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Lezárult a Győr-Újváros re-
habilitációját elősegítő
mintegy 2,2 milliárd forint
összköltségvetésű fejlesz-
tési program, amelynek ke-
retében az úgynevezett
szoft elemek mellett hat
épület, a Kossuth utcai álta-
lános iskola és a római ka-
tolikus templom is meg-
újult, valamint a Bercsényi
liget fejlesztése is megtör-
tént. A szociális városreha-
bilitációs projektre mintegy
1,1 milliárd forint európai
uniós támogatást nyert
Győr, amelyet az önkor-
mányzat közel 450 millió fo-
rint önrésszel egészített ki,
valamint a projekten kívül

további, több mint félmilli-
árd forintot fordított a vá-
rosrész felújítási munkála-
taira. 

Egy hajdan patinás városrész
újabb lépést tett afelé, hogy is-
mét bekapcsolódjon Győr lükte-
tő vérkeringésébe – többek kö-
zött ezt hangsúlyozták a fejlesz-
tési program záró rendezvényé-
nek szónokai az egykori Arany
Bárány Szálló felújított épületé-
ben. Borkai Zsolt polgármester
például emlékeztetett, hogy az
1900-as évek első felében még
belvárosként funkcionált a szá-
mos 18. és 19. századi, barokk
és klasszicista eredetű házzal
büszkélkedő városrész, amely az-

tán méltánytalanul tűnt el egy
időre a történelem útvesztőiben.
Idáig. Mert ahogy a városvezető
kiemelte, már 2006 végén téma
volt Újváros rehabilitációja,
amelyre a rá következő években
folyamatosan keresték a forrást.
Addig is megépítették a Jedlik hi-
dat, amelynek a közlekedésben
betöltött szerepén túl szimboli-
kus jelentősége is van, hiszen
összeköti Szigetet és Újvárost az
egyetemi központnak helyet adó
Révfaluval és azon keresztül a
Belvárossal. De folyamatosan fej-
lesztették az úthálózatot és a köz-
műveket is, ahogy ez folytatódott
a 2012 decemberében kezdő-
dött projekt ideje alatt is. A város-
vezető rámutatott, nem volt köny-
nyű feladat a meglehetősen
rossz állapotban lévő épületeket
21. századivá tenni úgy, hogy

közben megőrizzék eredeti stí-
lusjegyeiket is, és több esetben
akadálymentesítettek is legye-
nek. A polgármester felhívta a fi-
gyelmet a projekt úgynevezett
szoft elemeire is, amelyek többek
között a városrészben élő hátrá-
nyos vagy halmozottan hátrá-
nyos helyzetű családok integráci-
óját segítették. 

Borkai Zsolt végezetül kiemel-
te, egy sikeres projekt után van-
nak, de keresik a forrást és a le-
hetőségeket arra, hogy folytatni
tudják Újváros és Sziget rehabili-
tációját.

Fekete Dávid alpolgármester,
a városrész önkormányzati képvi-
selője arról beszélt, hogy nagy
adósságát törlesztette ezzel a

projekttel az önkormányzat Újvá-
ros felé. A program mérlegét
megvonva kiemelte, hat műemlé-
ki épület, 42 új lakás, a Bercsényi
liget 1-es és 3-as teknője, vala-
mint a Kossuth-iskola és a kato-
likus templom megújulása kö-
szönhető az elmúlt évek munká-
jának, valamint a közösségi szol-
gáltató tereket is bővíteni tudták.
Hozzátette, a fejlesztések katali-
zátor szerepet is betöltöttek, hi-
szen megmozdult a magántőke
is, ami további beruházásokat
eredményezett, a városrész pe-
dig újra élettel telt meg, példa-
ként a közelmúltban nyitott Men-
ház Színpadot említette az alpol-
gármester. Fekete Dávid a folyta-
tásról szólva megjegyezte, a jövő-
ben állami forrásból megújul az
evangélikus épületegyüttes is Új-
városban.  

Sági Géza, a Győr-Szol
Zrt. elnök-vezérigazgatója
elmondta, jó terveket
kaptak az épületek
felújításához, ame-
lyeket menet köz-
ben, ha kellett,
módosítottak. Az
épületek ugyan-
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Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

Vállalkozásoknak,
kamarai tagoknak ajánljuk

Győri nemzetközi
üzletember-találkozó

Már lehet jelentkezni az októberi programra. Bővebben:
www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

XIII. Euroregionális
Kenyérfesztivál
és Kézműves Találkozó
június 14., 9 órától

Fém- és gépipari
beszállítói börze

lesz Győrben.
Június 16., 9 órától

AJÁNLÓ
Magyar–Afrikai
Innovációs és Üzleti
Konferencia
Budapesten, június 17. 

