
Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.  
Széchenyi István

A Falubarát Győrújbarát Egyesület programja

- TERVEZET -

Egyesületünk képviselői 2006 októbere óta aktív tagjai a győrújbaráti képviselőtestületnek. 
Ebben  az  időszakban  az  egyesület  célkitűzéseiből,  illetve  a  képviselőtestület 
ciklusprogamjából  nagyon sok minden megvalósult.  A sikerek nyomán újabb célok, újabb 
feladatok fogalmazódtak meg, amelyek megvalósítása az elkövetkező évek feladata lesz.

A jövőben az alábbi alapelvek mentén fogunk a köz érdekében dolgozni:

1. 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. Nem 
mindig annak van igaza, aki hangosabban kiabál, ezért egy széles körű, indulatoktól és 
elfogultságoktól mentes előkészítés után lehet jó döntéseket hozni.
2. 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.
3. 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,  a  „gondolkozz  globálisan  – cselekedj  lokálisan”  alapelveinek  be kell  épülnie 
mindennapi gondolkodásunkba.
4. 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. Ezt az önkormányzat anyagi erőforrásokkal tudja csak támogatni.
5. 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
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Részletes programunk 

Közösségi élet, kultúra, sport

- Kiemelten  fontos  feladta  a  helyi  piac  létrehozása.  Ebben  az  ügyben  tettünk  már 
lépéseket, de célunk, hogy legkésőbb 2011 tavaszán meginduljon a helyi termelők és 
fogyasztók részvételével a győrújbaráti piac.

- Sok-sok dolog van, amivel az önkormányzat nem tud foglalkozni és nem is a feladata. 
Tágabb teret kell adni a civil kezdeményezéseknek. A településen létező egyesületeket 
támogatni  kell,  de  átgondoltabban  és  arányosabban,  szabályozott  és  ellenőrizhető 
keretek között.

- Sokszor  tapasztalhatjuk,  hogy  a  helyi  közösségi,  kulturális  programokra  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  sportegyesületekkel  együttműködve 
fejleszteni  kell  a  tömegsportot.  Látható,  hogy a  gyerekek,  a  fiatalok  önszerveződő 
módon  is  sportolnak,  nekünk  ehhez  elsősorban  az  eszközöket  a  kereteket  kell 
biztosítani. 

- 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 helyi kulturális és sportprogramok szervezésében aktívan 
fel kell használni az internet nyújtotta lehetőségeket.

- A Patrióta  Egyesület  felvállalta  az Erzsébet  utcai  tájház ügyét,  őket ebben segíteni 
kell, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy ez az építészeti emléket még az unokáink is 
láthassák.

Fejlesztés, fejlődés

- A már elnyert pályázat megvalósításával 2012 őszén megnyitja kapuját a győrújbaráti 
bölcsőde.  A  megvalósítás  és  a  fenntartás  is  anyagi  erőforrásokat  igényel,  ezt 
mindenképpen figyelembe kell venni a jövőben. 

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

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

- A  hulladékgyűjtésen  elsősorban  szemléletformálásra  van  szükség,  hiszen  a  tárgyi 
feltételek  nagyrészt  adottak,  illetve  a  2011-ben  megnyíló  hulladékudvar  mindenki 
számára elérhető lesz. A szelektív hulladékgyűjtők környéken rendben tartása kiemelt 
feladat, itt komoly összegű bírságolásokat kell elindítani.

- Szeretnénk rendezni a régi iskolaépület sorsát. Sajnos az elmúlt évek próbálkozásai 
nem  vezetek  sikerre,  így  új  utakon,  új  módszerekkel,  új  koncepció  mentén  kell 
végleges megoldást találnunk.
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- A fejlődés részeként kezeljük a közlekedést, a közlekedési kultúrát (és sokszor ennek 
hiányát) is. A gyorshajtás és a tiltott helyen parkolás naponta okoz balesetveszélyt az 
itt élőknek. Ez ellen rendőri segítséggel, a bírságolás visszatartó erejével kell fellépni.

- Kiemelten  kell  figyelni  az  energiatakarékossági  pályázatokra,  elsősorban  a 
közintézményekre  vonatkozóan.  Bemutatókat,  tájékoztatókat  kell  szervezni  a  falu 
lakóinak,  ahol  megismerhetik  a  legújabb  módszereket  és  segítséget  kapnak  a 
megvalósításukhoz is.

- Szükségesnek látjuk a Civilház, Csordahajtó aljának másodlagos faluközponttá történő 
fejlesztését,  közösségi  tér  kialakítását,  amelyet  programok  szervezésére  lehet 
felhasználni

Idegenforgalom, vendéglátás

Olyan egyedi  ötletek  megvalósítását  kell  felkarolni,támogatni,  amelyek egyedivé  tehetik  a 
falut. Azokat a célcsoportokat kell megtalálni, akiket ide lehet csábítani a faluba. Mindez nem 
megy olyan elkötelezett civilek 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

Önkormányzat

2010 őszétől  a polgármester  mellett  az  eddigi  13 helyett  csak 8 választott  önkormányzati 
képviselő lesz, a törvényi változásoknak megfelelően. Ez még hatékonyabb munkát követel a 
képviselőktől  illetve  a  hivatali  előkészítő  és  végrehajtó  munkával  szemben  is  magasabb 
elvárások lesznek. 
Továbbra is cél az ügyfélbarát  önkormányzat  megvalósítása,  ehhez jól  képzett  és motivált 
tisztviselők szükségesek. Sok pozitív változás történt ezen a területen, ezt az irányt a jövőben 
is tartani kell.

Azon bölcs embereknek, akik visszautasítják az államügyekben való részvételt,
az a büntetése, hogy a buta emberek által kormányzott államban kell élniük. 

Platón
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