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FEJLESZTÉS EMLÉKTÁBLA

szerző: szigethy teodóra
fotó: o. jakócs péter

Aláírták az Újváros rehabilitá -
ció ját elősegítő, 1,4 milliárd fo-
rint összköltségvetésű európai
uni ós pályázat támogatási szer-
ződését. Borkai Zsolt szerint a
hosszú ideje várt projekt elindu-
lásával nagy lépést tett előre a
város.

Ahogy arról már korábban beszámol-
tunk, tavaly ősszel minősítette kiemelt
városrehabilitációs projektnek a kor-
mány Győr-Újváros fejlesztését, annak
folyományaként, hogy az önkormány-
zat az év márciusában pályázatot nyúj-
tott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
séghez uniós forrásra. A szebb időket
látott városrész újjáélesztése az önkor-
mányzat egyik kiemelt törekvése, ezért
az alapos előkészítő munkálatoknak
köszönhetően örömteli, hogy a döntés-
hozók támogatásra érdemesnek ítél-
ték az önkormányzat milliárdos nagy-
ságrendű elképzeléseit, és kedden
Borkai Zsolt polgármester, valamint
Breznovits István, a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség ügy -
vezető igazgatója aláírta az erről szóló
támogatási szerződést.

Az 1,1 milliárd forintos uniós forrás-
hoz a győri önkormányzat 275 millió fo-

rint önrészt biztosít, így közel 1,4 milli-
árd forint kerülhet a körzetbe. Az egész
városrész a fejlődés útjára léphet a si-
keres pályázatnak köszönhetően.

Borkai Zsolt szerint a régóta várt
fejlesztésnek már bőven voltak előz-
ményei, hiszen az önkormányzat és a
GYŐR-SZOL már eddig is több beru-
házást végzett el a területen. Ehhez
szervesen kapcsolódik az induló reha-
bilitációs projekt is, ami a patinás épü-
letek felújításán túl a terület társada-
lompolitikai problémáit is kezeli.

Újváros a fejlődés útjára lépett

Breznovits István hozzátette, Győr fel-
készültségét mutatja, hogy a szociális vá-
rosrehabilitáció témájában a ré gió ból
ebben az időszakban egyedüliként nyúj-
tott be sikeres pályázatot. Az ügyvezető
igazgató hangsúlyozta, a sikeres munka
érdekében elengedhetetlen az együtt-
működés a partnerek között.

A GYŐR-SZOL Zrt., a Városköz-
ponti Közoktatási Főigazgatóság, a
megyei rendőrfőkapitányság és az Új-
városi Római Katolikus Egyházközös-
ség projektpartnerek nevében Sági

Géza, a GYŐR-SZOL elnök-vezérigaz-
gatója elmondta, a beruházás löketet
ad, hogy a városrészben elinduljon
egy folyamatos fejlesztési hullám.

A projekt gerincét a mintegy egy-
milliárd forint értékű épületfelújítások
adják. A Kossuth Lajos utcában hat
műemléki védelem alatt álló ház újul
meg, a páratlan oldalon a 15-ös, 19-
es és a 21-es, a páros oldalon a 22/b,
a 26-os é a 28-as számú házak. Ezek
mindegyike nagyon értékes, de rend-
kívül rossz állapotban lévő épület,
amelyekben a fejlesztés után össze-
sen negyven modern szociális bérla-
kást alakítanak ki. Emellett öt üzlethe-
lyiséget és egy rendőrségi irodát is
megnyitnak. Ezeken túlmenően a
Kossuth Lajos Általános Iskola és a
Szent József katolikus plébániatemp-
lom homlokzata is meg fog újulni tel-
jes egészében. A Bercsényi liget
egyes és hármas teknőjében pedig
egy pihenőparkot alakítanak ki padok-
kal, virágosítással, fásítással, létrehoz-
nak egy KRESZ-parkot és egy játszó-
teret a gyerekeknek, valamint zöldház,
nyilvános illemhely és szelektív hulla-
dékgyűjtő sziget is helyet kap.

A „Szociális városrehabilitáció
Győr-Újváros területén” című projekt
a tervek szerint 2013. január elején
kezdődik és 2014 decemberében fe-
jeződik be.

szerző: papp zsolt

A városháza aulájában mostantól márvány-
tábla őrzi Grünwald István (1860–1934) győri
asztalosmester emlékét. Ő készítette például
az épület dísztermének padozatát.

