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Megyénk legifjabb városa
új köztéri alkotással
gazdagodott

Régi vágya teljesült a
városban lakóknak az új
sportcsarnok átadásával
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Újraválasztották Áder Jánost,
a megye díszpolgárát
Újabb öt évre köztársasági elnökké választotta Áder Jánost az Országgyűlés. A titkos szavazásban 170 képviselő vett részt, mindannyian érvényesen voksoltak.

Az 1959-ben született Áder János - volt házelnök, országgyűlési és európai parlamenti képviselő - második ciklusát kezdheti meg a Sándorpalotában. Újraválasztása május 10-től hatályos.

Áder Jánost 2015-ben Győr-Moson-Sopron megye díszpolgárának
Az elismerést Németh Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke adta át.
Áder János, a Fidesz-KDNP jelöltje 131 szavazatot kapott. A baloldali ellenzék által támogatott
Majtényi László volt ombudsmanra, az Eötvös
Károly Közpolitikai Intézet elnökére 39-en szavaztak. Áder Jánost a második fordulóban választotta államfővé a parlament, miután az első
kör - kétharmados támogatás híján - eredménytelen volt. A második szavazáson már csak az
számított, ki kap több voksot.
A politikus megválasztása után a páholyban fogadta a gratulációkat, köztük Orbán Viktor miniszterelnökét.

választották.

Először 2012. május 2-án választotta őt elnökké
az Országgyűlés, majd - a rendszerváltás utáni
ötödik államfőként - 2012. május 10-én lépett hivatalba. Áder János nős, felesége Herczegh Anita, négy gyermekük van.
Az Országgyűlés a rendszerváltás óta hetedik
alkalommal választott köztársasági elnököt. Az
alaptörvény szerint a köztársasági elnök kifejezi a nemzet egységét, őrködik az államszervezet
demokratikus működése felett, ő a Magyar Honvédség főparancsnoka. Az államfőt a tisztségre
legfeljebb egy alkalommal lehet újraválasztani.

Életbe lépett a megerősített
jogi határzár
Március 28-án életbe lépett a megerősített jogi
határzár, a korábbinál szigorúbb szabályok értelmében a menedékkérőknek a határon lévő
tranzitzónákban kell kivárniuk kérelmük jogerős elbírálását.
Az Országgyűlésben március 7-én, a kormány javaslatára elfogadott törvénymódosítások szerint
tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben
menedékjogi kérelmet kizárólag személyesen,
a határon lévő tranzitzónákban lehet benyújtani.
A menedékkérőnek a kérelme jogerős elbírálásáig
a tranzitzónában kell várakoznia, azt csak kifelé
- vagyis a most meglévő tranzitzónák esetében
Szerbia felé - hagyhatja el. Azokat a 14 és 18 év
közötti külföldi gyermekeket, akik kísérő nélkül
érkeznek, szintén a tranzitzónában helyezik el a
menekülteljárás idejére. A 14 év alatti, kísérő nélküli kiskorúak esetén azonban továbbra is biztosított a gyermekvédelmi intézményi elhelyezés.
A változás értelmében, aki nem a neki előírt helyen tartózkodik, szabálysértést követ el.
A szigorítás következtében a válsághelyzetben a
rendőrök Magyarország területén - vagyis nem csak

a határtól számított 8 kilométeres sávon belül - feltartóztatják az itt jogellenesen tartózkodó külföldieket,
és a határkerítés kapuján átkísérik őket, kivéve, ha
bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel.
A határzár célja, hogy tisztázatlan státuszú migránsok ne mozoghassanak szabadon az ország, illetve az Európai Unió területén, és ezzel csökkenjen a migráció biztonsági kockázata. A rendőrség,
a honvédség és a bevándorlási hivatal felkészült
a megerősített jogi határzár életbe lépésére. A
röszkei és a tompai tranzitzónában összesen 324
konténert telepítettek, bővítésük folyamatban van.
Az új „jogi határzárra” vonatkozó szabályozással
tehát megvonják az országon belüli szabad mozgáshoz való jogot, így nem lesz szükség nyílt táborok fenntartására. Ezért rövidesen a déli határszélen
kialakított tranzitzónába viszik majd a menekülteket, akiket eddig az ország különböző táboraiban
szállásoltak el – írják.A bevándorlási hivatalnál
annyit közöltek a körmendi és vámosszabadi tábor
bezárásával kapcsolatban, hogy „a menedékkérők
átszállításával egyidejűleg az intézmények működtetése felfüggesztésre kerül”.
MTI/NYH
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Sikeres a Tanoda
program, a tanulás az
egyetlen esély
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Kevesebb bűncselekmény
történt a megyében

A bűncselekmények száma tavaly 12 százalékkal csökkent, a nyomozáseredményességi
mutató viszont 5,4 százalékkal emelkedett.
A közvéleményt leginkább foglalkoztató élet
elleni bűncselekmények elkövetőit mind felderítették – ez derül ki Csizmadia Gábor dandártábornok, megyei főkapitány beszámolójából,
melyet legutóbbi ülésén tárgyalt a megyei közgyűlés.

A regisztrált bűncselekmények száma a megye
valamennyi rendőrkapitányág illetékességi területén csökkent – mondta el a főkapitány. A soproni rendőrkapitányságon 18,1, a csornain 13,4, a
győrin 11,1, a mosonmagyaróvárin 8,1, a kapuvárin pedig 7,7 százalékkal. A bűnözés területi megoszlása az elmúlt évekhez képest nem változott,
továbbra is a megyeszékhelyen és környékén követték el a legtöbb bűncselekményt.
A kiemelt bűncselekmények száma a megyében
12,5 százalékkal csökkent. Tavaly egy embert
öltek meg, az emberölési kísérletek száma 2016ban és az azt megelőző évben is három volt. 10,8
százalékkal nőtt azonban a testi sértések száma,
s 47 kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény történt. 57 esetben indult eljárás embercsempészet
miatt, tavalyelőtt még 105 ilyen bűncselekményt
regisztráltak.
Csizmadia Gábor beszámolójából kitűnt, hogy
kevesebb lett a kábítószerrel való visszaélés.
Ebben a tekintetben a legfertőzöttebb terület Győr,
kisebb mértékben Sopron és Mosonmagyaróvár.
15,4 százalékkal csökkent a lopások száma. 2016ban pedig éppen fele
annyi rablás történt,
mint az azt megelőző évben. Kedvezően
alakult a közterületen
elkövetett
bűncselekmények nyomozáseredményességi
mutatója is, mégpedig
14,9 százalékponttal
emelkedett.
A főkapitány beszélt a
közlekedésbiztonsági
helyzetről is. A balesetek száma összes-

ségében csökkent – így a halálos baleseteké is –,
viszont nőtt a súlyos sérüléseket okozó balesetek
száma.
Az illegális migrációban tavaly kedvező változás
történt – hangsúlyozta a dandártábornok. Míg
2015-ben 9137 főt állítottak elő a megyében,
addig tavaly már csak 2482 embert. Az illegális
migránsokat 2016 első felében főleg nemzetközi
vonatokon és vasútállomásokon fogták el, a második félévben pedig főként tehervagonokban bújtak
meg az illegálisan érkezők. Állampolgárság szerint a legtöbb migráns szír volt, őket az afgánok,
majd a pakisztániak, illetve az irakiak követték.
Az afgánok és szírek jellemzően családokban
érkeztek, a többi állampolgár többnyire egyedülálló férfi volt. A beszámoló szerint a megyében
123 körzeti megbízotti státusz van, ezek közül
egy betöltetlen. A győrújbaráti irodát le kellett
bontani, helyette újat alakítottak ki a művelődési
központban. Az ikrényit visszaadta a rendőrség
a helyi önkormányzatnak, viszont Rábapatonán
újat nyitottak. Lövőn bezárták az irodát, az ottani körzeti megbízotti csoport átköltözött az új
sopronkövesdi székhelyre.
A főkapitány részletesen beszélt a megelőzés gyakorlatáról, az együttműködésről a társszervekkel.
Kitűzött feladataik közül kiemelte többek között
az emberi élet védelmét, a vagyon elleni bűncselekmények számának csökkentését, a közterületek, nyilvános helyek ellenőrzésének erősítését, az
internet bűnözéssel szembeni hatékonyabb fellépést, a visszaáramló migránsok fokozott bűnügyi
ellenőrzését.
A képviselők a beszámolót egyhangúlag elfogadták.

Tájékoztató
a Győr-Gönyű kikötőről
A Győr-Gönyű Országos Közforgalmi Kikötő
infrastrukturális továbbfejlesztési projektjének a műszaki átadás-átvétele megtörtént, jelenleg a használatbavételi, forgalomba helyezési, vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásai
vannak folyamatban – tájékoztatta a megyei
közgyűlést Kara Ákos államtitkár, a térség
országgyűlési képviselője, a projektért felelős
miniszteri biztos.
Kara Ákos elmondta: a projekt teljes költsége
7 milliárd 922 millió 543 ezer forint. Felsorolta a
létesítményeket, munkálatokat is: rakpart 5 darab
függőleges partfalas hajóállással, területfeltöltés
támfalas lezárással, vasútépítés, darupálya kialakítás, útépítés, a hajók szervízállásának kezelő-
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épülete, a közművek, a zöldterminál, a MosoniDuna mederkotrása és a RIS antenna.
A vízoldali partfal korrózióvédelmi bevonattal
ellátott, 19 méter hosszú vízzáró acéllemezekből készült. A vízoldali fal tetején fejgerenda fut.
A partfalban hágcsók, kikötőbakok és lépcsőházak létesültek.
A zöldterminálon veszik át a hajókon keletkező olajos fenékvizet, a szennyvizet és a hulladékokat.
A trimodalitás érdekében a meglévő vágány tovább épül a partfalak mellett, s hozzá leágazások
is készülnek. A hajóállomások függőleges partfala
mögött vasbeton darupálya épült.
Kara Ákos válaszolt a képviselőknek a térséget
érintő kérdéseire.
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Újra soproni a Soproni Egyetem
Ünnepi szenátusi ülés keretében zajlott Sopronban az egyetem névadó ünnepsége. Az intézmény csaknem 300 éves története során tíz
néven, de mindig kimagasló színvonalon és a
nemzethez hűen oktatta diákjait. Majdnem
száz éve talált otthonra Sopronban, ahol egybeforrt a város nevével és több területen kizárólagosan itt képeznek szakembereket.
Megtartotta névadó szenátusi ülését február 2-án
délután a Soproni Egyetem, ahol a felszólalók
mindegyike fontosnak nevezte a felsőoktatási intézmény háromszáz éves hagyományain, a gyakorlati tapasztalaton és a megújuláson alapuló
tudás átadását Az eseményen részt vett Németh
Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke, és Ivanics Ferenc alelnök is.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes arról beszélt, hogy a Soproni Egyetem, amely február
1-jétől viseli ezt a nevet, a magyar nemzethez és
a magyar nyelvhez is hűséges. Kifejtette, hogy a
nemzethez való hűségét több alkalommal bizonyította: amikor a még Selmecbányán lévő intézmény hallgatói és oktatói 1849-ben beálltak
Görgei Artúr seregébe, az 1921-es ágfalvi csatához való csatlakozáskor, amely a soproni népszavazáshoz vezetett és ami egy olyan történelmi
tett volt, amely „a magyar nemzet aranylapjain ott
lesz mindig”. 1956-ban pedig a „nemzeti önvédelem mellé álltak” a hallgatók és oktatók, vállalva
a későbbi kanadai emigrálást.
Fontos, hogy a felsőoktatási intézményekben
mélyen sajátítsák el a diákok az idegen nyelveket, ugyanakkor sokkal jobban lehet anyanyelven
gondolkodni, mert a nemzet elválaszthatatlan a
nyelvétől. Ha a nyelv hanyatlik, akkor a nemzet is
hanyatlásnak indul, de ha a nyelv erősödik, akkor
a nemzet is erőssé válik - fűzte hozzá.
Palkovics László oktatási államtitkár arról beszélt,
hogy az egyetem bírja a kormány és a szakma támogatását, feladata pedig az, hogy olyan embereket képezzen, akik irányítani és vezetni tudják az
ország meghatározó szakmai intézményeit.
Az államtitkár szerint a február 1-jétől négy karral
- Benedek Elek Pedagógiai Kar, Simonyi Károly

