
Egy négy éves ciklus végén illik számot adni az ígértekről, vállalá-
sokról és azok teljesítéséről. Egyesületünk 2006-os választási program-
jából sok minden megvalósult, ezt szeretnénk most bemutatni Önöknek.

Ahol a legnagyobb előrelépés van, az a kommunikáció, a nyilvános-
ság. A képviselőtestületi ülésekről TV-felvétel készül, amely megtekint-
hető a Falu-TV műsorán, illetve letölthető a falu honlapjáról. A nyilvános 
testületi üléseken (melyek időpontját az interneten is közzétesszük) a je-
lenlévő érdeklődők hozzászólhatnak, még a végleges döntést megelőző-
en. A rendszeres bizottsági ülések időpontja is jól nyomon követhető, itt 
még szélesebb hozzászólási, véleményezési lehetőség van bárki számára. 
A Baráti Hírmondó is megújult, a honlap is korszerűbb lett.

Bár nem volt a programunk része, de legalább ilyen fontosnak tart-
juk az önkormányzati intézmények humán erőforrásának megújulását. Új 
az ÁMK vezető és az óvodavezető, új jegyző, aljegyző, építésügyi előadó 
és településmérnök intézi kisvárosnyi falunk közigazgatását, egyre nö-
vekvő szakmai színvonalon. A képviselői munkát segítő hivatali háttér is 
sokkal jobb lett, napi szinten működik az elektronikus információáramlás.

Utakat építettünk (Mélykút utca, Komlóhát utca, Hunyadi utca, 
Akácfa utca), az István utcában járdaépítési munka kezdődött. Megpró-
bálkoztunk mart aszfaltos útburkolással is, ám ez nem mindenhol váltotta 
be a hozzá fűzött reményeket. Megújult a Civilház, bár még nem sikerült 
élettel megtölteni ezt a szép közösségi épületet. Az udvarára épült sport-
pálya viszont gyerekzsivajtól hangos nap mint nap.

Az általunk kiválasztott külső pályázatíró cég, illetve a Pályázati 

Előkészító Bizottság sikeresen dolgozott, hiszen több sikeres pályázatot 
tudhatunk magunk mögött. Felújítottuk az iskolát és az óvodát, az „Élhető 
faluközpont” keretében hamarosan megújul a Liszt Ferenc utca alsó sza-
kaszának környéke, a bölcsődei pályázat segítségével 2012 őszén meg-
nyílhat a bölcsődénk. Megalakult az ÁMK, ennek volt köszönhető, hogy 
az iskola is és az óvoda is ugyanazon pályázat keretében kaphatott jelen-
tős támogatást.

A közterületek megszépítésének keretében új utcai eligazító táblá-
kat tettünk ki, a hivatalon belül (a településérnök irányításával) létrejött 
egy három fős karbantartó brigád, akik naponta elvégzik a kisebb javítá-
sokat, felújításokat, közterületi rendezési feladatokat. Új buszmegállókat 
helyeztünk ki egy kistérségi pályázat keretében, temetőink környezete is 
rendezettebbé vált, illetve egy nagyobb térséget érintő projekt keretében 
folyamatban van a szelektív hulladékgyűjtés megújulása is.

Sikerült a civilek támogatását is emelnünk, a Csobolyó és a sport-
egyesületek mellett a kisebb civil közösségek is támogatáshoz juthattak.

Idén volt egy olyan beruházásunk is, amelyet nem terveztünk előre, 
de egyhangúan támogatta a testület. Megvásároltuk a Kontra-saroknál az 
iskola mellett fekvő telket. Ez ugyan jelentős kiadással járt, de a vásárlás-
sal megnyílt a lehetőség az iskola területének bővítésére, a kulturált falu-
központ kialakítására. Ez azonban már a következő testület feladata lesz.

Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.  
Széchenyi István

Amit ígértünk, és Ami teljesült

tisztelt OlvAsó! 
Ön a Falubarát Győrújbarát Egyesület 2010. évi első választási kiadványát tartja kezében. Egyesületünk négy éve alakult, nem titkoltan azzal a 

céllal, hogy részt vegyünk a falu vezetésében. Akkor a választásokon sokan támogattak minket, így lehetőségünk volt jó irányba indítani a falu szeke-
rét. Feltett szándékunk, hogy a következő négy évben is ötleteinkkel, tudásunkkal Győrújbarátot szolgáljuk. Ebben számítunk az Önök támogatására. 
Addig is tekintsék át választási programunkat, ismerkedjenek meg jelöltjeinkkel, nézzék végig, mi minden történt az elmúlt négy évben, és ami talán 
a legfontosabb: olvassák el az általunk is támogatott polgármester-jelölt, Turbók Arnold bemutatkozását.