Kereskedelmi
Tagozat

Családi Napja
Sokorópátkán.

Várják a kamarai
tagokat és családjukat. 
Még lehet jelentkezni.

Június  21.

„Befektetés
az egészségbe”
című munkahelyi
egészséget támogató
workshopra még le-
het jelentkezni.

Vissza a jövôbe: lezárult az 
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A Kossuth-iskola homlokzatának
felújítása is megtörtént, ennek során
nem csak a műemléki védettség jelen-
tett nagy kihívást, hanem a sónedves
vakolatból a só eltávolítása is, amely
speciális eljárást igényelt.

A Bercsényi liget is jelentősen meg-
újult. A hajdani Rábca folyó feltöltött
medrében szabadidős célokat szolgá-
ló területet alakítottak ki. Az első teknő-
ben játszó- és pihenőparkot építettek.
Az új játszóeszközök több korosztály és
a mozgásukban korlátozott gyerekek
számára biztosítanak szórakozási, ki-
kapcsolódási lehetőséget. A harmadik
teknőben a játszva tanulást és sporto-
lást segíti a KRESZ-park, amely beleil-
lesztve az óvodai és iskolai oktatási
rendbe, az eredményes baleset-meg-
előzést is szolgálja. A korábban kialakí-
tott műfüves pályával együtt mindezek
olyan komplex átalakulást eredmé-
nyeztek a Bercsényi ligetben, amely –
a liget határoló útjainak jelenleg is zajló
felújításával együtt –  minden korosz-
tály közkedvelt találkozási helyévé te-
heti a területet.

Integráció,
felvilágosító programok,
megoldáskeresés
Sok kis lépés nagy utat járhat be, jól

tudják ezt azok a szakemberek is, akik
megvalósították a „Szociális városreha-
bilitációt Győr-Újváros területén” című
projekt úgynevezett szoft programjait. A
városrészben sok hátrányos vagy hal-
mozottan hátrányos helyzetű család él,
a számos felújításon és a közterek ren-
dezésén túl ezért a program olyan ele-
meket is tartalmazott, amelyek szociális
vonalon is segítséget nyújtottak. „Be-
széljünk nyíltan: nehéz helyzetben van
egy olyan roma család, ahol a szülőknek
nincs szakképzettsége, sok esetben
még a nyolc általánost sem végezték el.
Az ilyen szülőknek nehezebb olyan min-
tát nyújtani a gyerekeknek, amit az össz-
társadalmi igény megkövetel” – muta-
tott rá Papp Gyöngyi, a Kossuth Lajos
Általános Iskola igazgatója az alaphely-
zetre, amire reagálni kellett. A társada-
lom által elfogadott minták nem feltét-
lenül evidensek egy alulképzett, a mun-
ka világából kiesett vagy bele sem ke-
rült család életében, az iskolai progra-
mok ezért minden generációt megcé-
loztak. A két év alatt különböző foglalko-
zások keretében fejlesztették a gyere-
kek ön- és társismeretét, felelősségtu-
datát. Hétvégente játszóházakkal és kö-
zös sportolással próbálták közelebb
hozni a családokat, illetve számos kultu-
rális rendezvényt is helybe vittek az új-
városiaknak, mert – ahogy Papp Gyön-
gyi fogalmazott – így sokkal inkább nyi-

tottak az újdonságokra. Volt például
könyvszalon, családi napok, és olyan
esemény is, amikor együtt főztek a ro-
mák és a magyarok. „Két év távlatából
világosan látszik: a sport és a kultúra
összehozza a felnőtteket és a gyereke-
ket egyaránt. Elértük, hogy feltámadjon
bennük az igény, és megnyílt az érdek-
lődésük a városban lévő programok
iránt is.” 

A legsikeresebb projektelemnek –
mely bármely közösségben megállná
a helyét – a mentorprogramot nevezi
az igazgatónő. Az Apáczai Karral közö-
sen közösségi koordinátorokat képez-
tek, akik valamiképp kötődnek az isko-
lához, és sokan ismerik, szeretik őket
a környéken. A hat ember feladata a
pedagógusokkal, a diákokkal és a szü-
lői házzal való kapcsolattartás, részvé-
tel az iskolai életben. 

Családi napokat a Győriek Egészsé-
géért Közhasznú Egyesület is szerve-
zett, ahol szűrővizsgálatokkal és csa-
ládsegítő tanácsadóval is várták a la-
kosságot. A populáris és az egészség-
megőrző programok házasítása pedig
bevált: „rengeteg embert értünk el,
próbáltuk felhívni a figyelmet, mit te-
hetnek a területen leggyakrabban elő-
forduló megbetegedések, a szív- és ér-
rendszeri problémák és a mozgásszer-
vi megbetegedések ellen” – mondta
Miklósyné Bertalanfy Mária, az egye-
sület vezetője. A pályázatban további
két fontos feladatot is vállaltak: a Csa-
ládok Átmeneti Otthonában nyújtottak
segítséget, valamint az ifjúsági korosz-
tályt célozta a kortárs segítő képzés a
Kossuth-iskolában, ahol a gyerekeket
felkészítették többek között a serdülő-
kori változások, párkapcsolatok, szexu-
ális úton terjedő betegségek témakör-
ben, hogy ők aztán továbbadják diák-
társaiknak az információkat. 

