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A győri 1-es számú választókörzet
határai – hasonlóan a többihez –
megváltoztak a 2010-es helyható-
sági voksolásra. Sziget és Pinnyéd
mellé Győr-Újváros északnyugati
része került, a városrészek képviselő-
jének így új feladatokkal és kihívások-
kal is szembe kellett néznie. A válasz-
tópolgárok többségének bizalmát
Szeles Szabolcsnak, a Fidesz–KDNP
jelöltjének sikerült elnyernie. A fiatal
várospolitikus konkrét célokkal, nagy
ambíciókkal látott munkához.

Úgy vélem, a körzethatárok válto-
zása minden képviselőnek kihívást je-
lentett – kezdi Szeles Szabolcs. –
Nem csak nagyobb lett a területünk,
amelynek gondjait, problémáit és
örömeit át kell látni, de Újvárosban
mások a feladatok is, mint Szigetben
vagy Pinnyéden. Utóbbi két város-
részt régebbről ismertem, Újváros
vonatkozásában azonban nagy segít-
séget jelentett, hogy a városrész
többségét képviselő Fekete Dáviddal,
valamint Újváros fejlődését, sorsát a
szívükön viselő részönkormányzati
képviselőkkel közösen dolgozhatunk.
Újvárossal nagy tervei vannak az ön-
kormányzatnak, és könnyebb a terve-
ink megvalósítása úgy, hogy a város-
vezetés is jelentős fejlesztéseket ter-
vez a régebben szebb napokat látott
területen. Nekem mindig is fontos
volt, hogy Újváros és Sziget megsza-
baduljon a ráaggatott pejoratív minő-
sítésektől, és megkapja azt a megbe-
csülést, ami megilleti. Nem lehet
mostohagyerekként kezelni, ahogy
régen, hanem igenis figyelmet kell rá
fordítani. Ennek a szemléletváltozta-

Közös munkával
fejlődik Sziget,
Pinnyéd
és Újváros

Tizenhat választókörzet egyéni mandátumot szerzett képviselője dolgozik a győri
közgyűlésben. Új sorozatunk célja, hogy bemutassa a városért tevékenykedő
helyi politikusok munkáját, eredményeiket.

tásnak az elültetése is feladata az Új-
városért dolgozó képviselőknek.     

Sikerült megtalálni a közös
hangot az itt élő emberekkel? 

A szakmám is olyan, hogy az em-
berek ügyes-bajos dolgaival foglalko-
zom, így szívesen hallgatom meg a hoz-
zám fordulók felvetéseit, javaslatait. A
képviselői munka alapja, hogy együtt
kell dolgozni a helyben élőkkel, csak így
lehet eredményeket elérni. A választó-
polgárokkal való konzultáció után ér-
tünk el sikereket a lakóutcaprogramban,
láttunk neki az újvárosi re-
habilitációs törekvések ki-
dolgozásának, valósítot-
tuk meg a Jedlik híd meg-
építését, és igyekeztünk
javítani a városrészek köz-
biztonságán. Képviselői
célkitűzéseim gyakran ta-
lálkoztak a városfejlesz-
tési elképzelésekkel is, így
nem volt nehéz támoga-
tókat találnom az önkormányzatnál.

Mely fejlesztéseket tartja az
elmúlt időszak legnagyobb si-
kereinek? 

Olyan, régóta várt útfejlesztések,
járdafelújítások valósultak meg, ame-
lyekre óriási igény volt a lakosság részé-
ről. Újvárosban továbbra is működik a
részönkormányzat, és megalapítottuk
a helyi polgárőrséget. A méltatlan tá-
madások ellenére is stabilizáltuk a Kos-
suth-iskola jövőjét, támogatjuk a hátrá-
nyos helyzetű gyerekek felzárkóztatá-
sára elindított új, eredményes oktatási
programot. Az intézményben kamerá-
kat helyeztünk el, térfigyelő rendszer
erősíti az emberek biztonságérzetét
Sziget és Újváros több pontján. A leg-
büszkébbek a Jedlik híd megépítésére
vagyunk, no meg a hozzá tartozó köz-

úthálózat fejlesztésére. Sziget új város-
képet kapott, ami impozáns, és min-
denkinek nagyon tetszik. 