 Zólyomi Péter

FAlUBArÁt mAgAzin
A fAlubArát GYőrújbArát eGYesület időszAki kiAdvánYA
2010. augusztus

www.falubarat.hu | www.baratiblog.hu



Egyesületünk képviselői 2006 októbere óta aktív tag-
jai a győrújbaráti képviselőtestületnek. Ebben az időszak-
ban az egyesület célkitűzéseiből, illetve a képviselőtestület 
ciklusprogamjából nagyon sok minden megvalósult. A si-
kerek nyomán újabb célok, újabb feladatok fogalmazódtak 
meg, amelyek megvalósítása az elkövetkező évek feladata 
lesz. Terveink között szerepel:

- A többség érdekeinek képviselete
 Minden döntés, minden fejlesztés, minden változtatás előtt azt kell 

mérlegelni, hogy ne egy szűk kisebbség, hanem a többség érdekeinek 
figyelembe vételével dolgozzunk. Széles körű, indulatoktól és 
elfogultságoktól mentes előkészítés után lehet jó döntéseket hozni.

-	 Az	itt	élők	elsőbbsége
 Egyfajta pozitív lokálpatriotizmus, hiszen nagy igény van rá, hogy 

a falu egyre csak bővüljön, ám ezt csak a megfelelő infrastruktúra 
kiépítésével, az intézményhálózat bővítésével együtt, kontrollált 
keretek között szabad véghezvinni. Nagyon sok beépítetlen belterületi 
ingatlan, foghíjtelek van, ezért továbbra sem támogatjuk külterületi 
ingatlanok belterületté minősítését.

- Hosszú	távú	tervezés,	fenntartható	fejlődés
 Alapelv, hogy a rövid távú előnyök nem kompenzálhatják a hosszú 

távú hátrányokat. Mindenkor szem előtt kell tartani a falu, az itt élők 
hosszú távú érdekeit. A fenntartható fejlődés alapelveinek be kell 
épülnie mindennapi gondolkodásunkba.

- Humán	erőforrások	kihasználása
 Győrújbarát humán erőforrása magasan az országos átlag feletti. Ezt 

jelenleg nem használjuk ki. Lelkes, tenni akaró civileket kell segíteni, 
támogatni, hiszen ők a saját idejüket, energiájukat nem kímélve 
próbálnak létrehozni a közösség számára hasznos dolgokat.

- Régiós	szerepünk	erősítése
 Győrújbarát ismertsége és elismertsége a méretéhez, szellemi és anyagi 

potenciáljához képest alacsony. Ezt csak folyamatos, kitartó munkával 
lehet megváltoztatni. Ez elsősorban a polgármester és az önkormányzati 
szervezetek feladata

Közösségi élet, kultúra, sport

- Kiemelten fontos feladta a helyi piac létrehozása. Célunk, hogy legké-
sőbb 2011 tavaszán meginduljon a győrújbaráti piac.

- Tágabb teret kell adni a civil kezdeményezéseknek. A településen lé-
tező egyesületeket támogatni kell, de átgondoltabban és arányosabban, 
szabályozott és ellenőrizhető keretek között.

- Sokszor tapasztalhatjuk, hogy a helyi közösségi, kulturális programok-
ra kevesen látogatnak ki. Ezt kitartó munkával, jó kommunikációval, 
érdekes programok szervezésével meg lehet változtatni

- Célunk egy zenei fesztivál meghonosítása Győrújbaráton, ami idővel 
állandó programként a falunap része lehet.

- A Civilház mellett épített sportpálya kihasználtsága mutatja, hogy nagy 
igény van további, hasonló pályák építésére. A helyi sportegyesületek-
kel együttműködve fejleszteni kell a tömegsportot. 

- A közösségi élet fejlesztésében sokkal fontosabb szerepet kell adni az 
internetnek, a honlapnak. Jelenleg nem megfelelően működik a falu 
honlapja, ezen elsősorban szervezéssel lehet javítani. 

