hosszú távú, jó
önkormányzat a beruházótól.
Ezen lakásokat az önkorbefektetés — magyarázta Nagy
mányzat bérbe adná, vagy ha
Imre Attila.

Adventi
számvetés
Advent van. A keresztény ember szívében ez a
várakozás ideje. Egy polgármesterében is. Településvezetôként azonban nemcsak a szívemre,
az adventi idôszak adta lelki többletre, hanem a
racionális dolgokra is legalább annyira figyelnem
kell. Ha tehát utóbbi szempontból vizsgálom a
december végének közeledtét, akkor a számadás jut eszembe. El kell számolnom a faluért, a
közösségért tett 12 hónappal. Vajon minden
helyzetben jól döntöttem-e, vajon minden lehetôséget kihasználtam-e annak érdekében, hogy
Gyôrújfalu a lehetô legtöbbet fejlôdjön, és hogy
az itt élô embereknek könnyebbek legyenek a
mindennapjaik, jobbak legyenek az életkörülményeik? Nehéz kérdések, amiket talán nem is
nekem, hanem Önöknek kell megválaszolniuk,
hiszen a külsô szem objektívebben tud értékelni.
De ha visszatekintek közös eredményeinkre, azt
hiszem, nyugodt lehet a lelkiismeretem. Az óvodai
fejlesztéseknek köszönhetôen gyermekeink jobb
körülmények között fejlôdhetnek, az egészen kicsiket pedig ma már kizárólag a településre figyelô védônô látogatja. Meleget hozott a faluházba
az energetikai korszerûsítés, ami csak egy az
olyan fejlesztések közül, amelyek pályázati pénzbôl valósultak meg. Továbbra is folyamatosan figyeljük a pályázati lehetôségeket, hiszen van,
amikor önerô nélkül, száz százalékban támogatásból finanszírozva tudjuk megvalósítani céljainkat. Ha már itt tartunk, három falubusz és egy terepjáró is érkezett ilyen módon a faluba, s hamarosan további fejlesztésekre pályázunk majd.
Örömteli, hogy az iparûzési adó csökkentésének eredményeképpen egyre több cég költözik
vissza a faluba, és fizeti ide a helyi adót, teremt
itt új munkahelyeket. Továbbépül az Újfalu lakópark, modernebb lesz a focipálya.
Jó úton haladunk, az együtt gondolkodásnak, a
közös munkának beértek a gyümölcsei. Jelentsék
most ezek az eredmények az ajándékot közös
fánk alatt! Hiszen a Karácsony egyik legszebb
üzenete, hogy az ember képes önzetlenül adni. Az
ünnepi fények, a megannyi asztalra kerülô finomság, az ajándékok persze fontosak, de a legfontosabb mégiscsak az a fény, ami bennünk lakozik,
ami az adventi idôben egy kicsit jobbá tesz minket. Várok mindenkit december 21-én 18 órakor
karácsonyváró rendezvényünkre a katolikus templomhoz, hogy személyesen is beszélgethessünk
egy kicsit. Akikkel nem találkoznék, azoknak itt kívánok Áldott karácsonyt! és Boldog új évet!
Hajrá, Újfalu!
Nagy Imre Attila

Megújul a futballpálya
A Társasági Adókedvezmény
(TAO) sporttámogatási rendszernek köszönhetôen, 10 millió forintot fordíthat Gyôrújfalu
a futballpálya-rendbetételre. A
pályázati forrásból a geodéta
által mért adatok szerint 550600 köbméter humusszal kiszintezik a pályát, süllyesztett
öntözôrendszert építenek ki
föld alatti szórófejekkel, és újrafüvesítik. Ezzel az eddiginél
sokkal modernebb, az osztály
színvonalát meghaladó pályán

játszhatnak a helyi csapatok.
Nagy Imre Attila polgármester
szerint a kormány által biztosított lehetôséget kihasználva, a
következô 15-20 évre színvonalas helyszínt teremtenek a
település labdarúgásának.
Bízik továbbá abban, hogy
ezen sporttámogatási rendszert a következô években is
elérhetôvé teszi a kormány, és
további komolyabb terveket is
megvalósíthatnak belôle a
sportpálya környezetében!