Faanyagtudományi és Művészeti Kar, Lámfalussy
Sándor Közgazdaságtudományi Kar, valamint az
Erdészeti Kar - működő Soproni Egyetem a magas szintű oktatási innovációs és társadalmi szerepvállalást tűzte ki célul.
Hozzátette, hogy a minőség megtartása érdekében
a kormány jelenleg is azon dolgozik, hogy vonzóvá tegye a pedagógus életpályát, mert az a cél,
hogy kiválóan és magasan képzett pedagógusok
dolgozzanak, amely kiemelkedő európai szintű
oktatási rendszerhez vezethet. Az új nemzeti alaptanterv társadalmi egyeztetése a jövő héten elkezdődik.
Beszélt arról is, hogy a következő időszakban az
agrárképzés megújításával is foglakozik a kormány, mert az ipar után ez a terület a legjelentősebb hazánkban. A cél, hogy nagyobb arányban
válasszák a hallgatók az agrárképzés területeit,
mint jelenleg, s ebben a Soproni Egyetemnek kiemelt szerepet szánnak.
Ugron Ákos, a Földművelésügyi Minisztérium
állami földekért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a szakmák piacképessége azon
is múlik, hogy mennyire tudnak megfelelni és al-

kalmazkodni a kihívásokhoz, amely az erdőgazdálkodás tekintetében jelenleg a klímaváltozás.
A Soproni Egyetem ennek a kihívásnak meg tud
felelni, mert az erdészeti és a vadgazdálkodási
szakok piacképes tudást tudnak adni.
Faragó Sándor rektor hangsúlyozta, hogy az intézmény fejlesztési terve szerint magas színvonalú oktatási, kutatási és innovációs felsőoktatási
intézményként folyamatosan megújuló mérték és
érték központként szeretne működni Európában.
A folyamatos megújulásra való képessége lehetővé teszi, hogy a hazai és a nemzetközi tudományos szférát tovább gazdagítsa.
Az egyetem stratégiáját 2015-ben kezdték kialakítani, középpontjában az értékközpontúság, a
környezettudatosság, a kreativitás, a gyakorlatorientált szemlélet és az együttműködések állnak.
Az egykori Nyugat-magyarországi Egyetem idén
február 1-jétől viseli a Soproni Egyetem nevet,
miután a szombathelyi Savaria Egyetemi Központ az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez
került, az Országgyűlés tavaly novemberi döntése
értelmében.
MTI

Eredményes
megbeszélés
Kismartonban

Eisenstadtban /Kismarton/ járt Németh Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke. Ronald
Reiterrel, Burgenland Tartományi Hivatalának vezetőjével tárgyalt az osztrák-magyar
határátkelők ügyében. A megbeszélést követően az elnök az alábbiakat mondta el: A találkozó eredményes volt. Burgenland tartomány
készen áll arra, hogy hat határmetszési pont
esetében közös pályázatot nyújtsunk be az utak
át-, illetve kiépítésére.
Hozzátette: Az osztrák-magyar határon GyőrMoson-Sopron megyét négy, míg Vas megyét
kettő projekt érinti majd. A megyénkben Fertőrákos (Sopron Piknik út) - és St. Margarethen
/Szentmargitbánya/; Zsira - Lutzmannsburg
/Locsmánd/; Rajka - Deutsch Jahrndorf
/Németjárfalu/;
Várbalog-Albertkázmérpuszta
- Halbturn /Féltorony/ érintett, Vas megyében
pedig Kőszeg - Rattersdorf /Rőtfalva/ illetve
Szentpéterfa - Moschendorf /Nagysároslak/.
Az utak megépítésére legkésőbb május 22-én közös pályázatot nyújtanak be az AT-HU Interreg
programra. Hatalmas diplomáciai értékkel bírhat, ha regionális szinten sikerül határátkelési
pontokat létesíteni és korszerűsíteni, miközben
országosan az osztrák oldalon inkább a szükségtelen és értelmetlen határzárást erőltetik
központilag.

Szlovák-magyar találkozót tartottak Vonattal mehetünk Győrből Pozsonyba
Szlovák-magyar regionális találkozón vett
részt a közelmúltban Németh Zoltán, a megyei
közgyűlés elnöke.
A kétoldalú megbeszélések apropóját a RábaDuna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás Közgyűlése adta, amely egy vegyes
tulajdonú gazdasági társaság, melynek a Győr-

Moson-Sopron Megyei Önkormányzat alapító
tagja és 1/5 részben tulajdonosa. A tárgyalásokat
Szomolányban (Smolenice) kezdték és Nagyszombatban (Trnava) folytatták Mikus Tiborral,
Nagyszombat elnökével és Berényi József alelnökkel, valamint Németh Gabriellával, a Pozsony
megyei önkormányzat alelnökével.

Fejlesztik az osztrák-magyar
vasúthálózatot

Határon átnyúló osztrák-magyar vasúthálózati és közúti infrastruktúrafejlesztésről szóló koncepciót mutatottak be a burgenlandi
Pándorfaluban (Parndorf).

A CrossBorder Rail projekt 12,7 millió eurós
beruházásból valósul meg. Ennek köszönhetően
rövidülnek majd a menetidők, javul a közlekedés biztonsága és szépülnek a megállóhelyek a
Nezsider (Neusiedl am See), Pomogy (Pamhagen)
és Fertőszentmiklós közötti, határon átnyúló vasútvonalon. Továbbá 6 új közúti kapcsolat is épül

az osztrák-magyar határ mentén.
Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára a fejlesztés bemutatását követően a burgenlandi-magyar együttműködés gördülékenységéről
és magas színvonaláról beszélt, egyúttal kiemelte,
hogy Hans Niessl Burgenland tartományfőnöke
soha nem hagyta, hogy a kétoldalú kapcsolatokban felmerülő nehézségek rányomják a bélyegüket a közös munkára.
MTI

Közel kilenc év után jövőre újraindulhat
a vasúti személyszállítás Győr és Pozsony között, napi tíz vonatpárral.
A járat a szlovák fővárosból Hegyeshalomig
közlekedne, onnan lehetne átszállni a győri
csatlakozásra – írta a Kisalföld. Évekig azon
vitázott a két ország, ki állja a szlovák oldali
költségeket – úgy tűnik, Pozsony állja a sok átköltöző miatt.
Győrből a jelenlegi vasúti menetrend szerint
mintegy öt óra alatt, óriási kerülővel, Budapesten majd Szobon keresztül jutunk el Pozsonyba. A Hegyeshalmon át Rajka felé tartó
személyszállító szerelvényeket ugyanis még
2009-ben leállították, hiába tiltakoztak az érintett települések.
Azóta is voltak próbálkozások: 2011-ben Nagy
István országgyűlési képviselő a személyszállítás újbóli megindítása érdekében szólalt fel a
parlamentben, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat pedig folyamatosan napirenden
tartotta a témát. Szakács Imre, majd Németh
Zoltán közgyűlési elnökök és a hivatal munkatársai különböző fórumokon jelezték a GyőrPozsony vasúti kapcsolat helyreállításának igényét, amely igényt a megyei területfejlesztési
dokumentumok (a koncepció és a program) is
rögzítettek. A vasúti személyközlekedés újraindításának költségeit eddig azonban szomszédunk vasúttársasága nem vállalta. Számításuk
szerint ez napi nyolc vonatpárral évente közel
180 millió forint lenne.
Ki fedezze a költségeket? – erről szóltak az
elmúlt évek. Időközben a MÁV-tól a GYSEV
Zrt. átvette a Rajka–Hegyeshalom vasútvonal
működtetését. A szlovák tárca azonban ragaszkodott hozzá, hogy a saját szakaszára nem ad
közszolgálati megrendelést, s erre a szakaszra is
a GYSEV-vel vagy a magyar állammal fizettetné meg az évi 120–160 milliós költséget.