Milyen tervei vannak a jövőre
nézve? 

Idén van a szigeti római katolikus
templom fennállásának 300. évfordu-
lója. Szeretnénk a jubileumot méltó-
képpen megünnepelni. Örülnék, ha
folytatódna a lakóutcaprogram. Több
olyan felújítási, fejlesztési munka enge-
délyeztetése folyamatban van, aminek
a hatásai csak később válnak érezhe-

tővé. Beindul az újvárosi rehabilitáció,
ami a Bercsényi ligetet is érinti. Pinnyé-
den közelebb kerülhetünk az új kerék-
párút megépítéséhez. Minden remé-
nyünk, hogy Győr elnyeri a 2017-es if-
júsági olimpiai fesztivál rendezését,
mert ez a Dózsa-sporttelep infrastruk-
turális fejlesztését is magával vonja, és
a körzet további fejlődésének a mo-
torja, mozgatórugója lehet.

Úgy érzi, munkája alapján el-
nyerte a körzetében élő em-
berek támogatását? 

Eddig is sokat köszönhettem a segí-
tőimnek, de mindenkinek, aki megtisz-
telt azzal, hogy ötleteivel, jó tanácsaival
támogatott. Úgy hiszem, a közös mun-
kánk eredményre vezetett. Ezért is bízom
abban, hogy a körzetben élők a jövőben
is bizalommal fordulnak hozzám.

Zsebedits József kanonok,
győr-szigeti plébános: – Az
újonnan épült Jedlik híddal
kapcsolatos közútfejlesztések
teljesen új arculatot adtak a vá-
rosrésznek, Sziget képe igazán
az előnyére módosult. A bekö-
tőutak is jók, hasznosak és ja-
vára válnak a környék forgal-
mának. Nagyon bízom abban,
hogy a jelenlegi városvezetés
eredményesen tudja kezelni a
növényolajgyár helyének be-
építését, és új értelmet kap
ennek a területnek a jövője.
Sziget nyitott a fejlődésre és a
haladásra, ahogy a tradíciók
tiszteletére is. Sziget családias
hangulata tovább erősödött,
jól összetartanak a civil szerve-
zetek, figyelünk az időseinkre,
az elesettekre. Utóbbira jó
példa, hogy minden év február-
jában megtartjuk a betegek vi-
lágnapját, amelyen azt hangsú-
lyozzuk, hogy az elesett ember-
társainkkal való törődés és
gondoskodás éppúgy köteles-
ségünk, mint környezetünk
ápolása, fejlesztése a kor köve-
telményeinek megfelelően. 

Papp Gyöngyi igazgató, Kos-
suth Lajos Általános Iskola:
– Intézményünk sajátos hely-
zetű, hiszen van épületünk Új-
városban és Szigetben is. Sze-
les Szabolcs képviselő úr maga
is diákunk volt, érthető hát a
részrehajlása, és az is, hogy
amiben csak tud, támogat ben-
nünket. Segítségével építet-
tünk új homokozót, parkosítot-
tuk az udvarunkat a Márvány
utcában. Fogadóóráit és lakos-
sági fórumait is mi rendezzük,
egy ilyen alkalommal adtunk
helyet a nagytérségi hulladék-
gazdálkodási társulás rendez-
vényének, és fogtunk bele egy
egyedülálló szelektív hulladék-
gyűjtési programba. Sziget és
Újváros sokat fejlődött, és
ebben jelentős szerepe volt a
nagyberuházásoknak. A régi,
tősgyökeres lakosság helyére
fiatal családok költöznek, érző-
dik a szemléletváltás, a város-
részek fellendülése. Intézmé-
nyünk is nyitott az új oktatási
projektekre, amelyeket képvi-
selőnk is támogat, s ez elenged-
hetetlen ahhoz, hogy közös si-
kereket érjünk el.        

A helyiek
szemével

A városvezetés
is jelentős

fejlesztéseket
tervez 


