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A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

Nagy terhet vállal magára, aki
pedagógusnak áll. És ezt most
nem feltétlenül a gyermekein-
ket tanító és nevelő „szubtár-
sadalom” bizonytalan egzisz-
tenciális helyzetére, mélyre-
pülésben lévő erkölcsi megbe-
csülésére értem – bár egy
másik alkalommal azon is
megérné mélyebben elgondol-
kodnunk, hogy a rendszervál-
tás óta miért nem sikerült
rendezni az ország jövőjének
zálogát jelentő oktatás helyze-
tét –, hanem arra a felelős-
ségre, amit a katedrára való ki-
állás jelent: példaképnek
lenni. Merthogy szüleink és
nagyszüleink után személyi-
ségfejlődésünket, világnéze-
tünket azok az emberek hatá-
rozzák meg leginkább, akik
akkor sem tudják elkerülni,
hogy személyes példájukkal
befolyásolják a gyermekeket,
ha szigorúan csak a tan-
anyagra szorítkoznak. De
nem is kell csak a száraz kép-
letekre vagy éppen a tan-
könyvi fogalmakra szűkíteni
tanár és diák viszonyát. Emlé-
keinkben igazán azok az egyé-
niségek maradtak meg, akik
többet adtak magukból, akik
engedtek belelátni a körülöt-
tünk zajló eseményekkel kap-
csolatos gondolataikba, és
nem takarták el arcukat
akkor sem, ha valami érzéke-
nyen érintette őket. 
A jó pedagógus nemcsak ok-
tatja és neveli, hanem eseten-
ként felneveli a rá bízott gye-
rekeket. Mert van, amikor a
szülő nem figyel eléggé. 
Június első hétvégéjén ezt a
törődést is megköszönjük az
óvó néniknek, tanároknak
úgy, ahogy ezt címlapfotón-
kon Raska Veronika tanító
néni második osztályos kisdi-
ákjai is teszik a Móra Ferenc
Általános Iskolában. Mert
amíg a pedagógus életpálya-
modell, illetve az új közokta-
tási törvény nem hozza meg
az anyagi elismertséget, az eg-
zisztenciális biztonságot
ennek az – épp ezért – elnőie -
sedett hivatásnak, addig csak
a megbecsülés tud erőt adni a
pedagógusnak, hogy a pályá-
ján maradjon. Ehhez pedig
nem kell pénz, elég csak
annyi: „köszönöm!”  
Wurmbrandt András

Pályán maradni
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A napokban adták be a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökségnek
(NFÜ) az Újváros rehabilitáció-
ját elősegítő, 1,4 milliárd forint
összköltségvetésű európai
uniós pályázat második fordu-
lójához szükséges dokumentu-
mokat, terveket. Pozitív döntés
esetén az ősz folyamán aláír-
hatják a támogatási szerződést. 

Mint ismert, tavaly ősszel minősítette
kiemelt város-rehabilitációs projektnek
a kormány Győr-Újváros fejlesztését,
annak folyományaként, hogy az önkor-
mányzat az év márciusában pályázatot
nyújtott be az NFÜ-höz uniós forrásra.
Az akkori, első körös pozitív döntést
most a második forduló követi: a pályá-
zati anyagot, az egyes elképzeléseket
részletesen tartalmazó végleges akció -
területi tervet – mely az önkormányzat,
a GYŐR-SZOL Zrt. és a társadalmi
partnerek munkatársainak együttmű-
ködéséből született – a napokban nyúj-
tották be az ügynökségnek. Most tehát
ismét a döntéshozóknál pattog a labda.
Borkai Zsolt polgármester lapunknak
ezzel kapcsolatban elmondta, remé-
nyei szerint az elkövetkező hónapok-
ban pozitív döntés születik, és az ősz fo-
lyamán aláírhatják a támogatási szer-
ződést. Az 1,1 milliárd forintos uniós
forráshoz a város 275 millió forint ön-
részt biztosít, így közel 1,4 milliárd fo-
rint kerülhet a településrész önkor-
mányzati képviselője szerint korábban
évtizedekig elhanyagolt körzetbe. Fe-
kete Dávid az ezzel kapcsolatos előter-
jesztést tárgyaló közgyűlésen úgy fo-
galmazott, Újvárost sokáig mostoha-
gyerekként kezelték, néhány év alatt
nem lehet helyrehozni 50-60 év hibáit,
de lépésről lépésre haladva szép ered-
ményeket lehet felmutatni.