Mostanra azonban úgy tűnik, változott a helyzet: Szlovákia – a híradások szerint – a határon
átívelő közlekedés lehetőségeinek kiterjesztését
tervezi. A szlovák szaktárca megrendelésére
már az év végi menetrendváltástól (december
10-től) naponta csúcsidőben tíz vonatpár közlekedhet Rajkán keresztül Pozsony és Hegyeshalom között. Ezt jelentette be Érsek Árpád, Szlovákia közlekedési minisztere. A döntést többek
között az indokolja, hogy Rajka és a szlovák
főváros között az elmúlt időszakban jelentősen
nőtt a forgalom, elsősorban a Magyarországra
költöző szlovákok ingázása miatt. Rajkának
2500, Mosonmagyaróvárnak több mint ezer
Szlovákiából érkezett lakója van. A Rajkáról
ingázók egyébként is bosszankodnak, hogy a
801-es városi buszjáratról már át kell szállniuk Oroszváron a szlovák főváros felé. Emiatt is
(ki)használnák a vonatközlekedést.
A szlovák közlekedési minisztérium közleménye szerint a vonatokat a GYSEV adná, ezt a
Csorna–Hegyeshalom járatok Rajkán át Pozsonyig történő meghosszabbításával érnék el,
Jenbacher-motorkocsikkal, mivel a GYSEV
Flirtjeinek – és a MÁV-Start motorvonatainak –
nincs engedélye a szlovákiai közlekedésre.
Úgy tudjuk, Pozsonyligetfalu (Petržalka) pályaudvara lenne a végállomás, visszafelé pedig
Hegyeshalomig közlekednének az „elővárosi
motorvonatok”. Olyan menetrend kialakítása a
cél, ami megfelelő csatlakozást nyújthat Győr
és Budapest, valamint Csornán át Sopron és
Szombathely irányába.
Kiss Vince rajkai polgármester elmondta, csupán hallomásból tud a vonatok újraindításáról,
hivatalosan még nem értesítették a települést.
A részletekről a felek folyamatosan tárgyalnak.
Az GYSEV elismerte, hogy megkeresték őket
Szlovákiából, és nyitottak az együttműködésre:
ahol kérik, ott szívesen szolgáltatnak.
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Közös célokért a megye, a kórház és az egyetem
Számtalan konkrét eredménye van a megyei önkormányzat, a kórház és az egyetem
együttműködésének. Ezt tekintették át és új
feladatokat fogalmaztak meg egy megbeszélés
keretében a szervezetek vezetői.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat,
a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház és a Széchenyi István Egyetem közötti évtizedes, kiváló együttműködés írásba foglalására, majd ünnepélyes aláírására 2014 júniusában került sor.
Ezt követően - 2015 októberében - kibővítették, aktualizálták a dokumentumot. A vezetők
rendszeres időközönként áttekintik az együttműködés alakulását és javaslatot tesznek annak
esetleges továbbfejlesztésére. A rendezvényre
márciusban háromoldalú munkamegbeszélés keretében került sor.
Az intézmények közötti évek óta folyamatosan
fennálló tevékenységek között meg kell említeni
a gyakornoki helyek biztosítását, szakdolgozatkonzultációkat és bírálatokat, a jogi karon történő vizsgáztatásokat, valamint egymás rendezvényeinek kölcsönös látogatását.
A rendezvényt megelőző sajtóbeszélgetésen
Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke röviden áttekintette az évtizedes együttműködés
eddig történetét, majd a tavalyi évben indított
közös programokról beszélt, melyek közül hármat külön is kiemelt.
Közlése szerint a Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzat a Pozsonyi Önkormányzati Kerülettel az INTERREG V-A SK-HU határon
átnyúló program keretében közös pályázat kidolgozásán dolgozott a tavalyi évben, mely benyújtása került „Kulturális közösségi központ
SK-HU” címen (zsinagóga projekt). Az egyetem
részéről a Varga Tibor Zeneművészeti Intézettel
kezdődött meg az együttműködés, amely ma már
Művészeti Kar. Pozitív támogatói döntés esetén

épületfelújításra, zenei eszközök beszerzésére és
közös kulturális rendezvények megvalósítására
nyílik majd lehetőség.
Másodikként a megyei klímastratégia kidolgozása, valamint éghajlatváltozási platformok létrehozása és működtetése Győr-Moson-Sopron
megyében című projekt keretében zajló közös
munkát emelte ki. Elmondta, hogy ebben a projektben is az egyetem az együttműködő partnere
a megyei önkormányzatnak.
A harmadik fontos, már zajló projekt a megyei
szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási gazdaságfejlesztési együttműködések
Győr-Moson-Sopron megyében címet viseli, melyben az egyetem szakembereivel folyik
együttműködés. Elmondta még, hogy a megyei
foglalkoztatási paktum-projekt akcióterve keretében „A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
egészségügyi ellátásának kisegítő munkaköreiben meglévő létszámhiány csökkentése” című
projekttervet készítettek közösen a megyei kórház ápolási igazgatójával.
Dr. Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem
rektora szintén jónak és hasznosnak ítélte az
évenkénti áttekintést, összegzést, majd kiemelt
néhány fontos a megyei kórházzal közösen
együtt végzett és elvégzendő tevékenységet.
A PAMOK és a SZE már a 2010-2015-ös időszakban is valósított meg közös pályázati tevékenységet, így az intézmények infrastrukturális
és szellemi bázisán olyan közös fejlesztések valósultak meg, amelyek közös interdiszciplináris
kutatási programok alapjául szolgálnak. Ezt az
együttműködést a két intézmény 2016-2020-as
időszakban is folytatni kívánja.
A rektor emlékeztetett arra, hogy tavaly június
végétől a Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet kar formájában, Egészségés Sporttudományi Kar néven folytatja működését. Az egészségügyi képzés szakmai bázisát

Újabb lépések az
útfejlesztésekben

Az előző közgyűlésen a Pápát Győrrel összekötő, 2x2 sávos út lehetséges nyomvonalairól
valamint az M85-ös gyorsforgalmi útról is
tárgyaltak a megyei képviselők. Azóta mindkét projektben történt előrelépés.

Papíron már elkészült a 83-as út nyomvonala,
tájékoztatott Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke. A 110 milliárd forintból megépülő,
Pápát Győrrel összekötő út elkerül majd minden települést: Győrszemere-Nagyszentpált,
Győrszemerét, Gyarmatot és Takácsit Nyugatról, Tétet és Tétszentkutat pedig Keletről.
Hat helyen épül felüljárós csomópont: a koroncói
és a kajárpéci elágazónál, Győrszemere-Erdősor
és Tét között, a Gyömöre és Tét közötti úton,
Gyarmatnál, és a marcaltői–csornai elágazónál.
A megyei önkormányzat kezdeményezésére a
felpéc–kajárpéci utat meghosszabbítják a mostani 83-as főútnál lévő kereszteződéstől az új
nyomvonal irányába, a felpéc–téti utat pedig
Tét határában, a várostól keletre összekötik a
gyömöre–téti úttal.
Készül a megvalósíthatósági tanulmány és a

környezeti hatástanulmány is, mondta el az elnök. A jogerős építési engedély várhatóan decemberre lesz meg.
Az állami főépítész megadta az M85 gyorsforgalmi út Csorna II – Pereszteg – Országhatár közötti szakaszának pontosításáról szóló térségi területfelhasználási engedélyét.
A területfelhasználási engedéllyel Győr-Moson-Sopron Megye Területrendezési Tervében
pontosították a hivatkozott útszakaszt. Ennek
következtében elhárult az akadály az érintett
18 település településrendezési tervének módosítása elől, amely nélkül eddig nem indulhatott
el a gyorsforgalmi út területének kisajátítása.
Az érintett települések: Farád, Jobaháza, Rábatamási, Bogyoszló, Szárföld, Babót, Kapuvár,
Vitnyéd, Fertőendréd, Fertőszentmiklós, Röjtökmuzsaj, Nagylózs, Ebergőc, Pinnye, Pereszteg, Nagycenk, Kópháza, Sopron.
A kisajátítás az utolsó lépés az út megépítéséhez. Ezt már a kivitelezés követi. A költségvetési forrás a beruházáshoz rendelkezésre áll,
közölte Csepreghy Nándor államtitkár.

Megyei jogú városok, megyék
és települések együttműködése
A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat és a Belügyminisztérium Önkormányzati
Koordinációs Irodája szakmai konzultációt
kezdeményezett a helyi területrendezéssel és
területfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati szerepvállalás és koordináció témakörében.
A szakmai konzultáció-sorozat célja az önkormányzatok kommunikációjának, együttműködésének, feladat-végrehajtásának a javítása, hozzájárulás a hatékony és szolgáltató

önkormányzati szemlélet kialakulásához. Első
állomásként – március közepén – Győrben egy
szakmai műhelybeszélgetés keretében gyűjtötték
össze a megyei vezetők és szakemberek tapasztalatait, véleményét.
Április hó folyamán további három, térségi
rendezvényre is sor került, ahol a közös gondolkodás és kommunikáció szintén a helyi területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok és lehetőségek
mentén történt.

továbbra is a PAMOK biztosítja. A SZE új, innovatív szak – egészségügyi mérnök – bevezetését készíti elő, melynek tervezési, szervezési és
megvalósítási szakában is elengedhetetlen a két
intézmény együttműködése. Ismertette továbbá,
hogy az egészségügyi mérnök mesterszak mellett az egyetem fontosnak tartja a szakirányú továbbképzési szakok megjelenítését is.
Dr. Tamás László János, a Petz-kórház főigazgató-főorvosa arról a GINOP-pályázatról tett
említést, amely a kutatási infrastruktúra megerősítését célozza az egyetemen, ám a Petz Aladár Megyei Kórházzal együttműködve. Külön
kiemelte, hogy e projekt keretében tudományos
kutatások valósulnának meg az érbeteg-ellátás
fejlesztése érdekében. Szólt a márciusban sikerrel megrendezett Megyei Orvos – Gyógyszerész

Napok Tudományos Továbbképző Konferenciáról is, melyen a rezidensektől az akadémiai
doktorokig mindenki jelen volt, melynek programját a PAMOK állította össze, akkreditáltatta,
a rendezvény fő szervezője a két illetékes kamara (MOK, GYOK) megyei szervezete, valamint a konferenciának helyet adó a Széchenyi
Egyetem volt.
A szervezek vezetői szerint céljuk továbbra is
az, hogy a közösen tervezett 2017. évi programokon, a rövidebb-hosszabb távú elképzelések
megvalósításán valamennyien elkötelezetten
tovább munkálkodjanak. A három szervezet vezetője ellátta kézjegyével az elmúlt időszak eredményeiről, illetve a közeljövő terveiről szóló írásos tájékoztató anyagot.

A 200. évfordulóra megújul
a magyaróvári vár épülete

A város legjelentősebb turisztikai látványossága
kinyitja ajtóit a városlakók és a turisták előtt –
mondta dr. Nagy István államtitkár, a térség országgyűlési képviselője a beruházásról.

