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Vállalkozásoknak ajánljuk

Fórum
lesz Győrben

Borkai Zsolt részvételével
március 18-án

16 órai kezdettel. 

Testi lelki
nagytakarítás

a Kamarai Szalonban 
március 25-én

17 órakor. 

Konzultáció oroszországi
exportlehetőségekről
és a helyettesítő piacokról
március 25-én. Részt vesznek
a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara Magyar–Orosz
Tagozatának képviselői
és a Creative-Expert Consulting
export tanácsadó szakértői is.

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Tovább folytatódik Újváros és
Sziget városrészek fejlődése, a
következő ütemben a Bercsényi
liget egyes teknője melletti utak
újulnak meg, illetve 70 parkolót
alakítanak ki a szakemberek – je-
lentette be Fekete Dávid alpol-
gármester kedden.

A győri önkormányzat 2006 óta
kiemelten kezeli Újváros, illetve a
szomszédos Sziget felvirágoztatá-
sát. Az újvárosi rehabilitáció kereté-
ben a Bercsényi liget is megszépült,
az egyes teknőben játszóteret és pi-
henőparkot, a hármasban KRESZ-
parkot alakítottak ki gyerekeknek, a
kettes öbölben pedig korábban mű-
füves labdarúgópálya épült.

Fekete Dávid alpolgármester, a
terület önkormányzati képviselője a
keddi sajtótájékoztatón elmondta, a
felújítások 2015-ben is folytatód-
nak. A Bercsényi liget melletti út ve-
zet majd a 2017-es Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál központjáig, ezért
is kiemelt szerepet kap a terület. A

következő ütemben 190 millió fo-
rintból az egyes teknő körüli utakat
teszik rendbe, s közel 70 parkolót
alakítanak ki. A közműveket is kicse-
rélik, a vezetékek a föld alá kerülnek.
Fekete Dávid hozzátette, a felújítás
ezzel nem zárul le, az egyes teknő

melletti parkolók elkészülte után a
kettes öböl déli felén halad tovább
az útépítés, nyáron pedig a Kossuth
utca felújítása is folytatódik.

Fűke Péter településfejlesztési
főosztályvezető tájékoztatása sze-

rint az egyes teknő északi oldalán
már megállni tilos tábla jelzi, hogy
a munka elkészültéig tilos a parko-
lás. A napokban elkezdődik az asz-
falt lemarása, majd a közművek re-
konstrukciója. Az útépítés miatt fo-
lyamatosan korlátozásokra kell szá-

mítani, ezért kéri a lakosság türel-
mét, és felhívja az autósok figyel-
mét, hogy a munkaterületen par-
kolásra, várakozásra nincs lehető-
ség. A felújítás várhatóan június vé-
gére fejeződik be.

Útfelújítással, parkolók kialakításával
folytatódik Újváros fejlesztése

Magyar–Szlovák gazdasági fórum 
és üzletember-találkozó

lesz Pozsonyban
április 15-én.

Jelentkezési határidő
március 16. Több

információ a 96/520-
290-es telefonszámon

kérhető.

Kereskedők Napja
Allergén anyagok jelöléséről lesz szó
március 26-án.

„A munkaügyek világa”
március 26-án, csütörtökön 9 órától.

Könyvelői Klub
március 31-én. 
Több információ 
a 06-20/438-9656-os
mobilszámon kérhető.

Trendek és brandek
április 2-án a kkv-k világában! 


