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Sokaknak csak ez volt az
álma a börtönben, mielőtt
utolsó útjukra vitték őket. A
bitófához vezető köveken ki
tudja, mi járt a fejükben az
akkori politikai rendszer el-
lenségeinek, akiket hazaáru-
lással, államellenes bűncse-
lekményekkel és egyéb fan-
táziadús koholmányokkal
vádoltak. Talán a sok egyéb
gondolat mellett a nagy kér-
dés is előbukkant a napok
alatt megőszült halántékok
mögötti zakatolásban: mi az
élet értelme? Különféle ideo-
lógiák követése és az oltáru-
kon való önfeláldozás?
Aligha. Nem tök mindegy,
hogy ki melyik vezérfonalat
követi vagy követte? A szent
eszmékről bebizonyosodott,
hogy csak addig igazak,
amíg az ember képére nem
formálja őket. Tisztességes-
nek lenni? Igen, ez fontos
érték, bár az egyén lelkiere-
jén múlik, hogy kitart-e a
végsőkig, és vállalja-e, hogy
lényének értelmét csak a tör-
ténelemkönyvek igazolják
majd vissza. 

Ahogy az állatok a termé-
szetben, úgy az ember is
megtanult belesimulni a kör-
nyezetébe. Az elrettentő pél-
dák után, a 20. század tankjai-
nak és golgotáinak árnyéká-
ban a hatalom megszelídí-
tette a ballonkabátos fiatalok
jó részét is. Azt hitték, nem
változtak, de rá kellett jön-
niük, hogy a jobbról és balról
fújó szél összeborzolta a fri-
zurájukat, és már azt sem
tudják, miben hisznek. Tet-
ték a dolgukat, mert család-
apák akartak lenni, nem
pedig 21. századi utcanevek.
Aztán az idő múlásával kide-
rült, ami nem működik, az
évszázadokig nem tartható
fenn, és valaki azt mondta:
elvtársak, vége! 

A forradalomra és a meg-
torlásra való emlékezés ün-
nepnap lett, s az új nemze-
dék bár tanulja azt a bizo-
nyos történelem tantár-
gyat, látja – sokszor vitat-
kozni – az ’56-ot ismerőket,
koszorúz, kiöltözik, szaval,
de valójában talán azt sem
tudja, mi az a csajka, és mit
jelent benne a bab. 
Wurmbrandt András

Egy csajka bab

szerző: bakács lászló
fotó: o. jakócs péter

A kormány döntése alapján – az
Új Széchenyi Terv keretében –
hat megyei jogú város, köztük
Győr is részesül összesen közel
hatmilliárd forintos támogatás-
ban, amelyből szociális célú vá-
rosrehabilitáció kezdődhet meg. 

A szociális városrehabilitáció célja a vá-
rosok fizikai, társadalmi és gazdasági
szempontból leszakadó városrészei -
nek leromlását okozó folyamatok meg-
állítása és megfordítása. A projektek
révén épületek és azok környezete újul
meg, külön programokkal, képzések-
kel segítve az ott élő lakosság munká-
hoz jutását, az életkörülmények javítá-
sát, ezáltal az integrációra alkalma-
sabb környezet és társadalom kialaku-
lását. Az Új Széchenyi Terv keretében
megvalósuló rehabilitáció célcsoportja
elsősorban az emberhez méltó lakha-
tási körülményeket önerőből megte-
remteni nem képes társadalmi réteg.

– A kormány az országos, illetve re-
gionális jelentőségű projektek kivitele-
zését a kiemelt projektek között támo-
gatja, ami elősegíti a rendelkezésre álló
források hatékonyabb és gyorsabb fel-
használását – mondta Borkai Zsolt.  

A polgármester az újvárosi rehabi-
litáció részleteit ismertetve kitért rá:
az önkormányzat 2012 végén vághat
neki a közel 1,4 milliárd forintos pro-
jekt megvalósításának. Felújítanak
40 szociális bérlakást, két közösségi
épületet, ezek mellett pedig rendőri
irodát nyitnak, és játszótér is készül. 

A városvezető emlékeztetett rá:
Győr 2008 óta dolgozott az Újváros
egy részét érintő település-rehabilitá-
ciós pályázaton, ám azt menet köz-
ben többször felfüggesztették, a pá-
lyázati feltételek is változtak, ezért a

Győr-Újváros: egy év
múlva indulhat az 1,4
milliárdos fejlesztés

város képviselő-testülete csak idén,
év elején dönthetett a 275 millió fo-
rintos önrésszel befogadott, 1,1 mil-
liárdos európai uniós támogatást
igénylő anyag benyújtásáról. 

Győr-Újvárosban mintegy 500
ember él azon a területen, amelyet a
rehabilitáció közvetlenül érint. Ez a Bá-

lint Mihály utca,
Bercsényi liget,
Jakobinus utca,
Rát Mátyás tér és
Petőfi tér által ha-
tárolt rész. 900
millió forintból 40
szociális bérlakás
újul meg a Kos-
suth utca 15., 19.,
21., 22/B, 26. és
28. szám alatt. A
korszerűsítéssel
komfortos, illetve
t ö b b s é g é b e n

összkomfortos szintre emelt lakások -
ba azok a szociálisan rászorult em-
berek költözhetnek, akik azt korábban
igényelték, vagy előtte is ott laktak. 

Borkai Zsolt rámutatott: a projekt
részeként megújul a Kossuth Lajos

Általános Iskola, valamint a római ka-
tolikus templom homlokzata. Öt üz-
lethelyiség lesz a Kossuth utcában, a
19-es szám alatt pedig a közbizton-
ság erősítése érdekében rendőri
iroda létesül. A Bercsényi liget felújí-
tására 113 millió forintot költenek. 

– Miközben az újvárosi rehabilitá-
ciós pályázat elbírálására vártunk,
nem tétlenkedtünk – fogalmazott a
polgármester. – A város segédkezett a
helyi polgárőrség megalakításában,
ingatlant biztosított a részönkormány-
zat számára, felújított épületbe költö-
zött a családsegítő és a nyugdíjasklub
is. Korszerűsítettük az újvárosi kame-
rarendszert, és közcélú munkásokat
alkalmaztunk a városrész megszépíté-
séhez, tisztán tartásához. 

A városvezető szerint a városi, kor-
mányzati és uniós támogatással
Győr-Újváros számára új esély terem-
tődik a régi, polgári hangulat vissza-
szerzéséhez. A fejlesztéssel a terület
kitörhet a mostani leromlott, lepusz-
tult állapotából, és remélhetőleg a
magánbefektetők is fantáziát látnak
majd abban, hogy beszálljanak a re-
konstrukciós munkálatokba.         

Az újvárosi projekt megvalósításának egyik ins-
pirálója Sági Géza, a mai GYŐR-SZOL Zrt. elnök-ve-
zérigazgatója volt, az előkészítését, illetve a pályá-
zat beadását a GYŐR-SZOL jogelődje, a Győri Város-
fejlesztési Kft. végezte, és viselte ennek költségeit.
A cég másik jogelőd társasága, az INSZOL Zrt.,
majd a GYŐR-SZOL Zrt. készítette a kiviteli terve-
ket, intézte az engedélyeztetést, és ennek költsé-
geit is finanszírozta. A projekt egyik konzorciumi
partnere a GYŐR-SZOL Zrt., így az összesen 275
millió forintos önrész megfizetéséből is kiveszi a
rá eső arányban a részét. 