Sikeres pályázatok:
falubuszokat és terepjárót kapott a falu
Száz százalékban pályázati
forrásból három falubuszt és
egy terepjárót vásárolt Gyôrújfalu önkormányzata. Utóbbi
gépjármû, egy Suzuki Vitara,
négykerék-meghajtású
terepjáró gondnoki autóként
mûködik majd a településen.
Vonóhoroggal rendelkezik,
így egy utánfutót is vásárolnak majd hozzá, és nagy
segítség lesz a fûnyírási, öntözési munkák eszközeinek
szállításában vagy szúnyogirtáskor, de egy lehetséges
árvíz idején is.
A kilencszemélyes falubuszok
a település egyesületeihez
kerültek. Az egyik jármû használatát a Kistérségek Fejlôdéséért Közhasznú Egyesület
koordinálja. Sudár Miklós pályázatíró ezzel kapcsolatban
elmondta, a kilencszemélyes

A falubuszok a település
egyesületeihez kerültek

kisbuszt a település civil szervezeteinek, az óvodának, iskolának bocsátják a rendelkezésére, elsôsorban hosszabb
utakra.
Vingler Zoltán, a Gyôrújfalu
Sportegyesület elnöke arra mutatott rá, hogy sok gyermekcsoportot mûködtetnek a 7
évesektôl egészen a 16 éves
korosztályig, illetve az utánpótlás és a felnôtt csapat utaztatása miatt is fontosak a telepü-

lésre került buszok. Hozzátette,
szeretnék a többi egyesülettel
felvenni a kapcsolatot, hogy ha
lehetséges, akkor akár mindhárom jármûvet tudják használni. Eddig személygépkocsival,
illetve bérelt buszokkal utaztak
a meccsekre, most lehetôség
lesz a szülôk terhein enyhíteni,
például már a hétvégén is,
amikor Ausztriába utaznak a
gyerekek.
Szûcs Károly, a Csutora
Egyesület vezetôje megjegyezte, örülnek a sikernek,
nagy hasznát veszik a kisbusznak táncegyüttesük, illetve a kamarazenekar tagjainak szállítása során.

Ajánlja fel személyi
jövedelemadója 1 százalékát
gyôrújfalui
egyesületeknek!
Jól teljesített Gyôrújfalu a személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlása tekintetében. A gyôri, a pannonhalmi
és a téti járás összesített adatai szerint, a felajánlott összeg
nagyságát tekintve, a hatodik
helyen áll a falu a települések
rangsorában, 636-an összesen 2,3 millió forintot ajánlottak fel. Egy lakosra vetítve
ugyanez a szám a lista harmadik helyét jelenti. Nagy

Imre Attila polgármester lapunknak elmondta, fontos,
hogy mindenki, aki teheti, felajánlja adója 1 százalékát valamilyen nemes célra, hiszen
ellenkezô esetben a központi
költségvetésbe kerül ez az
összeg, nem pedig Gyôrújfalura. Hozzátette, büszke arra,
hogy a felajánlásoknak köszönhetôen több mint kétmillió forint maradt a település
egyesületeinél, ezért arra kér

Gyôrújfalu
Sportegyesület:
19881564-1-08
Gyôrújfalu Teke Club
Sportegyesület:
18974658-1-08
Kistérségek Fejlôdéséért
Közhasznú Alapítvány:
18985108-1-08
Szigetközi Csutora
Hagyományörzô
Egyesület:
18971875-1-08

mindenkit, hogy szánjon egy
kis figyelmet erre, és ajánlja
fel vagy a Gyôrújfalui Sportegyesületnek vagy a Csutora
Hagyományôrzô Táncegyesületnek vagy a Kistérségek Fejlôdéséért Közhasznú Alapítványnak, esetleg a Gyôrújfalu
Teke Club Sportegyesületnek
azt a bizonyos 1 százalékot.
A felajánláshoz szükséges
egyesületi adószámok a színes hasábban olvashatóak.