Sokféle praktikus segítséget nyúj-
tó programot szervezett az Egyesített

Egészségügyi és Szociális Intézmény
(EESZI) is a Családsegítő Szolgálattal
karöltve: baba-mama klubot tartottak,
ahol az egészséges étrend kialakításá-
tól kezdve a betegségek megelőzésén
át a türelmes, következetes nevelés je-
lentőségéig minden fontos témáról
szó esett. Voltak foglalkozások fiata-
loknak többek között a családalapítás
optimális idejéről és az első együttlét-

ről is – számolt be Panker Mihály, az
EESZI igazgatója. Az „SNI – Siker Ne-
ked Is” klubot a javítóvizsgára felké-
szülőknek tartották és segítették a
munkavállalást is álláskereséssel,
önéletrajzírással, de ugyancsak útmu-
tatót adtak a hivatali, valamint jogi
ügyek intézésében.

Az újvárosi lakosságot megcélzó
programot a Győr Városi Rendőrkapi-
tányság is segítette. A rendőrök szin-
tén együttműködtek a Kossuth-iskolá-
val, prevenciós beszélgetéseket tartot-
tak a diákoknak, a pedagógusokkal pe-
dig a konfliktusos helyzetek kezelését
esetmegbeszélésekkel próbálták haté-
konyabbá tenni. Egy, a rendőrségen
dolgozó roma összekötő referens min-
den héten programokat szervezett az
ifjúsági klubban. A legnépszerűbb
program pedig az a barátságos foci-
mérkőzés volt, melyet az iskola öregdi-
ákjainak és a rendőröknek szerveztek.

A program kiegészült a Kereszte-
ződés Szociális Szövetkezet kezdemé-
nyezésével is: „nyugati példából indul-
tunk ki, a lakókat saját házas termelés-
re buzdítottuk. Megmutattuk, akár tár-
sasházakban is megterem a paradi-
csom, a paprika vagy a petrezselyem
balkonládákban. Virágokat is vittünk
a területre, gyommentesítettünk és
hulladékot gyűjtöttünk, felhívtuk a la-
kók figyelmét arra, hogy egy kis odafi-
gyeléssel is szebbé lehet tenni a kör-
nyezetet” – mondta el Csörgits And-
rás szociális munkatárs.

Újváros rehabilitációját célzó projekt 
is sok esetben speciális szakértelmet
igényeltek. Sági Géza ugyanakkor rá-
mutatott, fontos lenne folytatni a prog-
ramot, hiszen számos olyan épület van
még, amivel foglalkozni kellene. 

Szociális bérlakások,
templom és iskola is 
megújult
A projekt keretein belül modern

szociális bérlakásokká alakítottak hat,
önkormányzati tulajdonban és a Győr-
Szol Zrt. kezelésében lévő műemléki
védettségű lakóépületet. Részleteit te-
kintve a Kossuth Lajos u. 15. számú
épületben az átépítést követően ösz-
szesen öt – ezek közül egy akadály-
mentesített – lakást és egy üzlethelyi-
séget alakítottak ki. A Kossuth Lajos
u. 19-ben négy lakást – egy akadály-
mentesített – és egy üzlethelyiséget
hoztak létre. A Kossuth Lajos u. 21-
ben öt lakást, a Kossuth Lajos utca
22/B. számú lakóépületben pedig hat
lakást alakítottak ki, ezek közül egy
szintén akadálymentes. Befejeződtek
a Kossuth Lajos utca 26. és a Kossuth
Lajos utca 28. alatti lakóházak felújítá-
si munkái is, ezekben összesen továb-
bi 22 lakás és 3 üzlethelyiség kialakí-
tása történt meg. A munkálatokkal
párhuzamosan az önkormányzat tel-

jes szélességében megújította a
Kossuth utca burkolatát és közvilá-
gítását az érintett szakaszon.

A hitközség nagy örömére
megszépült a városrész római

katolikus temploma is. A teljes
homlokzatfelújítás magában
foglalta a meglévő vakolatok
szükséges javítását és a hom-
lokzat teljes festését. A temp-
lom tetőfelújítására is sor ke-
rült, a tetőfedés, bádogozás és

tetőlécezés teljes cseréjét
hajtották végre. 


