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Jubileumi ünnepségsorozattal ünnepelte a kerek év-
fordulót a Sün Balázs Óvoda Mesevár Tagóvodája.

Borbély Julianna tagóvoda-vezető elmondta, az el-
múlt harminc év rengeteg emléket idéz fel benne, de
a legszebbek a közelmúltból valók, hiszen az önkor-
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Egy nappal azután, hogy Buda-
pesten aláírták a Győr-Gönyű
kikötő földhasználati szerződé-
sét, Kara Ákos miniszteri biztos
a helyszínen is felvázolta a közel
negyvenmilliárdos fejlesztés
részleteit. 

A tervezettel szemben nem százhúsz,
hanem kétszáz új munkahelyet hoz
létre a gönyűi kikötőben a német csa-
ládi tulajdonban levő Wuppermann-
csoport, amely Linzből Győrbe telepíti
galvanizáló üzemét  – mondta el a ki-
kötőben Kara Ákos győri országgyűlé-
si képviselő, a fejlesztés miniszteri biz-
tosa. Ennek értéke körülbelül har-
mincmilliárd forint.
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Tavaly elindították a szö-
kőkutat, padokat és hul-
ladékgyűjtőket helyez-
tek ki a Kuopio parkban,
hogy megújult kikap-
csolódási helyet biztosít-
sanak a környéken élők-
nek. A fejlesztést most
folytatják a városrész ön-
kormányzati képviselői,
a park tovább szépül.

Radnóti Ákos, a vá-
rosrész egyik önkor-
mányzati képviselője em-
lékeztetett arra, tavaly
megtörtént a Kuopio
park felújításának első
üteme. Akkor elindítot-
ták a régóta nem műkö-
dő szökőkutat, ivókutat,
padokat és hulladékgyűj-
tő edényeket helyeztek
ki. A mostani fejlesztés-
sel egyedi dolgot szeret-
tek volna létrehozni a
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Rendhagyó szülői értekezletet tartott a napokban
Szilbekné Cseh Györgyi igazgatónő a Ménfőcsana-
ki Petőfi Sándor Általános Iskola alsó tagozatában,
ahova meghívta Takács Tímeát és Szabó Jenőt. A
városrész önkormányzati képviselői itt jelentették
be, hogy kibővítik az iskolát.

Takács Tímea elmondta, Ménfőcsanak az elmúlt
években rohamosan fejlődött, ami a lakosságszám
növekedésében is megmutatkozott, sok kisgyerme-
kes család költözött a városrészbe, ami az óvodá-
sok, iskolások számában is megmutatkozik. A fel-
merülő igényekre reagálva, új óvodát nyitottak a
Horgas utcában, most pedig az iskola bővítésén a
sor, ugyanis már a mostani tanévben is négy első
osztályt kellett indítani. Felmenő rendszerben prob-

Gönyűre jön a Wuppermann galvanizáló üzeme
Emellett az állam is végrehajt egy

nyolcmilliárd forintos fejlesztést. Ez ki-
terjed új hajóállások megteremtésére,
új partfalszakaszok kialakítására, to-
vábbá fejlesztésre kerül a vasúti és
közúti infrastruktúra is. 

Ennél is nagyobb előny, hogy a
2004 és 2006 közötti átgondolatlan
fejlesztések miatt, Magyarországnak
nyolcmilliárd forintot kellett volna visz-
szafizetni az uniónak, ám ha most új
erőre kap a fejlesztés, akkor komoly
esély kínálkozik arra, hogy a visszafi-
zetés elkerülhető lesz – mondta el Ka-
ra Ákos, aki köszönetet mondott Bor-
kai Zsolt győri és Major Gábor gönyűi
polgármestereknek azért, hogy támo-
gatják a beruházásokat.

Kara Ákos úgy vélekedett, az állami
fejlesztésekkel 2015 végére végezhet-
nek, az új üzem pedig 2016 nyár elején

kezdheti meg a termelést a kikötőben,
amely a fejlesztésnek köszönthetően, to-
vábbi beruházókat vonzhat a térségbe. 

A linzi galvanizáló üzem Győrbe tele-
pítése azt jelenti, hogy a Wuppermann-
csoport egy vadonatúj gyárat épít fel a

kikötőben, és vadonatúj gépsorokat is
telepít. A csoport tulajdonos-elnöke,
Wuppermann úr korábban járt már a
megyei önkormányzatnál. Kara Ákos mi-
niszteri biztosnak a terve, hogy a közel-
jövőben elhívja Győrbe és Gönyűre.

Ez a hatalmas beruházás nem jöhe-
tett volna létre Borkai Zsolt győri és Ma-
jor Gábor gönyűi polgármester támoga-
tása nélkül, biztos vagyok abban, hogy
e két önkormányzat segítő támogatásá-
val határidőre végezhetünk a munkák-
kal, és a térség fejlődése újabb lendüle-
tet kap – vélekedett Kara Ákos a kikötő-
ben tartott sajtótájékoztatón.

