
22 / + / 2011. július 22.

ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRŐRSÉG

TENISZPÁLYÁK

A Rozgonyi úton salakos

BÉRELHETÔK!

Érd.: +36-20/515-1228
E-mail: baratsagsport@gyorszol.hu

1.000 Ft/óra

Nyugdíjasoknak, diákoknak 

900 Ft/óra

Bérlet vásárlása esetén 
további kedvezmények!

Hatmillió forint műszerfejlesztési össze-
get szavazott meg a győri háziorvosok-
nak a közgyűlés, a szerződéseket még
a nyáron megkötik – tudtuk meg dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármestertől.

Városunkban 53 háziorvos, 26
házi gyermekorvos, s 28 fogorvos áll
szerződésben az önkormányzattal.
A városban élő betegek érdeke, hogy
doktoraik megbízható eszközökkel,
műszerekkel diagnosztizálják és gyó-
gyítsák betegségeiket, indokolta a
testület döntését dr. Somogyi Tiva-
dar alpolgármester. 

Az önkormányzat ezért határozott
úgy: hatmillió forintot juttat a háziorvo-
soknak, akik ezt az összeget eszközfej-
lesztésre használhatják fel. A közgyű-
lés egyébként folyamatosan támo-

Tovább csökkent az álláskeresők
száma Győrben és vonzáskörzeté-
ben. A munkaügyi központ legfris-
sebb adatai szerint júniusban 6.706
fő, míg egy évvel korábban 7.760 fő
volt a regisztrált álláskeresők száma
Győrben és agglomerációjában.

Ez mintegy 15 százalékos javulást,
ezer főnél magasabb csökkenést, és
az arány 7,6-ról 6,4 százalékra való
mérséklődését jelenti 2010 azonos
időszakához képest – mondta la-
punknak Simon Róbert Balázs pénz-
ügyekért felelős alpolgármester.

Kevesebb a munkanélküli
Az adatok is azt jelzik, hogy

Győrben az ipari termelékenység-
gel és a gazdaság erősödésével
egyenes arányban élénkül a foglal-
koztatottság és a munkahelyterem-
tés. Egyre nagyobb az igény a szak-
képzett munkaerőre, és a letele-
pedő, begyártó cégek, az Audi-
gyár terjeszkedése, valamint az
ipari park bővülése következtében
fokozatosan térnek vissza a tartós
álláskeresők is az elsődleges mun-
kaerőpiacra – mutatott rá Simon
Róbert Balázs.

Műszerek a háziorvosoknak
gatja a megyei önkormányzat tulajdo-
nában lévő Petz Aladár Megyei Oktató
Kórházat is. Nemrég a gasztroentero-
lógiai centrum kialakításához járult
hozzá, valamint a szívritmus-szabá-
lyozó beültetéséhez szükséges drága
műszer beszerzéséhez is jelentős
anyagi segítséget nyújtott.

Az egészségügyért is felelős alpol-
gármester szerint a város további gaz-
dasági fejlődésének egyik feltétele a jól
képzett és egészséges munkaerő. Ám
az önkormányzat arra is törekszik, hogy
gyerekek és a nyugdíjasok egészségi ál-
lapota is javuljon. Ehhez egészségtuda-
tosabb életmódra is szükség van, mely-
nek kialakításában a rendszeres szűré-
sek, a háziorvosokkal való folyamatos
kapcsolattartás is sokat segít. 

Megalakult az Újvárosi Polgárőrség
szerző: wurmbrandt andrás
fotó: szigethy teodóra

A februári tagtoborzó felhívás
után a napokban megalakult
az Újvárosi Polgárőrség,
amelynek létrejöttét a város
támogatása is segítette. Az
önkormányzattól kapott más-
fél millió forintot egyenru-
hákra és elektromos biciklikre
költötték. 

Sokak erősebb közbiztonságra
irányuló kérése válik valóra azzal,
hogy mostantól önkéntes jár -
őrök cirkálnak majd Újváros ut-
cáin, sokszor elektromos bicikli-
vel. A részönkormányzat felhí-
vása után harminc fővel alakult
meg a városrész rendjére vi-
gyázó csoport, közülük 15-en tel-
jesítenek épületen kívüli szolgá-
latot, a többiek adminisztratív,
jogi és egyéb területeken tevé-
kenykednek. Fekete Dávid rész -
ön kormányzati elnök elmondta,
azt várja, hogy a polgárőrök je-
lentős utcai jelenléte növeli a
lakók biztonságérzetét, segíti az
illegális hulladéklerakás felszá-

molását, és az éjszakai hangos-
kodás visszaszorítását. A képvi-
selő hangsúlyozta, a munkában
az ott élő cigányok is részt vesz-
nek. Vidos Tibor, a polgárőr
egyesület elnöke ezzel kapcso-
latban arról beszélt, a helyi ki-
sebbséggel való együttgondol-
kodás nem könnyű, ezért jó,
hogy olyan markáns személyisé-
gek is csatlakoztak a polgárőrség-
hez, akik saját tapasztalataik alap-
ján ismerik a cigányság gondjait,
és hatékonyabban tudják a konflik-
tusokat kezelni. Hozzátette, meg-
jelent a román kisebbség is a kör-
nyéken, ami újabb problémákat
vet fel. A szervezet elnöke szólt
arról is, nem tudják a rendőrséget
pótolni, de együttműködnek ve -
lük, erre egyébként a gyöngyöspa-
tai incidensek óta törvény is köte-
lezi őket. 

Az egyesületbe, amelynek
megalakulását a város másfél mil-
lió forinttal támogatta, továbbra
is várják a jelentkezőket, hogy az
esti órákban zavartalanul tudják
biztosítani a fokozott jelenlétet.
Szeles Szabolcs képviselő megje-
gyezte, a részönkormányzat pár-
toló tagként vesz részt az egyesü-
let munkájában.