Tavasszal folytatódott az óvodafelújítás
Az utcától a fôbejáratig letérkövezték az óvoda udvarát a
közelmúltban. Nagy Imre Attila
polgármester elmondta, azért
volt erre szükség, mert nagy
esôben tócsák alakultak ki a
területen, amelyeken keresztül
nehezen lehetett bevinni a gyerekeket az épületbe. Hozzátette, a térkövezéssel együtt ízlésesen becsomagolták a hullámpala kerítést, hasonlóan a
gyôri állatkert és az ETO-csarnok közötti szakaszhoz. Csak
annyi a különbség, hogy Újfalun mesefigurák díszítik a kerítést a gyerekek nagy örömére.
A településvezetô kiemelte,
mindig szánnak egy kicsit a
költségvetésbôl az intézmények rekonstrukciójára, így ha
a büdzsé jövôre is engedi,
akkor az udvar másik felét is
letérkövezik, esetleg az esôs
idôben használhatatlan fa bejárati ajtót is lecserélik.
A polgármestertôl megtudtuk
azt is, hogy a játszóteret is bô-

vítették egy kétcsúszdás
dombcsúszdával. Ezzel kapcsolatban rámutatott, az önkormányzat ellenôrzést kapott a
kormányhivatalból a játszóeszközeire vonatkozóan. Az Ady
Endre utca Petôfi utca találkozásánál lévô játszótér mindenben megfelelt az elôírásoknak,
a sportpálya melletti szintén, az
óvodánál a régebbi játszótéren
azonban balesetveszélyesnek
lettek nyilvánítva azok a vas játszóeszközök, amelyeket az
óvodaépület építésekor telepítettek, úgy mint a hinta, az íves
mászóka, a hintás torony, a fé-

szek- és a mérleghinta. Különféle TÜV certifikátokat kellett
volna bemutatnunk az eszközökrôl, nyilván ezt nem tudtuk
prezentálni! — húzta alá a településvezetô. A láncos egyensúlyozó és az egyik mászóka is
annyira korrodálódott, hogy el
kell bontani az ellenôrzési jegyzôkönyv alapján. Ezt rövid idôn
belül meg is teszik —- ígérte
Nagy Imre Attila.
További hír az óvodával kapcsolatban, hogy maradéktalanul felhasználta az önkormányzat azt a 6 millió 250 ezer forintos támogatási keretet, amelyet
a Belügyminisztérium bocsátott
a rendelkezésére. A pénzt célirányosan a kiscsoportos foglalkoztató bôvítésére kapták, ez
meg is történt, a korábbi 29-rôl
53 négyzetméterre növelték a
területét, hozzáépítéssel.
A Belügyminisztérium pályázatán az adósságkonszolidációban részt nem vett települések vehettek részt.

Saját védônôje van Gyôrújfalunak

Megújult a könyvtár

Augusztus 1-jétôl fôállásban dolgozik védônô Gyôrújfalun, azaz
napi 8 órában csak a településen élô gyermekekkel, családokkal
foglalkozik a szakember. Korábban Gyôrladamérral közös védônôi hálózatot tartott fenn az önkormányzat, ám a növekvô gyermeklétszám, illetve az azután járó állami normatíva finanszírozni
tudja a saját védônô költségeit. Így nemcsak heti 2-3 napon,
hanem egész héten napi 8 órában rendelkezésre áll Kocsis Beatrix védônô, aki elérhetô a 06-20/523-6686-os telefonszámon.

Teljesen megújult a Gyôrújfalui Községi Könyvtár berendezése köszönhetôen egy pályázati forrásnak, amely 100 százalékban finanszírozta a bútorok, székek költségét. További
hír a könyvtár háza tájáról, hogy Borosné Marika könyvtárvezetô nyugdíjba vonult, feladatát Szarka Krisztina vette
át. A helyi könyvtár egyébként a törvényi elôírás szerint a
hétfôi és csütörtöki nap mellett szombaton is nyitva tart.

Konditerem

Szerdánként
postánk
18 óráig tart
nyitva.

2015 decemberétôl konditermi
belépôkkel kapcsolatban
Nagy Csilla áll rendelkezésükre!
Elérhetôségek: +36-20/9768111 nagycsilla0206@
gmail.com facebook: Sportolj
Csillával Gyôrújfalun!