Major Gábor gönyűi polgármester
pedig azt hangsúlyozta, egy ilyen óri-
ási beruházás a helyi vállalkozások
számára is megbízásokat hozhat, le-
gyenek azok a vendéglátásban vagy
éppen az iparban érdekeltek.

Megújul a park
környéken élőknek –
hangsúlyozta a képvise-
lő. Radnóti Ákos kifejtet-
te, a főút felőli oldalra tíz
darab kockára vágott
gyertyánt ültettek, a pa-
nelházak felől pedig a
gyeprácsos utat oszlo-
pos tölgyekkel szegélyez-
ték. A képviselő bízik ben-
ne, hogy az adyvárosiak
ki fognak jönni a hangula-
tos parkba pihenni.

Szabó Erik, a város-
rész másik önkormány-
zati képviselője hozzá-
tette, az egész környék
megújul. Azt ígérte, a
park adyvárosi rend-
őrőrs felőli oldalát is
rendbe fogják tenni a kö-
zeljövőben, s 1-2 éven
belül összeér a két fej-
lesztés.

Az összesen 3 millió
forintba kerülő parkfelújí-
tást a Győr-Szol Zrt. mun-
katársai végezték.

Bővítik a csanaki iskolát

lémát jelentett volna a diákok elhelyezése – tette
hozzá a képviselő.

Szabó Jenő kifejtette, egy új szint építésével bővítik
a Győzelem utcai épületet. Itt négy tantermet, vizes -
blokkot, szertárt, zsibongót és tanári helyiséget alakí-
tanak ki, amelyet már idén szeptembertől használhat-
nak a diákok. A beruházás 120 millió forintba kerül,
amelyet Győr költségvetése 100 százalékban támogat.

30 éves a Mesevár Óvoda
mányzat kiemelt támogatásával számos fejlesztés tör-
tént az intézményben. Ezek közül említette az elkezdett
ablakcsere-programot, az udvar eszközeinek felújítá-
sát, a konyhai szekrény cseréjét. Hozzátette, az óvodá-
nak Kovács Tamás önkormányzati képviselő is sokat
segít, támogatásával valósulhattak meg például a mű-
padlócserék. Kiemelte, tehetséggondozó programjuk-
ban a drámajáték mellett a sakk oktatására és a test-
mozgásra is nagy hangsúlyt fektetnek.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester köszöntőjé-
ben elmondta, a Mesevárban folyó szakmai munka
legfőbb jellemzője, hogy minden a gyermekekért tör-
ténik. Hozzátette, az önkormányzat óvodafelújítási
programjával a gyermekek nevelésének körülményeit
szeretné folyamatosan javítani, ezért segítik ezt a fej-
lesztést is.

Az ünnepségen az önkormányzat elismerő oklevelét
vehette át Borbély Julianna tagóvoda-vezető, Bazsóné
Mészáros Andrea, Nagy Julianna, László Tiborné és Ko-
márominé Németh Gyöngyi óvodapedagógusok. 

KÖZÉLET  FEJLESZTÉS
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Sziget és Újváros napjainkban jelen-
tős átalakuláson megy keresztül,
nemcsak az újvárosi rehabilitáció, de
a 2017-es győri rendezésű Európai If-
júsági Olimpiai Fesztiválhoz kapcsoló-
dó beruházások is újra fókuszba he-
lyezik Győr egykor szebb napokat lá-
tott területét. Az önkormányzat hosz-
szú távú törekvése, hogy e két város-
rész újra Győr ékszerdobozává váljon,
Pinnyédet pedig ma is a nyugalom szi-
geteként emlegetik…

Az egykoron gazdag és rendezett
városrészek az előző rendszer idején
enyészetnek indultak. 2006-tól kezdve,
2010-től pedig különösen intenzíven
számos városi döntés szorgalmazza,
hogy ismét Győr meghatározó területé-
vé váljanak. Az első nagy lépés az ön-

Otthonunk: Sziget, Újváros 
kormányzat saját beruházásában meg-
valósult Jedlik-híd és a hozzá kapcso-
lódó úthálózat megépítése volt, amely
nem csak a városközpont tehermente-
sítését szolgálta, de közvetlen közúti
kapcsolatot nyitott Révfalu és Sziget
között. A második jelentős tényező az
újvárosi szociális városrehabilitáció
megindítása volt, amelyet az önkor-
mányzati önerő mellett az unió 1,1 mil-
liárd forinttal támogat – hangsúlyozza
Fekete Dávid alpolgármester, a terület
egyik önkormányzati képviselője, az Új-
városi Részönkormányzat elnöke. „Fon-
tosnak tartom kiemelni, hogy itt nem
csupán épületek, közterületek felújítá-
sáról van szó, hanem olyan programok-
ról, amelyek segítik az itt élő hátrányos
helyzetű emberek életét. Nagy dolog,
hogy számos új funkciót kapott a Ber-
csényi liget, hogy egyre több Kossuth
utcai ház tündököl régi fényében, hogy

a templom és az iskola is megszépül,
de legalább ekkora eredmény, hogy az
úgynevezett softelemekkel hozzá tu-
dunk járulni a lakosság fejlesztéséhez
képzettségi, egészségi vagy épp kör-
nyezettudatossági szempontból.” A
program keretében a Bercsényi liget is
teljesen átalakult, a fiatalok számára
KRESZ-park, az időseknek pihenőliget
létesült. A sportolást egy műfüves foci-
pálya szolgálja. A tér ma már nem szét-
választja, hanem összeköti Szigetet és
Újvárost, valamint az itt élő embereket.
„Emellett igyekeztünk a városrész lakó-
utcáit is felújítani, így készülhetett el a
Sütő és a Tél utca is.”