Szép eredmény pedig Borkai Zsolt
szerint már van is, a Jedlik hídhoz kap-
csolódó útfejlesztések ugyanis nagy-
mértékben érintették Újvárost is,

amely az átalakított közúti hálózat
révén bekapcsolódott a város vérke-
ringésébe. A polgármester úgy vélte,
ennek köszönhetően ma már sokkal
többen járnak arra, mint korábban.
Hozzátette, a városvezetés nemcsak
most, már az előző ciklusban is ki -
emelt figyelmet fordított erre a telepü-
lésrészre, ezért önerőből igyekezett
fejleszteni azt. Az ezt alátámasztó pél-
dákat Fekete Dávid hozta: részönkor-
mányzatot alakítottak ki
egy felújított épületben,
majd egy másik műem-
léki épületbe az Egyesített
Egészségügyi és Szociá-
lis Intézmény szociális
központja költözött be. De
életre hívták a polgárőrsé-
get is, amit a közbiztonság erősítésé-
nek és a zugszemetelés visszaszorítá-
sának célja is indokolt. 

Ebbe a folyamatba jól beleillik a
mostani projekt, amely többről szól,
mint hajdan patinás épületek rekonst-
rukciójáról, hiszen a terület társada-
lompolitikai problémáit legalább any-
nyira fontos kezelnünk – mutatott rá
Borkai Zsolt. A városvezető hozzátette,
sok hátrányos vagy halmozottan hát-
rányos helyzetű család él ebben a kör-
zetben, ezért nagyon lényeges, hogy
a projektnek vannak olyan elemei is,
amelyek túlmutatnak a lakhatási gon-
dok megoldásán, és egészségügyi,
szociális vonalon is igyekeznek alter-
natívát nyújtani. Nagyon lényeges,
hogy az egészségügyi szűrővizsgála-
tokkal, az ifjúságvédelmi és bűnmeg -
előzési intézkedésekkel, a családse-
gítő szolgáltatások javításával – ezek
mind részei a programnak – az itt
lakók életminőségét szeretnénk javí-
tani – mutatott rá a polgármester. 

Fekete Dávid ehhez kapcsolódóan
bemutatta a projekt gerincét adó,
mint egy egymilliárd forint értékű épü-
letfelújításokat is. A Kossuth Lajos ut-
cában hat műemléki védelem alatt álló
ház, a páratlan oldalon a 15-ös, 19-es
és a 21-es, a páros oldalon a 22/B, a
26-os és a 28-as számú házak újulnak

meg. Ezek mindegyike nagyon érté-
kes, de rendkívül rossz állapotban lévő
épület, amelyekben a fejlesztés után
összesen negyven modern szociális
bérlakást alakítanak ki. Emellett öt üz-
lethelyiséget és egy rendőrségi irodát
is megnyitnak – mutatott rá a város-
rész önkormányzati képviselője. Hoz-
zátette, ezen túlmenően a Kossuth
Lajos Általános Iskolának a homlok-
zata fog megújulni teljes egészében,

csakúgy, mint a Szent József katolikus
plébániatemplomnak, amelynek a te-
tőszerkezetét is kicserélik. Ide kapcso-
lódik a Bercsényi liget egyes és hár-
mas teknőjének a felújítása is, ott egy
pihenőparkot alakítanak ki padokkal,
virágosítással, fásítással, létrehoznak
egy KRESZ-parkot és egy játszóteret
a gyerekeknek, valamint zöldház, nyil-
vános illemhely és szelektív hulladék-
gyűjtő sziget is helyet kap. A Bercsényi
ligetre mintegy 115 millió forintot köl-
tenek. Fekete Dávid megjegyezte,
igyekeznek a projekthez kapcsolódó
pályázatokat is találni, így – a pályázat
sikeressége esetén – a Bercsényi liget
kettes teknőjében egy műfüves labda-
rúgópályát alakítanak ki az MLSZ által
nyújtott pályázati forrásból. 

Borkai Zsolt arra a kérdésre, hogy
10–15 év múlva hogyan képzeli el Új-
várost, azt felelte: „Azt mindenki látja,
hogy sem önkormányzati pénzből,
sem EU-s forrásból nem lehet Újvá-
rost belátható időn belül teljes mér-
tékben helyreállítani, ezért ehhez min-
denképpen a magántőke bevonására
van szükség. Arra számítunk, hogy ez
a projekt egyfajta ösztönző lépés a
magántőke felé, hiszen Újváros egy
olyan jó helyzetben fekvő városrésze
Győrnek, amit nem szabad ilyen mél-
tatlan állapotban hagyni.”

Ősszel aláírhatják a
támogatási szerződést

Újabb lépés Újváros 
rehabilitációja felé