- A Patrióta Egyesület felvállalta az Erzsébet utcai tájház ügyét, őket eb-
ben segíteni kell

- Az ÁMK körüli viharok lecsendesedtek, minden adott egy jó színvona-
lú oktatáshoz. Továbbra is minden segítséget meg kell adni az általuk 
végzett munkához.

Fejlesztés, fejlődés

- A már elnyert pályázat megvalósításával 2012 őszén megnyitja kapuját 
a győrújbaráti bölcsőde. 

- Folytatni kell a megkezdett járdaépítési programot, elsősorban a Petőfi 
utca-Arany János utca vonalán. 

- Nem halogatható a vízelvezetés komplex, átfogó rendezése. Ütemezet-
ten, de minden évben fejleszteni kell, hiszen az elmúlt csapadékos év 
jól mutatta évtizedes lemaradásunkat ezen a területen.

- A hulladékgyűjtésen elsősorban szemléletformálásra van szükség, hi-
szen a tárgyi feltételek nagyrészt adottak, illetve a 2011-ben megnyíló 
hulladékudvar mindenki számára elérhető lesz. 

- Szeretnénk rendezni a régi iskolaépület sorsát. Az elmúlt évek kudar-
cai után új utakon, új módszerekkel, új koncepció mentén kell végleges 
megoldást találnunk.

- A fejlődés részeként kezeljük a közlekedést, a közlekedési kultúrát is. 
A gyorshajtás és a tiltott helyen parkolás naponta okoz balesetveszélyt 
az itt élőknek. Ez ellen rendőri segítséggel, a bírságolás visszatartó ere-
jével kell fellépni.

- Kiemelten kell figyelni az energiatakarékossági pályázatokra, elsősor-
ban a közintézményekre vonatkozóan. Bemutatókat, tájékoztatókat kell 
szervezni a falu lakóinak.

- Szükségesnek látjuk a Civilház, Csordahajtó aljának másodlagos 
faluközponttá történő fejlesztését, közösségi tér kialakítását.

- A Kontrasaroknál -az iskola mellett- megvásárolt saroktelket integrálni 
kell az iskola területéhez. Egy részére sportpályát kell építeni.

- Folyamatosan napirenden van az egészségügyi ellátó rendszer infrast-
ruktúrájának javítása. A tervezett egészségközpont megvalósítására be-
nyújtott pályázatunk nem kapott támogatás. Feltett célunk, hogy a kö-
vetkező négy évben ezen a területen is előrelépjünk.

- A közterületek rendezése elkezdődött, a településmérnök irányításával 
működő karbantartó csoport látható eredményeket ért el, illetve az utcai 
eligazító táblákat is kihelyeztük. Itt is van még sok teendőnk, de ebben 
számítunk a falu lakóira is, hiszen ha a saját portája előtt mindenki 
rendet tartana, már sokat lépnénk előre.

Idegenforgalom, vendéglátás

Olyan egyedi ötletek megvalósítását kell felkarolni, támogatni, ame-
lyek egyedivé tehetik a falut. Azokat a célcsoportokat kell megtalálni, aki-
ket ide lehet csábítani a faluba. Mindez nem megy olyan elkötelezett civi-
lek vagy üzleti vállalkozók nélkül, akik szívükön viselik az egyes ötletek 
megvalósulását. Ilyen ötlet lehet például:
- kerékpáros ügyességi pálya
- gyepsí oktató pálya
- bekapcsolódni az El Camino magyarországi zarándokútvonalába
- Ménfőcsanak-Győrújbarát-Nyúl-Tényő kerékpáros körverseny a 

falu elején ( a Termin telephely melletti) földdarab megvásárlása 
korcsolyázáshoz és/vagy pihenőtóhoz

- részletes térkép az erdei túraútvonalakról
- strandröplabda-pálya kialakítása, verseny szervezése
- kalandpark, nyári bobpálya

Önkormányzat

2010 őszétől a polgármester mellett az eddigi 13 helyett csak 8 vá-
lasztott önkormányzati képviselő lesz.. Ez még hatékonyabb munkát kö-
vetel a képviselőktől illetve a hivatali előkészítő és végrehajtó munkával 
szemben is magasabb elvárások lesznek. Az elmúlt években végbement 
hivatali átalakítások megteremtették ennek a magasabb színvonalú mun-
kának a feltételeit.

Továbbra is cél az ügyfélbarát önkormányzat megvalósítása, ehhez 
jól képzett és motivált tisztviselők szükségesek. Sok pozitív változás tör-
tént ezen a területen, ezt az irányt a jövőben is tartani kell.