Az emléktáblát a napokban avatta fel Borkai Zsolt pol-
gármester, aki elmondta, Sávolt Béláné Grünwald Éva
és Szendefy Zsoltné Grünwald Mária, a mester uno-
kái keresték meg őt és hívták fel a figyelmét nagyapjuk
egykori, máig ható munkájára. A kezdeményezést
azért karolta fel, mert az utókor kötelességének tartja,
hogy ápoljuk azok emlékét, akik életükben a közössé-
gért, Győrért dolgoztak. A polgármester hozzátette,
családja büszke lehet Grünwald Istvánra, hiszen a
győri városháza építésénél végzett munkája értékes,
maradandó alkotás, amely hozzájárul városunk egyik
szimbolikus épületének szépségéhez.

A kezdeményező Grünwald Mária az ünnepségen
megemlékezett nagyapjáról, aki a mesterséget Bu-
dapesten tanulta ki, de inasévei után rögtön vissza-
tért szülővárosába, hogy éppen 125 évvel ezelőtt lét-
rehozza saját műhelyét. Munkásságával kivívta azt
az elismerést, hogy az akkori polgármester, Zechme-
ister Károly őt kérje fel a városháza épületasztalos-
ipari munkáinak elvégzésére. 

Emléktábla
szerző: p. zs.
fotó: marcali gábor

A Batthyány téri új kutat dr. So-
mogyi Tivadar önkormányzati
képviselő kezdeményezésére he-
lyezték ki, aki szívesen látna a
győri játszótereken hasonló ivóku-
takat.

A Batthyány téri játszótéren szinte az év
minden szakában nagy a nyüzsgés. A
parkban található, régi ivókút az évek
során leromlott állapotba került, de –
főleg a nyári melegben – jelentős az
igény arra, hogy az ott játszó gyerekek ol-
tani tudják a szomjukat. Dr. Somogyi Ti-
vadar, a terület önkormányzati képvise-
lője ezért kereste fel a Pannon Víz Zrt.-t,
és kezdeményezte az új kút kihelyezését.

A városban egyébként ez már a har-
madik hasonló formátumú ivókút, és a
képviselő azt szeretné, ha a jövőben az
egységes kinézetű kutak minél több győri
játszótéren jelennének meg.

Új ivókút 
a játszótéren
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MOZAIK SPORT

Hétvégén a BKV Előre SC Sport
utcai csarnokában rendezték meg
a súlyemelő országos bajnoksá-
got, melyen a győri Rekard SE ver-
senyzője, Soóky Gergely óriási fö-
lénnyel megvédte tavalyi bajnoki
címét. A 62 kg-os súlycsoportban
induló győri tehetség 250 kg-ot
ért el összetettben (szakítás 110
kg, lökés 140 kg), és ezüstérmes
riválisát is 32 kilogrammos különb-
séggel utasította maga mögé. 

Hatodik alkalommal adták át a Junior
Prima Díjakat sport kategóriában. A
szakmai zsűri döntése alapján ezúttal
Bor Barna (cselgáncs), Hanga Ádám (ko-
sárlabda), Harcsa Zoltán (ökölvívás), Hid-
végi Vid (torna), Karakas Hedvig (csel-
gáncs), Kovács Sarolta (öttusa), Lékai
Máté (kézilabda), Megyeri Balázs (labda-
rúgás), Módos Péter (birkózás) és Sofron
István (jégkorong) teljesítményét méltat-
ták a budapesti ünnepségen. 

A társalapító MKB Bank emellett
külön díjazta az évad legeredménye-
sebbjeit kajak-kenuban. A Prémium Díjat
a versenyzők közül a kajakos Douchev-
Janics Natasa és Dudás Miklós, vala-
mint a Graboplast Győri VSE kenusa,
Nagy Péter érdemelte ki. Az edzőknél
Csipes Ferenc, az ifjúsági korosztályban
pedig a kajakos Tótka Sándor és Lucz
Dóra, továbbá a kenus Khaut Kristóf –
szintén a Graboplast Győri VSE verseny-
zője – kapott elismerést. A tragikusan fia -
talon elhunyt Kolonics Györgynek emlé-
ket állító Kolonics Díjat Khaut Kristóf és
Tótka Sándor vehette át.

Nagy Péter idén a felnőtt gyorsa-
sági Európa-bajnokságon C-2 1000
és 200 méteren is 6. helyezést ért el,
a felnőtt magyar bajnokságon több
versenyszámban is dobogón végzett
egyes és páros hajóegységekben.
Khaut Kristóf az összes ifjúsági válo-
gatóversenyt megnyerte mindhárom
távon (1000, 500 és 200 méteren),
majd az ifjúsági Európa-bajnokságon
egyesben két ezüstérmet szerzett.