Adventi
karácsonyváró
Idén is megrendezi az önkormányzat szokásos adventi karácsonyváró programját. December
21-én, hétfôn 18 órától a
katolikus templomban egyórás
ünnepi mûsor, majd a templom mellett agapé — szeretetvendégség, közös betlehemezés, forralt bor, tea,
pálinka, bejgli és énekszó várja a gyôrújfaluiakat. Az
ünnepi mûsorban óvodásaink és iskolásaink mellett
csak és kizárólag helyi lakosok lépnek majd fel
zongora, hegedû, gitár, furulya hangszerkíséret mellett. Nagy Imre Attila polgármester elmondta, bízik
abban, hogy a helyiek összefogásával önerôbôl,
sztárfellépôk nélkül is ünnepivé tudják varázsolni a
legszentebb ünnep elôtti hétfô estét! Az agapé keretein belül természetesen szívesen vesszük az otthon
készített sütemények, finomságok kínálását is! Jöjjön
el, legyünk minél többen! — hívta fel a figyelmet a településvezetô, aki hozzátette, ahogy az elmúlt
évben, úgy most is lehetôség nyílik majd korlátozott
számban forralt boros bögrék, illetve Újfalu címeres
pálinkás poharak vásárlására.

Nyitva tartás, fogadóóra, rendelés
Polgármesteri Hivatal
Hétfô: 7.30—16.00 óráig.
Kedd: 7.30—17.00 óráig.
Szerda: ügyfélfogadás szünetel.
Csütörtök: 7.30—16.00 óráig.
Péntek:7.30—12.00 óráig.
Ebédidô: 12.00 és 12.30 között.
Gyermekorvos rendelése
Dr. Kelemen Ágnes
(70/451-0108)
Csütörtök: 11.30—12.00
tanácsadás Újfalu
Csütörtök: 12.00—13.00 Újfalu
Hétfô: 9.00—10.30 Dunaszeg
Hétfô: 10.30—12.00 Gyôrzámoly
Hétfô: 12.00—13.00 tanácsadás Zámoly
Kedd: 9.00—10.30 Dunaszentpál
Kedd:10.30—12.00 Ladamér
Kedd: 12.00—13.00 tanácsadás Ladamér
Szerda: 9.00—10.30 Zámoly
Szerda: 10.30—12.00 Dunaszeg
Szerda: 12.00—13.00 tanácsadás Dunaszeg
Csütörtök: 8.30—10.00 Ladamér
Csütörtök: 10.00—11.30 Dunaszentpál
Péntek: 9.00—10.30 Zámoly
Péntek: 10.30—12.00 Dunaszeg

Háziorvos rendelése
Dr. Bán Barbara (20/520-5797)
Kedd: 11.00—13.00 Újfalu
Péntek: 8.00—10.00 Újfalu
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.
Védônô
Kocsis Beatrix (20/523-6686)
Szerda: 8.00—10.00
Csütörtök: 8.00—10.00
Könyvtár
Szarka Krisztina (30/856-6472)
Hétfô: 14.30—17.00 Faluház
Csütörtök: 14.30—17.00 Faluház
Szombat: 9.00—10.00

Képviselô-testületi
tagok
elérhetôségei
Nagy Imre Attila polgármester
attila@nagyia.hu
Dr. Pardavi Máté alpolgármester
pardavimate@gmail.com
Borsodi Bálint képviselô
borsodi.balint@gmail.com
Csapó Zoltán képviselô
csapo@kabelnet.hu
Csík Endre képviselô
csikendre@citromail.hu
Molnár Gyula István képviselô
molujfalu@googlemail.com
Nagy Csilla képviselô
nagycsilla0206@gmail.com

• +36-20/911-8800
• +36-20/597-6687
• +36-20/530-8667
• +36-20/326-1880
• +36-30/905-9571
• +36-20/597-7114
• +36-20/976-8111

Megújulnak a temetôkapuk
Megkezdôdött a fából készült temetôkapuk cseréje és a jelenlegieknél „idôtállóbb technológiával” történô (teljes szerkezet horganyzott és elektrosztatikus festéssel, porfestéssel ellátott) kivitelezése. Elôször a két legrosszabb állapotú kapu került a helyére,
de karácsonyra mind a négy bejárat felújításával elkészülnek! A
nettó 873 ezer forint értékû fejlesztést teljes egészében az önkormányzat költségvetésének tartalékából finanszírozták.
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