Szándékunkban áll egy közterület-felügyelői státusz megteremtése, 
ebben jegyző úr is partnerünk. A közterület-felügyelő hivatalos személy-
ként saját hatáskörben eljárhat az illegális szemetelők, tiltott helyen par-
kolók, illegális közterület-használók ellen is. Sajnálatos módon erre egy-
re nagyobb szükség van Győrújbaráton.

Mindezek végrehajtásához egy új, felkészült, jól képzett, tapasztala-
tokkal rendelkező polgármesterre van szüksége Győrújbarátnak.

A fAlubArát GYőrújBArÁt egyesület prOgrAmjA
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Zólyomi Péter vagyok, 39 éves kétgyermekes közgazdász, a Falubarát Egyesület egyik „kitalálója”, megalapítója és je-
lenlegi elnöke. 2006 óta vagyok önkormányzati képviselő, azóta vezetem (kisebb megszakítással) a pénzügyi bizottságot, il-
letve 2008 januárjában a Baráti Hírmondó főszerkesztője lettem.

A pénzügyi bizottság vezetőjeként úgy gondolom, hogy az elkövetkező szűk esztendőkben is meg kell találnunk a mód-
ját annak, hogy minél nagyobb anyagi keretet teremtsünk a fejlesztésekhez. Ehhez folytatni kell a jól működő pályázat-elő-
készítési, pályázatírási munkánkat. Emellett folyamatos takarékosságra kell törekednünk, ami csak a Hivatal együttműkö-
désével lehetséges.

A Falubarát Egyesület elnökeként a teljes programunk megvalósításáért fogok dolgozni, bár van néhány –számomra ki-
emelten – fontos programpont . Ilyen téma a helyi piac létrehozása, a felszíni vízelvezetés rendezése, újabb köztéri sportpá-
lyák építése, a közterületek rendezettsége, az illegális szemetelések, a tilosban parkolások visszaszorítása, akár hatósági esz-
közzel is. Mindehhez szükséges egy új, felkészült, tapasztalatokkal rendelkező polgármester is. A képviselők száma is jelen-
tősen csökken, ezért fontos, hogy tapasztalt, széles látókörű emberek kerüljenek a testületbe.

Bojtor Ferenc vagyok, 39 éves közgazdász, 1999 óta élek feleségemmel és három gyermekemmel Győrújbaráton és 
négy esztendeje vagyok önkormányzati képviselő. A képviselőtestületi tagság és a pénzügyi illetve település-fejlesztési bi-
zottsági munka gyakorlatot adott, hogy az elkövetkezendőkben is szakmai munkával képviselhessem a falu lakóinak érdeke-
it és részese legyek a megkezdett munka folytatásának.

Egyesületünk részletes programján túlmenően, az elkövetkezendő ciklusra a következőket tartom kiemelten fontos-
nak. A közterületeink legyenek ápoltak és rendezettek! Ehhez elsősorban odafigyelés és fegyelmezett állampolgári maga-
tartás kell.

Közterület-felügyelői funkció megteremtése. Legyenek, akik figyelnek értékeinkre.  Élhető és szerethető falut hagy-
junk gyermekeinkre! Nem kellenek sokszintes paloták és óriási lakóparkok! Folytassuk a szabadtéri sportolás lehetőségé-
nek megteremtését! Tegyük biztonságosabbá a közlekedést az iskolánk és az óvodák környékén. Tegyük lehetővé, hogy a 
faluban megtermelt termények és előállított értékek helyben is gazdára találhassanak!A faluban található veszélyes közle-
kedési csomópontok problémája végre kerüljön végérvényes orvoslásra! Legyünk a motorja a környező települések össze-
fogásának! Számos fejlesztés csak együtt valósítható meg.Kérem ne hagyja, hogy az elmúlt esztendőkben megkezdett fej-
lődés megszakadjon!