Mosonmagyaróvár emblematikus épülete a vár,
amely azonban a szakirodalom szerint a legkevésbé ismert várak köré tartozik. Ennek oka az is lehet,
hogy hadi célokra története folyamán nem használták. Bár első lakótornya 1270 körül épülhetett,
sok háborús pusztítás is sújtotta, a központi épület
jelentős kárt nem szenvedett. 1818-ban ebben az
épületben nyílt meg Magyarország első mezőgazdasági felsőfokú tanintézete, amely a magyar agráriumnak számtalan jeles szakembert adott.
Most állagmegóvására és turisztikai célú hasznosítására a Nemzeti Várprogram támogatásával 1,3
milliárd forintot fordít a vagyonkezelő Széchenyi
István Egyetem és konzorciumi partnere, a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető
Nonprofit Kft. Ezt
sajtótájékoztatón jelentették be Mosonmagyaróváron.
Virág Zsolt, a Nemzeti Kastély- és Várprogram miniszteri
biztosa
kiemelte,
hogy a mosonmagyaróvári rekonstrukció jól illeszkedik a soproni várfal
és múzeum negyed,
a nagycenki Széchenyi-kastély
és
a fertődi Esterházy-kastély rekonstrukciójához, így a
megyében rövid idő
alatt turisztikai attrakciók
láncolata
várja a látogatókat.
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Részt vett a sajtótájékoztatón a térség országgyűlési képviselője, a Földművelésügyi Minisztérium
parlamenti államtitkára, Dr. Nagy István is, aki
maga is a várban működő agráregyetemen végzett.
Elmondása szerint a város legnagyobb turisztikai
vonzerejét a vár jelenti, s reméli, hogy ez a beruházás a jövőre fennállásának 200. évfordulóját
ünneplő egyetemnek is új lendületet ad. Szerinte a
képzeletbeli kőfalak, amelyek eddig körbevették az
épületet leomlanak, s a beruházás kinyitja a várat a
városlakók és a turisták előtt.
A kivitelezés munkálatai ősszel kezdődnek, megújul a vár homlokzata is, - mondta Földesi Péter, a
Széchenyi István Egyetem rektora. Rendezvény- és
kiállítótereket alakítanak ki, s a belső udvar alkalmas lesz kisebb koncertek tartására is. A remények
szerint a felújítás jövő őszre befejődik.
Böröndi
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Lébényben ünnepelt a megye, szobrot is avattak
Lébényben tartotta március 15-i ünnepségét a
megyei önkormányzat. A városban szobrot is
avattak a forradalom és szabadságharc emlékére, tiszteletére.
„A szabadság iránti vágy a magyar nép álma volt.
Ezt együtt álmodta a gazdag gróf és a nincstelen
jobbágy, az ifjú diák és a veterán katona, egyenlő
félként, vállvetve küzdött származástól függetlenül
minden ember, kinek szívében, s lelkében egy közös cél volt: önálló, szabad Magyarország. Mindannyian hittek a szabadság eszményében, a nemzet
erejében és egységében" – így fogalmazott Németh
Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke Lébényben a
megye március 15-i ünnepségén.
Az elnök hangsúlyozta: „Tudták azt, hogy igazi
szabadság nem létezhet rend nélkül. Tudták, hogy
nem rombolni, hanem építeni akarnak. Elveik pedig értő fülekre találtak országszerte, hiszen 1848
márciusában nem csak a fővárosban „támadt föl a
tenger”, hanem számos vidéki település polgárainak szívében is megdobbant valami.”
Németh Zoltán utalt arra, miként vették részüket a
lébényiek forradalomból: „A történetírók tanúsága
szerint 1848 márciusában a forradalmi lelkesedés
Lébényt is megérintette, 152 lébényi férfi jelentkezett a nemzetőrség soraiba. Az adatok szerint a
honvédsereg tagjaként 29 lébényi férfi vett részt a
szabadságharc küzdelmeiben. A fegyveres harcok
hónapjaiban Lébény lakóit is sújtották a háborús
viszontagságok, s 1849 júniusában itt is dühöngött
az orosz csapatok által behurcolt kolera, amely Lébényben 70 áldozatot szedett.”
Március idusán a nép álmában megjelent őseinknek

ezeréves dicsősége, hangoztatta a megyei önkormányzat elnöke, majd így folytatta: „Erre a dicsőségre, erre az álomra emlékezünk 2017. március 15én is. Ezt a hazaszeretetet, becsületet, kitartást kell
továbbvinnünk nekünk, a XXI. század népének.
Bár tudjuk, hogy mindig lesznek olyanok, akik a
nemzet egysége helyett a rombolás és a széthúzás
mellett tesznek esküt. Tudjuk ugyanakkor azt is,
hogy a vidéket és vidékieket lenéző bomlasztók
csupán egy jelentéktelen pillanat, egy momentum
lesznek a magyar történelemben.”
A szónok arról is beszélt, hogy „mint történelmünk

során szinte mindig, most is külföldről támadnak
bennünket.” Szerinte „a mai támadók álca mögé
bújnak, hamis eszméket terjesztenek, zavart keltenek, és ehhez úgy használnak fel egyes magyarokat, hogy talán még ők maguk sem tudják, hogy
valójában melyik idegen hatalmat szolgálják nemtelen cselekedeteik közben.”
Beszédét azzal fejezte be: „Mai világunkban merítsünk erőt és példát azoknak az embereknek az életéből, akik képesek voltak a közös nemzeti ügy érdekében felülemelkedni a hétköznapok önzésén, a
torzsalkodáson, a kicsinyes politikai játszmákon.”

A bécsi magyar nagykövet a megyeházán
Dr. Perényi János, hazánk bécsi nagykövete is
megtisztelte jelenlétével azt a többoldalú szakmai megbeszélést, melyet Győrött tartottak a ,
a megyei önkormányzati hivatalban.
A rendezvény házigazdája, Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke és diplomata vendége a
rendezvényt megelőzően a sajtó képviselőivel is
találkozott. Ezen a sajtóbeszélgetésen ismertették, hogy a találkozó egyik témájaként a határon
átnyúló együttműködések fejlesztésének lehetőségeiről egyeztetnek majd a résztvevők, de elhangzott az is, miszerint az ún. “határ közeli utak”
kérdésköre is szóba kerül majd.
Németh Zoltán tájékoztatása szerint a rendezvény
apropóját azonban „CENTROPE” közép-európai
regionális együttműködés adja, melynek soros
elnöki tisztét 2017. évben ugyanis Győr-MosonSopron megye látja el. Az elnök szólt arról is,
hogy nagykövet úr javaslatára - komoly és felelősségteljes előkészítő munka eredményeként - vállalta el megyénk a CENTROPE Együttműködés
(Central Europe) 2017. évi soros elnökség betöltését. Minderről tavaly novemberben, a csehországi
Brnoban megtartott politikai csúcstalálkozón született hivatalos döntés.
Németh Zoltán a gondolatmenetet folytatva elmondta, hogy a 2003 óta létező CENTROPE
Együttműködés (Central Europe) célja egy több
nemzetet magába foglaló közép-európai régiós
együttműködés kialakítása, működtetése. Tagjai
cseh, osztrák, szlovák, magyar régiók, megyék

és nagyobb városok, összesen 16 partnerváros
és régió, összességében mintegy 6,5 millió lakos. Majd hozzátette: megyénk soros elnöksége
idejére két kiemelt célt tűztünk ki: egyrészt az
elektromobilitás kérdéskörét, másrészt pedig egy
új jegyrendszer bevezetése által a környezettudatos utazás előtérbe helyezését. „Megtiszteltetés,
hogy nagykövet úr személyes jelenlétével is kifejezi érdeklődését a CENTROPE Együttműködés
és megyénk soros elnöksége iránt” –fogalmazott
a politikus.
Dr. Perényi János elmondta, hogy 2014 decembere óta látja el diplomáciai feladatát Bécsben. Majd
arról szólt, hogy rendkívül fontosnak tartja a határon átnyúló együttműködések erősítését, különösen Burgenland integrálásának fontosságát emelte
ki. Meggyőződése szerint ebben a munkában a
CENTROPE Együttműködésnek is nagy szerepe
lehet. Szót ejtett olyan prioritást élvező projektekről, melyek az osztrák-magyar határ menti együttműködés keretében valósulhatnak meg, elsősorban a
közlekedés, a kultúra és az
oktatás területén erősítve és
kibővítve az együttműködést. A diplomata véleménye szerint az interregionális
együttműködések,
mint
ahogy a CENTROPE is,
csak közelebb viszik egymáshoz az embereket.
Németh Zoltán az ún. határ

közeli utak vonatkozásában elmondta, hogy hat
útkapcsolat tervezéséről van szó, ezek közül a
Rajka-Németjárfalu, a Várbalog-Féltorony és a
Zsira-Locsmánd kapcsolatot nevezte meg. A megyei közgyűlés elnöke szerint e munka gördülékeny előkészítéséhez nagy örömmel számítunk az
olyan profi diplomatát segítségére is, mint Perényi
úr.
Mindketten egyetértettek abban, hogy a migránsválság és annak különböző kezelése nehezíti
az együttműködés eredményességét, ugyanakkor az is látszik, hogy az osztrákok fokozatosan
áttértek a magyar kormány által képviselt útra a
migránsválság vonatkozásában és vannak a két
félnek e kérdékörben közös prioritásai is, például
a hatáérok védelme. Az együttműködést terheli továbbá, hogy mindkét országban választások
következnek 2018-ban, így a belpolitika bizonyos
tekintetben rányomja, rányomhatja bélyegét a
külkapcsolatok alakulására is.

Immár 25. alkalommal rendezték meg Téten, a
Kisfaludy Napok keretében a megyei általános
iskolák tanulmányi versenyét. A színvonalas rendezvény jó hangulatú vetélkedőin 20 intézmény
több mint 400 tanulója vett részt.

Február végén nem mindennapi mulatságra került
sor Beled városában. Az „Egy éjszaka a kastélyban”
címmel, civil kezdeményezés nyomán megrendezett
bálon, hosszú idő után újra élettel teltek meg a jelenleg használaton kívüli Barthodeiszky kastély termei.

Nagy sikerrel, rekordot jelentő közel hatezer érdeklődővel rendezték meg Kapuváron a 3. Böllérmáj Fesztivált. Kígyózó sorok várták, hogy megkóstolhassák Kapuvár gasztronómiai védjegyévé
vált különlegességet.