A harmadik elemként egy igazán
nagy falatot említhetünk, ez pedig a
2017-es olimpiai fesztivál. A győri
olimpiai központ fejlesztése már meg
is kezdődött Szigetben, jelenleg a vá-
rosi versenyuszoda építése zajlik, és

ősszel már birtokba is vehetik a győri-
ek az ötvenméteres versenymeden-
cét is magában foglaló létesítményt –
emeli ki Szeles Szabolcs, a terület má-
sik önkormányzati képviselője. „So-
kan még nem is érzik, hogy mekkora
esemény közeleg! Ha belegondolok,
hogy szeretett városunkban, azon be-
lül is épp Szigetben lobban majd fel az
olimpiai láng, még ma is beleborzon-
gok!” A rendezésből egyébként a vá-
ros hosszú távon is profitál, hiszen az
állami támogatással megépülő létesít-
mények, az uszoda mellett a tenisz-
központ, a judo- és a tornacsarnok,
vagy épp az atlétikapálya itt maradnak
nekünk, és Győr sportját erősítik, a fi-
atalok lehetőségeit szélesítik. Az em-
lített három nagy projekt mellett per-
sze kisebb léptékű, de az itt élők min-
dennapjait jobbá tevő fejlesztések is
történnek. Elég csak a közbiztonság

Városunk az elmúlt esztendőkben jelentős fejlődésen ment keresztül. Számos nagyberuházás valósult meg, és zajlik napjainkban is. Új
cikksorozatunkban Győr városrészeibe látogatunk, hogy megnézzük, miként érintette a fejlődés az egyes lakókörnyezeteket. 
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és Pinnyéd
javítására tett intézkedésekre gondol-
ni. A közelmúltban új rendőrségi iroda
nyílt a Köztelek utcában, és a közterü-
leti kamerarendszer bővítése is folya-
matos – teszi hozzá a képviselő. Ki -
emelten fontosnak tartom, hogy a

Szent Rókus-plébániatemplom fel-
szentelésének 300. évfordulójára a
roppant elhanyagolt Simor János püs-
pök tere is túl van a felújítás első fázi-
sán, a templom pedig díszkivilágítást
kapott. Mint mondja, a lakóutcaprog-

ram keretében számos utca újult meg,
a Radnóti út 1-es főúthoz történő ki-
kötése pedig jelenleg is zajlik. 

A fejlesztések sorából nem szabad
kifelejteni, hogy a Jedlik híd megépí-
tése után három évvel az önkormány-
zat újabb műtárgyépítést valósított
meg saját erőből, ez pedig a Szigetet
Pinnyéddel összekötő híd, amelynek
kapcsolódó útja kialakítás alatt áll. Ez
az új kapcsolat könnyebben elérhető-
vé teszi a nyugalom szigeteként is em-
legetett Pinnyédet úgy, hogy közben
felesleges forgalmat sem terhel a vá-
rosrészre, ráadásul Sziget és Újváros
szempontjából is stratégiai fontossá-
gú, várhatóan átadása után forradal-
mian megváltoztatja a környék közle-
kedési szokásait.

Az állami támogatás nem csak az
olimpiai fesztivált érinti, hiszen a kor-
mányzat 4,7 milliárd forinttal támogat-
ja a Rába menti evangélikus épület-
tömb teljes felújítását. A lutheránus
sziget esetében sem csupán megszé-

pülésről van szó, de bővítik a szeretet-
ház férőhelyeit, új óvodaépület, az is-
kolához pedig új tornaterem épül, sőt
egy új kollégium is a tervek között sze-
repel. Az Insula Lutherana 2017-re, a
reformáció 500. évfordulójára készül
el, és utána a győriek előtt is megnyit-
ják a számtalan kincset rejtő épület-
együttest.

Szerencsésnek mondhatjuk ma-
gunkat, hogy a város ezen területeit
képviselhetjük, hiszen amiket megál-
modtunk, azokat sorra láthatjuk való-
ra válni. Sőt, még talán kicsit többet
is annál! Győr e területe nagy lehető-
ségeket rejt magában, ezeket szeret-
nénk megfelelően kiaknázni – mond-
ja Fekete Dávid, Szeles Szabolcs pe-
dig hozzáteszi, Sziget és Újváros re-
habilitációja nagyon nehéz, de annál
nemesebb feladat. „Ma még talán ki-
csit kopott, de rendkívül értékes vá-
rosrészekről beszélünk. Visszaadni
régi fényüket, méltóságukat, ez a mi
feladatunk!”