dr.Medgyasszay Csaba vagyok, 42 éves fogorvos, 2001 óta Győrújbaráti lakos. Mindhárom gyermekem a helyi ÁMK 
diákja. 2006 óta vagyok önkormányzati képviselő. Sok célkitűzésünk megvalósult ezen időszakban, de nem az összes, 
emellett rengeteg  új feladatot  hozott az élet. Tekintsünk át néhány pontot 4 évvel ezelőtti céljainkból és vessük össze a je-

len feladataival!
Követhető döntéshozatal : Az ÖK döntéshozatali mechanizmusa átláthatóbbá vált, a bizottsági és testületi ülések idő-

pontjai jól követhetőek További lépésként támogatnám, hogy költségvetésünk aktuális álapota is kerüljön fel a honlapra
Közterületek állapota, falugondnoki tevékenység: A jelenleg is működő falugondnoki csoport munkájának eredmé-

nyesebb elvégzéséhez elengedhetetlen a közterület – felügyeleti jogkör. Ennek megteremtése egyik legfontosabb teendőnk 
! Csak így léphetünk fel a notórius szemetelők, a tilosban parkolók, az illegális plakátolók, a portájuk előtt rendet nem tar-
tók ellen ! 

Egészségügyi alapellátás : Pályáztunk új orvosi rendelő építésére, de nem nyertünk. A további pályázásokkal párhuza-
mosan, de azoktól függetlenül haladéktalanul rendbe kell tenni meglévő orvosi rendelőink épületeit 

Járdaépítés a nagybaráti falurészen illetve a Petőfi-Arany János utcában. A megkezdett munkát folytatni kell, megkeres-
ve az ide vonatkozó pályázati lehetőségeket

Bruszt László vagyok. Önkormányzati képviselőként 2007 óta dolgozom, a testületbe egy képviselő lemondása után 
kerültem be. Azóta a testület tagjaként betekintést nyerhettem az önkormányzatiság mindennapjaiba. A Falubarát Egyesü-
let a megalakulásakor közvetlenebb kapcsolatot kívánt létrehozni a választópolgárok és a döntéshozók között úgy, hogy a 
falusias jelleget megtartva egy városnyi lakos érezze jól magát lakóhelyén. A testületi munka során azonban több, ezt és a 
2006-os egyesületi választási és a ciklusprogram megvalósítását akadályozó körülménnyel voltam kénytelen szembenézni. 
Voltak azonban ennek a ciklusnak is sikerei. Ezek közül szeretnék néhányat felsorolni, különös tekintettel azokra, amelyek 
előkészítésében, végrehajtásában aktívan részt vettem, mint pénzügyi bizottsági tag, vagy mint pályázati munkacsoport tag, 
vagy egyszerűen, mint győrújbaráti lakos: Folyamatos pozitív szaldójú költségvetés. A költségvetés végrehajtásának szigo-
rú ellenőrzése. Sikeres pályázat az ÁMK, valamint a faluközpont felújítására. A falu környezetvédelmével kapcsolatos akti-
vitás. Civil kezdeményezések támogatása, azokban való aktív részvétel.

Az újabb 4 évre összeállított egyesületi program már ismert Önök előtt. Személyesen a nyilvánosság további erősítésé-
ben, a környezettudatosság fejlesztésében, a fenntartható fejlődés alapjainak lerakásában látom a falu fejlődésének zálogát. 

Mógor Csaba vagyok, 47 éves, egy gyermek édesapja. Győrújbaráton vendéglő-fogadót üzemeltetek, emellett széles 
körű közéleti tevékenységet folytatok. A képviselőtestületben 2006 óta dolgozom.

Képviselőként a pályázati előkészítő bizottságnak is tagja lettem Előző képviselői programomban szereplő tervek, me-
lyek már megvalósulhattak: az autóbuszvárók rendbetétele, a sérült, hiányzó utca névtáblák cseréje, információs térképek 
elhelyezése 

A következő ciklus számomra fontos témái: Legyen Győrújbarát vállalkozó település- Az önkormányzat végezzen 
olyan tevékenységet, melyből saját bevételeket teremthet. Terveim szerint egy olyan turisztikai attrakció jöhetne létre, mely 
növelné a helyi adóbevételeket. Győrújbarát nagy lehetőség előtt áll egy kalandpark és egy egész évben üzemelő bobpálya 
működtetésével. Ezekhez az adottságai és a  hely rendelkezésre áll. Legyen élhető Győrújbarát- Településközpont kiterjesz-
tésével, települési decentrumok felesztésével. Legyen győrújbaráti kisokos - a lakosság informálására. Legyen tiszta, rende-
zett Győrújbarát – Közterületek rendbentartásával.  Legyen vállalkozásbarát Győrújbarát-helyi vállalkozások pozíciójának 
erősítésével. Legyen kommunikáló Győrújbarát- A lakosság jobb informálásával, a civil és szakmai szervezetek bevonásá-
val. Legyen környezetvédő Győrújbarát- A természeti értékeink megbecsülésével. Legyen civilbarát Győrújbarát- a helyi ci-
vil szervezetek  hatékony támogatásával. Hiszem, hogy Győrújbarát még többet érdemel!