Pályázati pénzből
bölcsődét építenének
Interjú Kovács Gáborral, a város polgármesterével.
Március 15-én avatták fel Lébényben
Lipovics János iparművész, szobrász –
„A Szabadság Angyala” nevet viselő – 48-as
emlékművét, az Iskola utcában.
Milyen gyakran avatnak köztéri szobrot
a kisvárosban? – kérdeztük a település polgármesterét, Kovács Gábort.
- Több szobrot is avattunk a rendszerváltás
után, mint a Pesti srác vagy éppen a Trianon
emlékmű.
Fejlődik Lébény. Milyen év lesz az idei?
- Öt pályázatot nyújtottunk be tavaly, egyről
tudjuk, hogy nem nyert, a többiben várjuk az
eredményhirdetést. Pályáztunk bölcsődeépítésre, energetikai felújításra. Az előbbi közel
kétszáz milliós támogatás lenne, az utóbbi
pedig közel ötven millió, amelyből a polgármesteri hivatal épületét korszerűsítenénk.
Kicsit türelmetlenek vagyunk, mert egy
éve semmi hír, jó lenne tudni, hogy mennyi
pénzt kapunk vagy kapunk-e egyáltalán.
Eddig nem volt bölcsőde Lébényben?
- Jelenleg nincs bölcsődénk, ennek költségét
saját forrásból nem tudjuk kigazdálkodni.
Igény viszont lenne rá, bízunk benne, hogy
pályázati forrásból elkezdhetjük az építkezést.
Említette, hogy öt pályázatot is benyújtottak. Mit tartalmaz a másik három?
- Pályáztunk piac kialakítására, felnőttek
részére sportparkra valamint útépítésre. Ez
utóbbin nem jártunk sikerrel, a másik négy
még függőben van.
A pályázati források létérdeket jelentenek egy kisvárosban?
Abszolút, a költségvetésünkből nehezen jut
fejlesztésre, a fenntartás, a bérek szinte elviszik az egészet. Iparűzési adóból van bevételünk, de ez is csökken folyamatosan, a
források szűkülnek.
Mi az, ami még az idei tervekben szerepel?
- Az útjainkat folyamatosan újítgatjuk. Ezen
kívül NAV árverésen megvettünk egy 100120 éves parasztházat, amelyet saját erőből
korhűen felújítunk, s olyan múzeumot szeretnénk létrehozni, ahol egykoron volt szakmákat mutatunk be, hogy a fiatalok tudják
és lássák, mivel foglalkoztak a három-négy
emberöltővel ezelőtt élt lébényiek. A tervek
szerint ősszel megnyitjuk a tájházat. És ami
még örömmel tölt el, hogy végre mind a két
körzetünkben lesz orvos, mindketten középkorúak, így remélhetőleg hosszabb távra
megtaláltuk a megoldást.

Harmadik alkalommal rendezték meg a Szigetközi Gulyahajtás elnevezésű programot Dunaszegen. Szent György napja környékén hajtották ki a
téli szállásról a legelőkre az állatokat. A fő látványosság a közel 400 fős gulya hajtása volt.
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Sportcsarnokot avattak Mosonmagyaróváron Újabb megyei
értékek

Régi álom vált valóra Mosonmagyaróváron,
ünnepélyes keretek között felavatták az UFM
arénát. Már két évtizeddel ezelőtt megfogalmazódott Mosonmagyaróváron a gondolat,
hogy szükség van egy sportcsarnokra, akkor a
helyét is kijelölték a létesítménynek, s tervek is
készültek, de a megvalósítás elmaradt.

Fotó: Milkovits Tibor

2010 után aztán felgyorsultak az események,
a dr. Nagy István vezette önkormányzat elhatározta, reális tervek alapján, új helyszínen felépíti a sportcsarnokot. A város a 240 milliós
állami támogatás mellé 317 millió forintot biztosított, az MTE 1904 sportegyesület úgy döntött 2012-ben, hogy a társasági adókedvezmény
sporttámogatási rendszerét kihasználva belevág
a fejlesztésbe, s benyújtotta sportfejlesztési
programját, benne egy multifunkcionális csarnokkal.
2015-re gyűlt össze a beruházáshoz szükséges összeg, s ebben az évben kezdődött el az
építkezés.
A létesítmény rekordidő alatt a tavalyi év végére elkészült, s működési engedélyek után a
város februárban vette birtokba a 2,05 milliárd
forintból megépült, ötezer négyzetméter alapterületű, több mint ezer férőhelyes, többfunkciós
városi sportcsarnokot.
Az ünnepségen jelent volt Sárfalvi Péter, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzeti
utánpótlás-nevelésért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, aki beszédében kiemelte, hogy a kormány kiemelt stratégiai célja
a sportra nevelés, mert a sport a testi, szellemi
és lelki egészség megőrzéséhez járul hozzá.
dr. Nagy István, a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, a térség fideszes

országgyűlési képviselője a helyi összefogás
erejéről beszélt.
- A mintegy másfél milliárd forint több mint hatvan helyi vállalkozás társasági adójából gyűlt
össze, amely ilyen formájában kifejezetten közösségi épület lett - tette hozzá.
Árvay István, Mosonmagyaróvár polgármestere történelmi eseménynek nevezte a tényt, hogy
végre van korszerű sportcsarnoka a városnak,
egy régi álom vált valósággá. Az pedig, hogy
nyolcvan helyi vállalkozás segítette a beruházást azt jelzi, jó célért működik az összefogás.
Drescher Ottó, az építtető és a csarnokot üzemelő Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet
1904 elnöke kiemelte annak jelentőségét, hogy
másfél év alatt épült fel a csarnok, amelynek
alapkövét 2015 nyarán tették le. A névadó
azért lett a mosonmagyaróvári UFM Egyesült
Habanyaggyártó Bt., mert a társasági adóból
befolyt összeg hatvan százalékát adta a cég. Az
egyesület a vállalattal egyébként 10 évre szóló
együttműködési megállapodást kötött, amely
meghosszabbítható.
(A csarnok parketta borítású, alkalmas kosárlabdára, kézilabdára, tollaslabdára, röplabdára, teniszezésre és teremlabdarúgásra. Három kisebb termet is kialakítottak, ahol például asztaliteniszezni
és a küzdősportokat gyakorolni is lehet.)
Böröndi

Megyei delegáció járt a
német testvérmegyében
A baden-württembergi Enzkreis járás meghívására 4 napos látogatáson járt Németországban a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Németh Zoltán megyei elnök által
vezetett delegációja.
A látogatásra Karl Röckingernek, Enzkreis járás
elöljárójának meghívására került sor, s magyar
partnerük mellett meghívták a találkozóra lengyel
(Myslowice) és olasz (Reggio Emilia) testvérkapcsolatukat is. Az oda- és visszautazás mellett
2 teljes nap állt rendelkezésre a szakmai programok megvalósítására. A feszes program ellenére
a felek kellő időt szántak a tapasztalatcserére és
az egyes régiók előtt álló kihívások ismertetésére, megvitatására. A gazdasági együttműködés
lehetőségeinek megvitatása mellett a migrációs
hullám kezelése is fontos téma volt. E kérdésben
a megyei delegáció vezetője ismertette a hazai
szabályozást, a fizikai és a jogi határzár indokait és előnyeit, valamint a Donald Tusk részére
megküldött politikai állásfoglalást. A Wolf orvosi
műszergyár meglátogatása során nyert tapasztalat
a megyei delegáció számára különösen is értékes
volt, hisz a Széchenyi egyetem épp az egészségügyi mérnök képzés megindításán munkálkodik,
mely például az orvosi műszergyártás számára
képez szakembereket, s ezzel a megye gazdasága - a járműipar mellett - újabb fontos szektorban
szerezhetne vezető pozíciót a régióban.
A gazdasági kérdések mellett a találkozó kiemelt
témája volt még a klímavédelem, a megújuló
energia használata. A résztvevők megismerkedtek
a német kezdeményezésekkel és bevált gyakorlatokkal, valamint egy Tanzániában indított kísérleti

projekttel is. A résztvevők az elméleti ismeretek
mellett gyakorlati tapasztalatokat is szerezhettek: megtekintették (és többen ki is próbálták) az
enzkreisi hivatal járműflottájának alternatív hajtású részét (elektromos és hibrid autók). Bemutattak
egy jövőbemutató projektet is: egy hagyományos
technológiával épül pforzheimi lakóházat úgy
alakítottak át nullenergiás házzá, hogy közben a
lakóknak nem kellett kiköltözni. Itt nemcsak utólagos hőszigetelésre és ablakcserére került sor, hanem használják a szél- és napenergiát, valamint a
földhőt is. A szakmai céglátogatások során a résztvevők megtekintettek egy energetikai és építési
tanácsadó központot, amit az energiaszolgáltatók,
a járás és a vállalkozások tartanak fenn. Itt meg
lehet tekinteni az egyes építési, fűtési, szigetelési, stb. módozatokat, az előnyöket és hátrányokat,
s a vállalkozók saját ügyfeleikkel is tarthatnak
egyeztetést. A következő állomás egy biofarm
volt, ahol különös figyelmet fordítanak az energiahatékonyságra, s helyi termékpiacot is működtetnek, melyen más gazdák termékeit is árulják.
A klímavédelmi nap utolsó helyszíne a mintegy
félszáz emberrel dolgozó OTEC cég volt, mely
gépgyártással és polírozással foglalkozik.
A magyar delegáció hazautazás előtt megtekintette még a magyarországi telephelyekkel is büszkélkedhető Provertha pforzheimi központját, ahol
a cégtulajdonos és az enzkreisi elöljáró nyújtott
tájékoztatást, többek között a vállalkozások működtetésének jogi-pénzügyi hátteréről.
Megható programja volt a látogatásnak a négy
megyei kortárs művész alkotásaiból szervezett kiállítás megnyitója.