A férfiaknál a címvédő Józsa
Gábor, a nőknél pedig Merényi
Tímea nyerte az országos baj-
noki címet a vasárnapi 27. Spar
Budapest Maratonon. A nőknél
a címvédő Földingné Nagy
Judit 2:56:49-es idővel a har-
madik helyen ért célba. A futó-
fesztivál 19 ezer 200-as indulói
létszáma abszolút rekordnak
számít: Magyarországon eddig
17 ezer 700 volt a részvételi re-
kord egy rendezvényen.

A győri horgászegyesületek halőrző és
a halvédő munkájához szorosan kap-
csolódik, hogy módosult a védett halak
köre. A Magyar Haltani Társaság tájé-
koztatójából kiderül, hogy védetté vált
a nyúldomolykó, amely 2010-ben „Az
év hala” volt Magyarországon. Egyebek
közt ezt is tartalmazza a vidékfejlesztési
miniszter 2012. október elsejétől hatá-
lyos rendelete, amely újraszabályozta a
védett és fokozottan védett növény- és
állatfajok körét, valamint azok termé-
szetvédelmi értékét.

A nyúldomolykó védetté nyilvání-
tása mellett további változás, hogy az
eddig is védett felpillantó küllő és ho-
moki küllő átkerült a fokozottan védett
kategóriába. Természeti értékük a ko-
rábbi 50 ezer, illetve 10 ezer forintról

Győri
kenusok
elismerése

Sport- és egészségnap

szerző: borbély éva
fotó: illusztráció

A múlt hétvégén megrendezett sport-
nap sikerrel zárult az olykor csöpögő
eső ellenére is. A létszám is magáért be-
szélt, több mint ezerötszázan látogattak
el a rendezvényre. Az eseményt Győr
polgármestere, Borkai Zsolt nyitotta
meg, ezt pedig aerobik-bemelegítés kö-
vette Kránitz Bernadett, Jármai Anita és
Vados Edina vezetésével, majd megkez-
dődött a futóverseny. 

Két pályán zajlottak az események,
az egyiken kyokushin karate-, TRX-,
judo-, ju-jitsu-, MMA-bemutatókra ke-
rült sor, ahol a győri Yakuza Fight Club
& Spa képviseltette magát. A másik ol-
dalon az aerobikórák rajongói bulizhat-
tak olyan óratípusokra, mint a kick-box

és capoeira aerobik, zumba, BodyArt,
Port de bras. Itt a Park Fitness Club és
a Speedfit Fitnesz és Szolárium Stúdió
edzői léptek fel: Kránitz Betti, Borbély
Éva és Vigh Domonkos. 

Külön kis sátorban masszőrök vár-
tak a sportolás után a lazulni vá-
gyókra. Ami még nagyon fontos,
hogy a kisgyermekek is találtak ma-
guknak kikapcsolódási lehetőséget,
többek között ilyen volt a labdarúgás
és a játszósziget is. A sporteseményt
a tavalyi hármasfogat zárta most egy
negyedik óratípussal kiegészítve,
ezek voltak a kangoo, spinning, step-
aerobik, illetve a bizonyos negyedik,
gym-stick. A négy edzést egy pályán,
ugyanabban az időben azonos ze-
nére rendezték. Köszönjük a részvé-
telt! Speedfit – Fitnesz mindenkinek! 

Földingné
a dobogón

Soóky
címvédése

Városi halőrzés: védett halak
szók ejtik zsákmányul. A leánykoncér az
év legnagyobb részét a folyók főmedré-
ben tölti, ahol néhány példányból álló
csapatokban keresi táplálékát. A szeny-
nyezett részeket elkerüli. Lassú fejlő-
désű hal, akár húsz évet is megélhet.
Mivel 2001 óta védett, ezért mindig
vissza kell engedni.

Az utóbbi években több halfaj rend-
szertani besorolása és neve is megvál-
tozott, illetve genetikai vizsgálatok alap-
ján több, korábban egyazon fajba so-
rolt alfajt külön fajként írtak le. A rende-
let, amely 1385 tételt sorol fel, ezeket is
feltünteti. A halakra vonatkozó rész egy-
szerűsített változata a Magyar Haltani
Társaság honlapján a www.haltanitar -
sasag.uw.hu oldalon mindenki szá-
mára elérhető. 

Nagy Péter legutóbb ezüstérem-
mel tért haza a római maratoni vi-
lágbajnokságról.

100 ezer forintra emelkedett.  A védett
leánykoncér is esélyes volt a fokozottan

védett minősítés elnyerésére, ám beso-
rolása nem módosult. A leánykoncérral
kapcsolatos újdonságok azért is fonto-
sak, mert e szép halunk a Duna győri,
vámosszabadi és bajcsi szakaszán elő-
fordul, környékünkön a márnára úsz-
tatva, kopogatva vagy fenekezve horgá-