ZóLyOMI PéTeR

BOjTOR FeRenc

dR.MedGyASSZAy  
cSABA

BRuSZT LÁSZLó

MóGOR cSABA
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A kopoGtAtócédulákról
Ezzel a kiadványunkkal nagyjából egy időben kerülnek a postaládákba az ajánlószelvények. Ahhoz, 
hogy képviselőink el tudjanak indulni az őszi választásokon, megfelelő számú ajánlószelvényt kell ösz-
szegyűjtenünk. Kérjük, támogassanak minket ebben! Egy telefon (456-783, 456-100), vagy esetleg egy 
e-mail info@falubarat.hu, és elmegyünk Önökhöz az ajánlószelvényért. Segítségüket előre is köszönjük!

tisztelt GYőrújbAráti vÁlAsztópOlgÁrOk!
Turbók Arnold, független polgármester-jelölt vagyok.
Független jelöltként, de széles bázisú összefogással a Falubarát Győrújbarát Egyesület, a 

FIDESZ-KDNP, valamint a településünkön működő további egyesületek, szervezetek, fiatalok, alko-
tókorúak és szépkorúak támogatásával indulok.

1991-1999 között a győrújbaráti iskolát irányítottam, és önkormányzati képviselő is voltam. Ve-
zettem regionális intézményeket, jelenleg a MEPI igazgatója vagyok. A közigazgatás működtetésében, 
szervezetirányításban, pályázatok készítésében és lebonyolításában nagy tapasztalattal rendelkezem.

Programom elvei:
Békességet teremtek az önkormányzati munkában. Minden megválasztott képviselővel együtt-

működöm.
Felhasználva Győrújbarát anyagi és szellemi erejét, jövőképet adok a településnek.
Valamennyi falurész fejlesztését fontosnak tartom. 
Támogatok minden közösségteremtő szerveződést, egyesületet. 
Jártasságom és kapcsolataim alapján arra törekszem, hogy pályázati forrásokból mind a település 

vízelvezetési, mind az úthálózat-korszerűsítési feladatokat megvalósítsuk.
A települési közszolgáltatásokat (óvoda, iskola, önkormányzat, egészségügy, idősek ellátása) op-

timalizálom, ügyfélbarát formában működtetem.
Kérem, olvassa el részletes programomat a www.turbokarnold.hu honlapomon!

Nem titkoltan kiemelt célunk, hogy idén végre új polgármestert válasszunk. Az elmúlt négy évben jól láttuk, mennyire meghatározó egy falu éle-
tében, hogy milyen polgármester vezeti. Sok-sok elvesztegetett év után végre olyan polgármester kell, aki élére áll a testületnek, aki valódi vezetőként 
összefogja az itt élő emberek, vállalkozások tenniakarását. Egyesületünk nem indít saját polgármester-jelöltet, hiszen függetlenként indul egy olyan je-
lölt – Turbók Arnold-, akit támogatni tudunk. Az alábbiakban az ő bemutatkozását olvashatják

egyesületünk leGfontosAbb célkitűzései:

 1. Új, felkészült polgármestert Győrújbarátra!
 2. Őstermelő piacot nyitunk 2011 tavaszán.
 3. Rendezni kell a falu komplex vízelvezető rendszerét.
 4. Folytatni kell a járdaépítést.
 5. Több támogatást a civileknek, de ellenőrzött módon.
 6. Zenei fesztivált szervezünk az egész falu szórakoztatására
 7. Közterület-felügyelői státuszt teremtünk a tiszta, rendezett 
  környezet megteremtéséért
 8. Tovább erősítjük az ÁMK-t, fejlesztjük az iskolát.
 9. Sportpályákat építünk, támogatjuk a tömegsportot.
 10. Célunk, hogy az önkormányzatnak saját, stabil bevételi 
  forrásokat teremtsünk

Segítsen Ön is, hogy jó kezekbe kerüljön a falu vezetése!

www.falubarat.hu | www.baratiblog.huPOLGÁRMeSTeR jeLöLT

TuRBóK ARnOLd

A Falubarát Egyesület által szervezett Guru-
lófesztivál a 2007-ben leaszfaltozott Komló-
hát utcában