Hámori György és Németh Zoltán az energetikai tanácsadó központban

Kiállítás
Pforzheimben

A baden-württenbergi Pforzheimben nyílt
meg annak a négy megyénkbeli alkotónak
- Galgóczi György, Kelemen Benő Benjámin, Kovács Gombos Gábor és Tolnay Imre
- az időszaki kiállítása, akik Győr-MosonSopron megye és Einzkreis járás, valamint
Pforzheim város sok éves partneri együttműködésének keretében mutatkozhatnak be.
Az előzményekhez hozzátartozik, hogy a Europe Direct Győr-Moson-Sopron Megyei Irodája a megyei önkormányzat támogatásával
2015-ben elkészített egy olyan színvonalas, hiánypótló kiadványt „Kortárs festészet – Európai örökség Győr-Moson-Sopron megyében”
címmel, melyben megyebeli kortárs alkotók
munkásságáról lehetett többet megtudni.
Az elkészült kiadvány nagy sikert aratott:
nemcsak itthon, hanem a külföldi partnereknek ajándékozott példányok által is. Einzkeris
járás elöljárója, Karl Röckinger nagy örömmel fogadta és forgatta ezt a könyvet. Közben pedig megérlelődött benne az a gondolat,
hogy bemutatkozási lehetőséget adnak járási
hivatalukban a könyvben szereplő alkotók
közül néhánynak. Így kerültek tehát a kiválasztott művészek – Galgóczi György, Kelemen Benő Benjámin, Kovács Gombos Gábor
és Tolnay Imre – alkotásai a német együttműködő partnerhez.
A kiállításmegnyitón köszöntőt mondott Németh Zoltán, a kinn tartózkodó megyei delegáció vezetője, megyei közgyűlési elnök, aki
elmondta: A járási hivatal a hagyományos
funkcióján kívül tulajdonképpen a térség legnagyobb múzeuma. Elsősorban a modern művészetek kedvelői számára paradicsom ez az
épület. Galgóczy György, Kelemen Benő Benjámin, Kovács-Gombos Gábor és Tolnay Imre
alkotásai lenyűgözték a műértő közönséget.

naponta frissülő hírekkel
www.gymsmo.hu								

A Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár
Bizottság (MÉB) közelmúltban tartott
ülésén ismét több beérkezett javaslatról
tárgyalt. Ennek megfelelően – a MÉB tagjainak döntése nyomán – a megyei értékek, azaz a „megyerikumok” közé került:
Dr. Barsi Ernő életműve
Barokk esküvő
sopronkövesdi pünkösdi rózsakert
gradistyei horvát kultúrkör
Győr-Moson-Sopron megyei értékei
(összevont értékkategória)
Döntöttek arról is, hogy dr. Veres András
megyéspüspök úr javaslatára a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár Bizottság
kezdeményezi - a megyei értéktárban már
szereplő - Szent László herma felvételét a
kiemelt nemzeti értékek közé. Indoklásként
elhangzott, hogy a „Szent László hermának,
mint nemzeti szakrális kincsnek az értékét,
jelentőségét mindannyian ismerjük, magunkénak tudjuk. Szent László - Szent István
mellett - a legnagyobb országépítő volt, aki
megteremtette a Kárpát-medencében élő népek együttműködését.
A Győr-Moson-Sopron megyében élők számára ez az ereklye kiemelt jelentőséggel
bír, hiszen Szent László koponya ereklyetartójának hiteles másolatát Győrött őrzik.
Ennek köszönhető, hogy a lovagkirály trónra lépésének 940., szentté avatásának 825.
évfordulója alkalmából meghirdetett Szent
László Emlékév egyik központi helyszíne
Győr városa.
Az uralkodó életének és művének széles körű
megismertetése, a nevéhez és tevékenységéhez fűződő hagyományok ápolása és továbbadása az emlékév legfontosabb célja.
Mindezen törekvésekhez kapcsolódva a
legalkalmasabb és legméltóbb időpontnak
tartjuk az emlékévet arra, hogy felbecsülhetetlen szakrális kincsünket, a Szent László
hermát felvételre javasoljuk a kiemelkedő
nemzeti értékek közé.”
Az ülésen dr. Pető Péter, a testület elnöke
tájékoztatta a bizottság tagjait a Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár által végrehajtott legutóbbi hungarikum pályázat sikeres
teljesítéséről.

Öt ország a
kékfestésért
Magyarország Ausztriával, Csehországgal,
Németországgal és Szlovákiával közösen
terjeszti fel a kékfestés hagyományát az
UNESCO szellemi kulturális örökség listájára.
A kékfestés magyarországi hagyományát 2015ben vették fel a szellemi kulturális örökség nemzeti jegyzékére. A legkorábbi festőcéh 1208-ban
Bécsben jött létre, hazánkban először 1608-ban
Lőcse, Eperjes, Igló és Késmárk társulásával
kezdte meg működését. A kékfestés a 18. század
végétől meghonosodó festőmesterség egyik speciális ágát, a rezerv eljárású dúcnyomást és az
indigóval történő textilfestést jelenti.
Jelenleg Magyarországon nyolc berendezéssel
együtt fellelhető műhelyből hat működik aktívan
(többek között a győri kékfestők). A magyarországi kékfestés közösségét ezek a még meglévő, családi alapon működő kékfestőműhelyek
alkotják. Mivel oktatás híján a szakma elméleti
és gyakorlati elsajátítása csak műhelyekben lehetséges, a mesterség már csak e keretek között
tud fennmaradni. A még létező műhelyek sorsa a
fiatal generáción múlik, de az elmúlt időszak azt
mutatja, hogy van érdeklődés a szakma továbbfolytatására.
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Sikeres a Tanoda program
Jánossomorján és Újrónafőn is

2015-ben kezdődött a tanoda program
Mosonmagyaróváron a Mosonmagyaróvári
Kulturális Egyesület keretében, s nemrégiben Jánossomorján és Újrónafőn is indultak
osztályok uniós támogatással a Cinka Panna Roma Kulturális Egyesület és a mosonmagyaróvári Család-és Gyermekjóléti Központ közös szervezésében.

A tanoda rendszer célja olyan tevékenységi
rendszer megalkotása és alkalmazása, amely
hozzájárul ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű
tanulók az alap-, illetve középfokú intézményekben sikereket érjenek el. Ha röviden aka-

runk fogalmazni, akkor a cél a felzárkóztatás.
Délutáni foglalkozásokról van szó a télen indult újrónafői és a jánossomorjai két osztályban is, ahol segítséggel elkészülnek a házi
feladatok, felkészülnek a nebulók a másnapi
tanórákra.
A harminc beiratkozott gyereknek könnyebb
így a tanulás, de kirándulások, kulturális élmények is érik őket, és jó példákkal, értékes közösséggel találkoznak. A Tanoda minden hétköznap a tanulók rendelkezésére áll, hétvégén
és szabadnapokon pedig számos szórakoztató
program vár a diákokra, várhatóan két éven át.
Április elején Újrónafőn gyűltek össze a kör-

nyék szakemberei, egyesületi vezetők és a települések vezetői, hogy megszemléljék a pár
hónap eredményeit, és hivatalosan is köszöntsék a programot. Az ide járó gyerekek meg is
mutatták, mi mindent tanultak eddig: mesejátékkal, dalokkal és táncokkal köszöntötték a
vendégeket.
A tanoda programot uniós támogatással a
Cinka Panna Roma Kulturális Egyesület és a
mosonmagyaróvári Család-és Gyermekjóléti
Központ közösen hozta létre. Mindkét szervezet vezetője köszöntötte a segítőket, szülőket,
és a támogatókat.
A tanoda nem egyszerű napközi. Képességek
és szociális kompetenciák fejlesztése folyik,
a tanárok többsége családsegítő, akik tanulmányi, szociális, kulturális és lelki segítséget
nyújtanak. Cél, hogy ezek a gyerekek ne maradjanak le, és minél hasznosabb tagjai lehessenek a társadalomnak, valósíthassák meg az
álmaikat. Újrónafőn az érintett települések
elöljárói gratuláltak a gyerekeknek és köszönetet mondott a szervezőknek dr. Nagy István
országgyűlési képviselő is, aki a két évvel ezelőtti mosonmagyaróvári kezdeményezést is
támogatta.
– Meg kell érteni a gyerekeknek, hogy ebben
a fejlett régióban az egyetlen esély a tanulás.
A gyerekek szemében látni a tüzet, ezért kell
nekünk mindent megtenni azért, hogy segítsük
őket. Nemcsak a tanulásban, hanem ugyanúgy
a szociális felzárkózásban és hogy olyan kulturális közeget adjunk nekik, amitől esetleg
elzárta őket az élet – mondta.
Jánossomorja város is örömmel üdvözölte az
esélyteremtő programot. Lőrincz György polgármester szerint az él a köztudatban, hogy a
nyugati végeken minden tökéletes.
– De itt is vannak hátrányos helyzetűek, és itt
is fontos, hogy a családból hozott hátrányokat
kiküszöböljük, mert ha itt leszakadnak, nagyon
leszakadnak, és olyan gondok jelentkezhetnek,
ami aztán majd az önkormányzatoknál csapódhat le. Ezért nagyon örültem ennek a pályázati
forrásból megvalósult tanoda programnak Jánossomorján és Újrónafőn – tette hozzá.
Böröndi Lajos
Fotó: Jtv.

Hatvan év után újul meg a
Lukács-kollégium

Kara Ákos Győr és környékének országgyűlési
képviselőjének, az iskola vezetőinek, valamint
a duális képzésben részt vevő cégeknek a közös
sikere, hogy kormányzati forrás jut a Lukácskollégium felújítására.

A kormányzati forrást biztosító szerződés szerint
300 millió forintot kap a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Lukács Sándor Mechatronikai és
Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma.
A távolabbról érkező diákoknak lakhatást biztosító épületet az ‘50-es évek elején adták át, nagyobb
volumenű felújításon azonban azóta sem esett át.
A ‘90-es évek elején a tanteremnyi tízágyas szobákat kettéválasztották, tavaly pedig a fenntartó, a Győri Műszaki Szakképzési Centrum saját
költségvetéséből megkezdte a szobák felújítását,
de a vizesblokkok, a villamos- és vízvezeték-hálózat jelenleg is eredeti állapotában van. Az utóbbi
években egyre gyakoribbá váltak a dugulások, a
beázások, ami az ott élő 245 diák mindennapjait
jelentősen megnehezítette.
A kormányzati forrás megszerzésében fontos szerepet játszott Kara Ákos országgyűlési képviselő,
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára,
akit az iskola és a duális képzésben részt vevő
győri vállalkozások kerestek fel. Számos győri
ipari cégnek a Lukács jelenti a munkaerő-utánpótlás bázisát, ezért az iskola mellett nekik is fontos,
hogy távolabbról is ide tudjanak jönni a fiatalok.

„A kormány elfogadta érveimet, amely szerint halaszthatatlannak tartottam ezt a beruházást. Varga
Mihály miniszter úrnak köszönöm, hogy személyes egyeztetésünkön támogatta a javaslatomat.
Ennek eredménye a támogatási szerződés tavaszi
aláírása” – mondta el Kara Ákos.
A támogatásból modernizálják a fürdőket és mellékhelyiségeket, s újra cserélik a víz-és villamos
vezetékeket. Mindez még ebben az évben megvalósul, hiszen a szerződés szerint december végéig
be kell fejeződnie a kivitelezésnek.

400 millió forint
Győrújbarátra
Kara Ákos több hónapnyi egyeztetése és utánajárása után végre megvalósulhat Győrújbarát
település egyik leginkább várt útfelújítása.
Kormányzati forrásból három kilométer hosszan
megújulhat a Fő utca, mely csaknem 400 millió forint értékű fejlesztést jelent a településnek.
„Ennek az útnak a rendbetétele volt az elsődleges
kérése a hozzám forduló győrújbarátiaknak.” –
mondta el Kara Ákos. A megvalósítás ütemezése
szerint november végére befejeződhetnek a munkálatok.
További célja az országgyűlési képviselőnek
Győrújbaráton, hogy a kormány támogassa az
egészségügyi központ, valamint a Fő utcával párhozamos kerékpárút megépítését. Az egészségügyi központ megvalósítása az önkormányzat és a
kormány közös finanszírozásával valósulhat meg.
A kerékpárút tervezésének előkészítése egyébként
már polgármester úr vezetésével zajlik. A Fő utca
felújításának és a kerékpárút tervezésének előkészítésekor folyamatosan egyeztetik a két projektet.

Felavatták a felújított
jánossomorjai uszodát

Jánossomorján is minden gyerek számára elérhetővé vált, hogy korszerű körülmények között megtanuljanak úszni – mondta Németh
Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke a felújított
uszoda átadásakor.

Az elnök kiemelte, hogy az állam 300 millió
forinttal támogatta a felújítást. Köszönetet
mondott a térség országgyűlési képviselőjének, dr. Nagy István államtitkárnak hathatós

támogatásáért, közbenjárásáért.
Lőrincz György polgármester felidézte a hányatott sorsú uszoda múltját, s azt ígérte: az önkormányzat megteremti a délutáni úszás lehetőségét
is. A felújított uszodával az elmúlt két év szándéka, törekvése valósult meg, fogalmazott.
Bella Zsolt iskolaigazgató-alpolgármester örömmel üdvözölte, hogy az uszoda visszatért az oktatás rendszerébe, ismét fontos színtere lehet a képzésnek és a mindennapos testnevelésnek.
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Önállóan olthat, menthet
a nagycenki egyesület
Március elsejétől önállóan, tehát a hivatásos tűzoltók jelenléte nélkül is olthat tüzet
és végezhet műszaki mentéseket a nagycenki egyesület.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagycenk Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete március elsejétől
önállóan is olthat tüzet és végezhet műszaki
mentéseket, miután teljesítette az önálló beavatkozáshoz szükséges feltételeket.
Az 1889-ben alakult egyesület eddig is hatékonyan, korszerű felszerelésekkel tudta támogatni a hivatásos tűzoltók munkáját. Az elmúlt
nyáron önként vállalt feladatok, valamint a
szakmai elöljárók javaslata után döntöttek az
egyesület tagjai az önálló beavatkozói státusz
vállalásáról, immár ennek tudatában szerezve
be szakfelszereléseket.
Az önállóvá válás alkalmából megrendezett
ünnepségen – amelyen a megye elöljárói, közöttük Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke, és az egyesület működési területén található települések polgármesterei is megjelentek
– az országos katasztrófavédelmi főigazgató
által jóváhagyott együttműködési megállapodást Fülep Zoltán tűzoltó ezredes, a BM OKF
Tűzoltósági Főosztályának vezetője adta át az
egyesület parancsnoka, Ragats Péter számára.

Győr-Moson-Sopron megyében a győrszemerei, a téti és a fertőszentmiklósi önkéntes
tűzoltó egyesület után negyedikként Nagycenk
Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület szaktevékenységet végző önkéntes tűzoltói feleltek
meg az előírt feltételeknek és kapták meg a lehetőséget, hogy önállóan beavatkozhassanak.
Az egyesületnek harminckét aktív tagja van,
közülük tizenhét tűzoltó vállal önálló tűzoltói
szaktevékenységet, ők sikeresen teljesítették a
rendszerbeállító gyakorlatot január 28-án. Az
egyesület vállalta, hogy évi háromezer órában
áll készenlétben, és ha kell, Nagycenk, Fertőboz, Hidegség és Pereszteg, vagyis összesen
hetvenkét négyzetkilométernyi területre indul
segíteni. A négy településen több mint négyezren élnek.
Az ünnepségen elhangzott, hogy az elért
szint fenntartása csak úgy lehetséges, ha a
fiatal tagokat is bevonják az egyesület tevékenységébe.
Az útnak indító ünnepség és az önálló beavatkozás megkezdése alkalmából adományozott
emlékszalagot Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófavédelmi igazgató kötötte fel az egyesület
csapatzászlajára.
Forrás: www.katasztrofavedelem.hu

Jelentősen javul az élőhelyek
állapota a Fertő-Hanság
Nemzeti Parkban
A Fertő-táj turizmusát segíti elő a nemzeti park
beruházása – fogalmazott Firtl Mátyás, a térség országgyűlési képviselője Sarródon az élőhely fejlesztési projekt nyitó rendezvényén.
Több mint százezer hektáron javul majd a természeti és természetközeli élőhelyek állapota 2020ra, az eddig soha nem látott mértékű európai uniós
támogatásoknak köszönhetően - jelentette ki a
Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért,
agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára Sarródon, a Fertő-Hanság Nemzeti
Park 836 millió forintos élőhely fejlesztési projektjének nyitó rendezvényén.
V. Németh Zsolt emlékeztetett, hogy míg az előző
EU-s támogatási ciklusban 2300 milliárd forint,
addig a jelenlegi ciklusban a földalapú támogatások zöldítő részével együtt 3400 milliárd forint áll
rendelkezésre környezet- és természetvédelemre.
Elmondta: természetvédelemre 61 milliárd forint
fordítható, amelyből a legnagyobb arányt a Környezeti és energiahatékonysági operatív program
(Kehop) 38 milliárd forintos kerete adja, de ide
tartozik a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (Ginop) több mint négy milliárd
forintos kerete is.
A természetvédelmi beruházások között szerepel
a leromlott közösségi jelentőségű élőhelyek ökológiai állapotának, valamint a természetvédelmi
kezelés feltételeinek javítása. Így például a 13 ezer
egyeddel bíró őshonos állatállománnyal rendelke-

ző nemzeti parkok istállókat és utakat fejlesztenek.
A természetvédelmi beruházások további eleme a
természetvédelmi őrszolgálat megerősítése és a
természetvédelmi területek bemutatása - folytatta
az államtitkár. Elmondta: a beruházások során felmérik a természeti és természetközeli élőhelyek
állapotát, hogy megtudják, egy későbbi fejlesztés
milyen ökológiai hatással lehet a területre.
Firtl Mátyás, a térség KDNP-s országgyűlési
képviselője arról beszélt, hogy a nemzeti park
száz százalékos támogatottságú beruházása hos�szú távon a Fertő-táj turizmusát segíti elő.Takács
Gábor, a nemzeti park természetvédelmi szakreferense elmondta, hogy a 2020-ig tartó élőhelyfejlesztéssel helyreállítják és összenyitják a Fertőtájon elszigetelt gyepfoltokat, illetve a vízellátás
javításával jobb lesz a Natura 2000-es területek
ökológiai állapota. Egyebek mellett felszámolják
az özönnövény fajokat (bálványfa, selyemkóró, japánkeserűfű), 16 műtárgyat cserélnek le és
újakat építenek, tíz helyszínen megsemmisítik
az illegális hulladéklerakókat, 11,8 kilométeren
földutakat újítanak fel, 19 mezőgazdasági gépet
vásárolnak, valamint az állattartási infrastruktúra
fejlesztése érdekében felújítják a Hídi majort.Takács Gábor közölte, a kivitelezés az év második
felében kezdődik, a megvalósításhoz szükséges
engedélyek megszerzése és a hatástanulmányok
elkészítése után.
MTI

Uszoda épülhet Pannonhalmán
Két medencetérből és két részre bontott öltözőszárnyból álló tanuszoda valósulhat meg. A teljes
beruházás becsült költsége közel 400 millió forint. A helyi közösség és a térségünk számára rendkívül kedvező ez a lehetőség, hiszen az építés költségeinek jelentős részét a kormány biztosítja.
Az uszoda megépítéséért
évek óta sokat tett Kara
Ákos, a térség országgyűlési képviselője, aki nagyon fontosnak tartja ezt
a beruházást. Ennek elsősorban az az oka, hogy
nem csak Pannonhalmát
érinti. A térség valamen�nyi diákjának segítség lehet ez a beruházás.
A becslések szerint legalább 1200 iskolás és
1000 óvodás használhatja
majd, de nyitott lesz a felnőttek számára is.

A 2017. évi 1. számunkban megjelent rejtvényünk helyes megfejtése „Gyántásországtól
Gömörországig” A beérkezett helyes megfejtések közül KÖKÉNY MARGIT (Fertőszéplak),
DITTRICH JÁNOS (Pannonhalma) és VARGA LÁSZLÓNÉ (Vitnyéd) részére kedvezett a szerencse.
Mindannyian egy-egy könyvet nyertek Móser Zoltántól a Magyar Kultúra Kiadó felajánlásából. Nyereményüket postáztuk. A nyerteseknek ezúton is gratulálunk!
Új rejtvényünk megfejtésében Sebestyén Márta lemezének előkészítésében közreműködő két zenész
nevét rejtettük el. A megfejtéseket a Nyugathír Kft. címére (9023 Győr, Szigethy A. u. 12.), vagy a
rejtveny@nyugathir.hu címre várjuk. Kérjük, hogy a borítékra illetve az e-mail tárgy mezőjébe írják a
„rejtvény” szót. Beküldési határidő: 2017. június 15.
IMPRESSZUM
Nyugat Hírmondó kulturális és hírújság  ISSN:1785-217x  Megjelenik 100000 példányban Győr-Moson-Sopron megyében
Kiadó: Nyugathír Kft.  Felelős Kiadó: Takács Zsolt  Szerkeszti a szerkesztő bizottság.  Tel.: 96/519-104  Fax: 96/433-625  Email: info@nyugathir.hu  Web: www.nyugathir.hu
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A legjobbakat díjazták
Közelmúltban tartották a Győr-Moson-Sopron
Megyei Önkormányzat és a megyei Europe Direct
Tájékoztató Központ által közösen meghirdetett interneten játszható - számítógépes játékkészítő
pályázat eredményhirdetését a Megyeházán.
A megyei önkormányzat nevében Németh Zoltán
elnök köszöntötte a díjátadó résztvevőit. Hangsúlyozta, hogy a környezetvédelem és a klímavédelem fontosságára már egészen kicsi kortól érdemes
a gyerekek figyelmét felhívni. A korosztályuknak
megfelelő figyelemfelhívó eszközzel ugyanis már
ekkor el lehet kezdeni a gyerekeket megnyerni a
téma iránt, így később belőlük környezettudatos
fiatal, majd felnőtt válhat. A pályázatról szólva az
elnök emlékeztetett, hogy a felhívás éppen a fiatalabb korosztály megszólítását célozta, a komoly
témát ugyanakkor játékos formába kellett a pályázóknak önteniük.
Mint ismeretes, a tavaly
év végén meghirdetett pályázat célja a klímaváltozással, klímavédelemmel,
fenntartható fejlődéssel
kapcsolatos figyelemfelhívás volt, a beküldött játékoknak - a kreativitás és
az innováció jegyében - e
témakörök egyikéhez kellett kapcsolódnia.
A pályázatok értékelését
végző zsűritagok közül
Kottra Richárd, mérnökinformatikus, multimédia-

fejlesztő, számítástechnikai programozó (Jedlik
Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnázium)
volt jelen a díjátadón, egyúttal szólt az értékelés
szempontjairól is. A szakember elmondta, hogy
fontosnak tartották az értékelés, a tesztelés során
azt, hogy a konkrét játékprogram mennyire fókuszál a környezet- és klímavédelemre, emellett
fontos szempont volt az is, hogy mennyire játszható, mennyire élményszerű a pályamunka, de figyelembe vették azt is, hogy minél szélesebb korosztály számára biztosítson hasznos és kellemes
időtöltést.
Az I.-II.-III. helyezett fiatalok jutalma 100.000 Ft,
60.000 Ft és 40.000 Ft értékű utalványt volt, melyet a megyei közgyűlés elnökétől és a zsűri jelen
lévő tagjától vehettek át, ám a szervezők figyeltek arra is, hogy egyetlen pályázó sem térjen haza
ajándék nélkül.

Eredmények:
1. helyezett Bólya Richárd (Jedlik, Győr) –
Pingvin Panka c. játéka
2. helyezett D&J Team: Sárkány Dávid és Molnár Attila (SZE, Győr) - Környezettudatos kvíz
c. játéka
3. helyezett Analóg processzorok: Szűcs Henrik és Karsa Zoltán István (Jedlik, Győr) KlimApp c. játéka

A rendezvény keretében a három díjazott pályamű
bemutatására is sor került az „alkotók” tolmácsolásában.
A játékok iránt érdeklődőknek jó hír, hogy az ös�szes beérkezett pályázat a megtalálható a megyei
önkormányzat honlapján.

Figyelem! Csak játszani kell és
ajándékcsomagot lehet nyerni

Veres András lesz
a csíksomlyói
búcsú szónoka
Veres András győri római katolikus megyés
püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz az idei csíksomlyói búcsú
szónoka.
Az idei csíksomlyói búcsús ünnepi szentmisét június 3-án, helyi idő szerint 12.30-tól (közép-európai 11.30) tartják a Hármashalom-oltárnál, a Kisés Nagysomlyó-hegyek közötti nyeregben. Amint
a szervezők közölték, a prédikációra felkért Veres
András lesz a búcsú egyetlen meghívottja, de szeretettel várnak minden zarándokot Csíksomlyóra.
MTI

A Europe Direct Tájékoztató Központ – GyőrMoson-Sopron megye - a számítógépes játékokhoz kapcsolódóan - újabb versenyt hirdet a
2016/2017. iskolaév végéig: az egyes játékokban 2017. június 15-én 12 órakor legtöbb pontot elérő játékosok ajándékcsomagot nyernek.
Az azonosíthatóság érdekében kérjük, a játék
során olyan nevet adjanak meg, amely alapján
egyértelmű lesz a személyazonosság.
A játékok a megyei önkormányzat honlapján, a
jobb oldali hivatkozások között érhetők el.

A 80 éves
Csapatzászló a
Ezredessé léptették elő
Lengyel Sándort nemzetőröknek a rakétaezred parancsnokát
köszöntötték

Lengyel Sándor, a csornai Pántlika néptáncegyüttes alapítója, neves néptáncpedagógus a
közelmúltban töltötte be 80. életévét.

Ez alkalomból a hétvégén köszöntötték Őt lakóhelyén, Csornán. Számos családtagja, tanítványa, barátja és tisztelője között Gyopáros Alpár,
a település országgyűlési képviselője is jelen volt
ezen a rendezvényen és gratulált az ünnepeltnek. A képviselő - a köszöntő gondolatok mellett - Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke
kérésére és megbízásából népi hagyományaink,
néptánckincsünk megőrzése érdekében elhivatottan végzett, sok évtizedes szakmai munkássága
elismeréseként, a tisztelet és köszönet kifejezéseként a megyei önkormányzat elismerését, GyőrMoson-Sopron Megye Emlékérmét nyújtotta át
Lengyel Sándornak.

Az 1956-os Magyar Nemzetőrség Győr-Moson-Sopron megyei parancsnoka, Csillag
István – csapatzászló elkészítésének anyagi
támogatása érdekében - kéréssel fordult a
megyei önkormányzathoz, illetve annak elnökéhez, Németh Zoltánhoz.

A megyei közgyűlés elnöke méltányosnak
tartotta a kérést, így anyagi támogatásával a
közelmúltban elkészülhetett a csapatzászló,
melyet az elnök a Megyei Önkormányzati Hivatalban adott át a szervezet megyei parancsnokának és egyik tagjának, Gazdig Róbertnek.
Az eseményen Németh Zoltán elmondta, hogy
örömmel támogatta a kérést, hiszen a zászló
egy fontos jelkép, ezen a jelképen pedig szerepel megyénk neve. Így bárhová viszik magukkal a szervezet tagjai, egyúttal Győr-Moson-Sopron megye nevét, hírnevét is viszik,
öregbítik.
Csillag István arról beszélt, hogy a csapatzászló egyre növekvő taglétszámú szervezetük
egységességét szimbolizálja. Hozzátette: szervezetük tagjai érzik, hogy a kormány nem bünteti, hanem sokkal inkább elismeri azokat, akik
az ’56-os eseményekben aktívan részt vettek.
A leszármazottak pedig büszkék elődeik bátor tettére. A fiatalok is egyre több ismeretet
kapnak 1956-ról, amiben az 1956-os Magyar
Nemzetőrség Megyei Szervezete is tevékenyen részt vesz.

Elismerések a megye szolgálatáért

A megyei önkormányzat által alapított GyőrMoson-Sopron Megye Szolgálatáért Díjat
2017. évben lapzártánkig az alábbi személyek
vehették át:

Kulturális Tagozat: Áldozó István főlevéltáros,
a Győri Levéltár igazgató-helyettese
Sajtó Tagozat: Haszonics János, a csornai Rábaközi Televízió szerkesztő-riportere
Védelmi-Rendészeti Tagozat: Károlyi Zoltán
rendőr alezredes, a GYMS Megyei RendőrFőkapitányság Bűnügyi Osztály osztályvezetője
Közoktatási Tagozat: Horváth Krisztina zenetanár
A díjjal a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat a megye érdekében végzett kiemelkedő
munkát ismerte el. Gratulálunk a díjazottaknak!

Magyarország honvédelmi minisztere előléptette ezredessé Könczöl Ferenc alezredest, a Magyar Honvédség 12. Arrabona
Légvédelmi Rakétaezred parancsnokát.

Könczöl ezredes Győr-Moson-Sopron megyei
gyökerekkel rendelkezik, Csornán született,
,az általános iskolát is a rábaközi városban,
míg középiskolai tanulmányait Győrben, a
Bercsényi Miklós Közlekedési Szakközépiskola és Gimnáziumban, illetve a Béri Balog
Ádám Honvéd Kollégiumban végezte.
A Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola légvédelmi rakéta és tüzér szakának elvégzését
követően Keszthelyen, a 7. önálló légvédelmi rakétaezrednél kezdte tiszti pályafutását,
mint szakaszparancsnok 1991-ben. Az ezred
felszámolását követően Győrben folytatta katonai pályafutását. Könczöl Ferenc ezredes
az elmúlt 20 évben különböző beosztásokban
szolgált a 12. Arrabona Légvédelmi Rakéta-

ezrednél, illetve annak jogelőd szervezeteinél.
2016 július 1-jétől látja el az ezredparancsoki
beosztást.
Könczöl ezredes pályafutása során számos képzésen és tanfolyamon vett részt itthon és külföldön egyaránt. Nős, két gyermek édesapja.

Harcsás Juditra emlékezünk
55 éves korában tragikus körülmények között elhunyt Harcsás Judit, újságíró, rádiós
szerkesztő-riporter, író, szociális szakember.
Halála mindenkit megrendített, nem csak azokat, akit személyesen ismerték őt.
Judit több szálon is kötődött a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzathoz, sok-sok éven át
segítette munkánkat. Mindezt kitartóan, önzetlenül, a tényleges tenni és segíteni akarással.
Kezdetektől védnök-szervezője volt a NapraForgó Jótékonysági Kerékpártúrának, aktív tagja
volt a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Esélyegyenlőségi Tanácsának, tevékenyen segítette a Győr-Moson-Sopron Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működését, elnöke volt a
megyei önkormányzat által életre hívott NapraForgó Közalapítványnak.
Segítőkészségét, szakmai támogatását és a jó
ügyek iránti elhivatottságát a Győr-Moson-Sopron
Megyei Önkormányzat is elismerte, így 2006-ban
Győr-Moson-Sopron Megye Közművelődéséért
Dr. Kovács Pál-díjat vehette át, majd 2007-ben,
az „Egyenlő Esélyek Európai Éve” alkalmából
Győr-Moson-Sopron Megye Emlékérmét kapta

meg a sérültséggel élő embertársainkért önzetlenül végzett példamutató írói, újságírói tevékenysége elismeréseként.
Halála mindannyiunkat megrendített, emlékét
megőrizzük!
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat

naponta frissülő hírekkel
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